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1. APRESENTAÇÃO 
 

O empreendimento apresentado neste Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, compreende a implantação do 

Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu, de responsabilidade da 

empresa LLX Açu Operações Portuárias S/A. 

 

Este empreendimento, localizado na região Norte Fluminense do Estado do Rio de 

Janeiro, em Barra do Açu, no Município de São João da Barra, insere-se no projeto de 

implantação da Zona Industrial do Porto do Açu (ZIPA), criada pela Lei Municipal n° 

035, de 18 de julho de 2006, e constante do Plano Diretor do Município de São João 

da Barra (Lei Municipal nº 115/08) e no Plano de Desenvolvimento Regional do 

Estado.  

 

As obras e atividades de infra-estruturas previstas neste empreendimento e necessárias 

à implantação do Porto do Açu foram declaradas pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro como de utilidade pública, pelo Decreto Nº 41.075 de 13 de dezembro de 

2007. 

 

O empreendimento avaliado neste EIA abrange as obras e montagem de equipamentos 

na retroárea terrestre do Porto do Açu, para a implantação e operação do Pátio 

Logístico, prédios administrativos e auxiliares (Unidades de Apoio) e infraestruturas 

viárias e de drenagem, além de obras e montagem de equipamentos para implantação e 

operação de sistemas de utilidades e de controle ambiental nestas unidades terrestres, 

assim como dos respectivos terminais marítimos. O presente estudo também inclui as 

atividades pertinentes às operações portuárias previstas nestas unidades terrestres e nos 

terminais marítimos já licenciados. 

 

Cabe ressaltar que a construção das estruturas marítimas dos terminais (píeres e ponte 

de acesso aos terminais), bem como as obras de aprofundamento do canal de acesso, 
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bacias de evolução e de atracação, que permitirão as manobras e acesso dos navios ao 

porto, foram objeto do EIA elaborado pela CAL Consultoria Ambiental Ltda, em 

agosto de 2006, sendo a autorização de instalação concedida à MPC Mineração, 

Pesquisa e Comercio LTDA por meio da LI FE Nº 12725 de 11 de maio de 2007. 

 

Em virtude do desmembramento desta empresa posteriormente à concessão da 

referida LI, em 10 de dezembro de 2008 esta mesma licença foi concedida às novas 

empresas do grupo, quais sejam: LLX Açu Operações Portuárias S/A sob o número LI 

FE Nº 015170; e à LLX Minas Rio-Logística Comercial Exportadora S/A sob o 

número LI FE Nº 015171. 

 

O presente EIA visa atender os seguintes objetivos: 

 

 apresentar e descrever a concepção do empreendimento em suas diversas fases; 

 caracterizar de forma abrangente, através de diagnóstico ambiental, as áreas de 

influência direta, indireta e diretamente afetada pelo empreendimento, retratando 

seus aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos; 

 observar a compatibilidade do empreendimento com legislação ambiental pertinente 

e com planos e programas governamentais definidos para a área de influência; 

 descrever, classificar e avaliar os impactos ambientais referentes às diferentes 

atividades inerentes às fases de implantação e operação do empreendimento; 

 descrever o prognóstico da qualidade ambiental a partir da análise dos cenários 

futuros associados aos diferentes compartimentos ambientais nas hipóteses de 

realização ou não do empreendimento. 

 definir medidas de mitigação aos impactos negativos, de potencialização de 

impactos positivos, bem como as estratégias de monitoramento que permitam 

avaliar a eficácia das medidas adotadas para prevenção ou redução dos impactos 

prognosticados. 
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O RIMA apresenta, de forma resumida e de fácil entendimento, as informações e 

conclusões contidas no EIA, com o intuito de permitir o acesso público aos dados do 

empreendimento, seus impactos e medidas propostas, com vistas a subsidiar a 

participação pública no processo de Licenciamento Ambiental. 

 

O Estudo de Impacto Ambiental e respectivo RIMA, elaborados pela Ecologus 

Engenharia Consultiva Ltda., foram definidos em consonância com a Instrução 

Técnica DECON Nº 23/08, visando subsidiar o processo de licenciamento ambiental, 

para emissão da Licença Prévia do empreendimento.  
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2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A implantação do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu é de 

responsabilidade da LLX Açu Operações Portuárias S/A, uma empresa brasileira do 

Grupo EBX, que atua no ramo de Logística Portuária dentro desse Grupo, conforme 

apresentado no diagrama a seguir: 

 

 

RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 
RAZÃO SOCIAL:  LLX Açu Operações Portuárias S.A 
ENDEREÇO:  Praia do Flamengo, 66 – 13º andar 
TELEFONE:  (21) 2555-5661 
FAX:  (21) 2555-5670 
CORREIO ELETRÔNICO: marcos.machado@llx.com.br 
REPRESENTANTES LEGAIS: Marcos Franco Machado 
PESSOA DE CONTATO: Marcos Franco Machado 
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA 
RAZÃO SOCIAL:  Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. 
ENDEREÇO: Rua do Carmo, 65 – 3o andar, Centro 

Rio de Janeiro, CEP 20.011-020 
TELEFONE:  (021) 2220-0182, 3553-8250 
FAX:  (021) 2221-9164 
CORREIO ELETRÔNICO: ecologus@ecologus.com 

edson.cruz@ecologus.com 
REPRESENTANTES LEGAIS: Edson Cruz de Sá e Claudia Barros de A. e Silva 
PESSOA DE CONTATO: Edson Cruz de Sá 
NÚMERO DE REGISTRO NO CADASTRO 
TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES 
POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU 
UTILIZADORAS DOS RECURSOS 
AMBIENTAIS: 

244.097 

 

 

2.1 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE DE NÃO REALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 

O objetivo do empreendimento da LLX Açu Operações Portuárias S/A é a 

implantação na ZIPA, das obras de retroárea e operação do Porto do Açu para 

movimentação de granéis sólidos e líquidos, cargas e produtos conteinerizados ou não. 

 

A consecução desse objetivo é imprescindível para viabilizar a movimentação, 

recebimento e expedição de cargas e diversos produtos, através dos seus respectivos 

terminais marítimos. 

 

As obras de implantação do empreendimento avaliadas neste EIA incluem na retroárea 

terrestre, o Pátio Logístico, - construção dos pátios para armazenamento e 

movimentação de cargas e suas instalações auxiliares, as Unidades de Apoio - 

construção das instalações administrativas, auxiliares e empresariais e Infraestruturas - 

vias de acesso rodoferroviárias,  vias rodoviárias de circulação interna, faixas exclusivas 

para equipamentos de transporte de cargas portuárias, faixa de utilidades 

(águas.potável, industrial e de incêndio; elétrica, comunicação, esgotamento sanitário e 

efluentes industriais), canais de drenagem de águas pluviais de toda a ZIPA e Utilidades 
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(Sistemas Elétricos- Subestações e Rede de Distribuição de Força e Iluminação, 

Sistema de Tratamento de Água e  Sistemas de Tratamento de Efluentes Industriais e 

Sanitário). Nessa área, como também na área marítima, cuja construção dos píeres de 

atracação foi objeto de estudo específico (CAL, 2006), serão implantados os sistemas 

de utilidades e de controle ambiental, e os equipamentos necessários às operações de 

carga e descarga dos produtos.  

 

A operação destas áreas compreenderá a movimentação de cargas e produtos para 

importação e exportação, que incluem granéis sólidos de diversas naturezas tais como, 

clinquer, escória, pet-coque, grãos agrícolas, carvão, calcário, pedras ornamentais, 

produtos siderúrgicos; granéis líquidos constituídos por derivados de hidrocarbonetos 

para abastecimento de navios nas operações de apoio marítimo às atividades offshore de 

petróleo e gás, além de outras substâncias químicas, como acido sulfúrico e soda 

caustica; e a movimentação de contêineres de carga geral. 

 

Os produtos que chegarão ao pátio logístico serão transportados por rodovias, 

ferrovias, dutovia e por via marítima, através de navios conteneiros, de carga geral, 

graneleiros e navios-tanques. O ramal ferroviário de acesso aos pátios de granéis 

sólidos (carvão, calcário, outros), estocagem de contêineres, produtos siderúrgicos e 

pedras ornamentais será de bitola métrica e com origem na malha ferroviária 

concessionada à FCA – Ferrovia Centro-Atlântica que será recuperado  no município 

de Campos dos Goytacazes, integrando o Porto do Açu à malha ferroviária nacional, 

estendendo-se até o estado de Minas Gerais, e terá ainda ramais de acesso ao Pátio e 

uma Pêra Ferroviária interna para atendimento a estas áreas de armazenamento. 

 

Premissas principais do Porto do Açu: 

 

 Importação de cerca de 18,23 milhões de toneladas/ano de carvão; 

 Exportação de 1,5 milhões de toneladas/ano de pedras ornamentais; 

 Exportação de 14.250.000t/ano de produtos siderúrgicos; 
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 Exportação de  5 milhões de toneladas/ano de grãos; 

 Importação e exportação de até 330.000 TEU/ano de contêineres; 

 Operações com supply boats para apoio marítimo a plataformas e operações offshore; 

 Operações de armazenamento de combustíveis e abastecimento (bunkering) de 

navios; 

 Movimentação de produtos químicos (ácido sulfúrico, soda cáustica líquida, entre 

outros); 

 Importação de 2,3 milhões de toneladas/ano Pet Coque; 

 Exportação de 4 milhões de toneladas/ano de Ferro-gusa; 

 Exportação de 800.000t/ano de Escória. 

 

Estão previstos no Plano Diretor da Zona Industrial do Porto do Açu (ZIPA) outros 

empreendimentos, que formarão o futuro Complexo Industrial Portuário do Açu, 

compreendendo dentre outros, usina siderúrgica, usina termelétrica, unidades de 

pelotização de minério de ferro, e que serão objetos de licenciamentos específicos. 

 

Deve-se ressaltar que o Porto do Açu já é aspiração do governo estadual há alguns 

anos. Assim, sua implantação vai ao encontro do desenvolvimento estratégico 

governamental, que encontrou apoio no setor empresarial. 

 

Verifica-se atualmente a crescente demanda mundial por produtos siderúrgicos e por 

energia. A demanda mundial por energia tem impulsionado as atividades de exploração 

e produção de hidrocarbonetos. Cabe ressaltar que a região Norte Fluminense tem 

participação na economia sucroalcooleira e, nos últimos anos, na crescente economia 

petrolífera do Estado do Rio de Janeiro e do país.  

 

A falta de infra-estrutura logística no Brasil tem dificultado muito o escoamento dos 

diversos produtos brasileiros até aos mercados consumidores. O reflexo imediato de 

tais dificuldades é a diminuição da competitividade dos produtos brasileiros, ou, na 

pior das hipóteses, a impossibilidade de exportá-los, em decorrência dos diversos 
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gargalos logísticos, hoje existentes no País (matérias-primas, manufaturados, etc.), para 

importação e exportação de equipamentos, produtos e derivados. 

 

Para tanto, o empreendedor, com o apoio dos Governos Federal, Estadual e 

Municipal, buscaram soluções estruturais e institucionais, que dessem suporte às 

demandas atuais e futuras, visando a implantação de um novo distrito industrial 

portuário, e um sistema acoplado que viabilize e otimize o escoamento da produção, 

quer sejam de matérias-primas, ou dos manufaturados, dentro do conceito de 

competitividade do pólo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental 

denominado Porto - Industria. 

 

Justifica-se a implantação do empreendimento, com investimento estimado em R$ 

1.658.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinqüenta e oito milhões de reais), dado sua 

perspectiva de geração de novos empregos, da ordem de 4.000 durante os 34 meses de 

construção, 1.006 na operação dos terminais onshore e offshore e 494 empregos para as 

Unidades de Apoio, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento econômico e 

social em escala regional. 

 

Os primeiros resultados do estudo do Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) - desenvolvido pela consultora Arcadis Tetraplan contratada pela LLX Açu 

Operações Portuárias S.A-, com base em estudo de mercado e competitividade 

econômica- ambiental de um Complexo Logístico Industrial Porto do Açu que associa 

este empreendimento Pátio Logístico e Operações Portuárias com um distrito 

industrial (DI), criado pelo decreto estadual n° 41.585 de 05/12/08, apresentado na 

Figura 2.1.1-.1, podem resultar em atratividade de investimentos industriais e 

prestações de serviços e geração de empregos diretos no horizonte de 10 anos após sua 

implantação, de US$ 34 bilhões de investimentos, 45.0000 empregos diretos.  

 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, a hipótese de não realização do empreendimento, objeto do presente 

EIA, além de persistirem os citados gargalos nas atividades de importação e 

exportação, representaria a perda de montantes financeiros significativos em 

investimentos públicos e privados, os quais iriam promover a reestruturação da região 

Norte Fluminense, em termos de geração de empregos, bens e serviços e ainda 

prejudicaria a sua dinamização econômica. 

 

 

DIDI
ZIPA

Figura 2.1.1-1: Complexo Logístico Industrial Porto do Açu 
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2.2 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS  

 

2.2.1 Localização 

 

Conforme já citado, o presente empreendimento está previsto para ser implantado na 

Zona Industrial do Porto do Açu (ZIPA) do município de São João da Barra, em uma 

área total aproximada de 694 hectares, com a distribuição espacial da ocupação 

apresentada adiante na Figura 2.2.1.-1 e Figura 2.2.1-2. . 

 

Sendo esta área do empreendimento correspondente a 25,6% da área do terreno da 

ZIPA que totaliza 2.376,1 hectares. Os empreendimentos LLX Minas Rio e UTE Açu 

com previsão de utilização de até 500 hectares cada um, corresponderão com a 42,1% 

de ocupação de área do terreno da ZIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.2.1-1: Distribuição espacial da ocupação do 
empreendimento na ZIPA e canais de drenagem
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Figura 2.2.1-2: Localização - vista espacial da área do Empreendimento 
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O empreendimento situa-se a 15 km ao norte do Cabo de São Tomé e a 30 km ao Sul 

da foz do rio Paraíba do Sul, tendo como referência às coordenadas 289.992,64 E e 

7.586.346,65 N. 

 

A região em estudo situa-se no trecho Norte do litoral do Estado do Rio de Janeiro, 

entre a barra do rio Paraíba do Sul e o Cabo de São Tomé, cuja costa tem direção 

predominante Norte – Sul, apresentando topografia baixa, contínua, sem acidentes 

geográficos notáveis, bastante arenosa e de vegetação rala com várias lagoas e braços 

de rio, atrás da faixa de praia.  

 

2.2.2 Avaliação das Alternativas 

 

2.2.2.1 Alternativas Locacionais para Instalação do Pátio Logístico 

 

As alternativas locacionais para implantação do empreendimento em estudo estão 

diretamente vinculadas à localização dos demais empreendimentos previstos na Zona 

Industrial do Porto do Açu (ZIPA), que por sua vez foram objeto de estudo locacional 

integrado.  

 

Alguns desses empreendimentos constituem processos específicos de licenciamento 

ambiental e já se encontram em fase de instalação, tal como a construção do 

mineroduto, do terminal de minério, das estruturas marítimas do porto (quebra-mar de 

abrigo e píeres). 

 

Desta forma, o local proposto para a implantação do empreendimento, objeto deste 

estudo, de forma vinculada à localização dos demais empreendimentos previstos na 

ZIPA, principalmente do Porto do Açu, que teve sua escolha condicionada aos fatores 

geográficos, logísticos, econômicos e ambientais, que também nortearam a definição 

dos demais empreendimentos licenciados anteriormente a este.  
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Dentre esses fatores destacam-se os seguintes: 

 

 Localização estratégica que norteou a implantação do Complexo Portuário do Açu; 

 Estar localizado entre os portos do Rio de Janeiro e de Vitória; 

 Proximidade dos pontos produtores e consumidores; 

 Disponibilidade de terreno litorâneo de grandes dimensões para implantação da 

ZIPA; 

 Facilidades de acesso rodoviário, ferroviário e marítimo; 

 Disponibilidade de grande área para Implantação de um Distrito Industrial; 

 Implantação de uma Zona Industrial; 

 Condições topográficas favoráveis; 

 Facilidade de obtenção de material propício à execução de aterro hidráulico em 

grande volume. 

 

Sendo assim, a localização do empreendimento apresentada na Figura 2.2.2-1 foi 

definida por estar inserida na ZIPA; por ser estratégica em termos de localização, com 

facilidade de acessos e proximidade dos demais empreendimentos previstos nessa 

Zona Industrial; por possuir uma grande área de retroporto, com possibilidades de 

expansão futura; por ser uma área ambientalmente favorável, constituída por um 

terreno plano, fortemente impactado por atividades antrópicas, caracterizado 

basicamente por pastagens e eventuais indivíduos arbóreos e pela disponibilidade 

próxima de material arenoso necessário á execução de aterro hidráulico para a elevação 

do terrapleno da área. 
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2.2.2.2 Alternativas Tecnológicas para Construção do Aterro 

 

Dado o grande volume de material requerido para constituição a construção do aterro, 

de cerca de 6 milhões de m3, a escolha de alternativas tecnológicas para a sua 

construção foi condicionada pela viabilidade de suprimento de volume de tal 

magnitude. 

 

Na área onde se situa o terreno, o empréstimo marítimo mostrou-se como única 

alternativa viável para suprimento da grande maioria do material. A cobertura final do 

aterro será complementada por pequena parcela de material argiloso proveniente de 

jazidas terrestres licenciadas. 

 

Assim sendo, a técnica empregada para preparação do terreno é preponderantemente a 

de aterro hidráulico. Esta técnica consiste no lançamento de material dragado sobre a 

área que se pretende aterrar.  

ZIPA

Figura 2.2.2-1: Localização do Empreendimento
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Dado que o processo de conformação do aterro baseia-se na rápida drenagem do 

material dragado, a viabilidade de execução do mesmo está condicionada à existência 

de material predominantemente arenoso. As argilas, por sua característica de drenagem 

lenta, não se prestam a está técnica de construção de aterro. 

 

Neste sentido, procurou-se uma área de empréstimo marítimo com material arenoso 

em volume suficiente e adequado ao aterro pretendido e com condições ambientais 

propícias à sua extração. Desta forma, foram avaliadas áreas localizadas nas adjacências 

daquelas já pesquisadas e caracterizadas ambientalmente como isentas de qualquer 

contaminação química. Essas áreas foram identificadas no âmbito do processo de 

licenciamento já citado no Capítulo 1, para implantação do pátio do Terminal de 

Minério de Ferro. Sendo assim, a área escolhida para empréstimo marítimo no presente 

EIA localiza-se a cerca de 35 km da costa, cujas características ambientais e descrição 

da metodologia de execução do aterro são apresentadas na Seção 2.6 deste EIA. 

 

2.3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.3.1 Arranjo Geral / Anteprojeto de Construção 

 

A área do Empreendimento está localizada em terreno relativamente plano, afastado 

1.000 metros da linha de costa e ocupa aproximadamente 694 ha, conforme 

distribuição espacial dos seus diversos constituintes, Pátio Logístico, Unidades de 

Apoio e Infra-estrutura,  apresentado anteriormente na Figura 2.2.1-1.  

 

No Pátio Logístico serão implantados os diferentes pátios que propiciarão as operações 

portuárias na retroárea do porto (onshore). Na área das Unidades de Apoio, prevê-se 

principalmente  a construção  das instalações  administrativas e auxiliares de apoio às 

operações portuárias, assim como a previsão de um centro empresarial.. (Anexo 2.3.1-

1). 
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Sendo então a área restante do empreendimento utilizada para a implantação da infra-

estrutura para as diversas operações do empreendimento. 

 

Face às exigências técnicas relacionadas ao escoamento dos sistemas de drenagem e 

efluentes, e a proximidade do lençol freático ao greide original do terreno, tornando-o 

passível de inundações nos períodos de chuvas intensas, optou-se pela sua elevação dos 

atuais 3,20m para 4,0m em média. 

 

A área do pátio logístico será seccionada em duas, em função da passagem de uma 

estrada e um canal de drenagem pluvial, previstos no projeto para circundar o pátio. 

Uma área situada a leste da estrada de acesso constituirá o pátio de supply boat; a outra, 

situada a oeste,  compreenderá os demais pátios de estocagem.  

 

O canal de drenagem, que circunda os pátios e integra o projeto de drenagem previsto 

no Porto, encaminhará as águas pluviais coletadas para a Lagoa do Veiga (ver Figura 

2.2.1-1) que será revitalizada, fazendo parte integrante do Plano de Macrodrenagem da 

região, e desta para o mar. 

 

O arranjo geral das áreas terrestre e marítima objeto deste EIA é mostrado no Anexo 

2.3.1-1 já citado e considera as seguintes áreas: 

 

a) Onshore – áreas a serem implantadas e operadas no âmbito do presente 

licenciamento: 

 Canteiros de obras; 

 pátios para armazenamento de granéis sólidos (sinter feed, pet coque, carvão, 

escoria e grãos agrícolas), pedras ornamentais, produtos siderúrgicos e cargas 

gerais (contêineres); 

 pátio para pré-estiva e operações de apoio aos terminais offshore e armazenamento 

de hidrocarbonetos para abastecimento de navios (supply boats); 
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 áreas para o Centro Empresarial e para o Centro Administrativo (Unidades de 

Apoio); 

 vias de acesso e circulação interna e canais de drenagem. 

 

b) Offshore – áreas com implantação em curso (ver Capítulo 1), cujas operações são 

objetos do presente licenciamento: 

 píer para o Terminal de Múltiplos Usos (TMULT), compreendendo o Terminal 

para Produtos Siderúrgicos (TESID), o Terminal de Contêineres (TECON) e 

Supply Boat (TBOAT); 

 píer para o Terminal de Carvão (TCOAL); 

 píer para o Terminal de Granéis Sólidos e Líquidos (TELIQ / TGRAO). 

 

Para proporcionar o acesso marítimo aos terminais offshore estão sendo executados 

serviços de dragagem, atendendo a Licença de Instalação em vigor, para estabelecer 

profundidades de -18,5 m para as bacias de atracação dos terminais acima, nas bacias 

de evolução e no canal de acesso. A bacia de atracação se desenvolverá ao longo dos  

píeres de atracação com largura de 350 m e 1.200 m de extensão. A bacia de evolução, 

que permitirá o giro dos navios precedendo a atracação, terá 700 m de diâmetro 

inscrito e o canal de acesso tem largura projetada de 230,0 m perfazendo 12.990 m de 

extensão. 

 

2.3.1.1 Pátios de Estocagem (Terminais Onshore) 

 

Os pátios logísticos receberão diversos produtos, sendo desde matéria-prima para 

transformação até combustíveis e produtos industrializados para importação e 

exportação. 

 

Estes produtos serão manuseados em pátios distintos, e em conformidade com as 

normas vigentes, separados entre si por cercas e portões, e com equipamentos e 

facilidades independentes, tais como: portarias, prédios administrativos, 
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estacionamentos, manutenção, refeitórios e vestiários. Ainda para cada pátio, haverá 

abastecimento de água, energia elétrica e redes de drenagem pluvial e esgotamento 

sanitário que farão parte de um sistema integrado de todos os pátios, com medição 

individual para cada unidade. 

 

De forma a minimizar os possíveis impactos ambientais nos pátios de estocagem de 

carvão, o revestimento do piso será em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ), conferindo melhor impermeabilização e impedindo a percolação de 

particulados finos e outros possíveis contaminantes provenientes do carvão. Por outro 

lado, as áreas de circulação de veículos serão revestidas com blocos de concreto 

articulados possibilitam a melhor permeabilidade da água de chuva, reduzindo o 

impacto sobre os recursos hídricos locais. 

 

2.3.1.2 Pátio de Grãos e Granéis Sólidos 

 

Conforme apresentado no Anexo 2.3.1-2, o pátio de granéis sólidos tem uma área 

aproximada de 445.000m2, situa-se na extremidade oeste do conjunto de pátios e é 

composto por três setores: um setor central para armazenamento de granéis (pet coque 

e sinter feed de minério de ferro; carvão; calcário; etc), um setor de armazéns para grãos 

agrícolas com áreas de apoio operacional, situado a Norte do pátio; e um setor 

administrativo com laboratório, prédio administrativo, vestiário e restaurante, 

subestação de energia elétrica, castelo d’água e oficina de manutenção, situado no lado 

Sul do pátio. 

 

A capacidade de estocagem estática total deste pátio será de: 

 

 200.000t para minério de ferro na forma de sinter feed ; 

 400.000t para carvão; 

 100.000t para calcário, e; 

 500.000t para grãos. 
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O acesso ao pátio de granéis sólidos se dará por rodovia e ferrovia, que adentrarão o 

pátio pela extremidade Sul. O trânsito rodoviário acessará os diversos locais do pátio, 

incluindo os espaços entre as pilhas de granéis ali armazenados, e a ferrovia circundará 

o pátio por uma pêra ferroviária.  

 

O acesso rodoviário à área de estocagem de grãos agrícolas será por uma portaria 

separada, localizada na extremidade Norte de todo o Pátio Logístico.  

 

Ainda nesta área de estocagem haverá abrigo para empilhadeiras, prédio administrativo, 

oficina de manutenção, restaurante, vestiário, estacionamento para carretas e uma 

subestação de energia elétrica como apresentado (ver Anexo 2.3.1-2, já citado).  

 

2.3.1.3 Pátio de Pedras Ornamentais e Produtos Siderúrgicos 

 

Localizado entre os pátios de granéis sólidos e de contêineres (ver Anexo 2.3.1.-2 já 

citado), o pátio de pedras ornamentais (mármores e granitos) e de produtos 

siderúrgicos é provido de ramais ferroviários que acessarão 5 áreas de armazenamento 

destes produtos dispostas paralelamente, sendo a área situada a NW do pátio destinada 

a pedras ornamentais, com capacidade de estocagem estática de 150.000t, e as demais, 

para produtos siderúrgicos, com capacidade de 420.000t. Os ramais ferroviários 

acessarão o pátio pela extremidade SW com desvios localizados junto à divisória entre 

este pátio e o pátio de granéis sólidos. 

 

O acesso rodoviário está localizado na extremidade NE, cruzando a ponte sobre o 

canal de drenagem, localizado entre este e o Pátio de Supply Boat, e possibilitará a 

circulação de caminhões e empilhadeiras entre todas as pilhas de armazenamento. 

 

A movimentação projetada para este pátio é de exportação de 1,5 milhões de 

toneladas/ano de pedras ornamentais (mármores e granitos), transportados por via 
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rodoviária e ferroviária. A movimentação entre o Pátio e o Terminal será por via 

rodoviária. 

 

Assim como as pedras ornamentais, os produtos siderúrgicos serão movimentados no 

sentido de exportação e o volume previsto é de 15 milhões de toneladas/ano. 

 

Este pátio terá facilidades como os demais pátios, sendo provido de edificações de 

segurança, de manutenção e administrativas, bem como sistemas de proteção ambiental 

e de prevenção e combate a incêndio, cujas características são apresentadas na Seção 

2.4.6 deste EIA. 

 

2.3.1.4 Pátio de Contêineres 

 

O pátio de contêineres está projetado para a importação e exportação de 330.000 TEU 

(Twenty Equivalent Unit)/ano, podendo ser ampliado para 660.000 TEU/ano, com 

capacidade de armazenagem estática de 12.500 TEUs, está localizado entre o pátio de 

produtos siderúrgicos e o canal de drenagem SW que circunda o Pátio Logístico, com 

área aproximada de 440.000 m2 e o acesso rodoviário se dá atravessando uma ponte 

pela margem oposta deste mesmo canal. O acesso ferroviário também tem origem pela 

extremidade sul do pátio logístico, próximo a portaria do pátio de granéis sólidos, 

passando por portões existentes na cerca divisória entre este pátio e o de produtos 

siderúrgicos. 

 

A pavimentação das ruas e estacionamentos será em blocos pré-fabricados de concreto 

intertravado, melhorando a distribuição dos esforços gerados pelo tráfego. 

 

O pátio compreenderá ainda as seguintes edificações operacionais: guarita de controle 

com 20m², edifício operacional com 200m², armazém para consolidação de 

mercadorias com 5.000 m², vestiário com 100m², restaurante com 200m² e  subestação 

de energia elétrica com 200m² . 
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2.3.1.5 Pátio de Supply Boats 

 

Situado na extremidade NE, com área aproximada de 200.000m², este pátio será 

destinado a dar suporte ao Terminal de Supply Boat e ao manuseio de granéis líquidos e 

sólidos, bem como de materiais e equipamentos necessários às atividades de exploração 

e produção de óleo e gás offshore. Dentre os granéis a serem manuseados, há derivados 

de hidrocarbonetos para abastecimento de navios, fluidos de perfuração, produtos 

químicos necessários às perfurações e instalações de equipamentos submarinos de 

controle, produção e escoamento de óleo e gás. 

 

O pátio compreenderá ainda as seguintes edificações operacionais: portaria, prédio 

administrativo com 300m², vestiário com 200m², restaurante com 250m², subestação 

de energia elétrica com 200m² e galpão com 1.500m². 

 

Ainda neste Pátio, serão armazenados cabos, correntes, contêineres de resíduos 

gerados por embarcações envolvidas em operações offshore, âncoras, carretéis com 

umbilicais e linhas de produção de óleo e gás, entre outros. 

 

2.3.1.6 Unidades de Apoio 

 

Como apoio à ZIPA – Zona Industrial do Porto do Açu, serão erguidas edificações na 

extremidade Oeste da Fazenda Saco D´Antas (Anexo 2.3.1-1), onde serão abrigadas 

áreas diversas, tais como: 

 

 Centro Empresarial; 

 Centro Administrativo: 

 Prédio da Administração / Diretoria; 

 Prédio com Auditório / Refeitório; 

 Centro de Treinamento; 
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 Prédio dos Órgãos Governamentais (Receita Federal, Polícia Federal e ANVISA); 

 Prédio da Manutenção / Vestiários; 

 Brigada de Incêndio; 

 Portaria Principal; 

 Portaria de Serviço; 

 Hotel;  

 Heliponto. 

 

O terreno destinado às Unidades de Apoio tem aproximadamente 39ha, onde serão 

edificados 6,6ha em 3 pavimentos, ocupando apenas 28% do terreno com cota final 

entre 4,40m e 4,75m. 

 

O partido urbanístico prevê a construção de grandes áreas ajardinadas e, para o sistema 

viário, optou-se pela utilização de pavimento em blocos de concreto intertravado. Esta 

opção provê uma exposição de área permeável de até 42%. 

 

A população estimada para a ocupação das Unidades de Apoio é de 494 pessoas fixas e 

2.500 flutuantes. 

 

2.3.1.7 Terminais Offshore  

 

Conforme apresentado no Capítulo 1 deste EIA, a ponte de acesso aos píeres e os 

terminais propriamente dito, que constituirão as instalações offshore do Porto do Açu, 

foram licenciados e estão em fase de construção. Esses terminais foram projetados 

para realizar a movimentação das cargas dos navios conteneiros, graneleiros, 

cargueiros, tanques e de apoio logístico às atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás, tais como produtos químicos a granel (líquidos e sólidos) armazenados 

em tanques específicos para cada produto. 

 

A Figura 2.3.1-1 ilustra o arranjo dos píeres e berços de atracação. 
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Nestes terminais serão implantados sistemas de movimentação e armazenamento 

temporário das cargas movimentadas em todo o porto, sendo transportadas entre os 

terminais offshore e onshore por correias transportadoras e caminhões em função da 

natureza da carga. 

 

Todos os terminais serão providos de sistemas de automação e comunicação 

otimizando os tempos de carga/descarga, transporte, e possibilitando a redução do 

consumo de combustíveis. 

 

Os sistemas de utilidades e de proteção ambiental serão distribuídos entre os terminais 

onshore e offshore de forma integrada e redundante possibilitando o funcionamento 

ininterrupto e eficiente. 

 

Figura 2.3.1-1: Arranjo offshore 
Nota: A construção e a operação do Terminal de Minério de Ferro (TIRON) já possuem Licença de Instalação 
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Nos terminais offshore serão instalados equipamentos portuários tais como, portainers, 

shiploaders e shipunloaders associados a eco-hopers, slab cranes, correias transportadoras, 

manifoldes, tubulações para transporte de granéis líquidos e, contarão ainda com 

empilhadeiras, carregadeiras entre outras máquinas necessárias ao arranjo das cargas 

entre o pátio e o terminal. 

 

As edificações dos terminais offshore atenderão às necessidades operacionais de cada 

terminal poderão contar com, abrigo para empilhadeiras, vestiários, subestações de 

energia elétrica, entre outros. 

 

2.4 FASE DE CONSTRUÇÃO  

 

2.4.1  Preparação do Terreno, Aterro e Terraplenagem 

 

A preparação do terreno para instalação do canteiro de obras, pátio logístico e 

Unidades de Apoio compreenderá inicialmente a limpeza do terreno, que envolverá 

serviços de acompanhamento arqueológico, supressão vegetal e resgate da fauna 

existente nas áreas que sofrerão intervenção. Este serviço será realizado somente após 

autorização dos órgãos ambientais competentes para liberação da área. 

 

Após a limpeza do terreno será realizado o aterro hidráulico para elevação do greide do 

terreno. O lançamento do aterro hidráulico com material proveniente de jazida 

marinha licenciada será executado com equipamentos de bombeamento e o 

acabamento com material argiloso,  utilizando equipamentos de terraplanagem. 
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2.4.1.1 Aterro Hidráulico 

 

O terreno onde será implantado o empreendimento será aterrado na cota definida, para 

que as infra-estruturas, de drenagem pluvial e de esgotamento sanitário não sejam 

afetadas pelas variações do nível d’água do local. 

 

O terreno que receberá o aterro hidráulico é  formado em sua maior parte por areia 

fina a média, mediamente compactada. Em camadas mais profundas há a presença de 

argila siltosa orgânica, mole, cinza escura, indicando a presença de turfa. O Anexo 

2.4.1-1 apresenta os resultados das investigações geotécnicas realizadas na área do pátio 

logístico. 

 

A elevação natural média da região de construção das obras civis em terra encontra-se 

em torno de 3,20 m. Ao longo de toda a área de implantação existem canais artificiais 

de drenagem construídos no passado. Atualmente, durante a ocorrência de chuvas 

intensas a área fica parcialmente alagada. 

 

De modo a prevenir inundações da área dos Pátios e possibilitar a implantação do 

sistema de drenagem e a construção das instalações sob o solo, todo o terreno será 

elevado para uma cota média de 4,40. 

 

Este aterro será constituído sob a forma de aterro hidráulico com material arenoso 

dragado de área marítima de empréstimo. Para lançamento do material dragado no 

terreno, a draga será conectada a uma monobóia, distando aproximadamente 800m da 

zona entre marés. 

 

O material, numa proporção de 0,75m3 de água do mar para 0,25m3 de areia, será 

bombeado e encaminhado por tubulação de recalque ao local do aterro, que será 

dividido em bacias de espalhamento e contenção das águas para decantação dos finos 

contidos por meio de diques com altura variando entre 1,5 e 2,0 m, executados com o 
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material lateral ao desenvolvimento dos mesmos e/ou com material do próprio 

terreno.  

 

Os diques de contenção serão construídos com auxílio de tratores e de pás 

carregadeiras, que executarão também canais dentro destas bacias, para orientação da 

parcela de água bombeada para caixas de sucção das bombas de recalque das águas de 

retorno destinadas ao mar. O lançamento do aterro será realizado de forma seqüencial 

nas 4 bacias previstas e por um período de 5 dias em cada uma delas, tempo este 

necessário para o processo construtivo. 

 

A parcela de areia originaria do bombeamento decanta-se quase que imediatamente ao 

lançamento e, os finos contidos na água  necessitam de um tempo maior para 

decantação.  

 

Desta forma, após o bombeamento de 5 dias para o aterro, o efluente ficará em 

repouso nos diques por mais 5 dias (120 horas) para decantação dos finos, para então 

ser efetuado o bombeamento da água clarificada de volta para o mar (Anexo 2.4.1-2). 

 

Para o bombeamento de retorno da água será utilizada a mesma tubulação de recalque 

da draga, atuando alternadamente como o período de execução do aterro. 

 

As características da atividade de dragagem e do material a ser dragado estão descritas 

na Seção 2.6 deste EIA. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o volume total do aterro hidráulico, previsto é 

da ordem de 6.000.000m3  

 

Após a compactação do aterro argiloso, todo o pátio receberá um revestimento. Nas 

vias de circulação internas dos pátios o revestimento superficial será de blocos de 

concreto articulados e no Pátio de  estocagem de carvão, CBUQ. 
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2.4.2  Canteiro de Obras  

 

A área identificada para a instalação do Canteiro de Obras (Figuras 2.4.2-1a, b, c e d), 

foi a destinada a implantação das Unidades de Apoio Operacional, e foram localizadas 

nos espaços onde não se prevê a construção de edificações permanentes. Esta opção 

conduz a economias indiretas tais como relocações, demolições e principalmente 

geração de entulhos e potenciais impactos urbanos. 

 

Os canteiros 1, 2 e 3, mostrados na Figura 2.4.2-1b, destinados às empresas 

montadoras dos equipamentos destes pátios, foram localizados considerando que na 

data a infra-estrutura destes locais estará implantada e não haverá interferência com as 

instalações definitivas. 

 

N

GGRRAANNÉÉIISS 
SSÓÓLLIIDDOOSS  

CCOONNTTÊÊIINNEERREESS  

SSIIDDEERRÚÚRRGGIICCOOSS  

UUNNIIDDAADDEESS  
DDEE  AAPPOOIIOO  

Figura 2.4.2-1a: Visão geral da área de canteiro



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O restante dos canteiros fica localizado em parte da área destinada a implantação das 

Unidades de Apoio do complexo, especificamente na área administrativa (Figura 

2.4.2-1c). 

 

GGRRAANNÉÉIISS  
SSÓÓLLIIDDOOSS  

N 

SSIIDDEERRÚÚRRGGIICCOOSS

CCOONNTTÊÊIINNEERREESS  

Figura 2.4.2-1b: Localização dos canteiros para as montadoras dos pátios 

Figura 2.4.2-1c: Canteiro geral da LLX/Gerenciadora e demais contratadas na área 
das Unidades de Apoio 

UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  
AAPPOOIIOO  

N



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 2.4.2-1 apresenta a legenda das áreas numeradas nas Figuras 2.4.2-1a, b e 

c e suas respectivas finalidades. 

 
QUADRO 2.4.2-1 : LEGENDA COM NUMERAÇÃO DAS ÁREAS DO CANTEIRO DE OBRAS E  

 SUAS FINALIDADES 

ITEM FINALIDADE 
ÁREA 

OCUPADA 
M2 

1 Empresa montadora e fornecedora do pátio de produtos 
siderúrgicos e pedras ornamentais 3.000 

2 Empresa fornecedora e montadora do pátio de contêineres 3.000 
3 Empresa fornecedora e montadora do pátio de granéis sólidos 32.000 
4 Escritório para a LLX e logos 2.500 
5 Instalações do sistema de SMS (Saúde Meio Ambiente e Segurança) 700 
6 Ambulatório de campo 477 
7 Empresa fornecedora e montadora do terminal de granéis sólidos - Tcoal. 7.900 

8 Empresa fornecedora e montadora do terminal de produtos siderúrgicos - 
Tesid 3.000 

9 Empresa fornecedora e montadora do terminal de contêineres - Tecon 3.000 

10 Empresa fornecedora e montadora do terminal de gusa e líquidos - 
Teliq 3.000 

11 Empresa de obras civis de pequeno porte 1.500 
12 Empresa de obras civis de pequeno porte 1.500 
13 Empresa de obras civis de pequeno porte 1.200 

AARRMMAAZZEENNAAMMEENNTTOO 
TTEEMMPPOORRÁÁRRIIOO  

N

Figura 2.4.2-1d: Área de Armazenamento Temporário de Insumos e 
Equipamentos 
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ITEM FINALIDADE 
ÁREA 

OCUPADA 
M2 

14 Empresa de obras civis de pequeno porte 1.500 
15 Empresa de obras civis de pequeno porte 1.500 

16 Construtora civil offshore (canteiro de estacas e pré-moldados, construção 
dos píer´s, aterro hidráulico, etc) 33.000 

17 Construtora civil onshore de grande porte 4.000 
18 Portaria, segurança patrimonial e dados e voz 2.600 
19 Almoxarifado para materiais de fornecimento LLX 13.000 
20 Cozinha central e refeitório LLX e Logos 2.600 
21 Brigada de incêndio 1.000 
22 Sistema de tratamento de efluentes sanitários 500 
23 Sistema de abastecimento de combustível 2.500 
24 Castelo d´água - 

 
 
Com exceção das instalações de distribuição de energia elétrica, castelo d’água (item 24) 

e da instalação da estação de tratamento de esgoto sanitário (ETE - item 22), que serão 

provisórias, as utilidades construídas para atender as instalações do canteiro serão de 

caráter definitivo.  

 

Durante a fase de construção dos terminais, a pavimentação das vias internas dos 

canteiros será revestida com material argiloso compactado e com controle permanente 

de desgaste e de emissão atmosférica de particulado, utilizando-se o efluente tratado da 

ETE provisória. 

 

2.4.2.1 Cronograma de Implantação  

 

As edificações dos canteiros foram dimensionadas para atender a um total de até 4.000 

pessoas durante 34 meses de construção como demonstrado no cronograma (Quadro 

2.4.2-2) e distribuídas entre as empresas/atividades, apresentadas anteriormente no 

Quadro 2.4.2-1. 
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QUADRO 2.4.2-2: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Implantação

▼
▼

▼
▼

▼TELIQ - Granéis sólidos / líquidos

Desativação do Canteiro de Obras

Serviços MESES

Pátio de granéis sólidos
Pátio de pedras ornamentais
Pátio de produtos siderúrgicos
Pátio de supply boats

Terraplanagem
Drenagem
Arruamento e pavimentação
Controle Ambiental
Sistema de utilidades

Sistema de água potável
Sistema de água de serviço
Sistema de água de combate a incêndio
Sistema de esgotos sanitários
Abastecimento de energia

Automação industrial
Infra-estrutura

Aterro hidráulico

Infra-estrutura rodoviária
Infra-estrutura ferroviária
Infra-estrutura dutoviária

Instalação de equipamentos de movimentação de cargas

Terminal para desembarque de carvão - TCOAL

Pátios

TBOAT - Supply-boats

Canteiro de Obras

Operações Portuárias

TESID - Produtos siderúrgicos
TECON - Contêineres

Sistema de segurança
Comunicação

Centro Empresarial
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2.4.2.2 Infra-estruturas do Canteiro 

 

Água Potável 

 

A água potável para abastecimento dos canteiros de obras será captada em um poço 

profundo, com capacidade de alimentar o sistema a uma vazão de 40m3/h, sendo 

previsto um consumo médio diário de 510m3, podendo chegar a um pico  médio diário 

de 800m3, em determinados períodos das obras. 

 

Nas amostras coletadas da água de um poço artesiano já implantado pela LLX Minas 

Rio Logística Comercial Exportadora S.A, no início do ano de 2008, foi constatada 

uma restrição quanto à sua potabilidade, especificamente ,quanto ao excesso de 

manganês. Para solucionar essa restrição, serão instalados equipamentos capazes de 

tornar a água potável retirando impurezas e elementos químicos, de forma a atender 

aos padrões previstos na legislação pertinente, especialmente o determinado pela 

Resolução CONAMA 357/05 

 

Para estimativa do consumo de água foi utilizada a média de 100 l/d, por pessoa e para 

a cozinha e o refeitório, foi estimado um volume de 175 m3/d possibilitando o 

dimensionamento dos equipamentos e sistema de abastecimento de água potável para 

atender um efetivo de 4.000 pessoas e um pico de até 6.000 pessoas/dia. 

 

A água captada no poço será reservada em dois locais. Uma reserva em cisterna com 

um volume suficiente para 1 dia de consumo e a outra reserva em um castelo de água 

com reserva para ½ dia de consumo. A partir deste castelo será feita a distribuição para 

atendimento aos diversos consumidores distribuídos pelos canteiros e frentes de obra. 
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Água de Serviço e Incêndio 

 

Para o fornecimento de água de serviço e de incêndio está prevista a reutilização de 

água proveniente do sistema de tratamento de efluentes sanitários e de parte do sistema 

de drenagem. 

 

A água proveniente destes sistemas será acumulada em reservatórios tipo cisterna e 

será utilizada para regar as áreas verdes, para o controle de emissão poeira das vias, 

lavagem de pisos e reservação para combate a incêndio. 

 

Nesses reservatórios existirão duas tomadas de água que atenderão separadamente aos 

dois sistemas, sendo uma situada numa elevação superior para utilização como água de 

serviço, e outra tomada inferior para utilização do sistema de combate a incêndio. 

 

Além da manutenção do volume mínimo para o combate a incêndio esta disposição, 

das tomadas de água, garante que a água reservada para incêndio estará sempre em 

regime de renovação. 

 

Efluentes Sanitários 

 

O volume do efluente sanitário a ser tratado está diretamente relacionado ao efetivo e à 

quantidade de refeições apresentados no item água potável.  Desta forma, está prevista 

a geração de um volume de até 500 m3/d de efluente sanitário. 

 

Os efluentes sanitários dos canteiros de obras serão coletados e encaminhados às 

estações compactas de tratamento de esgotos sanitários, do tipo leito fluidizado, que 

garantem os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, tornando esse efluente 

próprio para reutilização como água de serviço. Uma imagem exemplificativa da 

estação compacta a ser utilizada é apresentada na Foto 1. 
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As estações de tratamento serão distribuídas pelo canteiro de forma evitar longas redes 

de coleta e, para os pontos mais isolados do canteiro de obras, poderão ser utilizados 

banheiros químicos, cujo efluente será coletado e devidamente tratado nas estações de 

tratamento existentes.  

 

Finalizando o processo, o efluente será submetido à esterilização final por UV. Neste 

processo chega-se a obter índices de redução de DBO - Demanda Bioquímica de 

Oxigênio e DQO - Demanda Química de Oxigênio superiores a 90%. 

 

Está prevista a instalação de 2 (duas) ETEs – Estações de Tratamento de Esgoto, 

sendo uma para os canteiros das contratadas e outra na área do canteiro da 

Gerenciadora/LLX. Porém, a localização, bem como a quantidade de ETEs poderá ser 

alterada com base em uma melhor adequação de volumes, comprimento de redes, etc., 

além da possibilidade de distribuição de banheiros químicos nas áreas mais distantes, 

onde seja técnica e economicamente inviável a construção de redes de esgotamento 

sanitário. 

 

Foto 1: Estação compacta de 
tratamento de esgoto sanitário 
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O efluente tratado será acumulado em tanques de concreto ou fibra de vidro e serão 

rotineiramente inspecionados para garantir o padrão de qualidade exigido pela 

legislação ambiental e ANVISA. 

 

Os resíduos sólidos provenientes do tratamento serão retirados e encaminhados ao 

aterro sanitário mais próximo, devidamente licenciado. As retiradas dos resíduos 

sólidos e pastosos do equipamento deverão ser realizadas a cada seis meses. 

 

Drenagem Pluvial  

 

Nesta fase do empreendimento, de implantações das obras civis, não existem 

processos que promovam contaminações de grande monta, e que impliquem em 

construções específicas para o tratamento da drenagem pluvial.  Entretanto, o sistema 

de drenagem pluvial será provido de separadores de água e óleo, caixas decantadoras 

de areia e redes que encaminharão os efluentes tratados para uma cisterna de 

reaproveitamento como água de serviço / incêndio, ou para o corpo hídrico receptor. 

 

Os óleos separados da água serão acondicionados em reservatórios próprios e serão 

rotineiramente recolhidos por empresas licenciadas e encaminhados para reciclagem. 

 

2.4.3 Mão-de-obra 

 

O empreendimento tratado nesse estudo demanda obras de grande porte e 

conseqüentemente um aporte de grande contingente de funcionários e equipamentos 

durante a construção. 

 

Está prevista para a fase de construção das Unidades de Apoio e do pátio logístico, 

bem como para a fase de montagem e instalação dos equipamentos operacionais dos 

terminais, a contratação de até 4.000 funcionários durante os 34 meses de obras, 

conforme apresentado no histograma de mão de obra da Figura 2.4.3-1. 
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Histograma de Mão-de-Obra
Obras Civis e Montagem Eletromecânica
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Figura 2.4.3-1: Histograma de Mão-de-Obra



 

 

 

 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 37

Uma vez implantado o empreendimento, espera-se a contratação de 1.006 funcionários 

diretamente envolvidos com a operação do porto cujo resumo é apresentado no 

Quadro 2.4.3-1. 

 
QUADRO 2.4.3-1: RESUMO DA MÃO-DE-OBRA PARA A OPERAÇÃO PORTUÁRIA 

ÁREA PÁTIO PÍER TOTAL 

Supply Boats 96 66 162 

Contêineres 108 86 194 
Produtos siderúrgicos e pedras 
ornamentais 125 79 204 

Carvão e granéis sólidos 348 98 446 

TOTAL 677 329 1.006 

 

 

2.4.4 Origem, Tipos e Estocagem de Materiais de Construção 

 

Todos os materiais de construção civil serão adquiridos no mercado nacional e o 

transporte será realizado por via rodoviária, sendo os principais: 

 

 Ferro; 

 Cimento; 

 Blocos cerâmicos; 

 Blocos pré-moldados de concreto para pavimentação intertravada; 

 Areia; 

 Brita; 

 Asfalto usinado (CBUQ). 

 

O transporte do cimento será efetuado por via rodoviária em carretas tanque com 

capacidade de carga de cerca de 35.000 kg. 
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O asfalto CBUQ será transportado de usina fornecedora por caminhão basculante para 

este fim. 

 

A areia e a brita serão transportadas por caminhão caçamba e os demais materiais por 

caminhão basculante. 

 

Existe uma correlação entre os fluxos e os estoques de materiais em canteiro e o 

evento da geração de resíduos. Por conta disso é importante que a estocagem de 

materiais de construção seja realizada de forma correta obedecendo aos seguintes 

critérios:  

 

a - classificação; 

b - freqüência de utilização; 

c - empilhamento máximo;  

d - distanciamento entre as fileiras; 

e - alinhamento das pilhas; 

f - distanciamento do solo; 

g - separação, isolamento ou envolvimento por ripas, papelão, isopor etc. (no caso de 

louças, vidros e outros materiais delicados, passíveis de riscos, trincas e quebras pela 

simples fricção); 

h - preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local (objetivando 

principalmente a conservação dos ensacados). 

 

A boa organização dos espaços para estocagem dos materiais facilita a verificação, o 

controle dos estoques e otimiza a utilização dos insumos. Mesmo em espaços exíguos, 

é possível realizar um acondicionamento adequado de materiais, respeitando-se os 

seguintes critérios:  

 

a - intensidade da utilização; 

b - distância entre estoque e locais de consumo; 
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c - preservação do espaço operacional. 

 

Os materiais serão estocados da seguinte forma: 

 

 Cimento a granel – em silos 

 Cimento em sacos – em galpão 

 Areias e Brita – em pilhas 

 Ferro – separado por  bitolas e a céu aberto 

 Blocos – empilhados a céu aberto 

 

2.4.5 Equipamentos, Instalações de Carga e descarga e Técnicas 
Construtivas 

 

O Pátio Logístico do Porto do Açu será construído em estrita observância às normas 

técnicas brasileiras vigentes, utilizando-se materiais e técnicas construtivas disponíveis 

no mercado nacional. 

 

Ainda que se trate de obra de grande porte e alta tecnologia aplicada, não é prevista a 

importação de máquinas e equipamentos para a fase de construção e montagem dos 

pátios e terminais, e, quando necessária a utilização destes, será priorizada a aquisição 

de similar nacional. O Quadro 2.4.5–1 apresenta os equipamentos de carga e descarga 

previstos para serem utilizados durante a implantação do Porto do Açu. 

 

A preparação do terreno que receberá as edificações será executada conforme a técnica 

apresentada no item 2.4.1-1 – Aterro Hidráulico e, uma vez preparado, será 

pavimentado conforme especificação de cada pátio. 

 

Para as redes de distribuição de água, energia elétrica, lógica, telefonia, segurança 

patrimonial, coleta e destinação de esgoto sanitário e águas pluviais, serão utilizados 

materiais de PVC, manilhas e blocos de concreto e cabos revestidos, atendendo aos 
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dimensionamentos e demais parâmetros constantes de norma brasileira específica para 

a matéria. 
 
 

QUADRO 2.4.5-1: EQUIPAMENTOS DE CARGA E DESCARGA PARA A IMPLANTAÇÃO 

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Trator de lamina 
Carregadeira sobre rodas 

Rolo compactador para solo e asfalto 
Motoniveladora 
Caminhões basculantes 
Caminhão pipa 
Carreta baixa para deslocamento de equipamentos sobre esteiras 
Trator de pneus com implementos rodoviários 
Escavadeiras hidráulicas 
Equipamentos de pavimentação 

OBRAS EM CONCRETO 

Equipamento de cravação de estacas 
Central de concreto 
Serra circular de bancada 
Cortadora e dobradora de aço 
Caminhão betoneira 
Martelete 
Vibrador de concreto 
Autobomba para concreto 

MONTAGEM ELETROMECÂNICA 

Compressores de ar 
Macaco hidráulico 
Geradores de energia 
Guindastes de diversos portes 
Caminhão Munck 
Caminhão carroceria 
Carretas com cavalo mecânico 
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As edificações das Unidades de Apoio serão construídas com estrutura de concreto 

armado, vedadas com blocos cerâmicos e blocos de concreto atendendo às 

especificações do projeto arquitetônico. Serão utilizados revestimentos de argamassa, 

material cerâmico, pintura acrílica e esmalte. 

 

Por se tratar de ambiente muito agressivo, as esquadrias serão especificadas em 

materiais resistentes a corrosão, tais como madeira, alumínio e PVC. 

 

O partido arquitetônico das Unidades de Apoio foi norteado pela eficiência energética 

e pelo aproveitamento das condições climáticas locais, lançando mão de estudos de 

orientação solar para a implantação dos prédios e de estruturas que promovam o 

sombreamento necessário aos ambientes climatizados, sem que seja necessário o 

aumento de carga luminosa, e possibilitando a redução da carga térmica e melhor 

aproveitamento do condicionamento de ar. 

 

As edificações destinadas aos vestiários, refeitórios, portarias e abrigos dos pátios de 

armazenamento (granéis sólidos, produtos siderúrgicos, contêineres e supply boat) e dos 

terminais portuários serão construídas seguindo as mesmas especificações das 

edificações das Unidades de Apoio, porém, por se tratar de áreas operacionais, os 

revestimentos serão diferenciados conforme especificação do projeto de arquitetura. 

 

No pátio de produtos siderúrgicos serão construídos galpões em estrutura pré-moldada 

de concreto armado que receberão uma ponte rolante sobre trilhos de aço para a 

movimentação das cargas quando da operação do porto. 

 

No pátio de supply boat serão construídos tanques em aço para o armazenamento de 

produtos químicos e derivados de hidrocarbonetos enviados e recebidos por dutovia 

igualmente em aço. 
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2.4.6 Infra-estrutura Geral de Apoio ao Terminal 

 

Nesta seção são descritos todos os sistemas de utilidades e de controle ambiental a 

serem implantados na área terrestre - Pátio Logístico, Unidades de Apoio e nos 

terminais marítimos – TMULT, TCOAL e TELIQ/TGRÃO, em atendimento ao item 

3.5.2.2,  subitens g a j da Instrução Técnica DECON No 23/08.   

 

Onshore – Pátio Logístico e Unidades de Apoio 

 

 Água Potável (Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição) 

A água potável será captada em poço profundo e abastecerá o sistema de água potável 

passando por um tratamento, atendendo aos padrões de potabilidade especificados na 

Resolução CONAMA 357/05. 

 

A planta de tratamento de água potável é composta por duas bombas centrífugas 

acionadas por motores elétricos, sendo uma reserva da outra, que succionarão a água 

da cisterna e alimentarão um Castelo D´Água elevado, com capacidade de reserva 

correspondente a 1 dia de consumo de Água Potável. 

 

O Castelo D´Água possuirá altura de aproximadamente 37 m, necessária para gerar 

uma pressão na rede, suficiente para abastecer todos os consumidores no retroporto, 

alimentar a cisterna de Água Potável no Píer e manter pressurizado, quando em espera, 

a rede de Água de Combate a Incêndio no retroporto. 

 

As bombas de captação dos poços profundos alimentarão também de Água Potável a 

Cisterna de Incêndio e de Água de Serviço, ambas no Retorporto, para situações 

emergenciais. 

 

Parte da água captada em terra será enviada para os Píeres onde existirão cisternas de 

Água Potável para reserva correspondente a 1 dia e meio do consumo previsto. 
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O sistema de abastecimento de água potável foi planejado com redundâncias de 

bombas, sendo uma reserva da outra para captações, elevações para os castelos d’água, 

consumos e abastecimento dos navios atracados. 

 

 Água de Serviço 

A água de serviço dos terminais logísticos será proveniente, em sua maior parte, da 

água mineroduto, que se encontra em fase de implantação, e após a remoção do 

minério de ferro e o tratamento de clarificação, terá seu excesso lançado ao mar através 

de um emissário. Deste emissário partirá uma derivação que fará o abastecimento desta 

água para o retroporto.  

 

A água de serviço dos terminais logísticos destina-se a: 

 Abastecimento da Cisterna do Sistema de Combate a Incêndio; 

 Aspersão sobre as pilhas de minério; 

 Alimentação dos sistemas de nebulização das Empilhadeiras e das Recuperadoras; 

 Aspersão nos Transportadores de Correia e Casas de Transferências; 

 Irrigação de jardins; 

 Lavagens de pátios. 

 

Emergencialmente, a cisterna de Água de Serviço no pátio logístico também poderá ser 

abastecida pela rede de Água Potável. 

 

 Água para Combate a Incêndio 

A água do Sistema de Combate a Incêndio no pátio logístico será proveniente do 

Sistema de Água de Serviço, que abastecerá a Cisterna de Água de Incêndio. 

 

Esta cisterna também poderá ser abastecida, emergencialmente pelo Sistema de Água 

Potável, por duas bombas centrífugas, sendo a principal acionada por motor elétrico e 
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a reserva acionada por motor diesel e alimentarão a rede de combate a incêndio, em 

anel.  

 

A pressurização em espera do Sistema de Combate a Incêndio nos pátios em terra será 

pelo Sistema de Água Potável, através de uma alimentação direta do Castelo D’Água, 

como já mencionado no item Água Potável. 

 

 Sistemas de Esgotos Sanitários 

Os esgotos sanitários das edificações em terra serão coletados e encaminhados a uma 

estação de tratamento compacta do tipo “aeração prolongada”. 

 

A capacidade das estações de tratamento serão dimensionadas em função do número 

de usuários de cada edificação. 

 

O processo inclui um sistema de aeração com tempo de detenção de 24 horas. A 

separação dos sólidos, desenvolvidos no tanque de aeração é efetuada no 

compartimento de decantação, através de sedimentação, e então bombeados de volta 

ao sistema de aeração e/ou ao tanque de acumulação de lodo. 

 

As instalações compactas que empregam aeração prolongada são altamente eficientes, 

proporcionando uma redução de DBO acima de 85% e uma redução de sólidos em 

suspensão acima de 95%. 

 

As unidades serão construídas em tanques de concreto, impermeáveis, onde serão 

instalados os equipamentos fornecidos por empresas especializadas em estações 

compactas de tratamento. 

 

Para atendimento de edificações isoladas de poucos usuários em pontos extremos não 

alcançados pelas redes coletoras, serão instaladas baterias de fossa séptica - filtro 

anaeróbio de fluxo ascendente – sumidouro, de acordo com a NBR-13.969/1997 – 
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Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, construção e operação, com capacidade de atendimento a 

população usuária. 

 

 Sistema de Drenagem Pluvial 

O sistema de drenagem pluvial do pátio logístico e das unidades de apoio em terra será 

dividido em drenagem pluvial contaminada e drenagem pluvial limpa. Esta concepção 

de sistema de drenagem propicia maior eficiência e segurança quanto a proteção ao 

meio ambiente. 

 

O Sistema de Drenagem Pluvial Limpa tratará as águas sem contaminação por óleo, 

sendo estas tratadas pelo Sistema de Drenagem Pluvial Contaminada. 

 

As águas provenientes do sistema de drenagem do Pátio de Carvão terão tratamento 

para correção do pH antes de serem lançadas no corpo receptor. 

 

Nos desenhos C064-DES-2110-17-001rev0 (Supply Boats), C064-DES-2130-17-001rev0 

(Contêineres e Siderúrgico), C064-DES-2150-17-001rev0 (Granéis Sólidos) e C064-

DES-2180-17-001rev0 (Pedras Ornamentais), constantes do Anexo 2.4.6-1 são 

representadas graficamente a distribuição das redes de drenagem dos pátios onshore. 

 

a) Sistema Pluvial Limpo 

Esse sistema será alimentado por correntes aquosas que não apresentam 

contaminação por óleo, admitindo-se a presença de alguns compostos químicos, em 

quantidades tais, que não impossibilitem o seu lançamento no corpo receptor. A 

água receberá tratamento primário de remoção de sólidos grosseiros e de areia e,  

após esse tratamento, encaminhados para os canais projetados para a 

macrodrenagem da ZIPA e regional (Figura 2.4.6-1), pertencentes à Bacia 

Oceânica. 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 46

 

 

Os pátios do terminal onshore serão circundados por canais coletores que 

encaminharão os efluentes tratados para os corpos hídricos receptores. Neste caso, 

serão encaminhados para a Lagoa do Veiga (ver Figura 2.3.1-1) e posteriormente 

para o mar através de um emissário localizado na direção do canal S01-CN00. 

 

A Lagoa do Veiga foi integrada a parte do sistema de macro drenagem da ZIPA, 

limitando-se a receber os efluentes dos canais compreendidos pela área denominada 

Bacia Oceânica. 

 

Ao longo da operação portuária, as águas encaminhadas a esse sistema, bem como o 

efluente tratado serão monitorados de forma a verificar a conformidade com os 

Figura 2.4.6-1: Macrodrenagem Regional
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padrões de qualidade da água estabelecidos pela legislação ambiental vigente, 

especialmente à CONAMA 357/05 e diretriz DZ-215.R1 da FEEMA. 

 

b) Concepção da Drenagem: 

A coleta e o escoamento serão realizados, baseados no arranjo geral da área a ser 

esgotada e nos projetos geométrico, de terraplenagem e de pavimentação, sempre 

que possível por gravidade, através de canaletas, e encaminhados para as caixas 

coletoras e corpo receptor. O estudo do caminhamento contempla: 

 cotas de fundo, de início e de final de cada trecho; 

 elevações do terreno e de pisos; 

 declividades de cada trecho; 

 sentido de fluxo; 

 dimensionamento de tubos, canaletas, caixas, canais, etc.; 

 identificação dos trechos, de acordo com a memória de cálculo. 

 

c) Parâmetros de Projeto: 

 Chuva de Projeto 

A escolha da chuva de projeto foi efetuada pela análise das chuvas estudadas por 

Otto Paffstetter no trabalho “Chuvas Intensas no Brasil” e as do software Plúvio 

versão 2.1, desenvolvido pelo GPRH (Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos) 

do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa 

(DEA - UFV), que apresenta as equações estabelecidas por diversos autores. Para 

as localidades em que esta não é conhecida será estabelecida, por interpolação, a 

equação de intensidade – duração - freqüência da precipitação. 

 

 Tempo de Recorrência 

Serão adotados os seguintes tempos de recorrência: 

–  Drenagem de plataforma (área local) – 10 anos 

–  Drenagem de talvegue – 25 anos (bueiros) 
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 Tempo de Concentração 

O tempo de concentração será determinado utilizando-se as fórmulas do Engº 

George Ribeiro ou a do Departamento de Estradas da Califórnia, devendo-se 

adotar os seguintes valores mínimos de tempo de concentração, conforme 

indicado a seguir: 

–  Área de Pátios – 10 minutos 

–  Demais áreas – 7 minutos 

 

 Vazão Solicitante 

A Vazão solicitante será determinada com base no Método Racional, que tem 

como base as seguintes hipóteses: 

–  Considerando-se uma chuva de intensidade constante a uma bacia 

hidrográfica, o pico de vazão ocorrerá para a duração da chuva igual ao tempo 

de concentração da bacia; 

–  A intensidade da chuva é constante ao longo da duração considerada; 

–  A chuva é uniformemente distribuída na bacia; 

–  As condições de permeabilidade de superfície permanecem constantes durante 

a ocorrência da chuva; 

–  Os efeitos de armazenamento e amortecimento do escoamento na bacia 

hidrográfica podem ser desprezados. 

A fórmula do Método Racional, com a introdução do coeficiente de distribuição, 

pode ser escrita conforme indicado na equação a seguir: 

 
 
 
 
 
 

onde: 
Q = Vazão solicitante em l/s; 
C = Coeficiente de run-off ; 
Cd = Coeficiente de distribuição; 
I = Intensidade pluviométrica em mm/h; 
A = Área da bacia contribuinte, em ha; 
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Coeficiente de Run-Off 

 

Os coeficientes de Run-off estão indicados no Quadro 2.4.6-1, a seguir: 

 

QUADRO 2.4.6-1: COEFICIENTES DE RUN-OFF 

DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO 
COEFICIENTE DE 

RUN-OFF  
( C ) 

Áreas centrais 0,70  0,95 Comércio 
Áreas de periferia 0,50  0,70 
Residências isoladas( unifamiliares) 0,30  0,50 
Conjunto residencial com  residências isoladas 0,40  0,60 
Conjunto residencial com  residências adjacentes 0,60  0,75 
Áreas de subúrbio 0,25   0,40 

Residencial 

Áreas com prédios de Apartamentos 0,50  0,70 
Pouca densidade 0,50  0,80 Industrial 
Grande densidade 0,60  0,90 
Parques e Cemitérios 0,10  0,25 
“Playgrounds” 0,20  0,35 
Terrenos Baldios 0,10  0,30 
Pátios de Estradas de Ferro 0,20  0,40 
Ruas e estradas de asfalto 0,70  0,95 
Ruas e estradas de concreto 0,80  0,95 
Ruas e estradas de elementos rejuntados (lajotas, 
paralelepípedos, etc.) 0,70  0,85 

Parques, pátios, 
áreas com 

vegetação ou 
arborizadas. 

Ruas, estradas e 
calçadas 

Calçadas 0,75  0,85 
Solos arenosos-Plano – Máx de 2% de declividade 0,05  0,10 
Solos arenosos-Médio –de 2% a 7% de declividade 0,10  0,15 
Solos arenosos – Íngreme – mais que  7% de declividade 0,15  0,20 
Solos argilosos-Plano – Máx de 2% de declividade 0,13  0,17 
Solos argilosos- Médio – de 2% a 7% de declividade 0,17  0,22 

Terrenos 
gramados 

Solos argilosos – Íngreme – mais que 7% de declividade 0,22  0,35 
 

 

Velocidade Limite 

 

 Para condutos fechados a velocidade será considerada entre 1,0 e 4,0 m/s. 

 Para canais abertos será admitida a velocidade entre 1,0 e 4,0 m/s. 
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Os valores indicados são teóricos e podem sofrer alteração sempre que o traçado, a 

topografia, a seção de vazão e/ou o efluente líquido a ser drenado, o(s) justifique(m). 

 

Enchimento 

 

 Para condutos fechados o enchimento será considerado como compreendido entre 

20% e 85% do diâmetro do tubo. 

 Para canais abertos será adotado um bordo livre mínimo de 10cm. 

 

Rede de Drenagem Enterrada 

 

A drenagem superficial será, preferencialmente, em canaleta aberta, a não ser em 

travessias de ruas ou quando o uso de tubulação e/ou galeria se fizer necessário. 

 

Nas tubulações enterradas será prevista proteção ou recobrimento mínimo indicado, 

conforme Quadro 2.4.6-2, a seguir, desde que resistam às cargas atuantes sobre o 

terreno. 

 
QUADRO 2.4.6-2: RECOBRIMENTO MÍNIMO PARA  

TUBULAÇÕES ENTERRADAS 
TABELA DE RECOBRIMENTO 

DIÂMETRO (M) RECOBRIMENTO (M) 
0,40 0,50 
0,50 0,65 
0,60 0,70 
0,70 0,75 
0,80 0,80 
1,00 0,90 
1,20 1,00 
1,50 1,15 

 

 

Serão instaladas caixas de passagem ou poços de visita, nas seguintes situações: 
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 Nas cabeceiras dos coletores; 

 Nas mudanças de direção; 

 Nas mudanças de declividade; 

 Nas mudanças de seção; 

 Na confluência de coletores; 

 Nos alinhamentos retos, em intervalos não-superiores a 60 metros. 

 

 Sistema Pluvial Contaminado  

Esse sistema será alimentado por correntes aquosas que apresentam contaminação por 

óleo, sólidos suspensos ou outros contaminantes, admitindo-se o recebimento de águas 

de chuva, de lavagem de pisos e de drenos coletados nos seguintes locais: 

 

a) Pátio de estocagem granéis: Neste local o sistema recolhe as águas precipitadas 

sobre as pilhas de minério e vias locais; 

b) Correias transportadoras: Nas regiões das Correias Transportadoras o sistema 

recolhe as águas precipitadas ao longo das correias transportadoras. 

 

As vazões de projeto serão analisadas e determinadas, em conjunto com o sistema de 

drenagem pluvial limpo, considerando os mesmos critérios e aspectos hidrológicos. 

 

O sistema principal de drenagem contaminada, que diz respeito à área de 

armazenamento granéis, será constituído de canaletas dispostas ao longo das pilhas, 

recebendo e conduzindo as descargas até as Caixas de Pré-Sedimentação e correção de 

pH, localizadas junto às cabeceiras destas pilhas. Estas caixas terão por função 

capturar, por gravidade, uma parcela maior de sólidos, ainda, na área de movimentação 

de carga, reduzindo a fuga de produto e a concentração de materiais suspensos no 

efluente a ser tratado. 

 

Os critérios de dimensionamento destas caixas são os de sedimentação simples, do tipo 

desarenadores, com limpeza a ser executada por retroescavadeira ou manualmente. 
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O efluente destas caixas será conduzido, através de canais abertos, por gravidade, até as 

Bacias de Acumulação. Estes canais serão dimensionados com os mesmos critérios, já 

citados anteriormente, no sistema de drenagem pluvial limpo. Será acrescentada, 

entretanto, a verificação da Mínima Tensão Trativa Média nos canais, como método de 

controle de deposição de material fino nestes. 

 

As Bacias de Acumulação terão por finalidade amortecer e acumular as descargas 

máximas provocadas pelas chuvas, de forma a regular e reduzir a vazão, a ser 

encaminhada ao clarificador do Sistema de Separação de Minério da polpa. O 

dimensionamento destas Bacias será realizado por simulação hidrológica da área 

envolvida. 

 

O clarificador irá processar o volume a ser clarificado a uma vazão média de 

aproximadamente 200 l/s. A vazão regularizada durante os períodos de chuva, 

proveniente das bacias de acumulação, será de 50 l/s. No clarificador a água será 

condicionada para atender os padrões ambientais, precedendo o seu descarte por 

bombeamento no mar, através da Ponte de Acesso até um ponto posterior à zona de 

arrebentação, onde será instalada uma tubulação difusora. 

 

A tubulação do sistema de recalque de efluente final deverá ser em PEAD (Polietileno 

de Alta Densidade), e em seu dimensionamento será utilizada a fórmula universal de 

perda de carga. 

 

 Abastecimento de Energia Elétrica 

O sistema elétrico foi projetado e dimensionado para proporcionar a máxima 

continuidade e confiabilidade na alimentação das cargas, utilizando equipamentos e 

sistemas de última geração, visando obter o máximo de segurança para operadores e 

usuários, minimizando as perdas por paradas de produção devido às interrupções no 
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fornecimento de energia elétrica, bem como não provocar nenhum dano ao meio 

ambiente. 

 

A energia elétrica que alimentará os Pátios, as Unidades de Apoio e os Terminais será 

fornecida pela concessionária AMPLA, por meio de uma linha com tensão de 138 kV.  

Esta linha alimentará a SE-02, onde a tensão será transformada de 138 kv para 13,8 kv 

para distribuir a energia para as subestações de cada pátio. 

 

A alimentação para a subestação de cada pátio será por meio de cabos isolados em 

bandejas e/ou por meio de linha aérea de 13,8 kv, do tipo compacto. 

 

As subestações dos pátios são compostas por sala de painéis e por uma área ao tempo, 

onde serão instalados os transformadores abaixadores. 

 

Cada subestação dos pátios será constituída por um painel de entrada, em 13,8 kv, que 

recebe a tensão de distribuição, por transformadores que transformam a tensão de 

distribuição para as tensões de utilização e por painéis para alimentação, proteção e 

controle das cargas em média e baixa tensão.   

 

O suprimento de energia elétrica às cargas consideradas essenciais – Energia de 

Emergência e Geração Própria – será feito por meio de motogeradores a diesel.  

 

Os transformadores serão trifásicos, próprios para instalação ao tempo, 

preferencialmente do tipo tanque selado, mais propícios do ponto de vista ambiental, 

com resfriamento forçado, por ventilação. Os locais onde serão instalados possuirão 

piso em concreto e baias com paredes corta-fogo. 

 

Todas as salas de painéis das subestações, salas de controle, deverão ser providas de 

sistemas de climatização, com temperatura controlada. 
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O desenho C064-DES-2000-02-101 REV 0, do Anexo 2.3.1-2, apresenta  as 

localizações das subestações que abastecerão cada pátio logístico, assim identificadas: 

 

SE-02 (Subestação de entrada – Localizada a SW do Pátio de Contêineres) 

SE-2110-01 (Pátio de Supply Boat) 

SE-2120-01 (Pátio de Contêineres) 

SE-2130-01 (Pátio de Produtos Siderúrgicos) 

SE-2150-01 e 02 (Pátio de Granéis Sólidos) 

SE-2170-01 e 02 (Pátio de Grãos) 

SE-2180-01 (Pátio de Pedras Ornamentais) 

 

O diagrama unifilar é apresentado no desenho C064-DES-2000-71-101-REV0 que se 

encontra no Anexo 2.4.6-1. 

 

Cada subestação terá sua malha de aterramento individual e serão conectadas entre si, 

formando um sistema equipotencial. 

 

As malhas de terra serão constituídas de hastes de aterramento de copperweld de 19mm x 

3 metros, localizadas em poços interligados por cabos de cobre nu de seção nominal 

95mm2, enterrados a uma profundidade mínima de 0,6m. As hastes de aterramento 

serão interligadas às barras de aterramento localizadas nas edificações, através de cabos 

de cobre nu, seção nominal 95mm2. 

 

Das barras de aterramento sairão derivações que interligarão todos os equipamentos, 

estruturas, etc. 

 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas atenderá aos requisitos da Norma 

ABNT NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. O 

aterramento dos pára-raios será efetuado por intermédio, de no mínimo, 2 (duas) 

hastes de terra, instaladas em manilhas, interligadas e ligadas em 2 (dois) pontos da 
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malha geral e, em todas as descidas de pára-raios deverá ser instalado um ponto de 

medição. 

 

Offshore – Terminais Portuários 

 

Sistemas de Utilidades e de Controle Ambiental no Terminal de Múltiplos Usos 
- TMULT 
 

As tubulações de água potável, água de serviço e de combate a incêndio, provenientes 

da ponte de acesso, bem como as redes de drenagem e de esgoto no TMULT são 

dimensionadas e encaminhadas conforme apresentado no desenho C064 – DES – 

1100 – 51– 001-Rev. 0 (Anexo 2.4.6-1). A descrição detalhada destes sistemas é 

apresentada na seqüência. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água Potável 

Todo o sistema de água potável será abastecido pelo sistema portuário, através de 

adução pela ponte de acesso. Esta adução será realizada por duas bombas centrífugas 

acionadas por motores elétricos, uma delas reserva da outra, que succionarão a água 

potável das cisternas do retroporto e alimentarão os consumidores e navios atracados 

no porto. 

 

Para abastecimento dos navios atracados no píer deste terminal, está previsto um ramal 

na canaleta de utilidades ao longo da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação. 

Neste ramal a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes de água potável com o 

diâmetro 1 ½”, com caixas para material de abastecimento dos navios (mangueiras 

flexíveis e acessórios), dispostas ao longo desta extensão, em pontos que menos 

interfiram com as atividades, conforme disposto no desenho já citado de número C064 

– DES – 1100 – 51– 001-Rev. 0 (Anexo 2.4.6-1). 

 

Observa-se ainda no referido desenho, que para o abastecimento das edificações 

previstas nos pátios e pontos de controle da circulação viária, abastecimento de 
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equipamentos etc., está previsto outro ramal, com caminhamento pelo ponto 

intermediário da seção do terminal, em região de aterro. Da mesma forma que no 

ramal do píer de atracação, este ramal será provido de hidrantes subterrâneos com 

diâmetro 1 ½”, dispostos ao longo desta extensão, em pontos adequados às atividades 

operativas, de acordo com as necessidades locais. Deste ramal, partirão sub-ramais para 

abastecimento das edificações. 

 

Estes ramais estão dimensionados com DN 150 nos trechos iniciais e médios, e com 

diâmetros menores nos trechos finais (DN 100, DN 75 e DN 50). 

 

Caso necessário, poderão ser especificados booster para reforço da pressão de 

distribuição local.  

 

O sistema atenderá as vazões previstas para o abastecimento local e dos navios. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água de Serviço 

O abastecimento de água de serviço no TMULT será fornecido pelo sistema portuário, 

através de adução pela ponte de acesso, por uma derivação do emissário. A água 

encaminhada ao emissário é proveniente do projeto do mineroduto, e será conduzida 

por esta derivação à ponte de acesso e às instalações dos píeres somente após remoção 

do minério de ferro e tratamento por clarificação no retroporto.  

 

A água de serviço destina-se à alimentação do carregador de navios, aspersão nos 

transportadores de correia e casas de transferência e lavagens em geral. 

 

Ao longo da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação foi previsto um ramal 

na canaleta de utilidades. Deste ramal, a cada 60 m aproximadamente, existirão 

hidrantes de água de serviço com o diâmetro 1 ½”, com caixas com material para uso 

nestes locais (mangueiras flexíveis e acessórios), dispostas ao longo desta extensão, em 

pontos que menos interfiram com as atividades, para trabalhos de limpeza de pisos, 
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equipamentos, etc conforme disposto no desenho já citado de número C064-DES-

1100-51-001 Rev 0 (Anexo 2.4.6-1). 

 

Para o perfeito atendimento das edificações previstas nos pátios, pontos de controle da 

circulação viária, abastecimento de equipamentos, postos de serviço, etc, está previsto 

outro ramal, com caminhamento pelo ponto intermediário da seção do terminal, em 

região de aterro. Identicamente ao píer de atracação, deste ramal existirão também 

hidrantes subterrâneos com diâmetro 1 ½”, dispostos ao longo desta extensão, em 

pontos adequados, que menos interfiram com as atividades operativas, de acordo com 

as necessidades locais. 

 

Deste ramal sairão sub-ramais para atendimento local com o diâmetro mínimo de 1 

½”. Está prevista a execução destes ramais com DN 150 nos trechos iniciais e médios, 

e com diâmetros menores nos trechos finais. 

 

Onde necessário, poderão ser especificados booster, portáteis ou fixos, para reforço da 

pressão de distribuição local. 

 

Este sistema atenderá as vazões previstas para o abastecimento local. 

 

 Sistema de Combate a Incêndio  

Para a proteção do TMULT, está previsto um ramal na canaleta de utilidades ao longo 

da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação abastecido pelas duas 

extremidades do cais. Deste ramal, a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes 

duplos subterrâneos com diâmetro 2 ½”, com caixas contendo material de combate à 

incêndio dispostas ao longo desta extensão, em pontos que menos interfiram com as 

atividades, conforme disposto no desenho já citado de número C064-DES-1100-51-

001 Rev 0 (Anexo 2.4.6-1). 
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Para a proteção dos pátios e edificações está previsto ramal abastecido pelas duas 

extremidades do cais, com caminhamento pelo ponto médio da seção do terminal, em 

região de aterro. Neste ramal a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes duplos 

subterrâneos com diâmetro 2 ½”, com caixas contendo material de combate a incêndio 

dispostas ao longo desta extensão, em pontos  próximos que menos interfiram com as 

atividades operativas, com os seguintes materiais de combate à incêndio, conforme 

disposto no desenho citado acima. 

 
- 45 m de mangueira lonada diâmetro 2 ½” em 3 rolos de 15 m cada, com bocais de 

engate rápido. 

- 1 esguicho jato sólido metal, variação 10o,  1” x  2 ½”. 

- 1 adaptador  2 ½” x 2 ½”. 

- 1 chave para engate. 

 

Está prevista a execução destes ramais com DN 200 nos trechos iniciais e médios, e 

com diâmetros menores nos trechos finais (DN 150 e DN 100). 

 

Em cada extremidade do terminal, existirá uma CMI (Casa de Máquinas de Combate a 

Incêndio), que além de pressurizar a rede, captará água do mar com bombas de eixo 

vertical prolongado. Essas bombas pressurizarão tanto a rede do píer como a rede do 

retroporto, de maneira a fornecer uma pressão mínima de   0,15 MPa (15 mca) no 

requinte do esguicho (ø 25 mm) acoplado a uma mangueira lonada, de 2 ½” de 

diâmetro e 45 m de comprimento máximo, no hidrante de posição mais desfavorável, 

com uma vazão de 500 l/minuto (8,33 l/s) e operação simultânea de 2 hidrantes (4 

saídas, vazão total de 34 l/s). A pressão e a vazão da rede acima atendem a proteção 

estabelecida pelas normas das companhias seguradoras e prescrições do Corpo de 

Bombeiro (classe de proteção “B”). 

 

Para tal, estas bombas deverão possuir potências em torno de 80 HP cada, sendo uma 

de acionamento elétrico e outra de acionamento através de motor diesel, além de 
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bomba jockey (acionamento elétrico 15 HP) para manter o sistema em stand by, isto é, 

esta bomba pressurizará o sistema quando em espera. 

 

Quando em espera, o sistema será abastecido com água doce (de serviço) proveniente 

dos outros sistemas portuários. 

 

Extintores de diversos tipos e capacidade, localizados em pontos adequados e em 

quantidade conforme normas aplicáveis, complementarão o sistema de combate à 

incêndio por água. 

 
O projeto acima apresentado utilizou ainda como referência o Código de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico baseado no Decreto Nº 897 de 21/09/1976 e legislações 

posteriores complementares, publicado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, 

CBMERJ, Diretoria Geral de Serviços Técnicos, 4ª Edição, 2006, Rio de Janeiro. 

 

 Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário 

Para o atendimento sanitário das edificações sobre os píeres do TMULT, está prevista 

a instalação de dispositivos constando fossa séptica e filtro anaeróbio (conforme 

disposto no desenho já citado de número C064-DES-1100-51-001 Rev 0 - Anexo 

2.4.6-1) cilíndricos e ou cilíndricos-cônicos pré-fabricados em fibra de vidro, com 

capacidade de atendimento à população usuária de cada local, colocados em 

compartimentos previstos na estrutura do píer, com dimensões adequadas à instalação 

e manutenção destes dispositivos. Estes compartimentos estarão situados em nível 

inferior a estas edificações, de modo que o esgotamento das descargas sanitárias sejam 

efetuadas por gravidade, sem interferência com as operações sobre estes locais. 

 

Quando sobre o aterro, estes dispositivos serão instados abaixo do nível do terreno, 

portanto também sem interferência com as atividades previstas para esta região. 
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Este tipo de instalação proporcionará tratamento do tipo primário e secundário, 

portanto de acordo com as disposições da FEEMA - DZ.215.R-1 e NBR 13.696. 

Desta forma, o efluente produzido poderá ser lançado diretamente ao mar, podendo 

ainda receber contribuição do sistema de drenagem pluvial, antes do seu lançamento. 

Este processo é denominado polimento. 

 

 Sistema de Tratamento de Efluentes Oleosos 

Conforme disposto no desenho já citado de número C064-DES-1100-51-001 Rev 0 

(Anexo 2.4.6-1), em locais sujeitos a poluição do tipo concentrado de efluentes 

oleosos (posto de atendimento de veículos e outros equipamentos, balanças etc.),  

existirão sistemas  modulares separadores água-óleo - SAO (Fabricantes: INCASE - 

Ind. Mecânica de Equipamentos Ltda, ALPINA Termoplásticos etc), antes de estes 

efluentes serem encaminhados ao sistema de drenagem de águas pluviais.  

 

A partir de sistema de drenagem os efluentes serão encaminhados para um tanque de 

acumulação e bombeados para o tanque de SAO a ele contíguo. Estes tanques serão 

instalados em cada uma das duas extremidades, inicial e final, do TMULT. A 

caracterização e dimensionamento destes tanques são apresentados no subitem a 

seguir. 

 

 Sistema de Drenagem das Águas Pluviais 

A drenagem do TMULT, conforme detalhado no desenho C064-DES-1100-17-002 

Rev 0 (Anexo 2.4.6-1), será feita por um canal de concreto armado longitudinalmente, 

ao longo de toda a extensão do terminal, com coletores pluviais locais e escoamento 

superficial, encaminhndo as águas pluviais captadas nas suas superfícies. Serão 

providos de grelhas ao longo de todo o comprimento ou em locais mais convenientes. 

 

Pela extensão do mesmo, este canal possuirá “ponto alto” na altura da rótula de 

circulação viária existente em torno da metade de sua extensão. 
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Desta forma, as águas serão conduzidas através das duas partes do canal, de caimentos 

opostos a cada uma das extremidades do terminal, onde existirão tanques de 

acumulação e tanques separadores água-óleo (SAO), para retenção e tratamento dos 

efluentes, após os quais, serão lançados ao mar, ou poderão ser reutilizados como água 

de serviço. Neste caso, poderá ser indicada a correção do PH, caso este se situe fora da 

faixa (6,5 – 7,5). 

 

No pré-dimensionamento da seção do canal de drenagem foram utilizadas as seguintes 

premissas de cálculo: dados de chuvas extraídos da publicação básica do DER-RJ, 1990 

(Posto nº 3, de Barra de Itabapoana); velocidade média de escoamento no canal de 1,25 

m/s. A extensão do canal de drenagem no trecho esquerdo (decaimento na direção 

oeste) é de 545m, com declividade de 0,00183, e no trecho direito (decaimento na 

direção leste), de 580m, com declividade de 0,001724 m/m. 

 

A máxima vazão do canal foi calculada em 2,425 m3/s e a seção final máxima do canal 

de ambos os trechos foi dimensionada em 1,20m x 1,20 m. 

 

Os separadores (SAO) são projetados conforme padrão API (“American Pretroleum 

Institute’s, publication 421 of february, 1990 – Design and Operation of Oil – Water 

Separators”) e atenderão as especificações de lançamento previstas na Resolução 

CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005 e outras mais recentes. 

 

Como este padrão indica tanque de maiores extensões, os dispositivos projetados no 

TMULT serão instalados off-line, isto é, tratarão uma fração da descarga instantânea 

máxima, conforme a seguir definido: 

 

- Tempo de tratamento do volume retido considerado igual a 5 horas. 
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Tanque da Esquerda (extremidade inicial do TMULT)  

 

 

Tanque da Direita (extremidade final do TMULT) 

 

 
 

Estes tanques ocuparão uma área em torno de 12,0 m x 50 m, estando previsto 

bombeamento do tanque de acumulação para o tanque SAO, pois não existirá no local, 

disposição tal que permita o funcionamento de todos estes dispositivos por gravidade. 

 

Sistemas de Utilidades e Controle Ambiental no Terminal para Carvão – 
TCOAL 
 

As tubulações de água potável, água de serviço e de combate a incêndio, provenientes 

da ponte de acesso, bem como as redes de drenagem e de esgoto no TCOAL são 

dimensionadas e encaminhadas conforme apresentado no desenho C064– ES–1200–

51– 001-REV. 0. A descrição detalhada destes sistemas é apresentada na seqüência. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água Potável 

O abastecimento de água potável será através de adução pela ponte de acesso. Esta 

adução será realizada por duas bombas centrífugas acionadas por motores elétricos, 

uma delas reserva da outra, que succionarão a água potável das cisternas do retroporto 

e alimentarão os consumidores e navios atracados no porto. 

 

Para abastecimento dos navios atracados neste terminal, está previsto um ramal nas 

canaletas de utilidades ao longo da estrutura do píer, em cada lado do mesmo, próximo 

aos bordos de atracação. Destes ramais a cada 60 m aproximadamente, existirão 

hidrantes de água potável com o diâmetro 1 ½”, com caixas para material de 

abastecimento dos navios (mangueiras flexíveis e acessórios), dispostas ao longo desta 
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extensão, em pontos que menos interfiram com as atividades, conforme disposto no 

desenho já citado de número C064–DES–1200–51–001-REV.0. 

 

Estes ramais estão dimensionados com DN 150 nos trechos iniciais e médios, e com 

diâmetros menores nos trechos finais (DN 100, DN 75 e DN 50). 

 

Caso necessário poderão ser especificados booster para reforço da pressão de 

distribuição local.  

 

O sistema atenderá as vazões previstas para o abastecimento local e dos navios. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água de Serviço 

O abastecimento de água de serviço no TCOAL será fornecido pelo sistema portuário, 

através de adução pela ponte de acesso, por uma derivação do emissário. A água 

encaminhada ao emissário é proveniente do projeto do mineroduto, e será conduzida 

por esta derivação à ponte de acesso e às instalações dos píeres somente após remoção 

do minério de ferro e tratamento por clarificação no retroporto.  

 

Ao longo da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação, está previsto um ramal 

na canaleta de utilidades. Neste ramal, a cada 60 m no máximo, existirão hidrantes de 

água de serviço com o diâmetro 1 ½”, com caixas com material para uso nestes locais 

(mangueiras flexíveis e acessórios), dispostas ao longo desta extensão, em pontos que 

menos interfiram com as atividades, para trabalhos de limpeza de pisos, equipamentos, 

etc conforme disposto no desenho já citado de número C064-DES-1200-51-001 REV 

0, para atendimento dos equipamentos do píer (descarregadores de navios e 

transportadores de correia) e limpeza diversas. 

 

Para atendimento dos equipamentos sobre estas estruturas, estão previstos outros sub-

ramais, conforme necessidades locais, disposto no desenho acima citado. 
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Estes sub-ramais para atendimento local possuirão diâmetro mínimo de  1 ½”. Está 

prevista a execução destes ramais com DN 150 nos trechos iniciais e médios, e com 

diâmetros menores nos trechos finais. 

 

Onde necessário, poderão ser especificados booster, portáteis ou fixos, para reforço da 

pressão de distribuição local. 

 

Este sistema atenderá as vazões previstas para o abastecimento local e equipamentos. 

 

 Sistema de Combate a Incêndio  

Para a proteção do TCOAL, está previsto um ramal na canaleta de utilidades ao longo 

da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação, em cada lado do píer. Deste 

ramal, a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes duplos subterrâneos com 

diâmetro 2 ½”, com caixas contendo material de combate à incêndio dispostas ao 

longo desta extensão, em pontos que menos interfiram com as atividades, conforme 

disposto no desenho já citado de número C064-DES-1200-51-001 REV 0. 

 

Conforme disposto no desenho citado acima estão previstos os seguintes materiais de 

combate à incêndio: 

 
- 45 m de mangueira lonada diâmetro 2 ½” em 3 rolos de 15 m cada, com bocais de 

engate rápido. 

- 1 esguicho jato sólido metal, variação 10o,  1” x  2 ½”. 

- 1 adaptador  2 ½” x 2 ½”. 

- 1 chave para engate. 

 

Está prevista a execução destes ramais com DN 200 nos trechos iniciais e médios, e 

com diâmetros menores nos trechos finais (DN 150 e DN 100). 
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O sistema será abastecido com água captada e pressurizada pela CMI (Casa de 

Máquinas de Combate a Incêndio) do trecho inicial do sistema de combate a incêndio 

do TMULT. Essas bombas pressurizarão a rede do TCOAL, de maneira a fornecer 

uma pressão mínima de 0,15 Mpa (15 mca) no requinte do esguicho (ø 25 mm) 

acoplado a uma mangueira lonada, de 2 ½” de diâmetro e 45 m de comprimento 

máximo, no hidrante de posição mais desfavorável, com uma vazão de 500 l/minuto 

(8,33 l/s) e operação simultânea de 2 hidrantes (4 saídas, vazão total de 34 l/s). A 

pressão e a vazão da rede acima atendem a proteção estabelecida pelas normas das 

companhias seguradoras e prescrições do Corpo de Bombeiro (classe de proteção “B” 

e “C”). 

 

Para tal, estas bombas deverão possuir potências em torno de 80 HP cada, sendo uma 

de acionamento elétrico e outra de acionamento através de motor diesel, além de 

bomba jockey (acionamento elétrico 15 HP) para manter o sistema em stand by, isto é, 

esta bomba pressurizará o sistema quando em espera. 

 

Quando em espera, o sistema será abastecido com água doce (de serviço) proveniente 

dos outros sistemas portuários. 

 

Extintores de diversos tipos e capacidade, localizados em pontos adequados e em 

quantidade conforme normas aplicáveis, complementarão o sistema de combate à 

incêndio por água. 

 

O projeto acima apresentado utilizou ainda como referência o Código de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Decreto Nº 897 de 21/09/1976 e legislações 

posteriores complementares, publicado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, 

CBMERJ, Diretoria Geral de Serviços Técnicos, 4ª Edição, 2006, Rio de Janeiro. 
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  Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário 

Para o atendimento sanitário das edificações sobre o píer do TCOAL, está prevista a 

instalação de dispositivos constando fossa séptica e filtro anaeróbio cilíndricos pré-

fabricados em fibra de vidro, com capacidade de atendimento à população usuária de 

cada local, colocados em compartimentos previstos na estrutura do píer, com 

dimensões adequadas à instalação e manutenção destes dispositivos. 

 

Este tipo de instalação proporcionará tratamento do tipo primário e secundário, 

portanto de acordo com as diretrizes da FEEMA – DZ.215.R-1 e com a ABNT NBR 

13.969/97. Desta forma, o efluente produzido poderá ser lançado diretamente ao mar, 

podendo passar ainda por tanques de tratamento de águas pluviais, antes do seu 

lançamento, caso seja endereçado às galerias de águas pluviais, funcionando este 

tratamento final como um tratamento de “polimento”. 

 

 Sistema de Tratamento de Efluentes Oleosos 

Em locais sujeitos a poluição do tipo concentrado de efluentes oleosos (posto de 

atendimento de veículos e outros equipamentos, balanças etc.),  existirão sistemas  

modulares separadores água-óleo – SAO (Fabricantes: INCASE – Ind. Mecânica de 

Equipamentos Ltda, ALPINA Termoplásticos etc), antes de estes efluentes serem 

encaminhados ao sistema de drenagem de águas pluviais.  

 

No SAO os efluentes serão tratados através de tanques API (“American Pretroleum 

Institute’s, publication 421 of february, 1990 – Design and Operation of Oil – Water 

Separators”) previstos para cada extremidade deste setor portuário e atenderão também 

as especificações de lançamento previstas na Resolução CONAMA n° 357 de 17 de 

março de 2005 e outras mais recentes. 

 

 Sistema de Drenagem das Águas Pluviais 

As águas pluviais e de lavagens de pisos das áreas do TCOAL serão conduzidas através 

de caimentos destas superfícies às caneletas de drenagem nas estruturas portuárias, das 
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quais as águas coletadas, terão o pH corrigido e serão conduzidas ao sistema de 

tratamento de águas pluviais, situadas no TMULT. 

 

As bombas de recalque do terminal de carvão serão do tipo submersas de eixo vertical, 

instaladas em alargamento (poço de bombas) a ser previsto na própria canaleta de 

drenagem. 

 

Sistemas de Utilidades e Controle Ambiental no Terminal para Granéis 
Líquidos - TELIQ e Terminal para Grãos Agrícolas  -TGRAO 
 

O TELIQ possui uma Ponte de Acesso ao Terminal de 150 m, uma Plataforma de 180 

m e Dolfins. A plataforma será alimentada ao longo do píer através de tubulações de 

Água Potável e Água de Serviço para abastecimento de navios, edificações e limpeza 

do píer e equipamentos (água de serviço), em tubulações independentes. Os desenhos 

do Anexo 2.4.6-1 apresentam as redes dos sistemas de combate a incêndio, de 

drenagem, de esgoto sanitário, de água potável e de água de serviço. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água Potável 

Para abastecimento de água potável dos navios atracados no píer, está previsto um 

ramal instalado na canaleta de utilidade ao longo da estrutura do píer próximo ao 

bordo de atracação.  

 

Neste ramal, a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes subterrâneos com 

diâmetro nominal de 1 ½”, e caixas com material (mangueiras flexíveis e acessórios), 

dispostas ao longo desta extensão, em pontos que menos interfiram com as fainas 

operacionais. 

 

Todo o sistema de água potável será abastecido pelo sistema portuário através da 

adução pela Ponte de Acesso em características adequadas da rede podendo haver 

bomba booster para reforço da pressão de abastecimento se necessário. 
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O sistema atenderá as vazões previstas para o abastecimento local e dos navios e de 

edificações sobre o píer. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água de Serviço 

Analogamente, para o abastecimento de água de serviço, está previsto ramal na 

canaleta de utilidade ao longo da estrutura do píer próximo ao bordo de atracação. 

Deste ramal a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes com o diâmetro de  1 

½”, e caixas com material (mangueiras flexíveis e acessórios), dispostas ao longo desta 

extensão, em pontos que menos interfiram com as fainas operacionais, para o 

atendimento dos equipamentos do píer e limpezas diversas. 

 

Todo o sistema será abastecido pelo sistema portuário, através de adução pela Ponte de 

Acesso, podendo ser utilizados booster, para reforço da pressão de distribuição local. 

 

O sistema atenderá as vazões previstas para o abastecimento local e equipamentos. 

 

 Sistema de Combate a Incêndio  

O combate a incêndio no TELIQ, dar-se-á através da rede de hidrantes na Ponte de 

Acesso e Plataforma para Combate a Incêndio, Classe de Risco B. 

 

Nos “DAM3” e “DAM2” serão instalados hidrantes simples adequados ao combate a 

incêndio da Classe de Risco “C”. 

 

A rede na Plataforma se desenvolverá pela canaleta de utilidades do lado acostável e na 

Ponte de Acesso, ao longo dos passadiços das tubulações. 

 

Em locais convenientes, que não interfiram com as atividades a serem desenvolvidas 

no píer, existirão caixas com os seguintes materiais de combate a incêndio, por válvula 

do hidrante: 
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- 45 m de mangueira lonada diâmetro 2 ½”, com 3 rolos de 15 m cada, com bocais de 

engate rápido; 

- 1 esguincho jato sólido metal, variação 10º, ø 1” x ø 2 ½”; 

- 1 adaptador ø 2 ½” x 2 ½”; 

- 1 chave de engate. 

 

A água para o combate a incêndio, provirá do mar, e será captada através de bombas 

centrifugas de acionamento diesel e elétrico de eixo vertical alongado. 

 

Para pressurização do sistema em espera e em manutenção, existirá bomba tipo jockey 

elétrica, com captação da água do mar. 

 

 Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário 

Para o atendimento sanitário da edificação sobre este píer, está prevista a instalação de 

baterias de dispositivos constando de fossa séptica e filtro anaeróbio cilíndricos pré-

fabricados em fibra de vidro, com capacidade de atendimento a população usuária 

local, conforme Tabela 1, colocados em compartimentos previstos na estrutura do píer, 

com dimensões adequadas a instalação e manutenção destes dispositivos. Estes 

“boxes” estarão situados em nível inferior a estas edificações de modo que o 

esgotamento das descargas sanitárias das instalações prediais sejam efetuadas por 

gravidade, sem interferência com as operações nestes locais. 

 

Este tipo de instalação proporcionará tratamento do tipo primário e secundário, 

portanto de acordo com as disposições das Cias. Ambientais (FEEMA - DZ.215.R-1 e 

ABNT NBR 13.969/97). Desta forma o efluente produzido poderá ser lançado 

diretamente ao mar, podendo passar ainda por tanques de tratamento de águas pluviais, 

antes do seu lançamento, caso seja endereçado às galerias de águas pluviais, 

funcionando este tratamento final como um tratamento de “polimento”. 
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 Sistema de Tratamento de Efluentes Oleosos 

Vazamentos oleosos localizado, decorrentes da operação e manutenção de 

equipamentos mecânicos, ficarão contidos nos locais destas ocorrências em bacias de 

contenção a, serem previstas e serão removidos das caixas coletoras destas bacias, para 

destinos convenientes ou ainda nestes locais sujeitos a poluição do tipo concentrado de 

efluentes oleosos, existirão sistemas modulares separadores água-óleo (Fabricantes: 

etc), antes destes efluentes serem encaminhados ao sistema de águas pluviais, onde 

serão tratados “on shore” através de tanque padrão API (American Petroleum 

Institute’s (API), Publication 421 of February, 1990 – “Design and Operation of Oil-

Water Separators”), seguindo a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005. 

 

Estes tanques separadores também serão instalados em compartimentos previstos na 

estrutura, com dimensões tais que permitam fácil acesso para manutenções, sem 

interferir com as labutas previstas para o local 

 

 Sistema de Drenagem das Águas Pluviais 

As águas pluviais e de lavagens de pisos das áreas deste terminal, serão conduzidas 

através de caimentos destas superfícies à canaleta de drenagem nas estruturas 

portuárias, das quais em um poço as águas coletadas serão conduzidas por tubulação 

de recalque pela ponte de acesso para a Estação de Tratamento de Águas Pluviais 

onshore. 

 

As bombas de recalque do terminal de carvão serão do tipo submersas de eixo vertical, 

instaladas na própria canaleta de drenagem. 

 

Existirão bombas para cada canaleta isto é, duas bombas para a canaleta da ponte de 

acesso ao píer e três bombas para a canaleta do próprio píer. 
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 Abastecimento de Energia Elétrica 

No Anexo 2.4.6-1 apresenta-se o desenho C064 – DES – 1000 – 71– 001-Rev. 0, 

contemplando a localização das subestações de energia elétrica nos terminais TMULT 

(TBOAT; TECON; TESID), TCOAL, TELIQ/TGRAO, relativos ao abastecimento 

de energia aos terminais offshore, bem como o encaminhamento dos seus alimentadores. 

Os diagramas unifilares de cada um destes terminais são apresentados nas seguintes 

plantas:  

 

C064 – DES – 1100 – 71– 001-Rev. 0 (Subestação de entrada do TMULT);  

C064 – DES – 1100 – 71– 002-Rev. 0 (Subestação do TBOAT);  

C064 – DES – 1100 – 71– 003-Rev. 0 (Subestação do TECON);  

C064 – DES – 1100 – 71– 004-Rev. 0 (Subestação do TESID); 

C064 – DES – 1200 – 71– 001-Rev. 0 (Subestação do TCOAL); 

C064 – DES – 1300 – 71– 001-Rev. 0 (Subestação do TELIQ/TGRAO). 

 

2.4.7 Acessos ao Empreendimento, Pavimentação e Vias de Circulação 

 

O empreendimento poderá ser acessado por ferrovia, rodovia e por via  marítima. 

Como descrito anteriormente (Seção 2.1), a ferrovia que adentra os pátios de 

estocagem de contêineres, produtos siderúrgicos, carvão e pedras ornamentais será de 

bitola métrica, com origem no ramal ferroviário que será recuperado em Campos dos 

Goytacazes, interligando o Porto do Açu à malha ferroviária nacional, estendendo-se 

até o estado de Minas Gerais, e terá derivações internas ao Pátio para atendimento a 

estas áreas de armazenamento. 

 

Vias de Acesso Rodoviário 

 

As rodovias de acesso ao Pátio Logístico e às Unidades de Apoio, na fase de operação, 

serão as mesmas vias utilizadas para a fase de implantação e que ora passam por 
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melhorias de traçado, pavimentação e dimensionamento, no âmbito do licenciamento 

ambiental do Porto do Açu (ECOLOGUS, 2008x; LLX, 2008). 

 

Estas melhorias proporcionarão, por exemplo, a facilidade de acesso do fluxo de 

veículos vindos do norte do estado do Rio de Janeiro em direção ao Complexo 

Portuário do Açu, que poderão utilizar o cruzamento em desnível, por um viaduto 

sobre a BR 101, implantado para desviar o tráfego de veículos que abastecerá as obras 

de implantação do pátio logístico para a rodovia dos Ceramistas. 

 

Ainda com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, os veículos de carga vindos 

do sul, com destino ao Porto do Açu, poderão utilizar a Variante Cutia que faz a 

ligação do fluxo da BR 101, com a Estrada da Pedreira. 

 

A Figura 2.4.7-1 apresenta as rodovias destacadas como vias de acesso ao Pátio 

Logístico do Porto do Açu.  

 

A ligação Donana – Hipódromo – Campo da Praia, apresentado na Figura 2.4.7-1 

acima, compreendida pelas rodovias RJ 216, BR 356 e RJ 240, já está em processo de 

melhorias tais como implantações e ampliações de interseções, obras de terraplanagem, 

drenagem, asfalto e sinalização e quando concluídas a ligação possuirá duas faixas de 

rolamento em toda a sua extensão. 
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Pavimentação 

 

Em áreas de circulação de veículos, equipamentos e estocagem de produtos serão 

elaborados projetos com características específicas de suporte e proteção ao meio 

ambiente, incluindo sistema de drenagem, pavimentação, etc. 

 

No Pátio de Granéis Sólidos (carvão) existe a possibilidade de liberação de particulados 

e compostos químicos lixiviados pela ação dos fenômenos atmosféricos. Para controlar 

e mitigar os possíveis impactos ambientais causados pelo carreamento destes, os locais 

de estocagem serão preparados projetos específicos para este pátio e a recomendação é 

a pavimentação com CBUQ. 

Variante 
Cutia 

Figura 2.4.7-1: Rodovias de acesso ao Pátio Logístico e Unidades de Apoio do Porto do Açu
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2.4.8 Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais 

 

Durante a construção do Pátio Logístico do Porto do Açu e, posteriormente, durante a 

sua operação, serão gerados resíduos de diversos tipos e classes, e inventariados 

atendendo à legislação ambiental e técnica vigente, dando especial atenção à Resolução 

CONAMA 275/01 e à ABNT NBR 10.004:2000, bem como aos padrões ambientais 

corporativos da LLX Operações Portuárias S.A. 

 

Para a mitigação dos efeitos decorrentes da geração dos resíduos durante a construção, 

a LLX Operações Portuárias S.A. exige que as empresas contratadas, e suas 

subcontratadas, disponham de um Plano Ambiental de Construção em que são 

previstos entre outros, o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR), estabelecendo 

procedimentos de coleta segregada e destinação correta dos resíduos gerados para 

empresas licenciadas. Visando a eficácia do PGR são previstas ainda, sessões de 

treinamento ambiental dos trabalhadores onde serão introduzidos os conceitos dos 3R 

(reduzir, reusar e reciclar) e planos de manutenção dos equipamentos dos sistemas de 

proteção ambiental tais como os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de drenagem, abatimento de pó e separadores de água e óleo. 

 

Resíduos Sólidos 

 

Os resíduos sólidos gerados nas fases de construção e de operação serão provenientes 

das diversas frentes de trabalho distribuídas pelo canteiro de obras, pátios de 

estocagem e píeres. Estes locais são providos de escritórios administrativos, refeitórios 

e vestiários/sanitários, oficinas de manutenção dos equipamentos, setores de 

manutenção de edificações e de áreas de estocagem de materiais. 

 

Durante a fase de construção, haverá ainda a geração de resíduos da embarcação 

envolvida na atividade de dragagem e aterro hidráulico. Com exceção dos produtos 
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químicos e de alguns granéis sólidos movimentados no Porto do Açu, esses resíduos 

serão dos mesmos tipos e classes dos resíduos gerados pelas demais embarcações que 

operarão no Porto do Açu. 

 

Independentemente da classificação dos resíduos gerados, todos receberão o 

tratamento adequado e previsto nos respectivos plano de gerenciamento de resíduos. 

 

Como previsto nos PGRs das empresas envolvidas, haverá segregação destes resíduos 

por parte de todos os trabalhadores, propiciando a coleta seletiva e o envio dos 

resíduos para empresas licenciadas que os processarão atendendo a legislação vigente. 

Desta forma, serão disponibilizados coletores específicos para cada tipo/classe de 

resíduos por todas as áreas. Os resíduos segregados nestes coletores serão 

encaminhados para uma central de armazenamento temporário de resíduos onde 

passará por uma triagem, visando a conformidade da segregação, e, então, será enviado 

para a destinação final adequada. 

 

Ainda como resíduos sólidos, haverá a geração de resíduos de construção civil 

originados pelas atividades de cravação de estacas, perfuração de poços, concretagem, 

vedações, impermeabilizações, revestimentos, manutenções prediais entre outros. 

Esses resíduos, como todos os demais, serão segregados e classificados conforme 

ABNT NBR 10.004:2000 e Resoluções CONAMA 307/02 e 275/01 para a correta 

destinação final ou reutilização dentro dos limites do complexo portuário do Açu. 

 

Efluentes 

 

Além dos resíduos sólidos, haverá a geração de efluentes que serão coletados pelas 

redes dos sistemas de coleta e tratamento específicos e, uma vez tratados e 

desinfetados, quando necessário, serão encaminhados à destinação final, podendo 

ainda, atendendo a padrões de lançamento, serem lançados nos corpos hídricos. 
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Para o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, o canteiro de obras contará 

com dois sistemas distintos sendo um interligado a uma estação de tratamento de 

esgotos e outro provido de banheiros químicos distribuídos pelo canteiro e uma rotina 

de coleta e correta destinação final. 

 

Os efluentes gerados pelas embarcações serão encaminhados à estações de tratamento 

instaladas nas próprias embarcações, tratados e lançado ao mar atendendo a padrões 

internacionais conforme Convenção MARPOL. Os sistemas de coleta e tratamento 

dos efluentes das embarcações são compostos por tanques de armazenagem primária e 

secundária, para situações em que as embarcações estiverem impedidas de lançamento 

dos efluentes ao mar. Nestas situações, as embarcações podem solicitar a retirada 

destes efluentes quando no porto e o envio para destinação final em empresas 

licenciadas. 

 

O efluente oleoso gerado pelas embarcações é encaminhado para uma unidade 

separadora de água e óleo instalada na embarcação, que trata este efluente, reduzindo o 

Teor de Óleos e Graxas (TOG) à 15ppm e lançando a água tratada ao mar atendendo a 

Convenção MARPOL. 

 

Em terra, para a coleta de efluentes oleosos, haverá um sistema coletor próprio 

incluindo caixas separadoras de água e óleo, sendo o resíduo oleoso recolhido e 

encaminhado para reciclagem. 

 

Os resíduos sólidos e efluentes com volumes previstos a serem gerados durante a 

construção são apresentados no Quadro 2.4.8-1. 
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QUADRO 2.4.8-1:  RESÍDUOS E VOLUMES PREVISTOS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Tipo Quantidade
em 34 meses

Destinações Finais

70 t
Segregação na Fonte, Aterro sanitário, 

Reprocessamento

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

Orgânico 5.000 t
Segregação na Fonte, Reprocessamento, 
Aterro Sanitário, Lançamento ao mar 

(quando da embarcação)

Resíduos de Obras 5.000 t

Segregação na Fonte, Estocagem 
Temporária, Reuso, reprocessamento, 
disposição final na forma da Resolução 

Conama 307/02

800 unid.
Segregação na Fonte, Estocagem 
Temporária, Reprocessamento

Resíduo de òleo usado 80 m3
Segregação na Fonte, Estocagem 

Temporário, Rerefino na forma da 
Resolução Conama

Saúde
Incineração, Segregação na Fonte, 

Estocagem Temporária, Disposição Final 
conforme Resolução CONAMA 283/01

Madeira

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

1.000 t

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

25 t

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

12 t

2.500 m3

Lâmpadas fluorescentes

Papel

Metal

Plástico

0,20 t

Materiais contaminados com 
óleo, graxa, tintas, solvente, 

etc
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2.4.9 Previsão de Tráfego de Veículos e Plano Logístico de Transporte 

 

Na fase de implantação do Pátio Logístico do Porto do Açu circularão diversos tipos 

de veículos, tanto de carga, quanto de passageiros. 

 

Para a fase de implantação do Pátio Logístico do Açu, foi projetado um fluxo de 

veículos compatível com a especificidade da obra a ser realizada. A projeção da 

circulação diária é de aproximadamente: 

 

 150 ônibus para atender aos colaboradores das empresas envolvidas na implantação 

das obras; 

 150 veículos leves para atender as necessidades operacionais e administrativas; 

 200 veículos de carga de diversos portes para abastecimento e distribuição de 

matérias e equipamentos para as frentes de serviço. 

 

Desta forma, haverá um crescimento de até 50 veículos/hora sobre o tráfego atual, 

distribuídos em diversos horários, durante o período de 10 horas de expediente das 

obras. 

 

2.5 OPERAÇÃO DO TERMINAL 

 

Após a conclusão das obras de implantação dos Terminais, haverá a substituição dos 

equipamentos e sistemas de operação, controle e proteção ambiental utilizados no 

canteiro de obras pelos definitivos, que serão utilizados durante a operação. 

 

Os sistemas básicos de proteção ambiental durante a operação incluirão: 

 

 Enclausuramento adequado dos pontos de transferência, vedação de chutes e guias 

de material; 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 79

 Cobertura das casas de transferência com tapamento lateral parcial e possibilidade 

de tapamento lateral total no futuro; 

 Supressão de pó nos pontos de transferência por meio de névoa d´água; 

 Coleta da drenagem pluvial em bacias de sedimentação, com possibilidade de 

controle e neutralização do efluente, se requerido; 

 Plantio de vegetação nativa, arborização das áreas livres do Terminal e formação de 

gramados junto a ruas e áreas sem uso industrial; 

 Preservação de praias e manguezais; 

 Medidas de prevenção de lançamento de materiais no mar, derramados das correias; 

 Drenagem pluvial dos píeres com decantação dos sólidos coletados que deverão ser 

recolhidos e transportados para terra; 

 Programa de manutenções permanentes das fontes geradoras de poluentes 

atmosféricos. 

 

2.5.1 Caracterização Físico-Química dos materiais a serem recebidos, 
Transportados, Armazenados e Manuseados no Terminal 

 

O Pátio Logístico receberá produtos químicos e hidrocarbonetos que serão 

armazenados no pátio de supply boat e no terminal offshore em tanques específicos. As 

características físico-químicas destes produtos são apresentadas nas FISPQs no Anexo 

2.5.1-1. 

 

Os granéis sólidos a serem armazenados no pátio de granéis sólidos têm suas 

características apresentadas, a seguir. 
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Sinter-feed Pet Coque 

 

 

Escória Clinquer 

 

 

 

Elemento Valor
Fe 66,00%
SiO2 3,65%
Al2O3 0,70%
Mn 0,20%
LOI 0,90%
P 0,026%
S 0,005%
Na2O <0,01%
K2O <0,01%
TiO2 0,05%
CaO 0,03%
MgO 0,03%

Densidade a granel 2,65 t/m³
H2O 4,70%

+9,5mm 0,50%
+6,3mm 9,00%
+1,0mm 58,00%
-0,15mm 25,00%

Análise por separação (Base seca)

Teste Resultado 
(seco)

Mistura % -
Cinza % 0,17
Matéria Volátil % 9,71
Carbono Fixo % 90,12
Valor calórico bruto (Btu/lb) 14910
Valor Calórico Líquido (Btu/lb) 14713
Enxofre % 6,57
Carbono  % 87,29
Hidrogênio % 3,3
Nitrogênio % 1,9
Oxigênio % 0,77

Analito Resultado
Mistura ADL % 5,85
Índice de Hardgrove Grindability 35
Mistura Hgi % 0,26
Óxido de Ferro (Fe 203 ug/g) 42
manganês µg/g 1
Cromo µg/g 1

Componente Média
CaO 42,763
SiO2 34,923
Al2O3 13,289
MgO 5,968
S 0,904
TiO2 0,709
FeO 0,352
MnO 0,724
K2O 0,405
Na2O 0,170
ZnO 0,0010

MgO ≤5,0 %
SO3 ≤1,5 %
Cl ≤0,10 %
Perda de Ignição ≤1,0 %
f-CaO ( Fator de Cal livre) ≥0,5 %, ≤2,0 %
Resíduo Insolúvel ≤1,0 %
LSF  (Fator de Saturação da Cal (CaO) ≥94 %
C3S (Silicato de Cálcio) ≥56 %
C3A (Aluminato Tri-Cálcio) ≤10 %
Alkali ≤1,2 %

Item Standard



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 81

Ferro-Gusa 

 

Será manuseado em lingotes tronco piramidais pesando aproximadamente 5 kg, peso 

específico 7,2 g/cm3 e densidade aparente  3,5 t/m3. 

 

A composição do ferro-gusa será de: Fe (94%), C (4%) e Mn, Si e P totalizando 2%. 

 

2.5.2 Equipamentos e Sistemas de Controle de Poluição do Ar (com 
eficiências esperadas no abatimento das emissões atmosféricas); água 
(redução esperada p/cada contaminante); ruídos, resíduos e riscos 

 

Em locais e equipamentos específicos serão instalados sistemas de abatimento de pó, 

com bicos nebulizadores de água nas transferências dos transportadores com operação 

automática comandada por sensores, de modo a reduzir o consumo de água. 

 

Para o Pet Coque será instalado um sistema a seco para a retirada do particulado, 

denominado filtro manga. 

 

A aspersão das pilhas localizadas nos pátios será por canhões de água de alta pressão, 

automatizados e comandados por CLP (Controladores Lógicos Programáveis). 

 

Para o Pet Coque o controle  não pode ser por aspersão e serão utilizadas lonas 

plásticas para proteção contra chuva e controle de emissões de particulados. 

 

Os sistemas de abatimento de pó serão supervisionados a partir da Sala de Controle 

Central que poderá optar por operação automática ou manual e definir ciclos ou 

condições específicas. 

 

A água proveniente dos sistemas de drenagem pluvial será coletada em redes 

específicas e isoladas entre si, que receberão as águas coletadas e as encaminharão para 
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caixas de decantação e separadoras de água e óleo. Estas águas receberão o tratamento 

descrito no item 2.4.6 – Infra-estrutura Geral de Apoio ao Terminal. 

 

Os equipamentos geradores de ruídos serão enclausurados de forma a reduzir  a 

geração de emissões atmosféricas e de ruídos, limitando a área a ser afetada ao interior 

dos pátios e reduzindo os impactos decorrentes da atividade. 

 

O controle de resíduos será realizado por programas de gerenciamento de resíduos que 

contemplará a segregação na fonte, a coleta seletiva e o encaminhamento para a correta 

destinação final como descrito no item 2.5.7 – Resíduos Sólidos Urbanos e 

Industriais. 

 

A adoção das medidas previstas nos planos e programas ambientais e com o auxílio 

dos equipamentos projetados para o controle da poluição, serão reduzidos os riscos 

ambientais da operação do Pátio Logístico.  

 

2.5.3 Movimentação de Cargas e Equipamentos 

 

Como discriminado na Seção 2.1, o Porto do Açu movimentará granéis sólidos e 

líquidos, contêineres, pedras ornamentais e prestará serviços de apoio marítimo às 

operações de exploração e produção de petróleo e gás offshore, conforme o fluxo 

apresentado no Anexo 2.5.3-1. 

 

As origens e destinos dos produtos são apresentados no Quadro 2.5.3-1, e as 

quantidades projetadas para a movimentação, no Quadro 2.5.3-2 a seguir: 
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QUADRO 2.5.3-1: ORIGENS E DESTINOS DOS PRODUTOS 
PRODUTO ORIGEM DESTINO 

Carvão Metalúrgico Navio Siderúrgica 

Carvão Vapor Navio UTE 

Carvão Antracito Navio Minas-Rio 

Coque de Petróleo Navio Siderúrgica 

Escória siderúrgica Siderúrgica 
Navio, Ferrovia ou Rodovia,  

Navio 

Clinquer Cimenteira Navio 
Sinter Feed Navio Siderúrgica 

Gusa Siderúrgica Navio 

Grãos Agrícolas Ferrovia Navio 

 

 
QUADRO 2.5.3-2: QUANTIDADES PROJETADAS 
PRODUTO Mta 

Carvão 18,23 

Pet Coque 2,30 

Sinter Feed 4,21 

Escória Siderúrgica 0,8 

Clinquer 0,25 

Ferro Gusa 4,0 

Grãos Agrícolas 5,0 
Nota: Mta - milhões de toneladas ano 

 

No pátio de Supply Boat, serão armazenados cabos, correntes, equipamentos 

submarinos e produtos químicos necessários às operações de apoio marítimo e 

instalações de estruturas submarinas. 

 

Os produtos apresentados no Quadro 2.5.3-3 são exemplificativos de produtos 

químicos que serão armazenados na área offshore para utilização em operações de 

exploração e produção de Óleo e Gás. Suas FISPQs são apresentadas no Anexo 2.5.1-

1. 
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QUADRO 2.5.3-3: PRODUTOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE EXPLORAÇÃO  

E PRODUÇÃO DE O&G 
PRODUTO NOME COMERCIAL FABRICANTE 

Etanol Álcool anidro Quimidrol 
Seqüestrador de oxigênio BULAB 9602 Halliburton 

MEG Monoetilenoglicol Champion Technologies
Querosene Mistura de HCs alifáticos TEMPO 
Biocidas BL 1212 Buckman 

Fluoriceína Flúor líquido Champion Technologies
Agente formador de gel WG 11 Halliburton 

Inibidores de corrosão e hidratos Oceanic SST 5007 Macdermid Fluid 
Cimentos Cimento Portland BJ Services do Brasil Ltda

Preventor de emulsão M-I BR PE 13 MI Swaco 
Argilas orgânicas viscosificantes Duo-vis MI Swaco 

Fluídos base para perfuração Aquosos e Não Aquosos (genérico) Diverso 

Controladotes e redutores de filtrado Polypac MI Swaco 
Modificadores de pH Óxido de Magnésio MI Swaco 

Emulsificantes Novawet II/Plus MI Swaco 
Agentes adensantes (barita) Carbonato de cálcio MI Swaco 
Viscosificantes (bentonitas) Bentonita MI Swaco 

Sais Cloreto de cálcio MI Swaco 
Inibidores de folhelos Kla-stop NS MI Swaco 

Lubrificantes Starglide MI Swaco 
 

 

Os derivados de hidrocarbonetos e alguns produtos químicos (ácido sulfúrico e soda 

cáustica) serão recebidos no pátio através de dutos vindos do TELIQ e armazenados 

em terra, em área reservada no pátio de Supply Boat. Uma vez armazenados, os 

hidrocarbonetos serão misturados entre 8 tanques de aço carbono, sendo 4 com 

tratamento térmico de aquecimento, especificamente projetados para esta função. 

Espera-se uma movimentação de até 350.000t de óleos por ano. O fluxo e o 

armazenamento destes derivados se dará como apresentado no Quadro 2.5.3-4,  a 

seguir: 
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QUADRO 2.5.3-4: FLUXO E ARMAZENAMENTO DE DERIVADOS E PRODUTOS QUÍMICOS 
DERIVADO DUTO TANQUES VOLUME (m³) 

Óleo combustível pesado 20” (R) / 14” (E) 4 10.000 

Diluente (cutter) 10” (R/E) 2 5.000 

Destilados 10” (R/E) 2 5.000 

Ácido Sulfúrico Projeto específico 1  10.000 

Soda Cáustica Projeto específico 1 10.000 
(R) – Recebimento;  (E) – Envio;  dutos em polegadas (“) 

 

Estes derivados de petróleo serão recebidos e misturados blend entre os tanques, para 

que seja obtida a viscosidade ideal como combustível de navios. Essa mistura será 

realizada por tubulações de 6” de diâmetro a uma taxa de transferência de 400 m3/h. 

 

Estes tanques, bem como os destinados aos demais produtos químicos e produtos 

utilizados em operações de exploração e produção de O&G, serão instalados dentro de 

diques de contenção contra vazamento, construídos em concreto e impermeabilizados, 

e atendidos por redes de coleta e destinação de produtos contaminantes. 

 

Para atender a essas demandas, o porto contará com equipamentos e softwares de alta 

tecnologia, integrados, monitorados e controlados in loco ou remotamente. 

 

2.5.3.1 Equipamentos 

 

A movimentação de cargas no Porto do Açu será realizada nos terminais offshore e 

onshore, recebendo e enviando cargas em função dos objetivos previstos para 

importação e exportação. 

 

Equipamentos nos Pátios 

 

Os equipamentos móveis de pátio são projetados para máxima eficiência, com vistas ao 

melhor compromisso de alcance, confiabilidade, controle de derramamento (poluição) 
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e simplicidade mecânica proporcionando facilidade e agilidade na manutenção e no 

controle da poluição. 

 

Os equipamentos de pátio serão preparados para serem operados da cabine, manual ou 

semi-automaticamente, ou totalmente automatizados, no caso das empilhadeiras, com 

operação remota. 

 

Estes produtos serão transportados entre os pátios onshore e os terminais offshore através 

de correias transportadoras ou caminhões e serão dispostos em pilhas com o auxílio de 

empilhadeiras e retirados por recuperadoras (Foto 2) que os lançarão em outras 

correias transportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As empilhadeiras de carvão serão do tipo giratório, cobrindo um setor de 

aproximadamente 105o e com mecanismo de pistão hidráulico para elevação e 

abaixamento da lança 

 

Além dos produtos acima citados, existe a perspectiva de movimentação de 5 Mta de 

grãos agrícolas neste pátio, somente a partir do ano 2016, sobre a qual serão 

Foto 2: Empilhadeira e recuperadora de graneis sólidos  típica 
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estabelecidos futuramente os procedimentos e equipamentos necessários para carga e 

descarga do produto. 

 

A linha da ferrovia dentro deste Pátio terá um descarregador e um virador de vagões 

(Fotos 3 e 4) próximos à cerca que separa este Pátio e os pátios de contêineres e de 

produtos siderúrgicos e, na extremidade Norte do Pátio, terá desvios que possibilitarão 

o acesso ao setor de armazéns para grãos. 

 

Em terra, os contêineres serão movimentados por caminhões que os transportarão 

entre os terminais onshore e offshore, e por trem entre o pátio e seus destinos fora dos 

limites do Pátio Logístico. O arranjo interno e o empilhamento dos contêineres serão 

realizados por empilhadeiras e guindastes porta contêiner portainer apresentados, de 

forma exemplificativa, nas Fotos 5 e 6. 

 

Fotos 3 e 4: Virador de Vagões Típicos

Foto 5: Empilhadeiras típicas 
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Os arranjos serão em pilhas de até 8 contêineres de altura e dispostos em dois 

conjuntos de quatro áreas de estocagem cada, dispostas paralelamente possibilitando o 

acesso dos equipamentos entre estas. 

 

Os produtos armazenados nos pátios de pedras ornamentais serão movimentados por 

guindastes do tipo pórtico (Foto 7) e os produtos siderúrgicos por pontes rolantes 

instaladas em galpões (Foto 8). 

 

 

Foto 6: Guindaste transteiner típico

Foto 7: Guindaste Pórtico Típico
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Equipamentos nos Terminais Offshore 

 

Empilhadeiras e Carregadores de Navios deverão ser construídos preferencialmente 

em estrutura tubular, ou em vigas tipo caixa que minimizem deposição de pó e 

facilitem limpeza e inspeção. 

 

Os Carregadores de Navios serão do tipo móvel, lança com movimento de elevação e 

abaixamento por pistões hidráulicos, movimento giratório de 120º e movimentação 

telescópica (Foto 9). 

Foto 8: Ponte Rolante 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 90

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haverá carregadores de navios com capacidade de projeto de 3.000 t/h, 

transportadores de descarga com capacidade de projeto de 6.000 t/h, empilhadeira de 

pátio com capacidade de projeto de 6.000 t/h e, para o sistema de grãos, transporte por 

correia e carregador de navios com capacidade de projeto de 7.200 t/h. O Quadro 

2.5.3-5 apresenta a disponibilidade dos equipamentos nos terminais offshore. 

 

Ao longo do TMULT encontra-se prevista a instalação de 6 guindastes de pórtico (ou 

porteiners), apresentados na Foto 10, capacitados para operar 2 em cada um dos berços 

de atracação do TECON e do TESID. Estes guindastes também poderão operar no 

TBOAT caso seja conveniente para os operadores.  

 

Foto 9: Carregador de Navios 
Típico 
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QUADRO 2.5.3-5: DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS NOS TERMINAIS 

TERMINAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EM DIANTE 

TCOAL - - 
1 berço 

1 ship-unloader 

1 berço 

1 ship-unloader 

1 berço 

2 ship-unloaders

1 berço 

2 ship-unloaders

1 berço 

2 ship-unloaders 

TESID - - - 
1 berço 

2 guindastes de 
pórtico 

2 berços 

3 guindastes de 
pórtico 

2 berços 

5 guindastes de 
pórtico 

2 berços 

6 guindastes de 
pórtico 

TECON - - - 
1 berço 

2 portêineres 

1 berço 

2 portêineres 

2 berços 

4 portêineres 

2 berços 

4 portêineres 

TBOAT - - 
2 berços 

2 auto-guindaste

2 berços 

2 auto-guindaste

2 berços 

2 auto-guindaste

2 berços 

2 auto-guindaste

2 berços 

2 auto-guindaste 

TELIQ/TGRAO - - 
1 berço com 
sistema de 

bombeamento 

1 berço com 
sistema de 

bombeamento 

1 berço com 
sistema de 

bombeamento 

1 berço com 
sistema de 

bombeamento 

1 berço com 
sistema de 

bombeamento 
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Como filosofia de projeto optou-se por adotar toda a extensão de cais 1.125 m de 

trilhos com 18,0 m de bitola podendo ser instalados guindastes para operação com 

navios Pós-Panamax para contêineres e com capacidade de içamento de até 65t em 

navios Panamax para operação com produtos siderúrgicos. 

 

Esta flexibilidade possibilitará mediante acordo operacional entre os diversos terminais 

instalados ao longo do TMULT a otimização da utilização dos guindastes portuários. 

 

A movimentação de granéis sólidos entre os pátios onshore e os terminais offshore será 

realizada por correias transportadoras. 

 

Nestas correias serão instaladas balanças eletrônicas com precisão de ± 0,5% (nominal) 

localizadas estrategicamente, visando a aferição das cargas antes do material ser 

transferido ao pátio, com o objetivo de inventariar os volumes. Desta forma será 

possível o acompanhamento dos volumes do material transportado ao longo da 

correia, verificando permanentemente se houve extravio para o meio ambiente, e 

possibilitando ação corretiva imediata minimizando os possíveis impactos. 

 

Foto 10: Portainer Típico 
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Nas estações de transferência de material serão instalados sistemas automáticos de 

combate a incêndio. Complementarmente serão disponibilizados extintores localizados 

em locais convenientes, ao longo do transportador e nas Casas de Transferência. 

 

O projeto dos transportadores especifica inclinações máximas e mínimas, assegurando 

que o material transportado permaneça sobre as correias sem que transborde ao longo 

do percurso. A Inclinação Máxima dos Transportadores não poderá ultrapassar a 15°, 

sendo que aqueles que operam com pelotas não poderão ultrapassar a 12º.  

 

Preferencialmente, as correias transportadoras nos trechos dos pontos de carregamento 

serão horizontais. Na impossibilidade técnica de serem instalados trechos horizontais, 

será permitida uma inclinação máxima de 8 graus. 

 

Como haverá diversidade de granel sólido transportado pelas correias instaladas no 

Porto do Açu, decidiu-se que por limitações técnicas, a velocidade máxima adotada 

para o projeto será de até 5m/s, pois esta é a velocidade máxima admissível para o 

transporte de pelotas, evitando o lançamento destas para o meio ambiente. 

 

De forma complementar, assegurando a segurança ambiental durante o transporte por 

correia, haverá limitações de enchimento das correias, sendo variável entre 85% e 95% 

e, para os transportadores alimentados simultaneamente em mais de um ponto, o 

enchimento será de até 90% 

 

As correias projetadas serão de alma de aço ou de poliéster/nylon, selecionadas para 

permitir partida do transportador totalmente carregado sem que aja a ruptura e o 

espalhamento do granel transportado. A correia será selecionada de modo que a tensão 

máxima de operação não exceda a tensão admissível da correia. A tensão de ruptura da 

correia de alma de aço será, de pelo menos, 6 a 7 vezes a máxima tensão operacional e 

de, pelo menos, 4 vezes a tensão de partida e parada. 
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No caso de correias de alma de lona (poliéster/nylon), a tensão de ruptura será, de pelo 

menos, 10 vezes a tensão máxima de operação da correia e de 7 vezes a tensão de 

partida e parada. 

 

A qualidade do material de revestimento das correias deverá ser do tipo 1 da RMA ou 

conforme norma DIN equivalente. 

 

Sempre que possível, os transportadores no terreno terão a elevação de 1,60m sobre o 

piso acabado ou sobre bermas, e de 1,40m quando, internamente a túneis e galerias ou 

sobre estruturas e pisos concretados. 

 

Navios Projetados para as Operações 

 

TCOAL - CARVÃO 

Maior navio (tpb) 160.000 
Menor navio (tpb) 40.000 

 

TSID – PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

PANAMAX 
Maior navio (tpb) 80.000 
Menor navio (tpb) 50.000 

HANDYSIZE 
Maior navio (tpb) 50.000 
Menor navio (tpb) 10.000 

 

GRANITO E MÁRMORE 
HANDYSIZE 

Maior navio (tpb) 50.000 
Menor navio (tpb) 10.000 
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TCON - CONTÊINERES 

HANDYSIZE 
Maior navio (tpb) 50.000 
Menor navio (tpb) 10.000 

 

TCON 
 Capacidade de carga (TEU) Capacidade de carga (TPB) 

1ª Geração 1000 / 1700 16000 
2ª Geração 2000 / 2300 33000 
3ª Geração 3000 / 3200 50000 
4ª Geração 3000 / 4800 65000 

 

SUPPLY BOATS 

SUPPLY VESSELS (supridor) – embarcação com o convés principal liberado; voltado para 
o transporte de carga geral e suprimentos 

PLATFORM SUPPLY VESSEL 
(PSV) 

tipo de supridor com projeto otimizado para enfrentar condições 
meteorológicas adversas (mar e tempo acima da escala 5 Beaufort); 

ANCHOR HANDLING AND 
TOWING SHIP (AHTS) para operações de reboque e ancoragem das plataformas offshore 

DIVING SUPPORT VESSEL (DSV) empregada no apoio a mergulho de profundidade 

PIPE LAYING VESSEL (PLV) destinada ao lançamento e posicionamento no fundo do mar de cabos 
de telecomunicações e tubos flexíveis de produção de petróleo 

WELL STIMULATION VESSEL embarcação semelhante ao supridor, com planta de estimulação 
instalada no convés principal 

NAVIO DE PESQUISA SÍSMICA destinada ao levantamento sísmico de determinada região a ser 
explorada ou revisada 

 

TGRAO - GRÃOS 

HANDYSIZE 

Maior navio (tpb) 160.000 

Menor navio (tpb) 40.000 

 

TELIQ – GRANÉIS LÍQUIDOS 
Navio Lavras (Etanol) 
(tpb) 29.995 

Petroleiros (tpb) 160.000 
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2.5.4 Caracterização de cada Fonte Geradora de Poluentes Atmosféricos e 
suas Respectivas Cargas Poluidoras e das emissões atmosféricas e 
respectivos memoriais de cálculo 

 

Este item apresenta informações relativas às solicitações do item 3.5.2.3, subitens D 

e F da Instrução Técnica 23/2008 de 03/10/2008 e se baseou nas áreas descritas no 

item 2.3.1 - Arranjo Geral / Anteprojeto de Construção. 

 

O Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu compreendem as seguintes 

áreas: o armazenamento de pedras ornamentais, produtos siderúrgicos e contêineres 

não acarretam emissões significativas de poluentes. Serão estimadas as emissões do 

armazenamento de granéis e de hidrocarbonetos. 

 

A estimativa de emissões de poluentes do ar, a seguir apresentada, está de acordo com 

o Fluxo de Cargas mostrado no Anexo 2.5.4-1. 

 

2.5.4.1 Pátio de Granéis Sólidos 

 

As emissões de poluentes do ar provenientes do Pátio de Granéis Sólidos consistem de 

emissões de partículas as quais resultam das operações de manuseio de produtos, 

incluindo operações de embarque e desembarque, estocagem em pilhas e transferências 

em correias transportadoras. 

 

O inventário de emissão de material particulado total (PTS) e partículas inaláveis (PI - 

PM10) para o Pátio Logístico e Operações Portuárias indica um total de emissão de 

25,320 t/ano de PTS e de 4,346 t/ano para PM10 (Quadro 2.5.4- 1). 
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QUADRO 2.5.4-1: TOTAL DAS EMISSÕES DE POLUENTES  
DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 

EMISSÃO DE  MATERIAL PARTICULADO  
(t/ANO) DESCRIÇÃO 

PTS PM10 
Pilhas 0,188 0,094 
Transferências 19,908 1,163 
Silos (chaminés) 5,224 3,089 

Total 25,320 4,346 
 

 

Metodologia Usada para a Estimativa de Emissões de Poeira 

 

 Emissão de Poeira Proveniente da Erosão em Pilhas: 

O Quadro 2.5.4-2 apresenta as estimativas de emissão de poluentes provenientes da 

erosão nas pilhas de material. As emissões foram calculadas de acordo com USEPA 

(United States Environmental Protection Agency) - AP 42 13.2.5 Industrial Wind Erosion. De 

acordo com o AP-42 os estudos em túneis de vento mostraram que: (1) os ventos 

críticos para emissão (threshold wind speed) estão acima de 10m/s, medidos à 7m de 

altura da superfície; e (2) as taxas de emissão caem rapidamente durante um evento 

de erosão (poucos minutos). Em outras palavras a superfície do material agregado é 

caracterizada por uma disponibilidade finita de material erodível, isto é com 

potencial de erosão. Isto quer dizer que condições atmosféricas normais não são 

suficientes para causarem erosão de pilhas, mas apenas casos de ventos extremos 

(acima de 10 m/s). Desta maneira as estimativas trabalham com ventos extremos. 

 

A erosão dos ventos sobre superfícies erodíveis é função da velocidade de fricção 

dos ventos e da freqüência de perturbação da superfície erodível, porque a cada vez 

que sua superfície é perturbada, seu potencial de erosão é restaurado. 
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P = 58  (u *  -  u*t  ) 2  +  25 (u*  -  u*t  ) 

Portanto: 

P = 0  para  u*   u* t 
Onde: 

U* = velocidade de fricção, m/s 

u* t  = velocidade limite de fricção Threshold, m/s 

P = emissão, g/m2 

 

A velocidade limite de fricção Threshold é função da granulometria do material. A 

velocidade máxima dos ventos na área do Pátio Logístico e Operações Portuárias no 

período de novembro 2007 a julho 2008 é de 21 m/s. Como medida conservadora foi 

considerada uma perturbação diária das pilhas (empilhamento diário de cada pilha). Foi 

considerada uma eficiência de controle das emissões de material particulado de 85% 

para a umectação das pilhas.  

 

 Emissão de Poeira Proveniente de Transferências 

O Quadro 2.5.4-3 apresenta as estimativas de emissão de poluentes provenientes 

das operações de transferências. A metodologia para estimativa de emissão de 

poeira, provenientes das operações de transferência é apresentada no “item 13.2.4 

Aggregate Handling and Storage Piles - AP-42 Compilation of Emission Factors”  do USEPA 

(United States Environmental Protection Agency). 

 

A quantidade de partículas emitidas pela queda de material por tonelada de material 

transferido é função da umidade do material e proporção de finos. Pode ser 

estimada pela equação: 
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onde:  

E = fator de emissão. 

K =  fator do tamanho de partículas (k = 0,74  para PTS e 0,35 para PM10 ). 

U = velocidade média dos ventos – m/s. Foi utilizado o valor de 3,54  m/seg. 

(Valor médio do período monitorado na área do Pátio). 

M =  teor de umidade do material (%). 

 

Foi considerada uma eficiência dos sistemas de controle de 90% , para aspersão e de 

99% para aspersão ou filtro de mangas. 

 

Nas casas de transferências das correias transportadoras as alturas de queda são bem 

inferiores que na formação de pilhas e a equação superestima as emissões e, 

portanto as emissões foram corrigidas. 

 

 Emissão de Poeira Proveniente de Silos 

Para a estimativa de emissão de material particulado (Quadro 2.5.4-4) provenientes 

dos silos de petcoque e clinquer foram usados os dados do Fluxo de Cargas 

mostrado no Anexo 2.5.3-1 e fatores de emissão fornecidos pelo “AP-42 

Compilation of Emission Factors” do USEPA - United States Environmental Protection 

Agency (Concrete Batching and Coke Production). 

 

E  = k (0,0016)                             kg/t    
2,2
U

1,3

2
M

1,4E  = k (0,0016)                             kg/t    
2,2
U

1,3

2,2
U

1,3

2
M

1,4

2
M

1,4
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QUADRO 2.5.4-2: CARACTERÍSTICAS DAS EMISSÕES DE POEIRA DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS – PILHAS  
 

 

Estoque

(m/s) (°) (kg/m³) t/a M M (m) (m²) (m3) (T) Dias PTS PM10 PTS PM10

Carvão 1,12 35 800 2.000.000 1 50 377,5 17 22.372,77 155.441,90 124.353,52 22 0,02480 0,01240 0,00372 0,00186

Carvão 1,12 35 800 580.000 1 50 155 17 8.862,29 58.065,59 46.452,47 29 0,00982 0,00491 0,00147 0,00074

Escória 1 1,33 32 1.400 1.020.000 1 50 155 15 8.563,99 51.791,85 72.508,59 26 0,00345 0,00173 0,00052 0,00026

Escória 2 1,33 32 1.400 500.000 1 50 76,5 15 3.972,48 21.243,50 29.740,90 22 0,00160 0,00080 0,00024 0,00012

0,03968 0,01984 0,00595 0,00298

1,251 0,626 0,188 0,094

Material
Ut* Ângulo Densidade Produção

N°
L C Emissão c/controle 

 g/seg g/seg

TOTAL (g/s)

TOTAL (t/ano)

Emissão s/controle H Área exposta Volume Capacidade
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QUADRO 2.5.4-3:  EMISSÃO DE POEIRA  DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS –TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS 
 

 Setor Controle
PTS PM10 PTS PM10

Escória 1 Escória 2 Escória 2
Exportação (500.000 t/a) (300.000 t/a) (600.000 t/a)

CA Carregamento 57,08 34,25 68,49 aspersão (90% ef) 0,09228 0,00923 0,04614 0,00461

DES Descarga 57,08 34,25 68,49 aspersão (90% ef) 0,09228 0,00923 0,04614 0,00461

REC Recuperação 57,08 34,25 68,49 aspersão (90% ef) 0,09228 0,00923 0,04614 0,00461

TT1 Pátio 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,00527 0,00053 0,00264 0,00026

TT2 Pátio 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,00527 0,00053 0,00264 0,00026

TT3 Pátio 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,00527 0,00053 0,00264 0,00026

TT4 Pátio 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,00527 0,00053 0,00264 0,00026

TT5 Pátio 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,00527 0,00053 0,00264 0,00026

TT6 Embarque 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,05273 0,00527 0,02636 0,00264

NAV Embarque 57,08 34,25 aspersão (90% ef) 0,05273 0,00527 0,02636 0,00264

TT7 Retroárea 68,49 aspersão (90% ef) 0,00395 0,00040 0,00198 0,00020

COR Carregamento 68,49 aspersão (90% ef) 0,03955 0,00395 0,01977 0,00198

CR Carregamento 68,49 aspersão (90% ef) 0,03955 0,00395 0,01977 0,00198

Umidade (%) 2 2 2

  Sub-Total 1  0,49171 0,04917 0,24585 0,02459

Caminhão

Caminhão

Correia 2-correia 3

Correia 1-correia 2

Correia 4-correia 5

Correia 6-correia 7

Carregador de Vagões 

Emissão c/controle  
g/seg

Correia 3-correia 4

Recuperação

Emissão s/controle  
g/seg Fonte Emissora Capacidade (t/h)

Correia 5-correia 6

Embarque

Coreira 9- alimentador 

Correia 8-correia 9
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QUADRO 2.5.4-3:   EMISSÃO DE POEIRA  DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS –TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS – CONT. 
 

 Setor Controle
PTS PM10 PTS PM10

Clinquer
(250.000 t/a)

CA Carregamento 28,54 aspersão e FM (99% ef) 0,05943 0,00059 0,02972 0,00030

DES Descarga 28,54 aspersão e FM (99% ef) 0,05943 0,00059 0,02972 0,00030

TT16 Embarque 28,54 aspersão (90% ef) 0,05943 0,00594 0,02972 0,00297

NAV Embarque 28,54 aspersão (90% ef) 0,05943 0,00594 0,02972 0,00297

Umidade (%) 0,8

  Sub-Total 2  0,23773 0,01308 0,11886 0,00654

Emissão c/controle  
g/seg

Abastecimento Cimenteira

Caminhão

Emissão s/controle  
g/seg

Caminhão

 Fonte Emissora Capacidade (t/h)

Correia 15

Embarque
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QUADRO 2.5.4-3:   EMISSÃO DE POEIRA  DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS –TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS – CONT. 
 

 Setor Controle
PTS PM10 PTS PM10

Pet Coque Carvão
Importação (2.300.000 t/a) (580.000 t/a)

NAV Desembarque 262,56 66,21 aspersão e FM (99% ef) 0,02142 0,00021 0,01071 0,00011

TT10 Desembarque 262,56 66,21 aspersão e FM (99% ef) 0,02142 0,00021 0,01071 0,00011

TT11 Pátio 262,56 66,21 aspersão e FM (99% ef) 0,00214 0,00002 0,00107 0,00001

TT12 Pátio 262,56 66,21 aspersão e FM (99% ef) 0,00214 0,00002 0,00107 0,00001

TT13 Pátio 262,56 66,21 aspersão e FM (99% ef) 0,00214 0,00002 0,00107 0,00001

TT14 patio 262,56 66,21 aspersão e FM (99% ef) 0,00214 0,00002 0,00107 0,00001

ER1/ER2 Retroárea 66,21 aspersão (90% ef) 0,01098 0,00110 0,00549 0,00055

TT15 Retroárea 262,56 66,21 aspersão (90% ef) 0,00214 0,00021 0,00107 0,00011

COR Carregamento 262,56 66,21 aspersão (90% ef) 0,02142 0,00214 0,01071 0,00107

CR Carregamento 262,56 66,21 aspersão (90% ef) 0,02142 0,00214 0,01071 0,00107

Umidade (%) 6 a 15 6 a 9

 Sub-Total 3  0,10735 0,00611 0,05368 0,00305

Correia 15-correia 16

Carregador de Vagões 

Stacker/Reclaimer 

Coreira 16- alimentador 

 Fonte Emissora Capacidade (t/h)

Correia 10-correia 11

Correia 11-correia 12

Correia 12-correia 13

Correia 13-correia 14

Correia 14-correia 15

Emissão c/controle  
g/seg

Emissão s/controle  
g/seg

Desembarque

Pátio
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QUADRO 2.5.4-3:   EMISSÃO DE POEIRA  DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS –TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS – CONT. 
 

 Setor Controle
PTS PM10 PTS PM10

Sinter Feed Carvão Metal 2 Carvão Vapor Carvão Ant. Carvão Metal 1
Importação (1.910.000 t/a) (6.750.000 t/a) (5.800.000 t/a) (600.000 t/a) (4.500.000 t/a)

NAV Desembarque 218,04 770,55 662,10 68,49 513,70 aspersão e FM (99% ef) 0,18027 0,00180 0,09013 0,00090

TT7 Desembarque 218,04 770,55 662,10 68,49 513,70 aspersão e FM (99% ef) 0,18027 0,00180 0,09013 0,00090

TT6 1ª cor. Pátio 218,04 770,55 662,10 68,49 513,70 aspersão e FM (99% ef) 0,01803 0,00018 0,00901 0,00009

TT12 Pátio 218,04 770,55 662,10 68,49 513,70 aspersão e FM (99% ef) 0,01803 0,00018 0,00901 0,00009

TT13 Pátio 218,04 770,55 662,10 68,49 aspersão e FM (99% ef) 0,01377 0,00014 0,00688 0,00007

TT14 Pátio 218,04 770,55 662,10 aspersão e FM (99% ef) 0,00132 0,00001 0,00066 0,00001

TT6 Pátio 218,04 770,55 662,10 aspersão e FM (99% ef) 0,00132 0,00001 0,00066 0,00001

TT5 Pátio 513,70 aspersão (90% ef) 0,00426 0,00043 0,00213 0,00021

TT4 Pátio 513,70 aspersão (90% ef) 0,00426 0,00043 0,00213 0,00021

TT14 Pátio 513,70 aspersão (90% ef) 0,00426 0,00043 0,00213 0,00021

Umidade (%) 8 a12,5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9

UTE Minas/Rio Siderúrgica 2

 Sub-Total 4   0,42578 0,00541 0,21289 0,00270

TOTAL (g/s) 1,26256 0,07376 0,63128 0,03688

TOTAL (t/ano) 39,816 2,326 19,908 1,163

Correia 5-correia 4

Correia 6-correia 12

Correia 7-correia 6

Correia 6-correia 5

Correia 12-correia 13

Correia 4-correia 14

Correia 12-correia 13

Empresas

Desembarque

Emissão s/controle  
g/seg

Emissão c/controle  
g/segCapacidade (t/h)

Siderúrgica 1

Correia 6-correia 7

Correia 7-correia 6

 Fonte Emissora
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QUADRO 2.5.4-4: CARACTERÍSTICAS DAS EMISSÕES DE POEIRA DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS – SILOS 

 

 

 

 

Produção
t/a PTS PM10 PTS PM10

Pet Coque silo Filtro mangas nº 01 1.300.000 0,0030 0,0020 0,0735 0,0490

Pet Coque silo Filtro mangas nº 02 1.000.000 0,0030 0,0020 0,0565 0,0377

Clinquer silo Filtro mangas nº 03 250.000 0,0045 0,0024 0,0357 0,0113

Total (g/s) 0,1657 0,0980

Total (t/ano) 5,224 3,089

Fator de Emissão (kg/t) Emissão (g/s)Material Fonte Sistema de Controle
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Não existe um adicional de emissão de poeira provenientes do tráfego, uma vez que o 

material será recebido na maioria em vagões ferroviários e exportado em navios. As 

áreas de circulação de veículos serão revestidas com blocos de concreto articulados e 

estarão bem molhadas, não apresentando emissão de poeira. Além disso, serão 

instalados lavador de pneus nas saídas do pátio. 

 

2.5.4.2 Pátio de Líquidos 

 

As emissões gasosas de interesse na operação do Pátio Logístico e Operações 

Portuárias referem-se às emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) 

provenientes dos tanques de estocagem de óleo combustível pesado, diluente cutter e 

destilados e dos tanques de estocagem de derivados do petróleo. 

 

As emissões de COV na estocagem de produtos orgânicos são provenientes de duas 

fontes: (1) operações de carregamento e descarregamento de caminhões, vagões, 

barcaças e navios; e (2) operações de estocagem. 

 

Nas operações de carregamento/descarregamento de caminhões, vagões e 

chatas/navios as emissões ocorrem à medida que os vapores presentes no tanque vazio 

são deslocados para a atmosfera pelo líquido que está sendo alimentado no tanque. As 

emissões são influenciadas por vários parâmetros como as características físicas do 

produto e forma da operação. 

 

As emissões 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. 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 108

 

A estimativa de emissões de COV será feita de acordo com o Fluxo de Cargas 

mostrado no Anexo 2.5.3-1. 

 

O inventário indicou uma emissão total de COV de 1.064,395 t/ano. O Quadro 2.5.4-

5 apresenta as estimativas e bases usadas para o cálculo. 

 

Com relação às emissões decorentes dos derivados de petróleo, considerou-se ainda, de 

forma conservadora, a utilização de gasolina por ser este o derivado mais volátil. 

 

2.5.5 Descrição das Tecnologias e/ou Metodologias de Controle de Emissões 
Atmosféricas para todas as Fontes de Geração e suas Respectivas 
Eficiências 

 

Os sistemas básicos de proteção ambiental usados na operação do pátio incluirão: 

 

Descarregamento de Vagões Ferroviários 

 

O controle das emissões fugitivas de poeira na descarga de vagões será feito, em cada 

virador, por baterias de bicos aspersores com funcionamento automático. 

 

Correias Transportadoras/Transferências 

 

O controle das emissões fugitivas de poeira será feito através de um conjunto de 

medidas: 

 Enclausuramento adequado dos pontos de transferência, vedação de chutes e guias 

de material; 

 Cobertura das casas de transferência com tapamento lateral parcial e possibilidade 

de tapamento lateral total no futuro; e  

 Supressão de pó nos pontos de transferência por meio de névoa d´água e filtro 

mangas se necessário (Quadro 2.5.5-1). 
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QUADRO 2.5.4-5:  EMISSÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV) DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS  

FATOR DE EMISSÃO EMISSÃO COV (G/S)   DENS. IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO 
CARREG.(2) DESCAR. (2) ESTOC.(1)  COMO 

KG/L M3/ANO L/ANO T/ANO MG/L MG/L KG/T 
CARREG.

(2) 
DESCAR. 

(2) 
ESTOC.

(1) TOTAL 

HFO, 
CUTTER,DIESEL Diesel 0,836 700.000 700.000.000 585.200 1,9 1,9 0,00383 0,042 0,042 0,071 0,155 

DERIVADOS DE 
PETRÓLEO Gasolina 0,669 600.000 600.000.000 401.400 590 590 0,87567 11,225 11,225 11,146 33,596 

                    Total (g/s) 33,752 

          Total (t/ano) 1.064,395 

 
Ref. (1): Emission estimation technique manual for Fuel and organic liquid storage, Version 3.1, National Pollutant Inventory, Australian Government, May 2008                               
Condições: considerações e médias para a aplicação do software USEPA TANKS. Os fatores de emissão são baseados no modelo utilizando valores médio e não valores reais 
medidos. Tipo de tanque: Diesel (Externo - Vertical com teto fixo); e Gasolina (Externo - Horizontal com teto fixo) 

Ref. (2): AP 42 -  5.2 Transportation And Marketing Of Petroleum Liquids, U. S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park-                                                              
Table 5.2-5 (Metric And English Units). Total Uncontrolled Organic Emission Factors for Petroleum Liquid Rail Tank Cars and Tank Trucks 
Condições: Operações de carregamento e descarregamento tipo submerso. 
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QUADRO 2.5.5-1:  SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÕES DE POEIRA NAS TRANSFERÊNCIAS 

PONTO DE ORIGEM/DESTINO MATERIAL 
TRANSPORTADO 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 

EMISSÕES 

EFICIÊNCIA 
(%) 

Navio/2ª casa de transferência Sinter Feed, Carvão, 
Coque, Pet coque 

Aspersão ou filtro 
mangas 90 a 99 

2ª casa de transferência até Siderúrgica 1 Carvão, Coque e 
sinter feed 

Aspersão ou filtro 
mangas 90 a 99 

2ª casa de transferência até Pátio 
Granéis Sólidos 

Carvão, Coque, Pet 
Coque, e Sinter Feed Aspersão ou filtro 90 a 99 

Casa de Transferência Entrada Pátio 
Granéis Sólidos até Siderúrgica 2 Carvão e Sinter feed Aspersão 90 

Siderúrgica 2 até Teliq – Navio Gusa e Escoria de 
Alto Forno Aspersão 90 

Sai do Pátio de Granéis Sólidos, 
recuperadora, até Carregador de Vagões Carvão Aspersão 90 

Siderúrgica 1 até Correia que vem da 
Siderúrgica 2 

Escoria de Alto 
Forno Aspersão 90 

 

 

Pilhas  

 

Pilhas – empilhamento e erosão - O controle das emissões fugitivas de poeira nas 

pilhas será feito, complementarmente à umectação já feita nas correias e chutes, através 

de canhões de água de alta pressão, automatizados e comandados por CLP. A altura de 

queda de material será ajustável (Quadro 2.5.5-2). 

 

Pilhas – recuperação - As recuperadoras possuirão sistema de umectação, que operam 

automaticamente.  

 
QUADRO 2.5.5-2:  SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE POEIRA  EM PILHAS  

PILHA  - MATERIAL SISTEMA DE CONTROLE EFICIÊNCIA  (%) 

Gusa n/c  
Sinter Feed Aspersão 85 
Escoria de AF Aspersão 85 

Carvão Aspersão 85 
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Silo 

 

Os silos de clinquer e coque de petróleo serão dotados de filtros mangas, cuja Foto 11 

apresenta um filtro manga típico. O Quadro 2.5.5-3 apresenta o controle de emissão 

de poeira em silos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO 2.5.5-3:  SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE POEIRA EM SILOS 

SILO  - MATERIAL SISTEMA DE CONTROLE EFICIÊNCIA  (%) 

Clinquer Filtro de mangas 99 

Coque de petróleo Filtro de mangas 99 

 

 

Píer 

 

O píer será dotado de mureta de contenção de modo a impedir que os materiais sejam 

carreados para o mar. 

 

Foto 11:  Filtro de manga típico 
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Tráfego dentro do pátio 

 

O tráfego dentro do Pátio é reduzido, sendo as vias varridas, umectadas pelos canhões 

que fazem a umectação das pilhas e por caminhão pipa. Haverá ainda o controle da 

velocidade do tráfego. O pátio será dotado de lavador de pneus. 

 

Medidas complementares 

 

 Plantio de vegetação nativa, arborização das áreas livres do Terminal e formação de 

gramados junto a ruas e áreas sem uso industrial; e 

 Programa de manutenções permanentes das fontes geradoras de poluentes 

atmosféricos. 

 

Os sistemas de abatimento de pó serão supervisionados a partir da Sala de Controle 

Central que poderá optar por operação automática ou manual e definir condições 

específicas. 

 

2.5.6 Compatibilidade Química  

 

O armazenamento dos produtos atenderá a uma segregação quanto à compatibilidade 

química de materiais conforme apresentado no Quadro 2.5.6-1. 
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QUADRO 2.5.6-1: TABELA DE SEGREGAÇÃO 

 

 

2.5.7 Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais 

 

O gerenciamento de resíduos para a fase de operação do porto, de forma análoga ao 

gerenciamento realizado na fase de construção, priorizará a segregação e coleta seletiva 

visando atender aos padrões ambientais corporativos da LLX, às normas, leis e 

convenções, às boas práticas ambientais e enfatizará permanentemente a adoção dos 

3R como ferramenta de minimização dos possíveis impactos gerados pelos resíduos 

enviados aos aterros sanitários e industriais. 

 

Os resíduos, e suas quantidades, previstos de serem gerados nesta fase são 

apresentados no Quadro 2.5.7-1. 
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QUADRO 2.5.7-1:  RESÍDUOS E VOLUMES PREVISTOS PARA A FASE DE OPERAÇÃO 

 

 

 

 

Tipo Qauntidade
Mensal

Destinações Finais

Segregação na Fonte, Estocagem 
Temporária, Reprocessamento

3 m3

25 unid.

30 t

Segregação na Fonte, Aterro sanitário, 
Reprocessamento1.500 Kg

Segregação na Fonte, Estocagem 
Temporário, Rerefino na forma da 

Resolução Conama

Segregação na Fonte, Reprocessamento, 
Aterro Sanitário

Segregação na Fonte, Estocagem 
Temporária, Reuso, reprocessamento, 
disposição final na forma da Resolução 

Conama 307/02

Incineração, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Disposição Final 
conforme Resolução CONAMA 283/01

8 m3

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

650 t

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

300 t

30 t

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

Aterro industrial, Segregação na Fonte, 
Estocagem Temporária, Co-

processamento, Aterro sanitário, 
Reciclagem

Materiais contaminados com 
óleo, graxa, tintas, solvente, 

etc

Resíduo de òleo usado

Lâmpadas fluorescentes, 
baterias, pneumáticos

Resíduos de Obras

Plástico

Papel

Metal

Saúde 5 Kg

400 t

Madeira

Orgânico
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2.5.8 Previsão de Tráfego de Veículos nas Vias de Acesso e Plano Logístico 
de Transporte, contemplando o transporte de material e de pessoal e 
medidas para minimização dos impactos a serem gerados pelo tráfego 

 

Está prevista a reconstrução da ferrovia que interligará o Porto do Açu à malha 

ferroviária nacional se estendendo até o Estado de Minas Gerais. 

 

No Açu será implantado terminal ferroviário composto pelos seguintes itens: 

 

 Pêra ferroviária circundando pátio de estocagem para granéis sólidos; 

 Ramais ferroviários distribuídos pelos pátios de estocagem de contêineres, de 

produtos siderúrgicos e de pedras ornamentais; 

 

O plano de transporte do empreendimento em foco é baseado nos modos ferroviário, 

rodoviário e hidroviário marítimo. A movimentação de cargas terrestres pelas vias de 

acesso aos pátios terrestres, externas ao DIPA, se dará da seguinte forma: 

 

Tubos 
 

Contempla volume de 2.800.000 t/ano. 

 

a)  Por ferrovia: 

Transporte por vagão tipo plataforma. 

 Movimentação = 1.960.000 t/a; 

 Capacidade do vagão = 70 t; 

 Dias úteis por ano = 350; 

 Número de vagões = 59; 

 Número de viagens por dia = 1. 

 

b) Por rodovia: 

Chegada ao Pátio: 
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 Movimentação = 840.000 t/a; 

 Capacidade do caminhão = 20 t; 

 Dias úteis por ano = 350; 

 Número de viagens por dia = 120. 

 

Granito 
 

Contempla volume de 1.500.000 t/ano. 

 

a) Por ferrovia: 

Transporte por vagão tipo plataforma. 

 - Movimentação = 1.050.000 t/a; 

 - Capacidade do vagão = 70 t; 

 - Dias úteis por ano = 350; 

 - Número de vagões = 32; 

 - Número de viagens por dia = 1. 

 

b) Por rodovia: 

Chegada ao Pátio: 

 Movimentação = 450.000 t/a; 

 Capacidade do caminhão = 20 t; 

 Dias úteis por ano = 350; 

 Número de viagens por dia = 64. 

 

Containeres 
 

As cargas conteinerizadas a serem movimentadas estão estimadas inicialmente em 

330.000 TEU/ano, podendo dobrar. 

 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

2 - 118

Foi considerada a média de peso por unidade de container = 12 t, supondo o mix de 

85% de unidades de 40 pés com 12,5 t e 15% de unidades de 20 pés com 9 t. 

 

a) Por ferrovia: 

Transporte por vagão tipo plataforma. 

 Movimentação = 231.000 TEU; 

 Capacidade por vagão = 2; 

 Número de vagões por composição = 80; 

 Dias úteis por ano = 350; 

 Número de viagens por dia = 4. 

 

b) Por rodovia: 

Chegada ao Pátio: 

 Movimentação = 99.000 TEU; 

 Capacidade do caminhão = 20 t = 1 container por caminhão; 

 Dias úteis por ano = 350; 

 Número de viagens por dia = 283. 

 

A movimentação terrestre de clinquer ao pátio logístico não foi considerada neste item 

pois será realizada dentro dos limites do DIPA sem causar impactos sobre as vias de 

acesso do Complexo Portuário do Açu. 

 

O acesso rodoviário ligará o Complexo Industrial do Açu à Rodovia BR-101, em 

Campos. Inicialmente o acesso será na estrada existente e, futuramente, com a 

execução do chamado Contorno de Campos, já previsto no contrato da concessionária, 

a ligação se dará no traçado final da BR-101, passando ao largo da cidade de Campos 

do Goytacazes. 
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Por uma questão de facilidade construtiva, operacional e de custo, foi definida uma 

faixa de ligação comum abrigando a ferrovia, a rodovia, duas linhas de alta tensão (345 

kV e 138 kV) e o dutovia. 

 

Esta faixa terá largura da ordem de 300m e foi estudada de forma a ter o mínimo de 

desapropriações de imóveis construídos e otimizando cruzamentos com acidentes 

hidrográficos ou áreas alagadas. 

 

As vias serão implantadas no plano e sem elevação pronunciada. Para os cruzamentos 

em desnível, as elevações serão construídas nas BR-101 e BR-216. Estas alterações de 

elevações serão realizadas o futuro, quando o fluxo de veículos se intensificar e 

demandar a construção de obras de arte nos cruzamentos com vias secundárias 

fazendo com que os cruzamentos passem a ser em desnível. 

 

A velocidade diretriz de projeto foi concebida como sendo de 90 km/h. Este acesso 

terá características geométricas de uma rodovia “classe 1”. 

 

Como primeira etapa de implantação da rodovia foi prevista a construção de uma única 

pista, com duas faixas, sendo uma em cada sentido, e na etapa final, uma segunda pista 

com as mesmas características. Assim, a seção transversal final, terá duas pistas, cada 

uma com duas faixas, de 3,50 m de largura cada, e um acostamento de 3,00 m de 

largura e refúgio de 1,00 + 0,80 totalizando 22,80m de largura. A separação entre as 

pistas será feita através de barreira central do tipo New Jersey, duplo. 

 

O revestimento das pistas da rodovia será em CBUQ dimensionado para suportar 

tráfego de veículos pesados que chegarão ao Porto. 

 

Para atender a uma limitação técnica de implantação da ferrovia contida na mesma 

faixa que a rodovia e o dutovia, o raio de curva horizontal mínimo foi estabelecido em 

350m e a rampa máxima em 1%. 
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Capacidade e Operação da Rodovia 

 

Adotou-se como parâmetro de projeto que a capacidade de tráfego de cada faixa numa 

pista simples é de 1.700 veículos por hora. Considerando que haverá tráfego intenso de 

caminhões, da ordem de 60%, estimou-se que 30% será de automóveis e 10% de 

ônibus e, transformando-se em veículos equivalentes, chegou-se aos seguintes valores: 

 

TIPO VEÍCULOS/DIA/SENTIDO 

Automóveis 1.239 

Caminhões 4.215 

Ônibus 618 

TOTAL 6.072 
 

No futuro, com a via sendo de 2 pistas separadas em cada sentido, com 2 faixas cada, a 

capacidade de tráfego sobe para 1.750 veículos por hora por sentido por faixa. Com a 

mesma consideração de divisão de veículos adotado acima, chega-se aos números de 

veículos seguintes (por dia e por sentido): 

 

TIPO VEÍCULOS/DIA/SENTIDO 

Automóveis 5.100 

Caminhões 17.343 

Ônibus 2.557 

TOTAL 25.000 
 

O projeto foi concebido para atender a todo Complexo Portuário e será implantado 

em duas fases, sendo na primeira prevista a construção de uma faixa e na segunda fase 

mais outra faixa, ficando, portanto uma rodovia duplicada. 

 

O ramal rodoviário projetado terá 39.116 m, sendo 32.467 m em segmentos de retas e 

6.619 m em curvas. As extensões obtidas estão listadas no Quadro 2.5.8-1. 
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QUADRO 2.5.8-1 – EXTENSÕES DOS TRECHOS DO RAMAL RODOVIÁRIO 

DESENVOLVIMENTO EM NÚMERO DE 
CURVAS EXTENSÃO (M) 

Tangente - 32.497 

Curva Raio =    375 m 1 208 

Curva Raio =    425 m 1 712 

Curva Raio =    575 m 4 1.226 

Curva Raio =    625 m 7 2.464 

Curva Raio =    775 m 1 236 

Curva Raio =    825 m 2 655 

Curva Raio =    1025 m 1 1.118 

TOTAL 17 39.116 
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2.6 OPERAÇÃO DE DRAGAGEM 

 

A área marítima de empréstimo pretendida compreende uma área retangular de  

aproximadamente 3,6 km2  (1,7 km x 2,1 km), e localiza-se em lâmina d´água entre 13 e 

17 m, conforme representado na Figura 2.6-1, a seguir.  

 

Nota-se que o centro desta área dista cerca de 35 km da costa do município de São 

João da Barra. As coordenadas dos pontos que delimitam a área de dragagem  são 

apresentadas no Quadro 2.6-1. 

 
QUADRO 2.6-1: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA MARÍTIMA DE EMPRÉSTIMO  

UTM PONTOS LESTE NORTE 

A 325.788 7.591.932 

B 327.140 7.592.980 

C 326.116 7.590.416 

D 327.990 7.591.482 

  Datum: Sad 69 

 

Desta área de empréstimo propõe-se extrair 6 milhões m3, dragando-se até a 

profundidade  no entorno de 2 metros. 
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Figura 2.6-1: Localização da Área 
Marítima de Empréstimo  
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2.6.1 Características da Operação de Dragagem Pretendida 

 
A dragagem será realizada em mar aberto empregando uma draga do tipo 

autotransportadora de sucção e arraste (trailling hopper suction dredge), equipada com 

cisterna de autodescarga, trabalhando com overflow. A mistura de sedimento e água 

dragada será hidraulicamente transferida para a cisterna da draga por bombeamento, 

através de uma linha de sucção. O material mais denso vai sendo depositado na 

cisterna e o sobrenadante é eliminado (overflow), através dos drenos existentes no 

interior da cisterna, até que a carga atinja uma densidade suficientemente alta.  

 

A draga definida para a operação poderá ser a Draga Hopper XIN HAI HU (Foto 1), 

que se encontra atualmente em atividade na dragagem do Porto do Açu, ou similar. 

 

Este navio-draga possui dimensões de 150,7 m de comprimento por 27,0 m de largura, 

9,5 m de calado (carregada), e dispositivos modernos e informatizados de controle 

operacional (Fotos 1 e 2).  

 

A draga Hopper tem características e aspecto geral de um navio graneleiro. Possui 

cisterna em forma de Hopper, com capacidade de 13.500 m3, e é equipada com 

válvulas de fundo e overflow regulável. A praça de máquinas é equipada com dois 

motores diesel de 24.000 Hp, em paralelo, independentes. 

 

Possui duas bombas de dragagem centrífugas, cada uma com potência de 2.200 kW 

(2950 Hp), acionadas cada uma por um dos motores diesel mencionados.   

 

É constituída ainda por dois tubos de dragagem (sucção) independentes, conectados 

cada um a uma das bombas de dragagem.  Esses tubos são suspensos nas laterais do 

casco da draga, por meio de três sistemas de içamento (guinchos).  São tripartidos e 

articulados entre suas partes, para permitirem a draga oscilar e o fundo variar de 

profundidade sem que suas bocas de sucção “descolem” do fundo a ser dragado. 
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2.6.1.1 Sistema de Distribuição de Carga, Overflow e Válvulas de Fundo da 
 Cisterna 
 

A mistura areia-água sai das bombas de dragagem e é lançada na cisterna na 

extremidade oposta a dos overflows.  Se a carga, principalmente de areia, se acumula 

Foto 1: Draga Hopper, autotransportadora (XIN HAI HU), em operação em Barra do Açu. 

Foto 2: Dispositivos de Registro e Controle da Draga XIN HAI HU

 

Controles de 
Navegação Controles 

Operacionais
de 

Dragagem 
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nessa extremidade, a calha que conduz a mistura possui portas de descarga para melhor 

distribuir a carga.  Os overflows são dois vertedouros tipo “tulipa”, com bocais de 

descarga telescópicos que podem ser regulados em sua altura por pistões hidráulicos.  

A descarga do excesso de água da cisterna, carregado dos finos em suspensão é 

devolvida ao mar pela descarga dos overflows no fundo da cisterna.   

 

2.6.1.2 Sistema de Propulsão da Draga e Manobras 
 

A draga é equipada com dois eixos propulsores, dotados cada um deles, com hélices 

propulsores de passo variável que permitem dar avante e a ré, cada um deles acionado 

por um motor diesel (mencionado).  O passo variável foi a melhor solução encontrada 

para fazer frente à necessidade de manobras da draga, eliminando a caixa redutora 

reversora para grandes potências. 

 

O passo variável e dois hélices permitem uma gama de manobras muito ampla, com 

possibilidade de fazer giro sobre si própria, com um hélice avante e outro a ré.  

Independentemente, as dragas possuem um leme para cada hélice e também 

propulsores transversais (bow trust).  

 

2.6.1.3 Sistema de Bombeamento para Terra 
 

Para executar o aterro hidráulico, a draga tem capacidade de dragar na área de 

empréstimo, transportar a areia na cisterna até o ponto de bombeamento (bóia de 

conexão com a tubulação de recalque) e recalcar através da tubulação de recalque 

(marítima e terrestre) até o local do lançamento do aterro hidráulico. 

 

A draga deverá operar 24 h/dia, interrompendo uma vez por mês, por cerca de 3 dias, 

quando se deslocará até a Baía de Guanabara, para realizar operações de manutenção e 

reabastecimento de víveres e combustível, troca da tripulação e desembarque de 

resíduos e efluentes sanitários. Este trajeto deverá ser percorrido em cerca de 12 h, à 

velocidade de 15 nós. 
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O reabastecimento de combustível será feito num ponto de fundeio na baía e, as 

demais operações acima referidas, serão realizadas no Porto de Niterói.  

 

A tubulação de autodescarga instalada na proa da draga, para a transferência do 

material arenoso dragado ao aterro da retroárea do Porto do Açu, será acoplada à 

tubulação de recalque submarina, por meio de um sistema flutuante de acoplamento 

(monobóia). Esse sistema será constituído por uma balsa aproximadamente de 10 por 

10 m, sobre a qual se instala uma tubulação vertical com 1 m de diâmetro, em cuja 

extremidade será acoplada a tubulação de descarga.  

 

O posicionamento preciso da monobóia será apresentado no projeto detalhado do 

aterro hidráulico na fase de instalação da mesma. Esta localização levará em 

consideração o seu distanciamento das estruturas marítimas do porto, para que a draga 

possa operar de forma otimizada e efetuar suas manobras com segurança. 

 

O material dragado será bombeado através de uma linha de recalque com diâmetro de 

1 m. A tubulação de recalque seguirá apoiada no solo marinho e emergirá a cerca de 50 

m da praia, seguindo pelo terreno até atingir o ponto de descarga no aterro para 

lançamento da mistura de água e areia.  

 

Estima-se uma distância média de 32 km entre a área de dragagem e o ponto de 

fundeio da draga, para conexão à linha de recalque, e cerca de 8 km do ponto de 

conexão até o aterro hidráulico. 

  

O ciclo esperado de cerca de 10 horas para a dragagem corresponde aos tempos de 

enchimento da cisterna (1,5 h), percurso entre a área de empréstimo até o ponto de 

conexão com a monobóia (2 h), de conexão e aterro hidráulico (4,5 h), de retorno à 

jazida (2 h). 
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Durante a dragagem estima-se uma taxa de 15% de sólidos na linha de recalque. A taxa 

de sólidos em suspensão retornado no overflow durante a dragagem é estimada, 

conservadoramente, em 10% do material dragado, considerando tratar-se de material 

arenoso.  

 

2.6.1.4 Gestão de Resíduos e Efluentes a bordo da Draga 
 

Os procedimentos de gestão dos resíduos e efluentes a bordo da draga XIN HAI HU 

são realizados rotineiramente pela tripulação, que mantém apropriadamente as 

condições de asseio, higiene e limpeza das instalações.   

 

Todos os resíduos inertes Classe IIB e não-inertes Classe IIA possuem coletores 

apropriados, coloridos e identificados nominalmente, localizados preferencialmente no 

convés e na casa de máquinas. Os resíduos armazenados temporariamente no convés 

são devidamente protegidos da ação do vento, da chuva e das condições adversas do 

mar, evitando o espalhamento e a contaminação. 

 

À exceção da sucata metálica ferrosa, os resíduos Classe IIB (papel, papelão, plásticos, 

vidros) são compactados através de um equipamento compactador (Foto 3) e 

temporariamente armazenados numa pequena área no convés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Compactador usado 
para resíduos Classe IIB. 
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Os resíduos orgânicos (Classe IIA), provêm da cozinha e dos refeitórios dos 

tripulantes e dos oficiais. Esses resíduos são triturados para lançamento ao mar, 

quando a draga encontra-se a mais de 12 milhas náuticas (22 km) da costa.   

 

Os resíduos perigosos Classe I, tal como óleo lubrificante usado (Foto 4), são 

armazenados em tambores cobertos dentro da embarcação até o seu desembarque, e 

encaminhamento para empresa licenciada. 

 

Os efluentes sanitários são destinados à unidade de tratamento bioquímico Tipo WCB 

com capacidade volumétrica de processamento de 3.780 litros/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A draga possui um sistema de bombeamento e filtração de água de drenagem do 

convés para separação de óleo, modelo Taiko 15 ppm Bilge Separator, com capacidade 

de filtração de 1,0m3/hora (Foto 5). A válvula de abertura do sistema permanece 

trancada com correntes e cadeados de modo a evitar seu acionamento acidental (Foto 

6).  

Foto 4: Tambores de armazenamento
de óleo usado na casa de máquinas.
Também são encontrados no convés. 
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Os resíduos são desembarcados da draga no Porto de Niterói e daí transportados em 

terra por empresas legalmente licenciadas. Esse transporte é registrado em manifestos 

específicos, conforme requeridos pela FEEMA. 

 

Os efluentes líquidos sanitários são descarregados no mar após tratamento, a mais de 

12 milhas da costa, de acordo com as diretrizes MARPOL.  

 

2.6.2  Cronograma de Dragagem 

 

O tempo total para dragagem do volume de 6 milhões de m3 de material arenoso e 

bombeamento para o aterro hidráulico, será compatível com o tempo das de 

construção do aterro hidráulico, estimado em aproximadamente 27 meses, conforme 

apresentado na  Seção 2.4.2,  Figura 2.4.2-2 - Cronograma de Implantação.  

 

Foto 5: Sistema de separação de água e 
óleo presente na draga. 

Foto 6: Detalhe do sistema de 
separação de água e óleo, com sua 

válvula de abertura  lacrada. 
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2.6.3  Caracterização Ambiental da Área de Dragagem 

 

2.6.3.1  Aspectos Físicos e Biológicos da Área de Dragagem 
 

A caracterização físico-biótica da área de influência direta das operações de dragagem é  

apresentada nas Seções 4.1 e 4.2 deste EIA. 

 

Para caracterização da qualidade da água e da biota na área a ser diretamente afetada 

pelas operações de dragagem, em 13/12/08 foi realizada uma campanha de 

amostragem cuja metodologia de coleta e os resultados das análises são apresentados 

no Anexo 2.6-1.  

 

Para análise da qualidade da água foram coletados amostras de água com auxílio de 

garrafa de Van Dorn de 3 L, em 5 estações e 3 profundidades (superfície, meio e 

fundo), conforme apresentado nos Quadros 2.6.3-1 e 2.6.3-2, a seguir e na Figura 

2.6.3-1.  

 

Nestas estações foram analisados os seguintes parâmetros: Temperatura; Salinidade; 

Condutividade; pH; Oxigênio Dissolvido; Transparência; Turbidez;  Pigmentos 

Clorofilianos; Carbono Orgânico Total; Nutrientes; Amônia; Nitrito; Nitrato; Fosfato; 

Silicato; Fósforo Total; 

  
QUADRO 2.6.3-1: LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE COLETA PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA 

ÁGUA E DA BIOTA AQUÁTICA NO ENTORNO DO PÁTIO LOGÍSTICO DO PORTO DO AÇU, DE 
ACORDO COM O DATUM SAD 69. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SAD 69) PONTOS AMOSTRAIS 
LONGITUDE (E) LATITUDE (N) 

Estação 12 326487 7590807 
Estação 13 326025 7591936 
Estação 34 326814 7591561 
Estação 60 327630 7591683 
Estação 61 327168 7592597 
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QUADRO 2.6.3-2: PROFUNDIDADE LOCAL DAS ESTAÇÕES E  
PROFUNDIDADE DAS COLETAS DE ÁGUA (M)  

ESTAÇÃO PROFUNDIDADE TEMPERATURA DA 
ÁGUA (°C) 

superfície 0,5 
meio 7 12 15 
fundo 14,5 

superfície 0,5 
meio 8 34 17 
fundo 16,5 

superfície 0,5 
meio 7 60 16 
fundo 15,5 

superfície 0,5 
meio 8 61 18 
fundo 17,5 

superfície 0,5 
meio 6,5 13 14 
fundo 13,5 

 

 

A coleta para análise da Biota ocorreu nas mesmas estações indicadas no Quadro 

2.6.3-1, utilizando os seguintes equipamentos: 

 

 Macrobentos:  Van Veen de 8L; 

 Meiofauna: core; 

 Zooplâncton:  rede de arrasto 200 µm 

 Ictioplâncton: rede de arrasto Bongô 300 µm / 500 µm 

 Fitoplâncton: rede de arrasto 60 µm 
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Figura 2.6.3-1: Localização das Estações 
de Coleta de Água e Biota na Área de 

Empréstimo 
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Discussão dos Resultados 

 

a) Parâmetros físico-químicos: 

 

Os resultados obtidos nesta campanha, para a caracterização da qualidade da água 

na Área de Influência a ser Diretamente Afetada pela operação de dragagem, que 

são apresentados nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 do Anexo 2.6-1, corroboram os resultados 

discutidos e detalhadamente descritos para a Área de Influência Direta do 

Empreendimento, conforme apresentado no Diagnostico Ambiental, Seção 

4.2.5.6.A deste EIA. 

 

Sendo assim, observa-se que a Temperatura medida in situ variou entre 22,4ºC e  

23,9°C, dentro da faixa de temperatura discutida e apresentada para AID, e 

refletindo a variação sazonal para o período da coleta das amostras. 

 

Os valores de Salinidade medidos nesta campanha variaram entre 35,8 – 36,1, 

portanto na mesma faixa de valores encontrados na AID, entre 35 – 37. Observa-se 

que os valores medidos de condutividade correspondem aos níveis de salinidade 

medidos, e indicando valores halinos de água salina. 

 

Quanto ao Potencial Hidrogeniônico (pH), as medidas in situ indicaram que os 

pontos de monitoramento apresentaram médias similares (8,2), como resultado da 

predominância do efeito tamponamento do pH na água do mar. 

 

Os níveis de concentração (mg/L) de Oxigênio Dissolvido (OD) encontrados na 

área de dragagem pretendida são similares aos apresentados e discutidos na AID, 

variando em torno da média 7,2 e desvio padrão 0,19, e com valores próximos ao 

nível de saturação na água do mar, para as condições observadas de temperatura e 

salinidade . 
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Nas áreas monitoradas, dados pretéritos às atividades de dragagem do 

empreendimento indicaram valores de turbidez variando entre 0,31 e 0,47 NTU, e 

com teores inferiores aos valores apresentados para na AID, onde ocorre a 

influência do aporte de material continental e ressuspensão dragagem de 

sedimentos.  

 

Os teores de clorofila apresentaram valores entre 0,963 – 1,113 g/L, apresentando 

valores dentro da faixa de variação dos teores apresentados na AID. Nesta 

campanha não foram detectados níveis de concentração de feoftina, sugerindo a 

predominância de processo fotossintético em detrimento de processo respiratório. 

 

Os teores das espécies de Nitrogênio e Fósforo indicaram que prevaleceram as 

formas mais oxidadas desses nutrientes, com níveis de concentração mais elevados 

para nitrato e fósforo total, e corroborando as condições de oxigenação detectadas 

na água de coluna. E, as razões C/N variando entre 5 e 7,1 indicam a ocorrência de 

matéria orgânica de origem marinha (Meyers, 1994). (MEYERS, 1994. Preservation of 

elemental and isotopic source identification of sedimentary organic matter. Chem. Geol. 114: 289-

302). 

 

b) Aspectos biológicos: 

 

Os resultados para a caracterização do plâncton marinho na Área de Influência a ser 

Diretamente Afetada pela operação de dragagem, que são apresentados no Anexo 

2.6-1, corroboram, de modo geral, com os resultados discutidos e descritos para a 

área do bota-fora, relativo ao Programa de Monitoramento da Comunidade 

Planctônica Marinha (Programas Ambientais do Porto do Açu), conforme 

apresentado no Diagnóstico Ambiental, Seção 4.2.5.6.A deste EIA. 

 

A comunidade fitoplanctônica esteve constituída por grupos taxonômicos 

característicos de regiões tropicais, sobretudo marcada pela alta densidade de 
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espécies de diatomáceas de habitat marinho nerítico, dentre as quais se destacaram 

as do gênero Chaetoceros. Quantitativamente, a atual área em análise apresentou 

maior densidade de organismos, comparando-se a área de bota-fora, nas duas 

campanhas realizadas (conforme apresentado no diagnóstico do atual EIA). 

 

Na comunidade zooplanctônica os resultados também se apresentam conforme os 

resultados das campanhas de monitoramento na área do bota-fora. São observadas 

espécies típicas de águas de plataforma e costeira. O grupo dos copépodas foram os 

mais freqüentes nas amostras analisadas. Quantitativamente, a área em análise 

apresentou menor densidade de organismos, em comparação às duas campanhas de 

monitoramento realizadas na área do bota-fora. 

 

Para o ictioplâncton, considerando-se os dados obtidos na área do bota-fora, os 

táxons que ocorreram de forma mais significativa em valores de densidade foram, 

respectivamente, das Famílias Haemulidae, Engraulidae e Sciaenidae. No atual 

estudo, além da Família Haemulidae também foram observados, de forma 

significativa, representantes das Famílias Labrisomidae, Atherinidae e Gerreidae. 

 

A comunidade bentônica esperada para a região estudada esteve representada pela 

maioria dos grupos taxonômicos da macrofauna e meiofauna comuns nos 

ambientes costeiros e nos tipos de sedimentos observados no local, como 

Nematoda, Annellida, Mollusca, Turbellaria, Crustacea. Entre estes, os 

numericamente mais importantes foram Nematoda, Polychaeta, Bivalve e Crustacea. 
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2.6.3.2  Caracterização dos Sedimentos  
 

Em consonância com a Resolução CONAMA No 344/05, foram coletadas e analisadas 

amostras de sedimento para caracterização granulométrica e determinação dos 

parâmetros físico-químicos do material a ser dragado, cuja metodologia de coleta é 

apresentada no Anexo 2.6-1 e os laudos no Anexo 2.6-2. 

 

Em atendimento à Tabela I - “Número Mínimo de Amostras para Caracterização dos 

Sedimentos” da citada Resolução, para a dragagem prevista de 6 milhões de m3 até a 

profundidade máxima de 2,0 m, foi planejada uma malha amostral para obtenção de 70 

amostras em 35 estações de amostragem, conforme localização e distribuição 

apresentadas no Quadro 2.6.3-4 e Figura 2.6.3-2.  

 
QUADRO 2.6.3-4: ESTAÇÕES DE COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DOS  

SEDIMENTOS DRAGADOS 

REFERÊNCIA ESTAÇÃO COORDENADAS 
 UTM 

PROFUNDIDADE  DE  
PENETRAÇÃO 

 (M) 
1 1 32 5739  759 1771 1,63 
2 3 32 5979  759 1356 1,66 
3 5 32 6220  759 0940 1,13 
4 8 32 6002  759 1646 1,75 
5 10 32 6242 759 1230 1,76 
6 12 32 6487 759 0807 1,40 
7 13 32 6025 759 1936 1,63 
8 15 32 6265 759 1521 1,75 
9 24 32 6773 759 0972 1,70 

10 27 32 6551 759 1686 1,00 
11 29 32 6791 759 1270 1,62 
12 32 32 6574 759 1976 1,83 
13 34 32 6814 759 1561 1,70 
14 36 32 7058 759 1138 1,23 
15 37 32 6596 759 2267 1,76 
16 41 32 7077 759 1435 1,43 
17 46 32 7099 759 1726 1,73 
18 48 32 7344 759 1303 1,71 
19 49 32 6882 759 2432 1,59 
20 56 32 7145 759 2307 1,48 
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REFERÊNCIA ESTAÇÃO COORDENADAS 
 UTM 

PROFUNDIDADE  DE  
PENETRAÇÃO 

 (M) 
21 58 32 7385 759 1891 1,23 
22 60 32 7630 759 1468 1,80 
23 61 32 7168 759 2597 1,35 
24 63 32 7408 759 2181 1,63 
25 65 32 7648 759 1766 1,83 
26 68 32 7425 759 2469 1,30 
27 70 32 7665 759 2053 1,73 
28 73 326006 7590694 1,78 
29 74 325658 7591417 1,60 
30 75 325473 7591580 1,43 
31 76 325573 7592040 1,72 
32 77 326246 7592384 1,60 
33 78 326321 7592437 1,80 
34 79 327056 7592936 1,74 
35 80 327187 7591024 1,71 

 
 

 



 

  



 
 
 
 
 

 Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão  

2 - 145

 
 
 

Figura 2.6.3-2: Localização das Estações 
de Coleta de Sedimentos na Área de 

Empréstimo 
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Discussão dos resultados 

 

Nesta investigação foram avaliados teores dos seguintes parâmetros físicos e químicos 

nas amostras de sedimento: granulometria e porcentagem de sólidos; e, metais, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), organoclorados, nutrientes e carbono 

orgânico total. 

 

Os resultados obtidos, sumarizados no Quadro 2.6.3-5 e comentados a seguir, 

indicaram teores de analitos químicos expressivamente abaixo dos respectivos Nível 1 

da Resolução CONAMA 344/04, inferindo-se portanto de que a área não apresenta 

influência antrópica ou qualquer indicação de contaminação química.. 

 

Em atendimento a Tabela II da referida Resolução, quanto à classificação 

granulométrica, os resultados indicaram que até profundidade de dragagem pretendida 

a área é predominantemente arenosa, na proporção média de 44% de areias muito 

grossa a grossa e 54% de média a fina. 

 

Com relação aos metais traço, todas as amostras analisadas (os Boletins de Analises se 

encontram no Anexo 1) apresentaram nível de concentração bem abaixo do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA No 344/04 para o Nível 1; e, de maneira geral, 

abaixo do limite de quantificação analítica do método, com exceção dos elementos 

cromo e zinco. 

 

Quanto aos parâmetros avaliados, pesticidas organoclorados, PCB´s e HPA´s, todas as 

amostras analisadas apresentaram níveis de concentração menores que o limite de 

quantificação (LQ) do método empregado e, conseqüentemente, bem abaixo dos 

limites preconizados pela Resolução. Essa avaliação caracterizou os sedimentos a 

serem dragados como não-contaminados para estes indicadores. Assim, de acordo com 

o Art. 7 da referida Resolução, não são necessários estudos complementares.  
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Com relação ao Carbono Orgânico Total – COT e as espécies nutrientes Nitrogênio 

Kjeldahl Total (mg/kg) e Fósforo Total (mg/kg) (Tabela IV) todas as amostras 

apresentaram teores abaixo dos valores preconizados para Nível 1 pela referida 

resolução. 
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Quadro 2.6.3.5 – Resultados das Análises dos Sedimentos de Acordo com a Resolução CONAMA Nº 344/05 
Número da Amostra/Estação 

1 1 3 3 5 5 8 8 10 10 12 12 13 13 15 15 24 24 
Profundidade da Amostra (cm) 

Descrição 
Nivel 1 

Conama 
344/04 

0-0,50 0,50-1,63 0-0,50 0,50-1,66 0-0,50 0,50-1,13 0-0,50 0,50-1,75 0-0,50 0,50-1,76 0-0,50 0,50-1,40 0-0,50 0,50-1,63 0-0,50 0,50-1,75 0-0,50 0,50-1,70 
          GRANULOMETRIA (g/Kg)                                       

Areia Muito Grossa   97,8 88,8 108,7 151 67 62,2 134,1 150,8 85 123,9 53,6 85 256,2 284,4 105,3 136,1 34,1 48,5 
Areia Grossa   270,6 243 313,2 309,3 333,8 335 328,5 345,8 362,1 385 342 471,1 320,9 305 331 312,3 371,1 404,4 
Areia Média   471,5 415,8 417,8 401,5 434 452,3 406,3 388,9 430,8 383 442,7 342,9 316,9 301,2 434,7 407,4 465,3 423,8 
Areia Fina   134 110,7 137,4 105,6 130,6 117,4 104,5 96,7 103 96,8 128 76,4 80,3 83,7 105 115,9 95,2 96,4 

Areia Muito Fina   15,3 11,5 1,1 13,2 12,9 19 14,4 10,7 8,9 0 17,8 0 12,3 10,6 10,6 7,7 24,3 7,9 
Silte    9,3 128,7 0,9 0,9 4,8 11,2 1,2 2,3 2,8 15,1 10,9 17,6 0 14,5 13,4 8,7 3,6 6,6 

Argila   1,5 1,5 20,9 18,4 17 3 11 4,8 7,4 1,4 5 7,4 13,5 0,5 0 11,9 6,4 12,5 
METAIS (mg/kg)                                       

Porcentagem de Sólidos   87,81 88,99 96,38 93,04 95,8 91,68 96,42 93,76 96,24 93,46 82,06 87,46 92,96 92,13 81,2 79,47 77,94 86,12 
Arsênio - As 8,2 <1,91 <1,95 <1,90 <2,10 <2,00 <1,91 <1,96 <2,11 <2,00 <1,90 <1,98 <2,10 <1,54 <2,00 <1,92 <2,05 <2,57 <2,03 
Cádmio - Cd 1,2 <0,10 <0,10 <0,09 <0,11 <0,10 <0,10 0,2 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,08 <0,10 <0,10 <0,10 <0,13 <0,10 
Chumbo - Pb 46,7 <0,10 <0,10 <0,09 <0,11 <010 <0,10 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,08 <0,10 <0,10 <0,10 <0,13 <0,10 
Cobre - Cu 34 0,85 1,06 1,01 1,25 <0,15 1,36 0,66 <0,16 <0,15 0,69 0,47 0,82 0,72 <0,15 <0,14 <0,15 <0,19 <0,15 
Cromo - Cr 81 0,42 0,45 <0,09 <0,11 0,12 0,16 1,14 0,46 0,16 0,24 <0,10 <0,10 0,09 <0,10 <0,10 <0,10 <0,13 <0,10 

Mercúrio - Hg 0,15 <0,024 0,034 <0,024 <0,026 <0,025 0,025 <0,024 <0,026 <0,025 <0,024 <0,025 <0,026 <0,019 <0,025 <0,024 0,032 <0,032 <,0025 
Níquel - Ni 20,9 <0,10 <0,10 <0,09 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,08 <0,10 <0,10 <0,10 <0,13 <,10 
Zinco - Zn 150 0,6 0,39 <0,28 <0,32 <0,30 0,63 <0,29 <0,32 <0,30 <0,29 <0,30 <0,31 0,52 <0,30 <0,29 <0,31 <0,39 <0,30 

ORGANOCLORADOS (microgr/kg)                                       
BHC - Alfa 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Beta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Delta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

BHC - Gama (Lindano) 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cis Clordano (Alfa) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Trans Clordano (Gama) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDD 1,22 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDE 2,07 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDT 1,19 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Dieldrin 0,71 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Endrin 2,67 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

PCB's Totais - Bifenilas policloradas 22,7 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
               HPAs (microgr/Kg)                                       

Benzo(a) Antraceno 74,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Benzo(a) pireno 88,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Criseno 108 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Dibenzo(a,h) antraceno 6,22 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Acenafteno 16 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Acenaftileno 44 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Antraceno 85,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fenantreno 240 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fluoranteno 600 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fluoreno 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
2-metil naftaleno 70 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Naftaleno 160 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Pireno 665 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Soma de PAH´s 3000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
                                        

Carbono Orgânico (% p/p) 10 0,30 0,38 0,26 0,32 0,44 0,26 0,2 0,23 0,33 0,7 0,24 0,24 0,28 0,21 0,43 0,36 0,47 0,34 
Nitrogênio Kjeldahl Total (mg/kg) 4.800 395 987 362 328 295 243 141 282 275 165 344 271 2.596 361 420 144 385 456 

Fósforo Total (mg/kg) 2000 9,03 3,01 2,69 16,1 6,47 6,28 <0,54 0,97 <0,55 <0,52 1,85 4,38 9,63 8,45 1,07 4,52 <0,71 <0,56 
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Número da Amostra/Estação 
27 27 29 29 32 32 34 34 36 36 37 37 41 41 46 46 48 48 

Profundidade da Amostra (cm) 
Descrição 

Nivel 1 
Conama 
344/04 

0-0,50 0,50-1,00 0-0,50 0,50-1,62 0-0,50 0,50-1,83 0-0,50 0,50-1,70 0-0,50 0,50-1,23 0-0,50 0,50-1,76 0-0,50 0,50-1,43 0-0,50 0,50-1,73 0,50-0,50 0,50-1,73 
          GRANULOMETRIA (g/Kg)                                       

Areia Muito Grossa   85,8 7,1 61,8 143,6 104 129,4 81 50,7 88,5 104,3 109,9 135,6 7,8 83,4 147,8 94,4 114,8 117,3 
Areia Grossa   314 132 355,3 301,1 332,6 342,1 388,1 310,5 425,1 395,1 319,4 335,2 361,8 400,3 382,3 335,8 383,1 411,5 
Areia Média   445,1 209,1 465,2 396,2 434,7 393,7 416,1 483,2 395,4 385,5 454 399,3 409,2 416,6 331,8 418,3 387,1 372 
Areia Fina   114,1 368,3 105,1 132,9 108,4 94,3 97,3 131,2 83 88,3 98 107,7 94,7 85,1 92,8 130,4 95,9 82,8 

Areia Muito Fina   6 131,1 8,4 19,4 9,9 6,5 10,73 6,5 0 5,5 2,3 15,3 1,6 1,3 39 7,5 8 0,1 
Silte    0 75,1 3,7 5,8 9,4 29,7 6,8 13,9 3 18,3 3,6 3,9 48,6 10,3 4,7 130,4 1,6 12,3 

Argila   34,9 77,3 0,5 1 1 4,4 0 4 7,9 3 12,8 2,9 15,2 3 1,5 7,5 9,5 3,9 
METAIS (mg/kg)                                       

Porcentagem de Sólidos   80,43 80,18 93,8 86,95 84,33 81,35 81,15 82 92,4 90,22 80,85 85,19 93,99 89,81 96,52 92,73 82,61 88,94 
Arsênio - As 8,2 <1,48 <2,17 <1,96 <1,95 <2,27 <2,45 <2,41 <2,14 <1,75 <2,06 <2,29 <2,27 <1,68 <1,78 <2,03 <2,04 <1,50 <1,94 
Cádmio - Cd 1,2 <0,07 <0,11 <0,10 <0,10 <0,11 <0,12 <0,12 <0,11 <0,09 <0,10 <0,11 <0,11 <0,08 <0,09 <0,10 <0,10 <0,07 0,17 
Chumbo - Pb 46,7 <0,07 <0,11 <0,10 <0,10 <0,11 <0,12 <0,12 <0,11 <0,09 <0,10 <0,11 <0,11 <0,08 <0,09 <0,10 <0,10 <0,07 <0,10 
Cobre - Cu 34 <0,11 <0,16 0,5 <0,15 <0,17 0,77 1,03 0,69 0,36 0,64 <0,17 0,76 <0,13 <0,13 <0,15 <0,15 <0,11 0,69 
Cromo - Cr 81 1,62 <0,11 <0,10 1,51 <0,11 0,62 <0,12 0,11 <0,09 0,9 <0,11 0,59 <0,08 <0,09 <0,10 <0,10 <0,07 0,96 

Mercúrio - Hg 0,15 <0,018 <0,027 <0,025 <0,024 <0,028 <0,031 <0,030 <0,027 <0,022 <0,026 <0,029 <0,028 <0,021 <0,022 <0,025 <0,025 0,02 <0,024 
Níquel - Ni 20,9 <0,07 <0,11 <0,10 <0,10 <0,11 <0,12 <0,12 <0,11 <0,09 <0,10 <0,11 <0,11 <0,08 <0,09 <0,10 <0,10 <0,07 <0,10 
Zinco - Zn 150 2,67 <0,33 <0,29 <0,29 <0,34 <0,37 <0,36 <0,32 5,76 <0,31 1,28 <0,34 <0,25 <0,27 <0,30 <0,31 <0,22 <0,29 

ORGANOCLORADOS (microgr/kg)                                       
BHC - Alfa 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Beta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Delta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

BHC - Gama (Lindano) 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cis Clordano (Alfa) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Trans Clordano (Gama) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDD 1,22 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDE 2,07 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDT 1,19 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Dieldrin 0,71 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Endrin 2,67 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

PCB's Totais - Bifenilas policloradas 22,7 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
               HPAs (microgr/Kg)                                       

Benzo(a) Antraceno 74,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Benzo(a) pireno 88,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Criseno 108 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Dibenzo(a,h) antraceno 6,22 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Acenafteno 16 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Acenaftileno 44 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Antraceno 85,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fenantreno 240 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fluoranteno 600 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fluoreno 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
2-metil naftaleno 70 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Naftaleno 160 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Pireno 665 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Soma de PAH´s 3000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
                                        

Carbono Orgânico (% p/p) 10 0,25 0,36 0,24 0,32 0,26 0,26 0,34 0,24 0,23 0,30 0,25 0,34 0,39 0,22 0,19 0,28 0,34 0,24 
Nitrogênio Kjeldahl Total (mg/kg)       4.800  388 361 390 350 406 144 118 156 323 139 251 176 139 312 504         172  442           316  

Fósforo Total (mg/kg) 2000 10,50 5,55 <0,54 7,9 0,90 <0,67 <0,66 <0,59 0,205 <0,57 9,36 <0,62 6,69 3,68 1,76 <0,0056 4,03 <0,53 
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Número da Amostra/Estação 
49 49 56 56 58 58 60 60 61 61 63 63 65 65 68 68 70 70 

Profundidade da Amostra (cm) 
Descrição 

Nivel 1 
Conama 
344/04 

0-0,50 0,50-1,59 0-0,50 0,50-1,48 0-0,50 0,50-1,23 0-0,50 0,50-1,80 0-0,50 0,50-1,35 0-0,50 0,00-1,63 0-0,50 0,50-1,83 0-0,50 0,50-1,30 0-0,50 0,50-1,73 
          GRANULOMETRIA (g/Kg)                                       

Areia Muito Grossa   64,1 88,1 61,7 122 82,3 43,1 106,7 75 135,6 115,7 210,7 122,2 41,1 76,4 113,9 7,2 115 96,8 
Areia Grossa   304,1 244,4 325,3 338 358,4 213,2 402,3 383,5 338,2 293,6 347,8 305,1 297,4 349,7 357,4 132,9 395 302,5 
Areia Média   475 431,7 469,9 413,5 453,9 502,4 373,6 413,7 395,8 415,2 336,7 429 495,6 445,5 419,2 210,5 394,5 426,6 
Areia Fina   140,9 113,2 118 94,1 93,1 186,4 100,4 114,8 101,1 146 86,6 115,1 138 112,3 105,4 370,9 75,9 142,9 

Areia Muito Fina   4,3 102,7 0 12,3 6,9 37,9 9,1 13,8 15,2 20,4 8,9 9,4 15,8 13,8 0 245,4 5,7 19,6 
Silte    7,4 20 22,3 8,7 20,5 15 8 0 13,6 3,7 1,2 18,2 10,6 0,3 0 23,5 0,6 10 

Argila   4,2 0 28 11,5 2,9 2 0 0 0,5 5,5 8,2 1 1,5 2 4,2 9,5 13,3 1,5 
METAIS (mg/kg)                                       

Porcentagem de Sólidos   80,5 80,08 86,63 87,96 80,18 80,48 96,32 93,96 78,96 83,79 81,49 83,32 81,08 86,55 78,77 80,65 80,75 86,38 
Arsênio - As 8,2 <2,26 <1,84 <2,21 <2,27 <1,88 <2,28 <1,91 <1,71 <2,34 <2,15 <2,21 <2,18 <2,46 <2,30 <2,28 <2,26 <2,39 <2,23 
Cádmio - Cd 1,2 <0,11 <0,09 <0,11 <0,11 <0,09 <0,11 <0,10 <0,09 <0,12 <0,11 <0,11 <0,11 <0,12 <0,11 <0,11 <0,11 <0,12 <0,11 
Chumbo - Pb 46,7 <0,11 <0,09 <0,11 <0,11 <0,09 <0,11 <0,10 <0,09 <0,12 <0,11 <0,11 <0,11 <0,12 <0,11 <0,11 <0,11 <0,12 <0,11 
Cobre - Cu 34 0,64 0,59 <0,17 <0,17 0,35 0,67 <0,14 <0,13 0,78 <0,16 2,05 <0,16 <0,18 <0,17 0,79 <0,17 <0,18 <0,17 
Cromo - Cr 81 <0,11 <0,09 <0,11 <0,11 <0,09 <0,11 0,4 0,84 <0,12 <0,11 <0,11 <0,11 <0,12 <0,11 0,16 <0,11 <0,12 <0,11 

Mercúrio - Hg 0,15 <0,028 <0,023 <0,028 <0,028 <0,024 <0,028 <0,024 <0,15 <0,029 <0,027 <0,028 <0,027 <0,031 <0,029 <0,15 <0,028 <0,030 <0,028 
Níquel - Ni 20,9 <0,11 <0,09 <0,11 <0,11 <0,09 <0,11 <0,10 <0,09 <0,12 <0,11 <0,11 <0,11 <0,12 <0,11 <20,9 <0,11 <0,12 <0,11 
Zinco - Zn 150 <0,34 <0,28 <0,33 0,76 <0,28 <0,34 <0,29 <0,26 <0,35 <0,32 >0,33 <0,33 <0,37 <0,34 <150 <0,34 0,44 <0,33 

ORGANOCLORADOS (microgr/kg)                                       
BHC - Alfa 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Beta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Delta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

BHC - Gama (Lindano) 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cis Clordano (Alfa) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Trans Clordano (Gama) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDD 1,22 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDE 2,07 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < < <1 <1 
DDT 1,19 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < < <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Dieldrin 0,71 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Endrin 2,67 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

PCB's Totais - Bifenilas policloradas 22,7 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
               HPAs (microgr/Kg)                                       

Benzo(a) Antraceno 74,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Benzo(a) pireno 88,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Criseno 108 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Dibenzo(a,h) antraceno 6,22 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Acenafteno 16 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Acenaftileno 44 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Antraceno 85,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fenantreno 240 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fluoranteno 600 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fluoreno 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
2-metil naftaleno 70 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Naftaleno 160 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Pireno 665 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Soma de PAH´s 3000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
                                        

Carbono Orgânico (% p/p) 10 0,25 0,31 0,22 0,25 0,25 0,25 0,37 0,23 0,38 0,34 0,23 0,37 0,22 0,37 0,78 0,21 0,23 0,21 
Nitrogênio Kjeldahl Total (mg/kg) 4.800 146 180 545 371 298 168 244 177 123 390 646 347 404 164 187 413 414 211 

Fósforo Total (mg/kg) 2000 <0,62 <0,51 5,82 11,8 9,09 <0,63 11,6 9,36 <0,64 <0,59 <0,61 12,1 <0,68 5,86 <0,63 41,4 11,10 12,50 
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Número da Amostra/Estação 

73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 
Profundidade da Amostra (cm) 

Descrição 
Nivel 1 

Conama 
344/04 

0-0,50 0,50-1,78 0-0,50 0,50-1,60 0-0,50 0,50-1,43 0-0,50 0,50-1,72 0-0,50 0,50-1,60 0-0,50 0,50-1,80 0-0,50 0,50-1,74 0-0,50 0,50-1,71 
          GRANULOMETRIA (g/Kg)                                   

Areia Muito Grossa   178,9 114,2 256,2 29,9 256,2 212,7 215 173,2 175,2 134,8 52,1 89,4 87,7 178,9 93,1 111,9 
Areia Grossa   406,1 317,8 320,9 316,9 320,9 316,2 298,7 246 275,8 282,6 317,6 311 340,1 406,1 313,2 291,8 
Areia Média   319,4 407,8 316,9 409,8 316,9 358,2 372,8 412,9 398,5 420,1 385,8 431,1 429,3 319,4 411,3 398,2 
Areia Fina   71,9 116,3 80,3 124,1 80,3 98,4 93,7 129,5 114,6 136,5 103,9 135,7 111,1 71,9 109,5 130,6 

Areia Muito Fina   7,8 17,7 12,3 116,9 12,3 10,3 14,3 26,9 7,9 16,3 0 9,9 14 7,8 14 6,1 
Silte    4,4 1 0 2,4 0 5,2 3,5 10 27,4 8,7 64,7 17 0,9 4,4 9 4,8 

Argila   11,5 25,8 13,5 0 13,5 0 2 1,5 0,5 1 80,9 5,9 16,9 11,5 49,9 56 
METAIS (mg/kg)                                   

Porcentagem de Sólidos   87,95 95,33 91,81 96,05 93,04 95,69 91,93 95,93 90,78 95,71 85,78 83,76 85,89 87,95 80,21 81,05 
Arsênio - As 8,2 <2,13 <1,72 <1,99 <1,84 <1,94 <1,65 <2,17 <1,86 <1,90 <1,97 <2,04 <2,08 <2,09 <2,13 <2,22 <2,35 
Cádmio - Cd 1,2 <0,11 0,72 0,15 1,39 <0,10 0,2 <0,11 <0,09 <0,09 <0,10 0,18 <0,10 <0,10 <0,11 <0,11 <0,12 
Chumbo - Pb 46,7 <0,11 <0,09 <0,10 <0,09 <0,10 <0,08 <0,11 <0,09 <0,09 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,11 <0,11 <0,12 
Cobre - Cu 34 <0,16 0,73 0,72 0,61 <0,15 0,72 <0,16 0,6 1,45 0,36 0,69 0,56 0,67 <0,16 0,57 0,55 
Cromo - Cr 81 0,19 1,65 1,25 0,9 <0,10 2,18 <0,11 <0,09 <0,09 <0,10 0,71 <0,10 <0,10 0,19 <0,11 <0,12 

Mercúrio - Hg 0,15 <0,027 <0,022 <0,025 <0,023 <0,024 <0,021 <0,027 <0,023 <0,024 <0,025 <0,025 <0,026 <0,026 <0,027 <0,028 <0,029 
Níquel - Ni 20,9 <0,11 <0,09 <0,10 <0,09 <0,10 <0,08 <0,11 <0,09 <0,09 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,11 <0,11 <0,12 
Zinco - Zn 150 1,05 <0,26 <0,30 <0,28 12,5 <0,25 <0,33 <0,28 <0,28 <0,30 <0,31 <0,31 <0,31 1,05 <0,33 <0,35 

ORGANOCLORADOS (microgr/kg)                                   
BHC - Alfa 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Beta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
BHC - Delta 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

BHC - Gama (Lindano) 0,32 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Cis Clordano (Alfa) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Trans Clordano (Gama) 2,26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDD 1,22 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDE 2,07 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
DDT 1,19 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Dieldrin 0,71 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 
Endrin 2,67 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

PCB's Totais - Bifenilas policloradas 22,7 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
               HPAs (microgr/Kg)                                   

Benzo(a) Antraceno 74,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Benzo(a) pireno 88,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Criseno 108 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Dibenzo(a,h) antraceno 6,22 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Acenafteno 16 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Acenaftileno 44 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Antraceno 85,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fenantreno 240 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fluoranteno 600 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fluoreno 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
2-metil naftaleno 70 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Naftaleno 160 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Pireno 665 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Soma de PAH´s 3000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
                                    

Carbono Orgânico (% p/p) 10 0,4 0,26 0,29 0,24 0,24 0,25 0,3 0,20 0,23 0,26 0,21 0,26 0,20 0,4 0,29 0,27 
Nitrogênio Kjeldahl Total (mg/kg) 4.800 388 221 181 157 222 238 227 127 286 327 162 164 164 388 169 140 

Fósforo Total (mg/kg) 2000 10,1 <0,47 <0,55 <0,51 4,32 <0,45 <0,60 <0,51 <0,52 <0,54 <0,56 <0,57 <0,57 10,1 3,61 5,80 
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4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 

4.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

A definição da Área de Influência da operação em foco segue a conceituação 

estabelecida pela Resolução CONAMA No 01/1986 e pela DZ-41.R13 FEEMA, que 

corresponde à área geográfica passível de ser afetada, direta ou indiretamente, pelos 

impactos ambientais decorrentes da atividade em suas diferentes fases.  

 

Sendo assim foram definidas as Áreas de Influência Indireta (AII), de Influência Direta 

(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), em função da abrangência espacial dos 

impactos previstos para os meios físico, biótico e socioeconômico, decorrentes dos 

serviços de construção do Pátio Logístico e Operações Portuárias, avaliados neste EIA. 

 

Os limites definidos para estas áreas estão representados nas Figuras 4.1-1 e 4.1-2, 

para os quais foram considerados os critérios a seguir descritos. 

 

A área de estudo dos meios físico e biótico, sobre a qual identificou-se o alcance dos 

efeitos do empreendimento abrange a região Norte Fluminense e região hidrográfica 

do baixo curso do Paraíba do Sul e área marinha da região da Bacia de Campos. 

 

Áreas de Influência para o Meio Físico  

 

 Área de Influência Indireta (AII):  

Tendo em vista a natureza dos ambientes do empreendimento, considerou-se que os 

mesmos, em geral, não teriam desdobramentos de efeitos indiretos sobre o meio físico 

fora das áreas diretamente afetadas. Exceção a isto seria a questão associada ao 

descarte de efluentes do sistema de drenagem junto à costa da praia do Açu, em caráter 

permanente, e descarte de efluentes do retorno hidráulico do aterro, em caráter 
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temporário.  Definiu-se por isto como AII sobre o meio físico, os mesmos espaços 

atribuídos à AID, acrescidos da faixa marítima litorânea, junto à praia do Açu.  

 

 Área de Influência Direta (AID) 

a) As vias de acesso e áreas da vizinhança imediata do terreno de implantação do 

empreendimento, sujeitas aos efeitos de ruído ou poeira gerados pelo tráfego de 

veículos durante a fase de implantação e operação.. 

b) Área marítima de operação do porto; a rota de navegação da draga para 

execução do aterro hidráulico; e área de exclusão marítima (500 m) em torno da 

área de dragagem e em torno do ponto de conexão para descarga de material 

dragado no aterro hidráulico. 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA)  

a) Áreas terrestres de intervenção, que compreendem:  

 o terreno onde será implantado o Pátio Logístico, situado na Fazenda do 

Meio com aproximadamente 350 ha;  

 o terreno onde serão instaladas as Unidades de Apoio (centro administrativo 

e centro empresarial), com cerca de 39 ha, situado a oeste da Fazenda Saco 

Dantas;  

 área de apoio à implantação, de aproximadamente 22 ha, localizada próxima 

à linha de praia e das correias transportadoras;  

 áreas para implantação dos canais de drenagem e das vias de circulação no 

entorno da área industrial, com cerca de 100 m de largura; 

 lagoa do Veiga, que será integrada ao sistema de drenagem. 

b) Área marítima de intervenção:  

 área de dragagem de empréstimo marítimo de material arenoso (3,6 km2)  
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Áreas de Influência para o Meio Biótico  

 

 Área de Influência Indireta (AII) 

a) Ecossistemas Terrestres:  

Considerou-se que os efeitos indiretos do empreendimento sobre o meio biótico 

poderão manifestar-se no mesmo espaço de abrangência dos efeitos diretos, a 

menos das interferências associadas à fauna terrestre, que podem estender-se às 

vizinhanças da AID em função do deslocamento de animais em fuga das áreas 

diretamente afetadas por ruído ou supressão de habitat, etc. 

b) Ecossistemas Aquáticos:  

Os efeitos indiretos sobre a biota no meio marinho podem projetar-se em pontos 

afastados das áreas de intervenção, pela mobilidade das espécies do nécton. A 

área do porto insere-se em região marítima onde ocorre a migração de cetáceos, 

que cruzam toda a bacia de Campos em direção a áreas de reprodução. Além de 

quelônios, que se aproximam do litoral Norte Fluminense em direção a áreas de 

desova e cardumes de peixes demersais que se deslocam em busca de área de 

alimentação, entre outros. Tendo em vista esta dinâmica, considerou-se que 

desdobramentos indiretos das atividades do empreendimento, sobre esta fauna 

ocorre em pontos dispersos no espaço da bacia de Campos. 

 

 Área de Influência Direta (AID) 

a) Ecossistemas Terrestres:  

Compreende os terrenos onde se situam a Fazenda Saco Dantas e Fazenda do 

Meio e as áreas de restinga adjacentes, situadas imediatamente a Norte, Leste e a 

Oeste da área de intervenção; 

b) Ecossistemas Aquáticos:  

Abrange a área marítima de operação do porto; a rota de navegação da draga para 

execução do aterro hidráulico; e área de exclusão marítima (500 m) em torno da 
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área de dragagem e em torno do ponto de conexão para descarga de material 

dragado no aterro hidráulico. 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA) 

a) Ecossistemas terrestres: áreas de intervenção, que compreendem:  

 o terreno onde será implantado o Pátio Logístico, situado na Fazenda do 

Meio com aproximadamente 350 ha;  

 o terreno onde serão instaladas as Unidades de Apoio (centro administrativo 

e centro empresarial), com cerca de 39 ha, situado a oeste da Fazenda Saco 

Dantas;  

 área de apoio à implantação, de aproximadamente 22 ha, localizada próxima 

à linha de praia e das correias transportadoras;  

 áreas para implantação dos canais de drenagem e das vias de circulação no 

entorno da área industrial, com cerca de 100 m de largura; 

 lagoa do Veiga, que será integrada ao sistema de drenagem. 

b) Ecossistemas Aquáticos:  

 área de dragagem de empréstimo marítimo de material arenoso (3,6 km2). 

 

Áreas de Influência para o Meio Socioeconômico  

 

 Área de Influência Indireta:  

Compreende os municípios da região Norte-Fluminense quais sejam: Campos dos 

Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, 

São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. 

 

 Área de Influência Direta:  

a) localidades onde residem comunidades pesqueiras de Atafona (em São João da 

Barra) e Farol de São Tomé (em Campos dos Goytacazes) e Gargaú, Guaxindiba 

e Barra de Itabapoana (em São Francisco de Itabapoana). 
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b) localidades que sofrerão interferência em suas dinâmicas sociais e econômicas 

localizadas no 5º Distrito de São João da Barra e no 5º Distrito de Campos dos 

Goytacazes. 

c) localidades do 5º e no 6º Distritos de São João da Barra, ao longo das rodovias 

subsidiárias do Porto do Açu, onde residem comunidades potencialmente 

afetadas pelo aumento de tráfego induzido pelas obras de implantação do 

empreendimento.  

 

 Área Diretamente Afetada:  

Localidades que se encontram imediatamente próximas com o empreendimento que 

sujeitam a população a uma percepção mais intensa e contínua da dinâmica da 

construção e da operação do Porto, e dos impactos daí decorrentes. Sob este critério 

enquadra-se a localidade de Barra do Açu, onde são analisadas as principais 

atividades econômicas locais: a agricultura, a pesca e o comércio local.
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Figura 4.1.1 – Meio Físico-Biótico
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 Figura 4.1.2 – Meio Socioeconômico
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4.2 MEIO FÍSICO 
 
A presente caracterização parte de uma análise regional que situa o litoral Norte-

Fluminense, para a partir daí elaborar uma análise local que abrange uma área de cerca 

de 350 ha localizada na Fazenda do Meio, situada ao norte da Fazenda Saco Dantas, e 

outra de cerca de 39 ha, localizada na porção oeste da mesma. Nessas áreas serão 

implantados o aterro hidráulico, o canteiro de obras e as estruturas terrestres do Pátio 

Logístico do Porto do Açu. Abrange ainda o espaço terrestre onde será implantada a 

macrodrenagem do complexo portuário do Açu. 

 

No que concerne ao espaço marítimo, o estudo abrange a área próxima à costa, onde 

os terminais marítimos serão operados e a região marítima localizada a mais de 30 km 

da mesma, onde se pretende dragar material arenoso para constituir o aterro hidráulico 

onshore.  

 

Quando aplicáveis, foram utilizados no estudo, dentre outros, dados primários 

provenientes dos programas ambientais cuja implantação iniciou em setembro/2007,  

no âmbito da Licença de Instalação (LI Nº FE012725) para construção do pátio de 

minério de ferro, localizado na Fazenda Saco Dantas, e dos terminais marítimos do 

Porto do Açu.  

 

4.2.1 Geologia e Geomorfologia 

 
4.2.1.1 Análise Regional 

 

As diversas formas de relevo do Estado do Rio de Janeiro resultam, principalmente, da 

sua história geológica, da litologia e de fatores paleoclimáticos. Os eventos geológicos, 

causadores de amplos arranjos estruturais e de expressivas ocorrências litológicas, 

geraram grandes conjuntos de formas de relevo, que constituem os Domínios 

Morfoestruturais. Estes, por sua vez, compartimentam-se regionalmente, em função 
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não mais de causas geológicas, mas sim de fatores de ordem essencialmente climática, 

sejam eles atuais ou passados, e de determinadas condições fitoecológicas e 

pedológicas. Tais compartimentos compreendem as Regiões Geomorfológicas, que, 

em decorrência de processos morfogenéticos mais localizados, relacionados 

principalmente às características da rede de drenagem, subdividem-se em Unidades 

Geomorfológicas. 

 

São dois os Domínios Morfoestruturais: Depósitos Sedimentares e Faixas de 

Dobramentos Remobilizados (CIDE, 1998). Os primeiros localizam-se, 

predominantemente, nas áreas litorâneas, estendendo-se desde o oceano até as escarpas 

do planalto, representadas pela Serra do Mar, e entremeando-se com as Colinas e 

Maciços Costeiros. As Faixas de Dobramentos Remobilizados fazem-se presentes, de 

forma preponderante, por todo o interior do território fluminense.  

 

A área de estudo abrange a unidade morfoestrutural das Bacias Sedimentares 

Cenozóicas, as quais encontram-se discriminadas na Figura 4.2.1-1, com a respectiva 

área do empreendimento.  
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Figura 4.2.1-1: Unidades Geomorfológicas
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Conforme pode ser observado no mapa temático, na região do empreendimento, área 

da unidade morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozóicas, ocorrem três unidades 

morfoesculturais, quais sejam: Tabuleiros de Bacias Sedimentares, Planícies 

Fluviomarinhas (Baixadas) e Planícies Costeiras. 

 

Os tabuleiros do Grupo Barreiras presentes na região de Campos (noroeste da área do 

empreendimento) são associados ao período Plioceno. Os sedimentos inconsolidados 

das baixadas e planícies costeiras foram gerados ao longo de ciclos transgressivos e 

regressivos da linha da costa durante o Quaternário. 

 

Estas unidades morfoesculturais delineadas a partir da abertura do Atlântico e 

consolidadas ao longo do Terciário, continuaram a ser modeladas por eventos de 

erosão e sedimentação não-uniformes, no tempo e no espaço, ao longo do Cenozóico 

Superior. 

 

As características das três unidades morfoesculturais que caracterizam a região do 

empreendimento são apresentadas a seguir: 

 

Tabuleiros de Bacias Sedimentares 

 

Essa unidade encontra-se situada a noroeste da área do empreendimento, ao Norte da 

cidade de Campos dos Goytacazes, e compreende um conjunto de tabuleiros e colinas 

alongadas de topo plano ou suavemente arredondado do Grupo Barreiras. As 

superfícies tabulares, de amplitude de relevo muito baixa, são dissecadas por uma rede 

de drenagem paralela de baixa densidade, formando vales encaixados em “U”, ou 

colinas tabulares, quando a densidade se torna maior. Destacam-se das planícies 

fluviais ou fluviolagunares adjacentes, por meio de vertentes de gradientes suaves, 

freqüentemente recobertas por colúvios.  
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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 das encostas. Aflora sob a forma de extensos 

tabuleiros ou falésias de vários metros de altura.  

 

Assim sendo, esse pacote sedimentar é constituído de três unidades: areias grossas a 

conglomeráticas, com matriz caulínica e estruturas de estratificação cruzada planar na 

base do pacote; uma unidade intermediária composta de interlaminações de areias 

grossas quartzosas com matriz areno-argilosa e argilas arroxeadas levemente arenosas; 

e, no topo do pacote, um nível de argilas de cores vermelha e branca. Segundo o 

modelo de evolução paleogeográfica e paleoclimática proposto por MARTIN et al. 

(1997), para o litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro, a sedimentação Barreiras 

ocorreu provavelmente durante o Plioceno, quando o clima era semi-árido, sujeito a 

chuvas esporádicas torrenciais. Dessa forma, teriam formando-se amplas faixas de 

leques aluviais no sopé das encostas constituídas pelas rochas do embasamento 

(GHIGNONE, 1979).  

 

Nessa época, o nível do mar era mais baixo que o atual, de forma que os sedimentos 

do Grupo Barreiras entulharam a plataforma continental (BIGARELLA & 

ANDRADE, 1964). A sedimentação Barreiras foi interrompida quando o clima passou 

a ser mais úmido (VILAS-BOAS et al., 1985), e, no Pleistoceno, uma transgressão 

marinha começou a erodir a porção mais externa do Grupo Barreiras, formando as 

falésias que ocorrem no Nordeste do Brasil. 

 

Compreendem solos bem drenados, caracterizados pela ocorrência de horizonte B 

textural de cores com matiz mais amarelo que 7,5 YR na maior parte dos 100 cm do 

horizonte B (Argissolos). São profundos e bastante intemperizados, caracteristicamente 

cauliníticos, o que se reflete na baixa capacidade de troca de cátions e saturação de 

bases. São desenvolvidos a partir de sedimentos terciários da Formação Barreiras. 

Apresentam caráter coeso, em geral localizado no horizonte AB e/ou BA, e/ou parte 
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do Bt, os quais quando secos possuem consistência no mínimo dura, sendo 

normalmente muito dura, e às vezes extremamente dura. A consistência úmida varia de 

friável a firme e a densidade do solo deste(s) horizonte(s) é mais elevada que os 

horizontes subjacentes. Portanto, apresentam restrições de drenagem interna, aeração e 

impedimentos físicos à mecanização e penetração de raízes.  

 

Têm nas características físicas e químicas as principais limitações ao aproveitamento 

agrícola, impondo a execução de práticas para facilitar o desenvolvimento radicular, o 

controle dos processos erosivos, embora em geral localizados em locais de relevo 

plano, e a correção química (adubação e calagem).  

 

Em geral são utilizados com o cultivo de cana-de-açúcar e pastagens plantadas. Situam-

se em áreas de relevo plano, sob vegetação original de Floresta Tropical Subcaducifólia. 

São terras com aptidão agrícola restrita para uso com lavouras no sistema de manejo B, 

regular, para o sistema C, e inapto no sistema A, sendo classificado como 2(b)c e 

possuindo erodibilidade Forte (Fo). 

 

Baixada Campista 

 

Compreende um conjunto de baixadas aluviais, planícies fluviomarinhas e 

fluviolagunares, que preenchem extensas áreas deprimidas localizadas próximo ao 

litoral. 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.  
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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 

fluviomarinha ou fluviolagunar resultante do período de regressão marinha 

subseqüente ao máximo transgressivo holocênico. 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 

fluviomarinhas e fluviolagunares, exceto as planícies marinhas adjacentes. 

 

Esta unidade apresenta terrenos localizados nas duas margens do rio Paraíba do Sul. 

Na margem esquerda ocorre a leste e oeste da cidade de Campos, e na margem direita 

em toda a porção mais a oeste da área do empreendimento, à retaguarda da planície 

costeira. Abrange terrenos argilosos orgânicos de paleolagunas colmatadas. Superfícies 

planas, de interface com os Sistemas Deposicionais Continentais e Lagunares. Terrenos 

muito mal drenados com aquífero livre de nível subaflorante. Em alguns trechos é 

composta por terrenos argilo-arenosos. São 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. Terrenos mal 

drenados com padrão de canais meandrante e divagante. Presença de superfícies de 

aplainamento e pequenas colinas ajustadas ao nível de base das Baixadas. 

 

A deposição dos sedimentos colúvio-aluvionares iniciou-se provavelmente no 

Terciário, e os processos responsáveis por sua gênese perduraram por todo 

Quaternário, podendo ser constatados até nos dias atuais. As fácies proximais 

envolvem cascalhos, areias e lamas resultantes da ação de processos de fluxos 

gravitacionais e aluviais de transporte de material de alteração das vertentes. O 

acúmulo de material detrítico originou rampas de colúvio (predomínio de material fino) 

e depósitos de tálus (predomínio de material grosseiro) junto à base e à meia-encosta 
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dos morros. São materiais que sofreram transporte por gravidade, por movimentos de 

massa do tipo rastejo ou escorregamentos. 

 

Sua morfologia pode ser atribuída em parte à existência de vários pontos de afluxo 

sedimentar que favorecem a coalescência dos leques, assim como também a efeitos de 

retrabalhamento e posterior erosão. Encontram-se constituídos por material de 

espessura, extensão e granulometria variada, que envolve desde argila até blocos de 

rocha e matacões provenientes do embasamento. 

 

Na porção mais distal deste conjunto ocorrem sedimentos arenosos e lamosos, 

eventualmente com cascalheiras, localizados em regiões de baixa declividade e ao longo 

das drenagens. Apresentam-se geralmente bem estratificados, refletindo deposição a 

partir de fluxos torrenciais canalizados e não canalizados. Em algumas situações, 

observa-se o seu interdigitamento com depósitos deltáicos, lagunares ou praiais 

marinhos. Encontram-se subdivididos em depósitos de fundo de canal, de planície de 

inundação, de rompimento de diques marginais (crevasse splay) e de meandro (barra de 

pontal). Nos depósitos de fundo do canal (depósitos residuais de canais), ocorrem 

areias e cascalhos depositados através da carga de tração. Os depósitos de planície de 

inundação caracterizam-se por sedimentação lamosa, acumulada quando há o 

transbordamento do leito do rio em períodos de cheia. Os depósitos de rompimento 

de diques marginais envolvem deposição por tração e suspensão, portanto, areia e 

lama. E nos depósitos de meandro ocorre sedimentação essencialmente arenosa, e a 

deposição dá-se principalmente através de tração e alguma suspensão (topo da barra). 

 

Esta unidade apresenta como principal ocorrência pedológica, os Cambissolos 

Háplicos. Essa classe de solos compreende solos minerais, não hidromórficos, com 

horizonte B incipiente subjacente ao horizonte A de qualquer tipo, excluído o 

chernozêmico quando a argila do horizonte Bi for de atividade alta (CAMARGO et al., 

1987).  
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São solos pouco evoluídos, de características bastante variáveis, mas em geral pouco 

profundos ou rasos e com teores de silte relativamente elevados. Apresentam 

seqüência de horizontes do tipo A-Bi-C, com modesta diferenciação entre eles. Devido 

a seu desenvolvimento ainda incipiente, as características desses solos são em geral 

bastante influenciadas pelo material de origem, nesse caso, fluvial. São os solos que 

localizam-se nas áreas de baixadas, em geral, ocorrem associados aos Neossolos 

Flúvicos, desenvolvidos em relevo plano, sob campo ou floresta tropical perenifólia; de 

várzea.  

 

São considerados de grande potencialidade agrícola, tendo alta saturação de bases e, 

por ocorrerem em relevo plano, favorecem a prática de mecanização agrícola intensiva, 

no caso desta área, compreendem faixas muito bem amplas.  

 

A suscetibilidade à erosão é Nula a Ligeira (Nu/Li) e compreendem terras com aptidão 

agrícola regular para uso com lavouras nos sistemas de manejo A, B e C, sendo 

classificada como 2abc. 

 

Planície Costeira 

 

Esta unidade é composta por terrenos arenosos de terraços marinhos, cordões 

arenosos e campos de dunas. Apresenta superfícies subhorizontais, com microrrelevo 

ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 m, geradas por processos de 

sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos bem drenados com padrão de drenagem 

paralelo, acompanhando as depressões intercordões. 

 

Situam-se na porção oriental da área de estudo, estendendo-se desde a localidade de 

Pipeira até o litoral. Os depósitos praiais marinhos e/ou lagunares, de idade 

pleistocênica, do litoral carioca são similares aos depósitos do Sistema Laguna-Barreira 

III da Província Costeira do Rio Grande do Sul (VILLWOCK et al., 1986), ou aos da 

Trangressão Cananéia (SUGUIO & MARTIN, 1978) da costa paulista, ou então aos da 
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Penúltima Transgressão, assim designados por BITTENCOURT et al. (1979) na costa 

nordeste. Geneticamente, relacionam-se ao último evento transgressivo marinho 

ocorrido no Pleistoceno, por volta de 123.000 anos atrás. As fácies arenosas que o 

constituem são interpretadas como sendo de origem praial marinha e/ou lagunar, 

recobertas por areias eólicas. As fácies praiais são compostas por areias quartzosas, 

médias até muito finas, de coloração amarelo-claro até acastanhado, eventualmente 

contendo estruturas sedimentares do tipo estratificação cruzada acanalada e tubos 

fósseis de Callichirus major, quando de origem marinha. As fácies eólicas que se 

encontram sobrejacentes são compostas de areias quartzosas, de granulometria fina e 

coloração amarelo-acastanhado até avermelhado, muitas vezes enriquecidas em matriz 

secundária composta por argilas e óxidos de ferro. 

 

Estruturas plano-paralelas e do tipo estratificação cruzada acanalada, também 

eventualmente observadas em afloramentos pleistocênicos, sugerem que a deposição 

nestes ambientes possa ter sido controlada por correntes de marés e a sedimentação 

resultante estar relacionada a uma fácies de preenchimento de canais de marés. 

Geralmente, este pacote encontra-se parcialmente retrabalhado e recoberto por areias 

eólicas desprovidas de estruturas.  

 

Estes afloramentos correlacionam-se a um antigo nível médio do mar, que se situava a 

aproximadamente 8,0 m acima do atual. Segundo MARTIN et al. (1997), na planície 

situada na desembocadura do rio Paraíba do Sul, os depósitos arenosos pleistocênicos 

são bem desenvolvidos, sobretudo na porção sul, entre Barra do Furado e Macaé.  

 

A altitude da parte externa desse terraço é pequena e a partir da lagoa de Carapebus, as 

areias da praia atual (único testemunho de depósitos arenosos holôcenicos) 

transgridem sobre as areias pleistocênicas. A presença de cristas praiais na superfície 

dos depósitos arenosos pleistocênicos indica que esses terraços não foram afogados 

durante a última transgressão, sugerindo que essa zona tenha sofrido subsidência 
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durante os últimos milhares de anos, isto é, após 5,1 ka1. São compostos por terrenos 

arenosos de terraços marinhos, cordões arenosos e campos de dunas. Apresentam 

superfícies subhorizontais, com microrrelevo ondulado de amplitudes topográficas 

inferiores a 20 m, geradas por processos de sedimentação marinha e/ou eólica. 

Terrenos bem drenados com padrão de drenagem paralelo, acompanhando as 

depressões intercordões. 

 

Essa classe compreende solos minerais hidromórficos, em geral de textura arenosa, ao 

longo de todo o perfil, com horizonte B espódico precedido por horizonte E álbico, 

ou raramente A (Espodossolo Hidromórfico). São, portanto, solos com nítida 

diferenciação de horizontes, com seqüência do tipo A-E-Bh-C (pode ocorrer também 

horizonte Bhs ou Bs). Estão relacionados aos sedimentos arenosos de origem marinha, 

que constituem os cordões litorâneos dispostos em faixas subparalelas ao longo da 

costa. Em sua maior parte, são recobertos por vegetação de restinga do tipo campestre 

ou arbóreo-arbustiva e com menos freqüência encontram-se sob floresta de restinga. 

São utilizados, em geral, com pastagem natural de baixa qualidade, além de pequenos 

plantios de coco. 

 

4.2.1.2 Análise Local 

 

Metodologia 

 

O mapeamento da compartimentação física da área em estudo está baseado no 

mapeamento digital elaborado pelo GEROE (Grupo Executivo para Obras 

Emergenciais), elaborado com base na metodologia consagrada utilizada pelo IPT 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP - Universidade de São Paulo). 

 

A metodologia do IPT está fortemente relacionada à origem dos materiais (se as 

ocorrências são primárias: morros/ graníticos associados aos xistos, gnaisses, 

                                                 
1 ka = 103 (um milhar de anos) 
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migmatitos e rochas alcalinas ou se as formações são secundárias ou derivadas: areias 

de restinga, solos moles/argilosos, mangue, solos aluvionares indiferenciados, colúvio e 

solos aluvionares arenosos). Ocorrências intermediárias (geralmente evidenciado 

superfícies arrasadas, rebaixadas e via de regra entulhadas por sedimentos) são 

relacionadas entre as duas classes principais, e, de fato, são apresentadas como uma 

classe de transição e são apontadas no mapeamento como: morrotes/solos residuais de 

cristalino, tálus, colúvio indiferenciados, tálus e colúvio. Uma última classe é 

nitidamente geomorfológica: montanhas e escarpas. 

 

Como pode ser percebido pela própria análise da legenda, o mapa do GEROE possui 

forte orientação geotécnica relacionando de um lado compartimentos “duros” e de 

outro os compartimentos considerados “moles”, dentro dos quais estão os 

compartimentos intermediários ou de transição. Este tipo de abordagem revela-se 

interessante, pois os processos geomorfológicos relacionam-se diretamente ao tipo de 

substrato a ser trabalhado. Desta forma, ravinamentos, voçorocamentos, 

desbarrancamentos, deslizamentos e queda de barreiras são processos freqüentes nos 

compartimentos primários e de transição. Já os processos de assoreamento, colmatação 

e inundações/ enchentes (riscos hidrometeorológicos) são freqüentes na classe 

secundária ou derivada, caso em que se insere a região do empreendimento. 

 

Na área do empreendimento foram, portanto, delimitadas duas grandes unidades 

geotécnicas, cujas características físicas determinam comportamentos distintos, 

segundo o desenvolvimento de diferentes tipologias de processos e/ou magnitudes 

variadas pela intensidade ou freqüência de ocorrência; a saber: I (Restingas) e IIa (Solos 

Moles/Argilosos), conforme apresentado na Figura 4.2.1-2. 
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Figura 4.2.1-2: Condicionantes Físicos Locais
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A ocupação de forma inadequada dos terrenos destas unidades geralmente acelera a 

ocorrência de problemas associados a processos, tais como erosão, assoreamento de 

drenagens, inundação, escorregamento, recalque na fundação de edificações e 

pavimentos viários. Em certas situações, estes problemas podem assumir proporções 

catastróficas. No entanto, problemas menos espetaculares acontecem ao longo do 

tempo, provocando danos sociais e materiais. 

 

Compartimentação Local 

 

A região do entorno do empreendimento localiza-se sobre área com características de 

Planície Costeira, cujos principais aspectos foram apresentados nateriormente no item 

4.2.1.1 (Análise Regional). 

 

Seguem-se as principais características de interesse do meio físico, os aspectos do uso 

do solo, os processos existentes e/ou potenciais e as recomendações gerais para o 

planejamento e gestão do uso e ocupação de cada uma das unidades identificadas. 

 

Unidade I – Restingas 

 

Composta por vários paleo-cordões arenosos, que podem ser identificados em 

subsuperfície ou até mesmo na parte continental, o que prova as diversas flutuações 

climáticas ocorridas na região. Cordões de restinga são longos depósitos arenosos 

formados em parte pelo trabalho das correntes marinhas e em parte pelo movimento 

de oscilação do nível médio do mar. 

 

Os cordões de restinga estão geralmente ancorados em maciços cristalinos e ilhas, que 

servem de obstáculos às correntes marinhas, as quais perdem velocidade nas 

imediações destas formações e, desta forma, diminuem sua capacidade de transportar 

sedimentos. Sedimentos não transportados são sedimentos depositados e estes vão 
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acumulando-se no reverso dos obstáculos, regiões de remanso e abrigadas das vagas 

oceânicas.  

 

As restingas podem possuir dezenas a centenas de quilômetros de extensão e são, via 

de regra, formadas por terrenos de baixa declividade, compostos por dunas e bancos 

arenosos, suas faces externas formam praias, constituídas por areias marinhas, pobres 

em argila, com intercalações eventuais de solos argilosos de dimensão variável. As 

restingas estão associadas a solos muito pobres, francamente arenosos e via de regra 

muito salinos. As formações pioneiras (agrupamentos vegetais de primeira ocupação) 

são altamente especializadas e são formadas por poucas espécies adaptadas à falta de 

água, excesso de iluminação, evaporação e salinidade.  

 

Os tradicionais horizontes pedológicos dificilmente são encontrados em tal ambiente e 

geralmente o horizonte A é pouco espesso ou ausente, e o B pode apresentar 

acumulação de óxido de ferro e/ou matéria orgânica. 

 

As restingas apresentam um lençol freático muito próximo à superfície em função da 

proximidade do mar e da própria horizontalidade deste tipo de formação 

geomorfológica. Os aqüíferos são abundantes, porém existe uma forte presença de 

água salobra, devido principalmente à intrusão da cunha salina por subsuperfície. 

 

Em algumas áreas da região existem evidências de modificação na dinâmica de 

sedimentação/erosão costeira, provavelmente motivada pelo intenso processo de 

erosão que a região está sofrendo. A freqüência, direção e intensidade dos ventos, o 

regime de ondas e as marés são fatores contribuintes diretamente nesses processos 

(RIBEIRO & ROSAS, 2006). A foz do rio Paraíba do Sul, onde a área de estudo se 

localiza, é tratada, segundo grande parte dos autores, como delta em cúspide, 

dominado por ondas (SUGUIO, 2003). DIAS (1984) afirmou que, aparentemente, o 

fator que provoca erosão em Atafona é o desequilíbrio do balanço entre o aporte 

sedimentar e a deriva litorânea. 
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Unidade IIa - Solos Moles/Argilosos (Alagadiços) 

 

Estas unidades podem ser observadas nas cotas mais baixas da planície litorânea, 

próximo aos rios e canais artificiais de drenagem. Geomorfologicamente, os alagadiços 

são compostos por solos hidromórficos. São solos de origem fluviolagunar, 

apresentando capas de argila, com espessura normalmente inferior a 3 metros, 

sobrepostas a camadas arenosas de origem marinha. 

 

Os solos encontrados nos alagadiços são, via de regra, muito compressíveis, com alta 

plasticidade, e, nos baixos cursos dos canais fluviais podem sofrer efeitos da ação das 

marés. Desta forma, o nível do lençol d'água é bastante elevado, aflorante em muitos 

pontos, formando brejos e pântanos. Como os terrenos possuem declividade muito 

baixa, apresentam má drenabilidade, o que favorece o aparecimento de solos turfosos e 

orgânicos. 

 

Algumas áreas da porção litorânea apresentam solos temporariamente embrejados 

cobertos por campos que serviram para a pastagem e criação de gado desde o século 

XVIII. Vários canais de drenagem foram abertos, na tentativa de regularizar as 

freqüentes inundações que ocorriam na região e, ao mesmo tempo, em busca de uma 

melhor drenabilidade dos solos, transformando charcos em pastos para o gado. Hoje, 

grande parte destes terrenos apresenta-se coberto por pastagens, culturas 

perenes/temporárias e com ocupação urbana, incrementada sem infra-estrutura 

adequada. 

 

A ocupação inadequada destas regiões alagadiças promove o recalque em fundações, 

aterros, infra-estrutura subterrânea e pavimentos viários, por adensamento dos pacotes 

plásticos argilosos. 

 

As más utilizações do solo em grandes parcelas da região podem reforçar os processos 

naturais de assoreamento do sistema de drenagem, acentuando as condições de 
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inundação e comprometendo, até mesmo, a qualidade de praias adjacentes, uma vez 

que a contaminação da água subterrânea é processada pela inexistência de um sistema 

eficiente de processamento de águas servidas. 

 

Em áreas encharcadas ou passíveis de inundação periódica/sazonal deve-se evitar a 

utilização de fossas sépticas e valas negras já que as condições de drenabilidade natural 

são muito ruins. Nestas unidades deve-se instalar, obrigatoriamente, rede coletora de 

esgoto nas áreas ocupadas, excluindo qualquer alternativa que leve à infiltração local de 

resíduos domésticos e industriais. O mesmo princípio aplica-se para as redes de 

abastecimento de água que devem ser estaqueadas, evitando rompimentos indesejados 

promovidos pelos recalques dos solos. 

 

Outras medidas a serem recomendadas para esta unidade referem-se à necessidade da 

prospecção detalhada do subsolo para toda edificação, considerando a possibilidade de 

recalques das obras projetadas; a adoção, preferencialmente, de pavimentos articulados 

ou outros adequados a este tipo de terreno; e a execução de 

escoramento/rebaixamento do nível d'água em escavações técnicas. 

 

4.2.2 Pedologia 

 
4.2.2.1 Aspectos Metodológicos 

 

O mapeamento dos solos parte da adoção da expressão solo no seu contexto mais 

amplo. Neste sentido, utiliza-se o termo solo como referência a todo e qualquer 

material de origem natural, particulado e não-consolidado, proveniente da 

meteorização de rochas, podendo ser transportado ou não. Uma vez adotada esta 

definição, buscou-se a caracterização e a distribuição dos diferentes tipos de solos e a 

sua relação com os condicionantes geológico-geomorfológicos, bem como aos 

processos atuantes, nos vários tipos de ambientes que compõem essa área. A 

exigüidade de levantamentos de solos em escala detalhada para a quase totalidade da 

área de estudo e a variedade de escalas em que os dados disponíveis se encontram, 
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foram aspectos que levaram a adoção de procedimentos diferenciados e 

complementares para a caracterização dos solos e do seu potencial de uso. 

 

Os dados utilizados foram extraídos em grande parte dos seguintes trabalhos: Mapa 

Exploratório de Solos 1:1.000.000 do Projeto RADAMBRASIL (RADAMBRASIL, 

1983), Mapa Síntese dos Condicionantes Físico-Ambientais, escala 1:50.000 

(GEROE,1995), Mapa de Solos do Programa ZEE-RJ (SEMA, 1996), Base para leitura 

de mapas de solos (EMBRAPA, 1983) e do Mapa de Solos do Projeto Rio de Janeiro 

(CPRM, 2001).  

 

As informações dos mapas de solos disponíveis, mesmo em escalas diferentes da base 

adotada neste trabalho (1:50.000), serviram para a identificação preliminar das grandes 

classes de solos existentes na área da bacia. A partir daí, foram estabelecidas 

correlações com alguns condicionantes físico-ambientais (formas do relevo, ambientes 

e litologias), elementos já caracterizados e disponíveis para toda a área através do 

mapeamento feito por GEROE (1995). 

 

A abordagem adotada na caracterização dos solos fundamentou-se nas relações entre 

os processos pedogenéticos e a atuação, por vezes determinante, de um ou mais dos 

fatores de formação dos solos. O relevo, por exemplo, foi priorizado na análise através 

de aspectos tais como a declividade, forma e comprimento das vertentes que 

influenciam uma série de características dos solos e do seu processo de formação, 

como a penetração de água, a sua profundidade e a diferenciação dos horizontes, teor 

de matéria orgânica no horizonte A, acidez, lixiviação e eluviação, nível de água 

subterrânea (drenagem), truncamento de perfis (declividade/erosão) e umidade das 

encostas (EMBRAPA, 1980). 
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4.2.2.2 Unidades Mapeadas 

 

A área estudada constitui-se de terrenos planos e de depressões da baixada, 

apresentando geralmente condições de drenagem imperfeitas formando quase sempre 

ambientes hidromórficos, com grande influência do nível de água subterrânea, que 

nessa área aparece muito próximo à superfície. Constituem-se basicamente de 

sedimentos quaternários que foram retrabalhados por diversos agentes (vento, ondas, 

correntes e etc.), associados ao desenvolvimento de restingas e dunas (depósitos 

arenosos), e ainda aos alagadiços e aluviões nas áreas planas e represadas junto à costa 

(depósitos aluvionares). As classes de solos relacionadas a essas zonas de baixada são: 

Areias Quartzosas Marinhas, solos Gley, Podzol Hidromórfico, Planossolos, solos 

Aluviais e solos Orgânicos (EMBRAPA, 1980). 

 

A seguir são apresentadas as descrições das unidades mapeadas, onde se pode observar 

a sua individualização pelas predominâncias e ocorrências das classes de solos 

presentes nessas correlações. 

 

Unidade I 

 

Esta unidade corresponde às áreas de restingas, de acordo com o GEROE (1995). 

Esses ambientes se caracterizam por faixas arenosas no litoral, em terrenos de baixa 

declividade, num relevo plano a suave ondulado, e são formados na sua maior parte 

por sedimentos marinhos inconsolidados, classificados como Areias Quartzosas 

Marinhas. Estas constituem solos essencialmente quartzosos, podendo apresentar 

fragmentos de conchas, excessivamente drenados, geralmente profundos, de textura 

arenosa (inferior a 15% de argila), com horizonte A pouco espesso ou ausente (via de 

regra moderado), horizonte B inexistente ou muito pouco desenvolvido, configurando 

uma seqüência típica A, C1, C2, C3, etc., com horizonte C de grande espessura e com 

textura das classes areia ou areia franca (RADAMBRASIL,1983).  
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São solos bastante permeáveis, apresentando problemas de retenção de água, e 

possuem baixa capacidade de troca de cátions e poucos nutrientes. Por outro lado, não 

apresentam problemas para o desenvolvimento de vegetação específica. Apresentam 

grande susceptibilidade à erosão e problemas para a atividade mecanizada (atolamento), 

em virtude da fraca coerência do substrato arenoso. Pelas características apresentadas, 

estes solos devem ser mantidos com cobertura permanente, prestando-se mais à 

conservação de flora e fauna do que às atividades extrativas. Eventualmente podem ser 

aproveitadas com culturas de coco e caju, dependendo da sua localização em relação ao 

mar (EMBRAPA, 1983). 

 

Nestas áreas encontram-se as areias quartzosas marinhas distróficas (pouco férteis e 

com baixo teor de nutrientes). Em algumas áreas estas areias ocorrem contíguas aos 

solos Podzóis Hidromórficos, que são solos com horizonte B Podzol, também muito 

profundos e que se desenvolvem sobre os sedimentos areno-quartzosos de origem 

marinha. Esses solos apresentam horizontes bem nítidos, numa seqüência de 

horizontes A1, A2 seguidos de Bhir ou Bh ou Bir e C e sua textura é arenosa.  

 

O horizonte B apresenta uma espessura variável e se caracteriza por acumulação iluvial 

de matéria orgânica (h) e/ou sesquióxidos livres, especialmente ferro (ir). Esses podem 

funcionar como agentes cimentantes, conferindo dureza de diferentes graus a este 

horizonte, além de uma coloração específica amarronzada ou café.  Desenvolvem-se 

em áreas mal drenadas, com excesso de água permanente ou temporária. São solos 

ácidos, de baixa fertilidade natural, e apresentam uma dominância da vegetação natural 

em suas áreas (EMBRAPA, 1983). Pela sua textura arenosa, especialmente no 

horizonte A, apresenta susceptibilidade à erosão moderada. 

 

Unidade IIa 

 

Essa unidade encontra-se em correspondência às áreas de alagadiços. São terrenos 

baixos, mal drenados, com nível de lençol freático muito raso, aflorante por longos 
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períodos ou permanentemente. Ocorrem em torno de lagoas e depressões na baixada 

litorânea, em relevo praticamente plano. Seus sedimentos são provenientes dos 

ambientes fluviolagunar e marinho e possuem espessura inferior a 3 m (GEROE, 

1995). 

 

Os solos que correspondem a essas áreas alagadas são predominantemente 

hidromórficos do tipo Gley, que se caracterizam pela presença de um horizonte 

subsuperficial (g), de coloração cinzenta e/ ou mosqueada, evidenciando a sua 

formação por reações de oxi-redução. Apresentam seqüências de horizontes A e Cg ou 

A (B)g e Cg.  

 

A grande presença de matéria orgânica no horizonte A, evidencia, junto com o 

horizonte Gley, a má drenagem do terreno e a condição de hidromorfogenia. Os solos 

Gley são, em geral, pouco profundos, com o horizonte superficial espesso pelo 

acúmulo de matéria orgânica, de coloração escura (preta ou cinza-escura) e os 

horizontes subsuperficiais (g) de cores cinzentas e neutras, de textura argilosa ou muito 

argilosa e estrutura maciça. Ocorrem comumente nas várzeas dos rios. Os sedimentos 

constituintes desses solos em geral são de origem fluviolagunar. 

 

Nesta unidade podem ser identificadas três classes de solos Gley: Gley Húmico, Gley 

Pouco Húmico e os Gley Tiomórficos. Os solos Gley Húmico e Gley Pouco Húmico 

diferenciam-se basicamente pelo teor de matéria orgânica no horizonte A, que é maior 

no primeiro do que no segundo. Já os solos Gley Tiomórficos diferenciam-se por 

ocorrência de enxofre, formando ácidos sulfídrico e sulfúrico. 

 

Na região estudada, ocorrem os vários tipos de solos Gley, predominando o tipo Gley 

Húmico de argila de atividade alta, álicos, em altitudes que variam de 10 a 20 m, sob 

campos de várzeas, e os Gleys Salinos Tiomórficos próximos à orla marítima, na 

desembocadura dos rios e canais, onde os sedimentos argilosos e argilo-siltosos com 
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adição de detritos orgânicos sofrem a influência das marés, favorecendo a mistura de 

sais e a ocorrência de compostos de enxofre (EMBRAPA, 1983). 

 

Por ocuparem terrenos em relevo plano, os solos Gley praticamente não são 

susceptíveis à erosão. Quanto à sua utilização para agricultura, apresentam limitações 

referentes ao excesso de água, já que o lençol freático encontra-se normalmente alto. 

Com medidas de drenagem adequada, os Gley Húmicos e Pouco Húmicos podem se 

prestar para a agricultura, principalmente com culturas de arroz e hortícolas. Os solos 

Álicos e Distróficos necessitam, além de drenagem, de correção da acidez e de 

adubação para sua perfeita utilização. Já os que apresentam caráter sódico não 

despertam interesse para a agricultura, sendo mais indicados para pastagens 

(RADAMBRASIL, 1983). Os solos Gley Tiomórficos não se prestam para uso 

agrícola, visto que uma vez drenados, tornam-se extremamente ácidos (EMBRAPA, 

1983). 

 

4.2.3 Recursos Hídricos 

 

Este item tem como objetivo apresentar uma caracterização dos principais corpos 

d’água da região, onde será implantado o empreendimento, de forma a fornecer 

subsídios para elaboração do Diagnóstico Ambiental da região e para avaliação de suas 

potencialidades e fragilidades. 

 

A área em estudo compreende parte da Planície Costeira do rio Paraíba do Sul, o qual 

em território fluminense se insere na Macrorregião Ambiental 6 (MRA–6/3) e na 

Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul (RH–IX), de acordo com SEMADS 

(2001; 2002), conforme apresentado na Figura 4.2.3-1. 
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Figura 4.2.3-1: Macrorregião Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul e Zona Costeira Adjacente (MRA-6). Fonte: SEMADS (2001). 
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Esta área engloba parte do Complexo Deltáico do rio Paraíba do Sul, com o trecho do 

rio Paraíba do Sul e seus afluentes, da foz do rio Muriaé até a foz do rio Paraíba em 

Atafona (São João da Barra), e as lagoas e lagunas do nordeste localizadas a nordeste da 

lagoa Feia, conforme pode ser observado na Figura 4.2.3-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.3-2: Principais Sistemas Hídricos da Área de Influência do Empreendimento
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Segundo CAL (2006), o empreendimento em estudo localiza-se em uma região de 

baixo padrão de escoamento superficial, caracterizada por uma baixíssima densidade de 

drenagem. Trata-se de uma imensa bacia sedimentar fluvial formada ao longo de 

séculos na foz do rio Paraíba do Sul, também conhecida como planície aluvial do delta 

do Paraíba do Sul. Devido à baixa declividade do terreno, a rede de drenagem 

constitui-se, basicamente, por lagoas de restinga e canais, sendo a presença de charcos 

e valões intermitentes, variável ao longo do ano em função das sazonalidades pluviais. 

Desta forma, fatores como a infiltração e a evaporação têm grande importância no 

balanço hídrico e na drenagem das águas pluviais. 

 

Segundo SEMADS (2002), dividir esta planície sedimentar em sub-bacias não é tarefa 

fácil, haja vista a interligação dos canais afluentes entre a lagoa Feia e com o canal 

artificial Campos- Macaé e a conexão de alguns afluentes com o rio Paraíba do Sul.  

 

No passado, a lagoa Feia defluia por cinco canais naturais centralizados pelo rio 

Iguaçu, conhecido atualmente como lagoa do Açu, até a abertura do canal do Furado 

em 1688, por José de Barcelos Machado. Atualmente, a bacia da região pode ser 

descrita pelos rios e canais que drenam para a lagoa Feia, pelo rio Iguaçu, por três 

longos canais (Coqueiro, São Bento e Quitingute) e pelas lagoas do Açu e de Iquipari.  

 

O Quadro 4.2.3-1 apresenta as sub-bacias hidrográficas da região, segundo SEMADS 

(2002). A região em foco neste estudo localiza-se na sub-bacia hidrográfica 

denominada “Lagoas do Nordeste”, formando um sistema semi-isolado a nordeste da 

lagoa Feia, a maior lagoa de todas da região Norte fluminense, conforme pode ser 

observado na Figura 4.2.3-1. 

 

A caracterização apresentada a seguir baseia-se em CAL (2006), CRA (2008), nas 

publicações da SEMADS (SEMADS, 2001; SEMADS, 2002) e em diversos estudos 

realizados na região Norte Fluminense. 
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QUADRO 4.2.3-1: PRINCIPAIS SUB-BACIAS DA PLANÍCIE ALUVIONAL DO BAIXO  
RIO PARAÍBA DO SUL 

SUB-BACIAS 
RIOS E CANAIS 

CONTRIBUINTES 
PRINCIPAIS AFLUÊNCIAS 

Canais do Sudoeste Canal da lagoa do Luciano e 
valas menores Lagoa da Ribeira 

Rio Macabu Rio Macabu 
Vala Monte do Cedro 

Rios Macabuzinho, Santa 
Catarina, Capim d’Angola, 

do Meio e da Pedra 

Canais do Noroeste Canal do Louro 
Rio da Prata 

Brejos do Guriri e do Monte 
Alto ou Estiva 

Rio Ururaí Rio Ururaí 

Lagoa de Cima, rio Preto, rio 
Macacuá, valas do Sossego 

e Pau Funcho, canal de 
Itaóca e rio do Jesus 

Canais do Norte e Leste 

Rio da Pedra 
Canal de Tocos 

Vala da Usina de Tocos 
Vala Correnteza 
Vala do Mato 

3 valas pequenas sem nome 
Vala da lagoa do Tingidor 

Canal do Pensamento 

Córregos Comprido e Vermelho
Córregos Comprido, do Pontal 

e vala Vermelha 

Canais da Barra do Furado 

Rio Iguaçu ou Furado 
Canal da Flecha 
Rio Carapebas 
Rio do Viegas 

Diversos canais 
Canais do Coqueiro e de São 

Bento 

Lagoas do Nordeste 

Lagoa de Iquipari 
Lagoa do Açu 
Lagoa Salgada 

Lagoa de Grussaí 
Lagoa do Veiga 

- 

Fonte: SEMADS (2002). 

 

4.2.3.1 Principais Sistemas Hídricos 

 

A) Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: 

 

Compreende a maior bacia hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro (ver Figura 

4.2.3-1), contemplando uma área total de 57.000 km², o que corresponde a pouco 

menos de 0,7% da área do país e 6% da superfície da região sudeste brasileira. Da área 

total, cerca de 22.600 km² pertencem ao Estado do Rio de Janeiro (39,6 %), 

20.900 km² ao Estado de Minas Gerais (36,7%) e 13.500 km² ao Estado de São Paulo 

(23,7%). 
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Nesta bacia, situam-se integralmente os municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real, 

Quatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Mendes, Paty do 

Alferes, Valença, Rio das Flores, Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Três 

Rios, Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Carmo, Sumidouro, 

Duas Barras, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, Cantagalo, Cordeiro, Macuco 

Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, 

Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis e São José do Ubá e, 

parcialmente, os municípios de Vassouras, Piraí, Rio Claro, Miguel Pereira, Engenheiro 

Paulo de Frontin, Petrópolis, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, Trajano de 

Moraes, Campos dos Goytacazes, Porciúncula, São João da Barra, Varre e Sai e São 

Francisco do Itabapoana. 

 

A bacia é limitada, ao Norte, pelas Serras da Mantiqueira, Caparaó e Santo Eduardo, 

que a separam da Bacia do Paraná, e ao sul pela Serra dos Órgãos e os trechos paulista 

e fluminense da Serra do Mar, que a separam das pequenas bacias independentes dos 

litorais fluminense e paulista, a leste. A oeste é limitada por áreas de altitudes pouco 

significativas nos arredores de Mogi das Cruzes, que separam a zona das cabeceiras da 

Bacia do Rio Tietê. 

 

O rio Paraíba do Sul, com 1.137 km de comprimento, nasce na Serra da Bocaina, com 

o nome de rio Paraitinga, até receber o rio Paraibuna, quando passa a ter aquela 

denominação. Da confluência de seus formadores (Paraitinga e Paraibuna) até a foz, o 

rio Paraíba do Sul apresenta uma extensão de cerca de 900 km, sendo que o Paraitinga, 

o mais longo de seus formadores, apresenta uma extensão da ordem de 200 km. 

 

O rio Paraíba do Sul desenvolve-se inicialmente no rumo sudoeste até encontrar a 

Serra de Itapebi, em Guararema, onde sofre uma brusca deflexão de quase 180°, 

invertendo seu curso para nordeste. Penetra no Estado do Rio de Janeiro e, na altura 
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de São Fidélis, muda seu curso rumo leste e alcança o litoral fluminense em forma de 

delta, na altura de Atafona e São João da Barra (SEMADS, 2001). 

 

De suas cabeceiras até Jacareí (570 m de altitude), tem aspecto torrencial, com seu vale 

estreito e acidentado. Neste segmento sofre dois importantes barramentos para formar 

as represas de Paraibuna (CESP) e Santa Branca. Deste ponto até Cachoeira Paulista, 

apresenta pequena declividade e numerosos meandros, parte destes retificados para 

aproveitamento agrícola de suas várzeas. 

 

De Cruzeiro (SP) até São Fidélis (RJ), possui perfil mais ou menos acidentado, 

descendo de pouco mais de 500 m de altitude para cerca de 80 m. Ao entrar em 

território fluminense, é novamente barrado para formar a represa de Funil (FURNAS). 

Pouco depois, na região da barragem de Santa Cecília (LIGHT), são retirados 160 m3/s 

e efetuado o bombeamento destas águas para dois reservatórios no rio Piraí (Santana e 

Vigário) e daí transpostas para o ribeirão das Lajes-rio Guandu (SEMADS, 2001). 

 

No estirão situado a jusante da tomada d’água da LIGHT (Santa Cecília) estão 

projetadas a implantação de três outras barragens, Sapucaia/Anta, Simplício e Itaocara, 

por parte de Furnas Centrais Elétricas. Neste trecho encontra-se implantada desde 

1924 o barragem de Ilha dos Pombos, de propriedade da Light, situada a cerca de 

11 km, a jusante da cidade de Além Paraíba.  

 

A Bacia do Paraíba do Sul tem sido subdividida classicamente em quatro segmentos, a 

saber: 

 

 Paraíba de montanha (curso superior): extensão de 280 km, limitado a jusante 

pela cidade de Guararema, correndo sobre terrenos antigos, abrangendo uma 

superfície drenada de 5.271 km². A altitude varia entre 1.800 e 572 m; 

 Paraíba, curso médio e montante (curso médio superior): extensão de 300 km, 

limitado à jusante pela cidade de Cachoeira Paulista, correndo sobre terrenos 
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sedimentares de idade terciária, totalizando uma superfície drenada de 6.676 km2 

(11.947 km², com a primeira região). A altitude varia entre 572 e 515 m; 

 

 Paraíba curso médio a jusante (curso médio inferior): extensão de 430 km, 

limitado à jusante pela cidade de São Fidélis, correndo sobre terrenos sedimentares 

de origem antiga, estendendo-se em uma superfície drenada de 33.663 km² (total das 

três partes: 45.610 km²). A altitude varia entre 515 e 20 m; 

 

 Paraíba curso final (curso inferior): extensão de 90 km, de São Fidélis até a 

desembocadura no Oceano Atlântico, correndo sobre terrenos sedimentares de 

origem fluvial, correspondendo a uma superfície drenada de 9.690 km² (total das 

quatro partes: 55.300 km²). 

 

Uma das características hidrológicas mais relevantes desta bacia é o bombeamento 

realizado em Barra do Piraí, pois a vazão captada corresponde a dois terços da vazão 

média do rio, que nesta seção é de cerca de 200 m3/s (SEMADS, 2001). O plano de 

desvio Paraíba-Piraí foi concebido pelo Engenheiro Asa Billings para aumentar a 

capacidade geradora do sistema LIGHT. A obra, concluída em 1952, consiste na 

derivação das águas do rio Paraíba, do rio Piraí e do Córrego do Vigário, para a bacia 

hidrográfica do ribeirão das Lages, que é um formador do rio Guandu. 

 

Os principais usos das águas do rio Paraíba do Sul e afluentes são: 

 

 Usos Consuntivos: abastecimento de cidades, vilas e povoados; abastecimento de 

populações humanas do meio rural; dessedentação animal; irrigação; consumo 

industrial; consumo de agroindústrias e aqüicultura; 

 

 Usos Não-Consuntivos: manutenção de biodiversidade fluvial; pesca; controle de 

cheias; geração hidrelétrica (não-consuntivo, porém restritivo); navegação; 

recreação, lazer e turismo. 
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O rio Paraíba do Sul serve de fonte de abastecimento de água potável a 12 milhões de 

pessoas, incluindo 8 milhões de habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

A região da foz deste rio (Foto 1) é uma das mais importantes do Estado do Rio de 

Janeiro em termos de produtividade pesqueira. Um aspecto marcante desta zona é que 

há mais de 25 anos, em Atafona, tem sido observado o fenômeno da retrogradação do 

rio Paraíba do Sul. O avanço do mar já causou o desaparecimento de mais de 500 m do 

Pontal de Atafona (SEMADS, 2001), conforme pode ser observado em foto recente da 

área (Foto 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: Vista aérea da foz do rio Paraíba do Sul.  

Fonte: CARLONI (2007). 
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 Lagoa de Grussaí: 

Segundo SUZUKI et al. (2005) a lagoa de Grussaí localiza-se no município de São 

João da Barra, entre as coordenadas 21° 42' S e 21° 48’ S de latitude e 41° 02’ E e 

41° 03’ W de longitude. Pode ser dividida em três regiões que apresentam 

características biogeoquímicas distintas, a saber: 

 

1) A porção mais distal, localizada na região sul, oposta à barra de areia, apresenta 

os menores valores de condutividade elétrica (geralmente inferiores a 

1000 µS.cm-1); pH entre 6,0 e 7,5; e subsaturação de oxigênio, que indicam o 

aporte subterrâneo de água doce. Esta porção apresenta ainda uma extensa área 

alagável, colonizada intensamente por macrófitas aquáticas enraizadas emersas 

ou livre-flutuantes como Typha dominguensis Pers., Pontederia cf. lanceolata L., 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Salvinia L. spp e Pistia stratiotes L., que formam 

extensos bancos. Estas se desenvolvem devido principalmente à pequena 

profundidade da coluna d’água, que não excede 1 m, a qual permite a utilização 

tanto de recursos de fundo (nutrientes do sedimento) como os aquáticos, e à 

abundância de água doce (baixa salinidade com valores inferiores a 1). A intensa 

Foto 2: Avanço do mar  na região da Foz do rio Paraíba do Sul 
provocando erosão costeira (out/2007) 
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coloração da água (cor de coca-cola), em função da presença de ácidos húmicos 

e fúlvicos carreados da região brejosa e da restinga adjacente, que, além de 

diminuir a penetração de luz na coluna d’água pela presença de cor, alteram a 

qualidade óptica da água, minimizam o crescimento de organismos subaquáticos 

nesta região.  

 

2) O corpo principal da lagoa, de águas mais claras que a porção distal, apresenta 

gradiente ao longo desta porção, condutividade elétrica entre a porção distal 

(“doce”) e a região mais próxima ao mar (mais salgada) (de 1000 a  

10000 µS.cm-1 em períodos de barra fechada), refletindo a influência crescente 

da água do mar (aumento da condutividade elétrica). Com profundidades que 

podem alcançar mais de um metro, o corpo principal desta região apresenta uma 

área litorânea reduzida e a comunidade fitoplanctônica pode aparecer então 

como principal fonte de matéria orgânica interna do sistema. A intensa atividade 

metabólica da comunidade fitoplanctônica durante os períodos de barra fechada 

pode ser traduzido pelos valores próximos à saturação ou supersaturação de 

oxigênio dissolvido e valores de pH que podem chegar a mais que 10 (sendo 

geralmente acima de 8,5). 

 

3) A região mais próxima à barra de areia que separa a lagoa do mar apresenta os 

maiores valores de condutividade elétrica, influenciada indiretamente pelo 

“spray” marinho e diretamente pelo processo de abertura da barra (10000 a 

20000 µS.cm-1 em períodos de barra fechada). 

 

A lagoa de Grussaí é um braço do delta do rio Paraíba do Sul formado na 

progradação deste no interior de uma semilaguna, a partir de 5 mil anos A.P., e 

até a década de 1950 ainda escoava parte das águas deste rio, durante as estações 

de chuva. Em 1959, a abertura do canal do Quitingute cortou a conexão com o 

rio Paraíba do Sul, tornando a lagoa de Grussaí apenas um braço abandonado do 

rio (Foto 3).  
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O nome desta lagoa vem de um pequeno caranguejo chamado Grauçá, também 

conhecido como espera-maré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o menor volume de água, a lagoa de Grussaí deixou de abrir periodicamente 

sua barra de comunicação com o mar, restando apenas seu valão que se aproxima 

da praia, o que vem permitindo invasões antrópicas: em seu alto leito por aterros 

para fins de agricultura e de pecuária; e em seu baixo leito, junto ao mar, pela 

expansão urbana do distrito de Grussaí.  

 

Atualmente, com 0,18 km2 de espelho d’água e 4,5 km de perímetro, a lagoa de 

Grussaí apresenta-se muito assoreada, eutrofizada e poluída (Foto 4). 

Foto 3: Vista da Lagoa de Grussaí com parcela de vegetação de 
restinga. Fonte: SUZUKI et al. (2005). 
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Como as outras duas lagoas adjacentes (Iquipari e Açu), seu curso parece a 

resultante da luta entre as forças do rio e do mar. A Carta Geológica do Brasil, 

organizada por Alberto Ribeiro Lamego em 1954, mostra seu curso paralelo ao 

do rio Paraíba do Sul, descrevendo um percurso de sul para Norte, como o do rio 

do qual era auxiliar, talvez indício do predomínio das correntes marinhas nesta 

direção. Nesta carta, que expressa uma ecofisiografia não mais existente, a lagoa 

de Grussaí conecta-se à lagoa do Taí Grande, que, nascendo no Paraíba do Sul e 

correndo perpendicularmente a ele, ligava-se às lagoas do Quitingute e Câmara 

até chegar ao brejo do Riscado, também coletor de um outro sistema linear e 

paralelo a este constituído pelas lagoas do Taí Pequeno, dos Jacarés, de 

Bananeiras e do Pau Grande.  

 

Daí em diante, unificadas de alguma forma, estas águas copiosas chegavam à 

lagoa do Açu, até hoje ainda conhecida por rio Iguaçu ou Açu. Na altura da 

localidade de Pipeiras, havia uma comunicação natural entre os dois sistemas 

(SUZUKI et al., 2005). 

 

A lagoa de Grussaí também recebia água do Paraíba do Sul por meio de um canal 

menor formado pelas lagoas do Barreiro e de Curralinho. Este morria nela 

Foto 4: Vista da barra da Lagoa de Grussaí e adensamento urbano ao 
redor, com formação de língua negra. 

Fonte: SUZUKI et al. (2005).
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(LAMEGO, 1954). Com tamanha adução de água, a lagoa mais parecia um rio e, 

mesmo que sua barra não se mantivesse permanente aberta, rompimentos 

naturais da barra por acúmulo de água doce em seu interior deveriam ocorrer 

com freqüência. Criaram-se, assim, condições para a formação de um manguezal 

da foz até o ponto alcançado pela intrusão da língua salina, com as três espécies 

dominantes na ecorregião: Laguncularia racemosa, Avicennia germinans e Rhizophora 

mangle. 

 

Há de se notar uma diferença fundamental entre os manguezais das lagoas 

costeiras embutidas em tabuleiros e os manguezais das três lagoas costeiras da 

seção sul da restinga setentrional da região. Nas lagoas costeiras de tabuleiros, 

antigos cursos d’água como algumas lagoas costeiras de restinga, a declividade das 

margens limita a área de manguezal, que fica restrita a uma estreita faixa de terra 

marginal, só aumentando às custas de redução do espelho e da lâmina d’água pelo 

assoreamento do leito do limnossistema. Nas lagoas costeiras de restinga, as 

margens planas favorecem o espraiamento das águas e a formação de uma área de 

manguezal mais extensa. Atualmente não é mais possível estimar a área de 

manguezal da lagoa de Grussaí, em função das profundas mudanças do regime 

hídrico e a invasão de suas margens por atividades antrópicas (SUZUKI et al., 

2005). 

 

A regulamentação da pesca na lagoa é bastante antiga. Fernando José Martins, 

que teve acesso aos livros da Câmara Municipal de São João Barra, hoje em 

grande parte desaparecidos ou destruídos, informa que, no início do século 

XVIII, a pesca foi proibida na lagoa de Grussaí quando a barra estivesse aberta, 

veto extensivo aos habitantes de Campos (CAL, 2006). Esta prática vigora até 

hoje quando da abertura da barra, momento em que se torna mais fácil a pesca 

pelo esforço do peixe em entrar na lagoa, bastando, então, lançar tarrafas ou 

estender redes de espera (SUZUKI  et al., 2005). 
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Devido à carência de documentação, pode-se supor que a abertura natural ou 

antrópica da barra da lagoa de Grussaí era freqüente e que, por haver equilíbrio 

entre as massas líquidas doce e salgada, os impactos eram bem menores que os 

causados hoje (SUZUKI  et al., 2005).  

 

Com a abertura do Canal do Quitingute pelo Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento (DNOS), as águas que vertiam do rio Paraíba do Sul para o rio 

Iguaçu ou Açu passaram a correr para o Canal da Flecha, centralizador dos 

defluentes da lagoa Feia construído entre 1942 e 1949, que passou a lançar suas 

águas no mar. Por um lado, foi cortada a conexão da lagoa de Grussaí com a 

lagoa do Taí Grande e, por outro, com a lagoa do Barreiro, que a abasteciam com 

águas excedentes do rio Paraíba do Sul. Privada desta fonte à montante, a lagoa 

de Grussaí passou a alimentar-se exclusivamente de águas pluviais e do aporte de 

água subterrânea. O balanço hídrico entre a massa líquida da lagoa com o mar foi 

sendo rompido pouco a pouco e ela perdeu a capacidade de abrir naturalmente 

sua barra, exceto em eventos excepcionais. Assim, a lagoa tendeu para a 

estabilização vertical da lâmina d’água e para a dulcificação progressiva de suas 

águas (SUZUKI et al., 2005). 

 

Nas partes alta e média da lagoa, a atividade agropecuária a invadiu com um 

longo aterro no sentido longitudinal. Este aterro sai da margem esquerda em 

forma de estrada e retorna a ela 2,5 quilômetros adiante. Em ambas as margens, a 

vegetação nativa foi suprimida, primeiro pela agricultura e posteriormente pela 

pecuária. O solo ficou sujeito à erosão e a lagoa a assoreamento (SUZUKI et al., 

2005). 

 

Atualmente, sua barra passa por um acelerado processo de urbanização, com 

casas de classe média de tal forma que não se pode mais avistar seu espelho 

d’ água em vários pontos. Este processo ocasiona o principal problema que afeta 

esta lagoa: a poluição causada por esgoto doméstico e lixo. Apesar de sua alta 
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capacidade de autodepuração, o grande adensamento urbano em sua barra, o 

lançamento de esgoto in natura e a contaminação da água subterrânea pelas 

fossas, junto com o despejo de lixo, inibem os mecanismos de recuperação do 

ecossistema.  

 

Segundo CRA (2008) a lagoa manifesta sinais de estresse, sendo um deles, uma 

crise distrófica ocorrida em outubro de 1995 na parte mais habitada. Conforme 

descreve este autor: “No caso da lagoa de Grussaí, a crise distrófica 

provavelmente foi resultado da ação sinergística de fatores macroclimáticos (brusca 

alteração de temperatura, devido à entrada de uma frente fria) e da ação das toxinas 

produzidas pelas cianofíceas, uma vez que não foi constatada anoxia durante o 

período. As alterações hidroquímicas e biológicas resultantes da crise distrófica, 

observadas na estação VI, não foram verificadas na estação III, sugerindo que esta 

região (central da lagoa) não se encontra sob tão forte impacto ambiental quanto a 

porção Norte da lagoa. A ocorrência de crise distrófica na lagoa de Grussaí somente 

na região onde se observa o lançamento de esgoto doméstico não tratado corrobora 

a hipótese que esta região do sistema se encontra em estágio acelerado de 

eutrofização artificial”. No que tange ao estado sanitário da lagoa, o autor adverte 

ainda que os elevados valores de coliformes totais e fecais indicam que o lançamento 

de esgotos ultrapassa a capacidade de autodepuração do sistema, mesmo quando os 

valores de salinidade estão em torno de 8 u.s.  

 

No que diz respeito ao ecossistema de manguezal desta lagoa, a estabilização 

vertical da lâmina d’água por período prolongado imergiu a rizosfera das 

populações de plantas exclusivas de manguezal, obrigando-as a um esforço de 

adaptação para sobreviver. Os exemplares de Laguncularia racemosa emitiram raízes 

adventícias com pneumatóforos aéreos, que podem ser avistados com facilidade 

nos poucos indivíduos que restaram. Pode-se presumir que esta tática adaptativa 

tenha sido disparada pela população de Avicennia, enquanto lenticelas das árvores 

de Rhizophora mangle deslocavam-se para a parte emersa, diante da nova estratégia 
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imposta à lagoa por atividades antrópicas. Presunção porque nada obsta que 

Avicennia e Rhizophora mangle tenham vicejado na lagoa em tempos de saúde ou de 

existência de condições para o desenvolvimento de um manguezal poliespecífico. 

A base para esta suposição são os manguezais encontrados nas congêneres lagoas 

de Iquipari e do Açu (SUZUKI et al., 2005). 

 

Além da estabilização vertical periódica, o limnossistema vem sendo 

progressivamente dulcificado. A substituição de água salobra por água doce cria 

condições para que espécies menos tolerantes à salinidade prosperem no sistema 

e vençam as espécies exclusivas de manguezal na concorrência por espaço, 

matéria e energia. Na lagoa de Grussaí, constata-se que Avicennia e Rhizophora 

mangle, se um dia ocorreram nela, deixaram de existir. Restou apenas uma 

pequena população de Laguncularia racemosa que parece declinante. Por outro lado, 

a população de Dalbergia ecastophyla alastra-se e adensa-se rapidamente. Outra 

espécie muito comum em manguezais perturbados e resistente à salinidade é a 

anonácea mololô (Annona glabra). Chama a atenção uma população de altos e 

esguios pés de aninga (Montrichardia arborecens) em busca do sol. Esta espécie 

habita os manguezais da Região Norte e, de lá, tomou rumo meridional, seja 

espontaneamente, seja por antropocoria. Um relatório de 1980 situa seu ponto de 

distribuição meridional no rio Paraíba do Sul (CAL, 2006). Norma Crud Maciel 

registrou a presença da espécie na lagoa de Grussaí, que agora tem um novo 

limite meridional de distribuição em manguezais (SUZUKI et al., 2005). 

 

 Lagoa de Iquipari: 

Segundo SUZUKI et al. (2005) a lagoa de Iquipari (Foto 5) localiza-se no município 

de São João da Barra, entre as coordenadas 21° 42’ S e 21° 48’ S de latitude e 41° 02’ 

E e 41° 03’ W de longitude, apresenta gênese e características morfométricas e 

fisiográficas comuns à lagoa de Grussaí, podendo, portanto, ser dividida nas 

mesmas três regiões distintas anteriormente mencionadas. 
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Como a lagoa de Grussaí, a lagoa de Iquipari trata-se de um braço abandonado do 

rio Paraíba do Sul, perdendo a comunicação com ele após a abertura do canal do 

Quitingute. Com os atuais 1,23 km2 de área de espelho d’água e 20,20 km de 

perímetro, a urbanização nesta lagoa vem ocorrendo de forma mais lenta, existindo 

apenas alguns estabelecimentos comerciais em sua barra. Por outro lado, sofreu 

aterros por conta da atividade agropecuária e agroindustrial ao longo de suas 

margens (SEMADS, 2002). 

 

Pela Carta Geológica do Brasil, organizada por ALBERTO RIBEIRO LAMEGO 

em 1954, nota-se que o rio Paraíba do Sul atuou como molhe hídrico na formação 

da restinga central da região. As porções meridional (a maior) e setentrional da 

restinga revelam continuidade de orientação pelos cordões e depressões arenosas, 

testemunhos de transgressões e regressões marinhas pretéritas (CAL, 2006).  

 

Acompanhando o curso do Paraíba do Sul, a planície aluvial transmite a impressão 

de invadir a restinga. Na verdade, porém, esta língua aluvionar é resultante da 

deposição de sedimentos transportados e assentados sobre a restinga em suas 

cheias. Um olhar sobre a restinga revela que todas as lagoas existentes em seu 

âmbito, remanescentes de águas do mar aprisionadas por terras, dispõem-se 

Foto 5: Vista aérea da Lagoa 
de Iquipari.  

Fonte: SEMADS (2002). 
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paralelamente à costa, acompanhando a orientação dos cordões e depressões. 

Contrariando esta orientação, sobressai-se o rio Paraíba do Sul, plenamente 

justificado nesta posição por ser o formador da restinga, e as lagoas de Grussaí e 

Iquipari, os três correndo perpendicularmente à costa (LAMEGO, 1954). 

 

Segundo CRA (2008), assim como na lagoa de Grussaí, na de Iquipari vêm 

ocorrendo a abertura artificial de suas barras (Foto 6), conduzida pelos pescadores 

da região, para promover a entrada de espécies marinhas capazes de crescerem e se 

reproduzirem em ambientes de águas salobras, e assim incrementar a produtividade 

pesqueira. Além da entrada de espécies marinhas, existe outra justificativa para a 

abertura das barras das lagoas, como a melhoria da qualidade das águas e redução do 

nível das águas que inundam as residências construídas às suas margens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lagoa de Iquipari não apresenta área urbana. Entretanto, sua bacia de drenagem 

tem sido utilizada para a monocultura de cana-de-açúcar e pastagem, assim como na 

lagoa do Açu. Esta também apresenta uma pequena porção, Norte, urbanizada pelo 

Distrito de Barra do Açu (SUZUKI et al., 2005). 

 

Foto 6: Vista aérea da Lagoa de Iquipari – Barra aberta.  
Fonte: SEMADS (2002). 
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O solo arenoso e pobre em nutrientes torna esta região imprópria para a agricultura 

extensiva, sendo as áreas não urbanizadas adjacentes às lagoas utilizadas 

principalmente como pastagem (CIDE, 1997). A manutenção do nível d'água das 

lagoas de Iquipari e Grussaí se faz pelo aporte de água doce do aqüífero 

subterrâneo, observado principalmente em suas porções sul, e entrada atmosférica, 

uma vez que não apresentam nascente ou afluente (SUZUKI et al., 2005). 

 

Especialistas do Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense aproveitaram uma abertura antrópica legal da barra, em setembro 

de 1996, a fim de estudar seu comportamento. O resultado deste estudo permitiu 

identificar 13 espécies de macrófitas distribuídas em 11 famílias, todas elas 

monitoradas antes e 75 dias após a abertura. Notou-se a mudança na freqüência de 

algumas espécies (CAL, 2006).  

 

Três outros pesquisadores da mesma Universidade, efetuando a colimetria do 

limnossistema, concluíram que a lagoa de Iquipari apresenta boas condições de 

balneabilidade (CAL, 2006). 

 

A presença atual de exemplares das espécies Laguncularia racemosa e de Rhizophora 

mangle da barra até pontos afastados da costa, no interior da lagoa, leva a crer na 

existência de um manguezal mais forte em idos tempos, quando as condições do 

ecossistema eram mais favoráveis a este ecossistema vegetal adaptado a áreas 

localizadas entre a terra e a água, entre a água doce e a água salgada (CAL, 2006). No 

que diz respeito ao ecossistema de manguezal da lagoa de Iquipari, encontram-se 

nesta exemplares de Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. A estabilização vertical 

da lâmina d’ água por tempo prolongado submete ambas a estresse, por afogar 

lenticelas em pneumatóforos e em rizóforos. 

 

Da mesma forma, a dulcificação da água cria condições para plantas menos 

tolerantes à salinidade prosperarem, como é o caso das espécies Dalbergia ecastophyla, 
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Annona glabra e Acrostichum aureum. A tendência parece ser a morte dos 

remanescentes do manguezal a permanecerem as condições apontadas. A menos 

que seja cabível a conclusão segundo a qual as espécies exclusivas de manguezal só 

resistem se recorrerem a artifícios de adaptação e se ocuparem apenas de pequena 

área (SUZUKI et al., 2005). 

 

 Lagoa do Açu: 

Segundo SUZUKI et al. (2005) a lagoa do Açu localiza-se nos municípios de 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra, entre as latitudes 21º 55’ e 22º S e 

longitudes 40º 57’ e 41º 00’ W (Foto 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lagoa do Açu destaca-se por sua beleza e tamanho, com mais de 3 km2, e 

caracteriza-se por ser uma lagoa de restinga sem força para abrir sua barra e com 

grau de salinidade elevado (SEMADS, 2002). Também conhecida como rio Iguaçu 

no passado, recebia contribuições da lagoa Feia, do rio Paraíba do Sul e da antiga 

lagoa do Veiga. Todas as conexões com estes corpos hídricos foram cortadas pelas 

obras do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), o que resultou 

em perdas de vazão fluvial e, conseqüentemente, na mudança de nome para rio Açu 

Foto 7: Lagoa do Açu, anteriormente conhecida como rio Iguaçu. 
Fonte: SEMADS (2002). 
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e, posteriormente, lagoa do Açu. Atualmente, a lagoa do Açu não tem contribuição 

hídrica que consiga aumentar seu volume de água de forma a abrir sua barra de 

comunicação com o mar, e apresenta elevado grau de salinidade em função desta 

reduzida comunicação (SUZUKI et al., 2005).  
 

Esta lagoa funcionava como distributária da lagoa Feia, em regime normal, e do rio 

Paraíba do Sul, em regime torrencial. Segundo LAMEGO (1955), parte dessas águas 

[da lagoa Feia] juntam-se às do Paraíba nos velhos braços do primitivo delta que 

sulcam a planície da Boa Vista, formando os rios Carapebas, do Viegas, do Furado, 

Bragança, Quebra-Cangalhas e o córrego da Tapagem. Com exceção do Carapebas, 

que se dirige para a Barra do Furado, o caminho natural dessa rede labiríntica era o 

rio Açu que também recebe na margem esquerda o rio Novo e vai buscar uma saída 

para o mar, num tortuoso curso entre restingas. 
  

Desde o século XVIII, pelo menos, as mesmas medidas aplicadas às lagoas de 

Goroçaí (Grussaí) e da Lucrécia (Iquipari) pela Câmara de São João da Barra, valiam 

para a lagoa da Castanheta (Açu): proibição da pesca com a barra aberta pelos 

habitantes do termo, extensiva aos habitantes de São Salvador (Campos) (CAL, 

2006). 

 

A variação horizontal observada para as lagoas de Grussaí e Iquipari também pode 

ser observada na lagoa do Açu entre 2000 e 2001, onde os valores de condutividade 

elétrica mostram-se inferiores na região sul (mais distal da barra de areia que a 

separa do mar, com valores entre 20 e 25 mS.cm-1) e mais salobros nas estações 

próximas à barra (em torno de 40-50mS.cm-1).  

 

A lagoa do Açu, ao contrário das de Grussaí e de Iquipari, apresenta entrada de água 

superficial através dos canais Quitingute e São Bento, trazendo águas do rio Paraíba 

do Sul. Todavia, com o fechamento das comportas, esta adução foi impedida e as 

águas da lagoa tornaram-se, ao final de 2001, hipersalinas na porção Norte, mais 
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próximo à barra, onde foram encontrados valores de salinidade de até 44. Em 

função da elevada salinidade, observa-se o desenvolvimento de manguezais (Avicenia 

germinans, Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle) ao longo de suas margens. A 

região mais interior é densamente colonizada por macrófitas aquáticas emersas, 

especialmente Typha domingensis (Taboa), que cobre boa parte das regiões brejosas 

próximas ao Farol de São Tomé (CAL, 2006).  

 

As águas da lagoa do Açu apresentaram uma certa homogeneidade dos valores de 

pH ao longo das porções mais continentais, com valores girando em torno de 7,8; e 

com valores mais elevados, em torno de 8,1, na porção mais próxima à barra 

(SUZUKI et al., 2005). 

 

Os maiores valores de oxigênio dissolvido (OD), assim como os de pH, foram 

observados na porção próxima à barra, geralmente acima da saturação. De forma 

geral, as demais porções apresentaram valores de OD abaixo da saturação, com 

valores médios em torno de 80%, sendo que os meses mais frios tenderam a 

apresentar os menores valores, relacionados à diminuição da atividade biológica 

(SUZUKI et al., 2005). 

 

Na barra do Açu, adornado por vegetação típica de restinga, encontra-se o 

manguezal mais atípico da região. Manguezal e vegetação de restinga confinam 

diretamente, com interpenetrações, provavelmente pelas margens muito planas da 

lagoa. Graças a esta singularidade, a biodiversidade vegetal é das mais notáveis. O 

ecótono quase se dilui e coloca, ombro a ombro, clúsias, pitangueiras, cactáceas, 

bromeliáceas, mangue branco, mangue-de-botão e guaxuma. Indivíduos de mangue 

vermelho medram com desenvoltura inesperada para ambiente tão exíguo em meio 

a mololôs e a escassos exemplares de Avicennia germinans (SUZUKI et al., 2005). 

 

Mas o grande atrativo deste manguezal-restinga é o mangue-de-botão (Conocarpus 

erectus), representado copiosamente por expressivos e cerrados bosques envolvendo 
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a lagoa junto à sua barra. Segundo informação pessoal de Norma Crud Maciel, nele 

se encontra a maior população de Conocarpus erectus do Estado do Rio de Janeiro 

(CAL, 2006). Não há dúvida de que seria a espécie dominante no manguezal do 

Açu, se considerada como exclusiva deste ecossistema. Na condição de espécie 

associada e facultativa, o Conocarpus erectus cumpriria a função de ecótono, já que 

o bosque formado por ele vive em condição anfíbia, começando na parte molhada 

de lagoa e galgando a restinga extremamente baixa. Contudo, ainda com base em 

informação pessoal de Norma Crud Maciel, este bosque estava em crescimento nos 

anos de 1980, supondo-se, portanto, que seja recente (SUZUKI et al., 2005). 

 

Na lagoa do Açu, as condições para o desenvolvimento do manguezal penetram 

cerca de 10 quilômetros lagoa acima. Na localidade denominada Maria Rosa, ele 

ainda pode ser encontrado. Aqui, a espécie que domina é a Laguncularia racemosa, 

com raríssimos exemplares de Rhizophora mangle, alguns jovens de Conocarpus erectus e 

nenhum avistado de Avicennia germinans (SUZUKI et al., 2005). 

 

A remoção da vegetação de restinga para ampliar o espaço urbano deixou apenas 

um invólucro em torno da barra da lagoa, mesmo assim não em toda a sua extensão. 

Com o solo desprotegido, a ação das chuvas e principalmente dos ventos ocasiona o 

transporte de sedimentos para o interior do limnossistema, produzindo o 

assoreamento de seu leito. Este processo ocorre em toda a extensão do sistema e 

dificulta a circulação das águas. O risco da poluição por esgoto cresce à medida que 

a urbanização se aproxima da lagoa (SUZUKI et al., 2005). 

 

Boa parte do mangue foi suprimida, restando apenas algumas árvores isoladas nos 

locais de desmatamento. Num ponto, sobreviveram três expressivos exemplares de 

Avicennia germinans, em outro a retirada da cobertura protetora do manguezal foi tão 

radical que o intemperismo laterizou o solo. Neste local, foi possível registrar 

intensa herbivoria por lagartas nos exemplares restantes de Rhizophora mangle 

(SUZUKI et al., 2005). 
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Ao contrário das outras lagoas costeiras investigadas neste EIA, a lagoa do Açu não 

sofre dulcificação. Bem ao contrário, sua concentração de sal é alta. E, com eventos 

de estiagem, o estado crônico torna-se agudo, como na seca atípica do verão-

inverno de 2000-2001. Há de se ter em mente que a salinidade se concentra em 

caráter crônico ou agudo por ação antrópica. A lagoa perdeu a capacidade de abrir 

naturalmente sua barra pelas profundas intervenções efetuadas em seu sistema de 

drenagem pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento em cinco décadas.  

 

Destituída do aporte de água doce, à montante, e situada num trecho da costa em 

que a salinidade tende a se concentrar, é de se esperar que os teores de salinidade 

aumentem no sistema, a ponto de torná-lo mais salino que o mar. Com efeito, a 

salinidade do mar situa-se em cerca de 37 . Em dezembro de 1999, por exemplo, a 

salinidade da lagoa do Açu, na barra, estando este fechada, era de 28, caracterizando 

a presença de um estressor crônico para o manguezal. Em março de 2001, por efeito 

da estiagem, o teor de salinidade atingiu 43, enquanto que, em Maria Rosa, cerca de 

dez quilômetros acima da barra, a salinidade alcançou, em abril do mesmo ano, 38. 

Em ambos os casos, o coeficiente de salinidade ultrapassou o do mar, mostrando 

que o estressor crônico atingiu pico agudo por conta de um evento climático (CAL, 

2006).  

 

CAL (2006) analisando o processo de produção do ecossistema urbano no Açu 

distinguiu dois diferentes momentos. No primeiro, até a década de 1970, o 

desmembramento do solo para fins de lotes urbanos partiu de proprietários rurais, 

valendo-se de suas próprias terras. Neste período o Açu guardava ainda seu aspecto 

tradicional de balneário de veraneio da população rural.  

 

A partir de 1980, com o advento da exploração petrolífera na bacia de Campos pela 

Petrobras, empresas imobiliárias instalaram-se no local, comprando e vendendo 

terrenos para veranistas não apenas provenientes das cidades do Norte Fluminense, 
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mas de outros pontos do Estado do Rio de Janeiro e de estados vizinhos, dando 

lugar a um crescimento acelerado e desordenado que modificou a fisionomia rural 

do lugar.  

  

Neste aspecto, observa-se que ambas as margens do trecho final da lagoa do Açu 

estão sendo sitiadas por loteamentos que se aproximam do espelho d’água, com 

casas que se erguem em poucos dias. Embora o adensamento não tenha alcançado 

os coeficientes do centro urbano propriamente dito, a pressão sobre o 

limnossistema, sobre a vegetação de restinga e sobre o manguezal, remanescentes, é 

iminente. Um dos sinais da perturbação e da degradação da vegetação nativa é a 

proliferação de plantas exóticas, sendo a açucena e o algodão-da-praia os mais 

comuns. E este processo não se limita à barra. Junto à ponte que cruza a lagoa na 

altura de Maria Rosa, há também visíveis sinais de destruição do manguezal (CAL, 

2006). 

 

 Lagoa Salgada: 

Segundo SUZUKI et al. (2005), a lagoa Salgada localiza-se na região Norte do 

Estado do Rio de Janeiro, no litoral do município de Campos, próximo ao Cabo do 

São Tomé (21°54' S e 41°02' W e 21°56' S e 40°59' E) e faz parte do complexo 

deltáico do rio Paraíba do Sul. Está situada em planície arenosa formada por cristas 

praiais holocênicas ao sul da foz do rio Paraíba do Sul. É uma lagoa hipersalina 

paralela à costa, apesar de se localizar a cerca de 4 km do mar e não apresentar nos 

dias de hoje conexão direta com este, e é ligada à Lagoa do Açu através de um canal 

aberto manualmente (Foto 8).  
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Com eixo principal NW–SE, apresenta comprimento máximo de 8,6 km e largura 

de 1,9 km. Seu espelho d'água possui cerca de 4,5 km de comprimento e 1,2 km de 

largura, em sua porção central, ocupando uma área de aproximadamente 16 km2. A 

lagoa quando cheia apresenta lâmina d'água em torno de 1 m, mas pode encontrar-

se completamente seca. Os valores médios apurados para parâmetros físico-

químicos das águas da lagoa são os seguintes: temperatura: 28° a 31 °C; pH: 8,7 a 

9,7; condutividade elétrica: 52.000 a 86.200 ms/cm; alcalinidade: 7,0 m Eq/L; 

salinidade: 6,35 %; CO2 (total): 233,6 mg/L; O2 (dissolvido): 3,2 a 3,6 mg/L; SO4: 

733,3 ppm; Cl: 13.720,2 ppm ; Ca: 71,8 ppm ; Fe: 0,5 ppm ; K: 543 ppm ; Na: 8.846 

ppm ; Mg: 664 ppm ; Mn: traço; SiO2 - Si: 1,3 mg/L; P (total dissolvido): 143,0 

mg/L . A lagoa está situada em uma região caracterizada por um clima tropical com 

fortes ventos nordeste, embora ventos na direção sudoeste também sejam 

freqüentes (CAL, 2006). 

 

Segundo os moradores, a lagoa secava na época da seca há aproximadamente quinze 

anos quando não havia ligação com o rio. Ao redor da lagoa podem ser observadas 

Foto 8: Lagoa Salgada. 
Fonte: http://robertomoraes.multiply.com 
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a flora e a fauna, típicos de restinga, embora os impactos ambientais provocados 

pelas atividades antropogênicas tenham devastado quase que completamente estes 

componentes (SRIVASTAVA, 1999). 

 

Esta lagoa abriga as únicas ocorrências de estromatólitos carbonáticos colunares, 

domais, estratiformes, trombólitos e oncólitos da idade holocênica do Brasil, e 

provavelmente de toda a América do Sul. Os estromatólitos ocorrem em toda a 

extensão das bordas da lagoa, sobrepostos às areias marinhas, recobertos por solo 

ou submersos em períodos de cheia. Não foram encontrados estromatólitos no 

fundo da lagoa. Eles variam em espessura, ocorrendo como pequenos (cabeços), 

massivos biohermas e estromatólitos laterais contínuos. Apresentam estruturas 

colunares discretas na base, que se unem lateralmente em lâminas irregulares, 

resultando em superfície, uma forma dômica (SRIVASTAVA, 1999). 

 

LAMEGO (1955) sugeriu o primeiro modelo evolutivo para a região e considerou 

que os processos formadores do complexo deltáico do rio Paraíba do Sul deram 

origem a várias pequenas lagunas, dentre elas a da Lagoa Salgada. DIAS (1981) 

descreveu estromatólitos calcários sobre os fragmentos de substrato biodetrítico 

litificado, atestando assim condições hipersalinas. MARTIN et al. (1984, 1993) 

sugeriram modificações para o Modelo de LAMEGO e propuseram, na base de 

datações das conchas coletadas nos sedimentos basais da lagoa Salgada, uma idade 

em torno de 3.850 anos B.P. que pode ser considerada como idade de formação 

desta laguna. Esta idade corresponde à subida do nível do mar entre 3.900 e 3.000 

anos B.P. 

 

A formação da lagoa Salgada, segundo MARTIN et al. (1993), aconteceu após uma 

fase de erosão da planície costeira do Rio Paraíba do Sul e a subida do nível do mar 

entre 3900 a 3600 anos, durante o qual as barreiras arenosas deslocaram-se rumo ao 

continente, nas condições hidrodinâmicas geradas pelas ondas da área ao sul do 

Cabo de São Tomé. Esses deslocamentos provocaram a formação de porões e 
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afastando a laguna alongada da costa. As datações das conchas coletadas da base 

fornecerem uma idade de 3.850 ± 200 anos B.P., que é considerada como a idade da 

formação da lagoa Salgada. Próximo a lagoa observa-se que as cristas de praia 

perdem o caráter retilíneo e se curvam obedecendo o contorno de sua margem 

(SRIVASTAVA, 1999). 

 

LACERDA et al. (1984) realizaram estudos físico-químicos e biológicos da coluna 

da água da lagoa Salgada, determinando as concentrações de diversos íons e 

nutrientes. Os resultados apontaram alta concentração de clorofila em comparação 

com outros ecossistemas brasileiros, indicando uma alta taxa de produção primária 

(SRIVASTAVA, 1999). 

 

As investigações dos sedimentos da lagoa realizadas a partir de testemunhos de 

sondagens (CAL, 2006) revelaram que os sedimentos basais da lagoa são areias 

marinhas, da textura média a grossa, cinza escuras, esverdeadas com abundantes 

foraminíferos, indicando a transição do ambiente lagunar para o marinho. 

Sobreposto a este pacote arenoso são encontrados estromatólitos carbonáticos. 

Finalizando a coluna, encontram-se ainda sedimentos lagunares, representados por 

argilas cinzas, ricas em matéria orgânica, intercalados com esteiras microbianas 

ligeiramente carbonáticas, restos vegetais, microgastrópodos, diatomáceas, bivalves, 

crustáceos e bioclastos de vertebrados (SRIVASTAVA, 1999). 

 

 Lagoa do Taí: 

Esta lagoa é um remanescente do complexo formado pelas lagoas do Taí Grande e 

do Taí Pequeno, e encontra-se atualmente cercada por propriedades que alcançam 

sua área de preservação permanente.  

 

Esta lagoa é conectada ao canal Quitingute/rio Água Preta ou Doce, principal canal 

da área em questão. Deste trecho até o Brejo do Coqueiro o canal recebe o nome de 

rio Água Preta ou Doce e a partir deste ponto, no sentido sul até a Lagoa Lagamar, 



‘ 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-56

ele é designado por canal Quitingute. O canal Quitingute é ainda ligado ao mar por 

intermédio do rio Açu (CRA, 2008). 

 

Segundo CRA (2008), atualmente o rio Doce/canal Quitingute encontra-se na maior 

parte assoreado. Devido a isso, quando abertas as comportas do rio Paraíba do Sul, 

a água segue preferencialmente pelo canal da Andreza, prejudicando toda a região 

abastecida pelo rio Doce/canal Quitingute, na qual tem sido verificados episódios 

de escassez de água. 

 

O canal de São Bento parte do rio Paraíba do Sul, a jusante da localidade de 

Barcelos, foi escavado em grande parte no primitivo leito deste rio, abandonado a 

milhares de anos por processos naturais pretéritos. Tem direção geral sul e alterna 

longos estirões retificados com curvas suaves. Inicia com o nome de canal do Taí ou 

da Barrinha e logo depois passa a chamar-se canal da Andreza. No seu percurso, 

recebe pela margem direita o canal Cambaíba, que tem como importante tributário o 

canal Saquarema; os canais Barrinha da Areia ou Colomins e o Rio Colégio, além de 

pequenas valas e drenos das lagoas do Capim, Mulaco e outras (CRA, 2008). 

 

 Lagoa do Veiga   

 

A lagoa do Veiga, originalmente, era estreita e comprida. Oriunda do processo de 

transgressão-regressão marinha, supõem-se que esta deveria ligar as lagoas de 

Iquipari e do Açu em eras pretéritas. Segundo CAL (2006), era navegável por 

pranchas, mas de valor econômico desprezível. Atualmente, com o crescimento 

urbano desordenado do Açu ela foi seccionada em vários pontos e apresenta 

aspecto bastante degradado, o que não significa que não possa ser restaurada e 

revitalizada, ao menos ao Norte da localidade de Açu (CAL, 2006). 

 

Trata-se de um corpo d’água intensamente colonizado por Nimphoydes (macrófita 

aquática enraizada de folhas flutuantes), e pH próximo à neutralidade (7,16). 
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Saturação de oxigênio relativamente baixa, mas não limitante à vida subaquática 

(58% saturação). Esta baixa concentração de oxigênio possivelmente está 

relacionada à carga orgânica, seja autóctone (macrófitas) ou alóctone (lixo e 

infiltração de esgotos), e que no processo degradativo demanda oxigênio (SUZUKI 

et al., 2005). 

 

 

4.2.3.2 Hidrogeologia 

 

A presente seção reporta o estudo elaborado para a LLX em novembro de 2007, 

visando avaliar preliminarmente as características hidrogeológicas da área da Fazenda 

Saco Dantas, onde o Porto do Açu está sendo instalado, no âmbito da Licença de 

Instalação LI Nº FE012725, e de suas imediações.  

 

O estudo teve como principal objetivo estimar a produção de poços tubulares a serem 

instalados para suprimento local, bem como verificar e controlar eventuais 

contaminações no lençol freático, decorrentes da instalação do empreendimento, e 

futuramente de suas operações, através da implantação de um Programa de 

Monitoramento da Qualidade Ambiental das Águas do aqüífero subterrâneo no 

entorno do empreendimento (ECOLOGUS, 2007). 

 

A área do empreendimento do Porto do Açu está situada na porção emersa da Bacia 

Sedimentar de Campos, que contém os principais sistemas aqüíferos sedimentares do 

Estado do Rio de Janeiro. A sua localização, portanto, possibilita a exploração de água 

subterrânea como uma alternativa extremamente atraente, do ponto de vista 

econômico, para abastecimento de obras e futuras instalações do empreendimento, 

mas também exige uma responsabilidade ambiental em relação a este recurso.  
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A) Sistemas Aqüíferos 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. Com base nas definições do Mapa de Favorabilidade 

Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro (BARRETO et al., 2000), as formações 

sedimentares correspondem a quatro sistemas aqüíferos, conforme descrito a seguir.  

 

O Porto do Açu está localizado especificamente sobre o Aqüífero São Tomé II, que é 

um sistema bastante produtivo, possuindo diversas captações que abastecem 

comunidades locais. A Figura 4.2.3-3 apresenta um recorte do referido mapa, com os 

aqüíferos sedimentares da Bacia de Campos e a Figura 4.2.3-4 apresenta um mapa 

com as unidades geoambientais da região do Porto do Açu, segundo CPRM (2000). 
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Figura 4.2.3-3: Sistemas Aqüíferos da Bacia Sedimentar de Campos 
Fonte: Mapa de Favorabilidade Hidrogeológica do Rio de Janeiro (BARRETO et al.,2000). 
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Figura 4.2.3-4: Mapa com as Unidades Geoambientais da Região do Porto do Açu e a Localização 
dos Poços. Fonte: Modificado do Mapa Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2000). 

 
 
 Aqüífero Fluvio-deltáico: 

Este sistema encontra-se localizado na margem direita do rio Paraíba do Sul, a 

Sudoeste da cidade de Campos, e ocorre em uma área de aproximadamente 

304 km2. 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 (BARRETO et al., 2000).  

 

Diversas localidades são abastecidas por este aqüífero, 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).  
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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). 

 

 Aqüífero Emborê: 

Este sistema está localizado nos arredores de Farol de São Tomé, 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.  

 

Está sobreposto a sedimentos mais antigos. É o segundo melhor aqüífero 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 aqüífero 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. 

 

 Aqüífero São Tomé: 

Este sistema foi subdividido em Aqüífero São Tomé I e II por apresentar variações 

em características como espessura e propriedades hidrodinâmicas, apesar de 

constituir a mesma formação sedimentar. 
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 Aqüífero São Tomé I: 

O Aqüífero 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-aflorantes, 

totalmente recoberto por sedimentos Quaternários. Sua composição sedimentar é 

formada por arenitos avermelhados, lateríticos com argilas cálcicas, sobre arenitos 

consolidados argilosos. É um aqüífero confinado, com espessuras de até 160 m, 

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. 

 

 Aqüífero 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 aqüífero 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, SESC-Grussaí, 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 
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torno de 2,35 m3/h/m. As captações deste aqüífero normalmente encontram-se 

entre 80 m e 160 m de profundidade. Podem ocorrer águas ferruginosas com 

valores de STD entre 200 mg/L e 600 mg/L. 

 

 Aqüífero Barreiras: 

Este é o aqüífero de menor potencialidade da Bacia Sedimentar de Campos, estando 

localizado na sua borda Oeste, recobrindo uma área de aproximadamente 1630 km2.  

Encontra-se sobreposto e fazendo contato lateral com o embasamento cristalino. 

Os sedimentos que o compõe são aflorantes, de idade Terciária e correspondem a 

argilas lateríticas e areias com óxido de ferro, formando um sistema livre e pouco 

produtivo. As vazões máximas encontradas são da ordem de 2 m3/h, com 

capacidade específica média de 0,33 m3/h/m. Suas águas são normalmente 

ferruginosas.    

 

B) Avaliação das Reservas do Aqüífero São Tomé II 

 

Conforme citado anteriormente, a região do Porto do Açu está localizada sobre o 

Aqüífero São Tomé II, que é um sistema bastante produtivo, possuindo diversas 

captações que abastecem comunidades locais. O cálculo da reserva instalada neste 

sistema foi feito a partir dos dados de poços locais levantados pelo Projeto Rio de 

Janeiro (CPRM, 2000), listados no Quadro 4.2.3-2, a seguir.  

 

Os efeitos decorrentes da instalação de futuras captações neste sistema devem ser 

modelados, levando-se em conta as vazões desejadas de explotação, e a localização dos 

futuros poços em relação aos pré-existentes, que já captam este sistema. 
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QUADRO 4.2.3-2: POÇOS INSTALADOS NA REGIÃO DO PORTO DO AÇU 

POÇO 
PROPRIE-

TÁRIO 
MUNICÍPIO LOCALIDADE 

UTM 
N 

UTM 
E 

PROF.
(M) 

VAZÃO_ESP

(M3/H/M)
VAZÃO 

(M3/H)

CAMP-15 CEDAE Campos 
Boa Vista -Farol de 

São Tomé 7563216 283360 152 6,77 41,10 
CAMP-35 CEDAE Campos Boa Vista II 7563216 283360 163 3,82 80,00 

CAMP-21      CIEP Campos 
Av. Guilherme 

Morisson,Paraíso 
de Tócos 

7576999 263152 12 *sem dados 2,00 

SJB-09 CEDAE S. J. Barra Barra do Açu 7577601 293791 205 1,25 39,92 
CAMP-06 CEDAE Campos Saturnino Braga 7577833 273136 125 3,17 52,80 

SJB-01 CEDAE S. J. Barra Barcelos -P2 7594543 273797 158 20,00 150,00 
SJB-02 CEDAE S. J. Barra Grussaí 7597126 287620 176 sem dados 48,94 
SJB-03 CEDAE S. J. Barra Grussaí 7597545 288183 161 sem dados 30,00 

SJB-11 SESC S. J. Barra 
Colônia de Férias 
do Sesc Mineiro 7599175 289450 202 6,05 26,70 

SJB-12 SESC S. J. Barra 
Colônia de Férias 
do Sesc Mineiro 7599275 289550 203 sem dados 32,70 

SJB-04 CEDAE S. J. Barra Grussaí 7599750 289400 203 sem dados 50,50 
SJB-10 CEDAE S. J. Barra São João da Barra 7605325 287600 191 0,97 40,00 
SJB-05 CEDAE S. J. Barra Atafona 7606762 289735 194 0,46 18,00 
SJB-14 CEDAE S. J. Barra Atafona  7607016 290500 198 sem dados 66,28 

• Poços que não possuem dados relativos ao rebaixamento do nível d’água durante o bombeamento 
 
 
 Disponibilidade Efetiva Instalada: 

A disponibilidade efetiva instalada de um sistema aqüífero é definida como o 

volume anual passível de explotação, através das obras de captação existentes, com 

base na vazão máxima de explotação – ou vazão ótima – e num regime de 

bombeamento de 24 horas diárias, em todos os dias do ano. Para o aqüífero São 

Tomé II, levando-se em consideração os poços cadastrados na sua área de 

ocorrência ao Sul do rio Paraíba do Sul (ver Quadro 4.2.3-2), a disponibilidade 

efetiva instalada é de 2,743 x 106 m3/ano, ou seja, este é o volume passível de ser 

bombeado a partir das captações já existentes do aqüífero São Tomé II. Vale 

ressaltar que a disponibilidade efetiva real é geralmente muito inferior à instalada, 

pois em geral, o regime de bombeamento dificilmente ultrapassa 8h/24h, o que 

reduziria para um valor da ordem de 9,143 x 105 m3/ano a disponibilidade efetiva de 

água subterrânea deste aqüífero. 
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 Reserva Renovável: 

A reserva renovável do Aqüífero São Tomé II foi calculada a partir de sua Vazão de 

Escoamento Natural (VEN), considerado equivalente à reserva renovável, com 

transmissividade média de 110 m2/dia, gradiente hidráulico aproximado de 0,002 

(calculado a partir no nível estático dos poços instalados) e considerando como 

frente de escoamento a margem direita do Paraíba do Sul e a porção do litoral que 

coincide com a sua área de ocorrência. A partir destes dados calcula-se: 

 

 

 

onde: 

VEN – vazão de escoamento natural:  
110 m2/dia x 365 dias x 57.912 m x 0,002 
VEN = 4,65 x 106 m3/ano 

 T – transmissividade  
 i – gradiente hidráulico 

 

 Potencial de Exploração: 

Como descrito no Item 4.2.3.2 - alínea A, o aqüífero São Tomé II possui boa 

potencialidade para exploração. No entanto a sua geometria é pouco conhecida 

devido à pequena quantidade de poços estratigráficos perfurados na parte emersa da 

Bacia de Campos. Sabe-se, no entanto que a borda oeste da Bacia foi intensamente 

afetada por falhamentos de gravidade, formando grábens, e que suas camadas 

sedimentares se espessam e mergulham em direção ao litoral. A estimativa de 

reserva renovável levou em conta uma transmissividade média de 110 m2/dia, que é 

bastante conservadora, pois considera uma espessura média em torno de 100 m para 

este aqüífero, muito inferior às espessuras descritas por CAETANO (2000), que 

podem chegar a 2000 m.  

VEN = T x L x i 
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A vazão média dos poços que exploram este aqüífero é da ordem de 40 m3/h com 

profundidades de captação entre 80 m e 160 m. O poço mais próximo, de Barra do 

Açu, possui vazão de 39,92 m3/h e profundidade de 205 m. É de se esperar que 

sejam encontradas condições semelhantes na área do Porto do Açu, para futuros 

poços a serem instalados. 

 

4.2.4 Caracterização Meteorológica 

 
4.2.4.1 Climatologia 

 
A) Aspectos Climáticos Gerais: 

 

Em função de sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma grande 

diversidade climática refletida principalmente nos regimes de precipitação e 

temperatura. Ao longo de sua extensão Norte-Sul pode-se constatar a existência de 

uma grande variedade de climas com distintas características regionais. A região 

Sudeste, na qual se situa o empreendimento em estudo, sofre influência tanto de 

sistemas tropicais como de sistemas provenientes de latitudes médias, apresentando 

uma estação menos chuvosa no inverno e uma mais chuvosa no verão (CAL, 2006).  

 

Esta região apresenta-se como uma unidade climatológica específica, devido à alta 

variedade climática, em função de sua posição latitudinal, da topografia bastante 

acidentada e da influência dos sistemas permanentes e semipermanentes, sistemas 

ondulatórios e sistemas de escala regional ou mesoescala. 

 

Nas proximidades da latitude de 20º S, há uma forte interação meridional entre o clima 

tropical e o subtropical. O clima nesta região é ainda periodicamente afetado pelas 

oscilações dos fenômenos El Niño e La Niña, que ocorrem no Oceano Pacífico, de 

forma que em anos de La Niña, o clima é mais seco e frio e nos anos de El Niño é 

maior a freqüência de chuvas e enchentes, e as temperaturas são bem mais elevadas do 
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que o normal. Segundo a classificação de Köppen, a região Sudeste apresenta os 

seguintes tipos climáticos: 

 

 Aw (Tropical Úmido com chuvas no verão ou outono, temperaturas 

elevadas e inverno seco): Abrange parte do litoral e a região Norte/Noroeste do 

Rio de Janeiro, litoral capixaba, oeste paulista e parte de Minas Gerais. 

 Cwa – Tropical de altitude com chuvas de verão, temperaturas moderadas e 

verões quentes: Abrange grande parte de São Paulo, Centro-Sul de Minas Gerais, 

e Região Serrana do Rio e Espírito Santo. 

 Cwb –Tropical de altitude com chuvas de verão, invernos frios e verões 

brandos: Abrange os pontos mais elevados da Serra da Mantiqueira (sudeste 

mineiro e nordeste paulista). 

 Cfa – Subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões 

quentes: Abrange a parte Sul de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Cfb – Subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões 

brandos: Abrange parte de São Paulo. 

 

B) Climatologia Regional: 

 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima na Área de Influência Direta (AID) 

é classificado como Cwa, tropical quente e úmido, com inverno seco e temperatura do 

mês mais quente superior a 22°C.  

 

Observando espacialmente as características climáticas da AID, tomando como base o 

Mapa de Clima do Brasil (IBGE, 2002), verifica-se a predominância do grupo climático 

quente e úmido com três meses secos, não obstante possa também ser verificada na 

AID uma pequena parcela da região onde o clima é quente e semi-úmido, conforme 

apresentado na Figura 4.2.4-1. 
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O Estado do Rio de Janeiro apresenta um ambiente climático bastante diversificado 

em virtude, principalmente, das características do seu relevo, variando entre regiões de 

baixadas, vales e serras, o que  influencia diretamente a distribuição das precipitações 

no seu território. A presença de montanhas contribui para a formação de um clima 

predominantemente tropical, mas com mudanças sazonais significativas. A temperatura 

(média, máxima e mínima) e a pluviosidade (regime e totais pluviométricos) são 

fortemente influenciadas pela associação relevo-altitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda Domínio Subdomínio Variedade 

 Quente Úmido 3 meses secos

 
 

 

Os contrastes térmicos associados à topografia também podem induzir circulações 

locais, tais como as brisas de vale e de montanha. A topografia local, a cobertura 

vegetal e a distância das fontes de umidade influenciam sobremodo na distribuição da 

precipitação no Estado. Nas faixas litorâneas, as circulações de brisa marítima são 

praticamente perpendiculares à linha de costa, na ausência de sistemas atmosféricos 

perturbados, apesar da interferência dos ventos regionais de Leste-Nordeste associados 

ao Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Entretanto, a eficiência do 

escoamento de ar gerado é limitada espacialmente a alguns quilômetros continente 

Figura 4.2.4-1: Mapa Climático da Área de Influência Direta (AID). 
Fonte: IBGE (2002). 
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adentro, sofrendo grande interferência devido à rugosidade da superfície pela 

topografia, vegetação, estruturas urbanas e obstáculos gerais.  

 

A posição latitudinal do Estado, próximo ao Trópico de Capricórnio, lhe confere um 

caráter de clima tropical com apenas duas estações bem definidas durante o ano: verão 

— com temperaturas e índices pluviométricos elevados; e inverno — com índices 

pluviométricos e térmicos mais moderados. 

 

As médias anuais de temperatura na região Sudeste oscilam entre 19° e 28 °C de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), exceto na zona subtropical, onde os valores 

variam de 17° a 19 °C, nas serras, onde os valores oscilam entre 15° e 20 °C, e nos 

trechos litorâneos, onde as temperaturas médias anuais variam entre 21° e 24 °C. 

 

O Rio de Janeiro, assim como toda a região Sudeste do Brasil, é dominado por forte 

atividade convectiva na estação das chuvas, sendo grande parte das precipitações de 

origem convectiva. A distribuição pluviométrica da região sudeste é bastante 

heterogênea. Para as regiões de clima tropical úmido são esperadas precipitações anuais 

inferiores a 2.000 mm anuais, com duas estações bem definidas, a seca e a chuvosa, 

esta última no verão, refletindo a maior influência da massa equatorial continental e as 

peculiaridades orográficas. Nas porções tropicais de altitude a média pluviométrica 

anual é de 1.500 mm anuais, enquanto nos trechos sub-tropicais variam entre 1.250 e 

2.000 mm. Nas zonas litorâneas e escarpas da Serra do Mar, a influência do ASAS 

induz a uma redução dos valores de precipitação e a distribuição se torna mais regular 

que nas serras. 

 

A diversidade climatológica fluminense é decorrente, portanto, da combinação de uma 

série de fatores locais e atmosféricos. De fato, a influência da topografia acidentada e 

compartimentada do estado é marcante. Escarpas de blocos falhados separam 

superfícies altas e montanhosas, que mergulham para o interior, de outras planas a 
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suavemente onduladas, que se espraiam desde o município do Rio de Janeiro até o 

Norte Fluminense, constituindo as baixadas litorâneas. A associação relevo-altitude-

maritimidade é responsável pelo aumento da turbulência do ar, podendo induzir a 

formações convectivas com conseqüentes chuvas orográficas nas cotas mais elevadas 

das regiões serranas (CAL, 2006). 

 

Além dos fatores estáticos que influenciam as características do clima no Estado do 

Rio de Janeiro (latitude, relevo, maritimidade e altitude) deve-se ressaltar ainda o fato 

de seu território encontrar-se submetido a ventos de leste e nordeste, que sopram de 

forma constante da borda oeste do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul durante 

grande parte do ano. Tal sistema é ainda o responsável pela manutenção das 

temperaturas médias em patamares mais ou menos elevados, altos níveis de umidade 

relativa e tempo bom, geralmente associado a céu claro e livre de nebulosidade. 

 

Segundo pesquisas desenvolvidas pela Fundação CIDE (1999) é possível definir quatro 

macro-classes térmicas no estado. Estas classes estão diretamente relacionadas às 

altitudes das estações meteorológicas. 

 

A primeira classe, representada pelas baixadas litorâneas, compreendida entre 0 e 200 

metros de altitude, apresenta um clima quente. Verifica-se que os mais elevados níveis 

de deficiência hídrica aparecem nessa região, principalmente na chamada Região dos 

Lagos, entre Cabo Frio e Búzios, onde a vegetação desenvolveu características 

singulares para suportar os fortes períodos de seca, perdendo suas folhas no mínimo 

uma vez por ano. 

 

A faixa de altitude compreendida entre 200 e 400 metros de altitude representa a 

segunda classe térmica do estado, sendo caracterizada por terrenos colinosos das 

depressões dos Rios Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul, além da baixa encosta da frente 

da escarpa do bloco falhado da serra do Mar. A penetração do Anticiclone Polar no 

estado acompanha a direção geral do relevo brasileiro, que é de sudoeste para nordeste, 
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o que faz a linha de instabilidade das frentes frias acompanhar a orientação do relevo, 

cujas escarpas ao Sul são maiores e mais abruptas, originando uma maior turbulência 

do ar. Em conseqüência deste fato, as superfícies mais úmidas são as orientadas para o 

Sul e a barlavento, sendo que as linhas cumeadas da Serra para o Norte apresentam 

uma menor precipitação em função da diminuição das altitudes e também do aumento 

da distância em relação à linha do litoral. 

 

A terceira classe, constituída pelos alinhamentos de cristas do Vale e pelos depósitos 

terciários da Bacia de Resende, apresenta temperaturas brandas, típicas de clima 

mesotérmico. Esta classe compreende a faixa altimétrica de 400 a 1200 metros, nas 

Serras do Mar e da Mantiqueira. 

 

A quarta classe representa os terrenos (elevados) cristalinos das Serras do Mar e da 

Mantiqueira. Estas áreas apresentam excedentes hídricos, existindo apenas um único 

mês com subseca. 

 
 Características Climáticas da Região do Empreendimento: 

O empreendimento situa-se no litoral Norte Fluminense, próximo a praia do Açu, 

no município de São João da Barra. Para a caracterização climática da região da área 

de influência do empreendimento foram analisados os seguintes parâmetros: 

temperatura do ar, precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar e pressão 

atmosférica.  

 

Os dados apresentados foram medidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) e obtidos junto ao Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro 

(SIMERJ) para as proximidades da área de estudo, e correspondem às normais 

climatológicas 2 dos últimos 30 anos (médias obtidas no período de 1961 a 1990). 

 

                                                 
2 As normais climatológicas são obtidas através do cálculo das médias de variáveis meteorológicas, relativas a 
períodos padronizados, obedecendo aos critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial 
(OMM). 
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Os dados apresentados a seguir referem-se à estação de Campos dos Goytacazes 

(no. 83698, coordenadas 21º 45’ S e 41º 20’ W) da rede do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), localizada próxima à área em estudo na Região Norte 

Fluminense. A estação foi instalada em 1976 e funciona até hoje, sendo do tipo 

convencional da rede climatológica principal do INMET e localizada a uma altitude 

de 11,2 m. 

 

 Temperatura: 

Para avaliar o comportamento dos valores mínimos, médios e máximos da 

temperatura do ar, ao longo dos anos, foram elaborados os Quadros 4.2.4-1, 4.2.4-

2 e 4.2.4-3 e as Figuras 4.2.4-2 a 4.2.4-4, referentes às normais climatológicas 

obtidas para a Estação Meteorológica de Campos dos Goytacazes, no período de 

1961 a 1990. 

  

A partir da análise destes dados observa-se que a temperatura média anual na região 

é de cerca de 23,8º C, com média mensal mínima de 20,8º C (em julho) e máxima de 

26,8º C (em fevereiro). Em Campos dos Goytacazes, os dados de temperatura do ar 

apresentaram um mínimo médio anual de 20,1º C e um máximo médio anual de 

29,4º C. 

 

Podem ser destacadas as seguintes amplitudes anuais, por parâmetro de 

temperatura: 

 

• Temperatura Mínima Média: 
 mínima de 16,9 °C, em julho; 
 máxima de 22,9 °C, em fevereiro. 

• Temperatura Média: 
 mínima de 20,8 °C, em julho; 
 máxima de 26,8 °C, em fevereiro. 

• Temperatura Máxima Média: 
 mínima de 26,70 °C, em julho; 
 máxima de 32,6 °C, em fevereiro. 

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-74

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Te
m

pe
ra

tu
ra

 M
ín

im
a 

(°
C

)

Estação Meteorológica - Campos

 
 
 

 
QUADRO 4.2.4-1: VARIAÇÃO MENSAL DA TEMPERATURA MÍNIMA DO AR EM CAMPOS/RJ  

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MÉDIA - °C)   

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnualEstação Meteorológica 

Campos 22,5 22,9 22,5 20,9 19 17,5 16,9 17,5 18,5 19,9 21 21,9 20,1 

Fonte: SIMERJ/INMET. 
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Figura 4.2.4-2: Variação Mensal da Temperatura Mínima do ar em Campos/RJ 

Figura 4.2.4-3: Variação Mensal da Temperatura Média do ar em Campos/RJ 
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QUADRO 4.2.4-2: VARIAÇÃO MENSAL DA TEMPERATURA MÉDIA DO AR EM CAMPOS/RJ  

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MÉDIA - °C)   

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnualEstação Meteorológica 

Campos 26,3 26,8 26,4 24,6 22,8 21,4 20,8 21,6 22,2 23,3 24,4 25,4 23,8 

Fonte: SIMERJ/INMET. 
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QUADRO 4.2.4-3: VARIAÇÃO MENSAL DA TEMPERATURA MÁXIMA DO AR EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MÉDIA - °C)   
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnualEstação Meteorológica 

Campos 32 32,6 32,3 30,3 28,7 27,4 26,7 27,5 27,3 28 29,4 30,6 29,4 
Fonte: SIMERJ/INMET. 

 
 

 Precipitação: 

Os totais pluviométricos da estação de Campos dos Goytacazes (Quadro 4.2.4-4 e 

Figura 4.2.4-5) indicam dois períodos distintos: o período “chuvoso”, que vai de 

novembro a janeiro, e o período “seco”, de junho a agosto. Nesses períodos os 

valores de precipitação são relativamente mais próximos entre si, o que vem de 

encontro às características atmosféricas dominantes nestas épocas do ano. A 

precipitação média anual acumulada é de 1.010,3 mm na região.  

Figura 4.2.4-4: Variação Mensal da Temperatura Máxima do ar em 
Campos/RJ 
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QUADRO 4.2.4-4: VARIAÇÃO MENSAL DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MM) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnualEstação Meteorológica 

Campos 140,4 76,9 82,3 75,6 53,6 34,1 43,1 31,3 55,7 107,8 160,6 148,9 1010,3

Fonte: SIMERJ/INMET. 

 
 
 Pressão Atmosférica: 

As diferenças de pressão têm uma origem térmica estando diretamente relacionadas 

com a radiação solar e os processos de aquecimento das massas de ar. Formam-se a 

partir de influências naturais, como: continentalidade, maritimidade, latitude, 

altitude.  

 

Sazonalmente, os valores de pressão atmosférica são maiores no inverno que no 

verão, graças à interação de diversos fatores meteorológicos, como as maiores 

freqüências de entrada de frentes e maiores intensidades das massas polares 

migratórias, dentre outros.  

Figura 4.2.4-5: Variação Mensal da Precipitação pluviométrica em 
Campos/RJ 
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No verão, o mais intenso aquecimento solar à superfície cria forças de flutuação que 

induzem a movimentos verticais ascendentes, com ou sem a formação de nuvens, 

reduzindo, portanto, os valores da pressão atmosférica à superfície. A variabilidade 

mensal média da pressão atmosférica é apresentada no Quadro 4.2.4-5 e na Figura 

4.2.4-6, onde se percebe um máximo de 1019 hPa em julho e um mínimo de 1011 

hPa em janeiro, fevereiro e dezembro. Dessa forma, configura-se uma amplitude 

anual média de 8,4 hPa. A pressão atmosférica média anual é de 1014 hPa. 

 

Numa visão transiente, o domínio de massas de ar polar, migratórias de inverno na 

área do empreendimento, pode levar a elevados valores de pressões atmosféricas, 

próximas de 1030 hPa, o que significa a presença de ar muito frio na região. Por 

outro lado, no verão, a formação das áreas de convergência atmosférica sobre o 

oceano nas proximidades do litoral Norte Fluminense, podem reduzir as pressões 

atmosféricas a valores próximos de 1000 hPa. 

 

É importante destacar, ainda, que a área do empreendimento encontra-se na 

trajetória de deslocamentos de frentes frias durante todas as épocas do ano, o que 

pode resultar em significativas variações de pressão atmosférica em curtos intervalos 

de tempo, sobretudo durante rápidas passagens de sistemas frontais. 
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Figura 4.2.4-6: Variação 
Mensal da Pressão Atmosférica 

em Campos/RJ 
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QUADRO 4.2.4-5: VARIAÇÃO MENSAL DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS  (HPA) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnualEstação 
Meteorológica 

Campos 1011 1011 1012 1014 1016 1018 1019 1018 1017 1014 1012 1011 1014 

Fonte: SIMERJ/INMET. 

 

 Umidade Relativa: 

A quantidade de vapor de água ou umidade do ar é variável e está relacionada com 

outros fatores climáticos como temperatura e pressão. Os valores de umidade 

relativa são inversamente proporcionais à temperatura do ar e dependentes, ainda, 

dos processos de aquecimento ou resfriamento do ar, transporte horizontal de 

vapor d’água e precipitações. Em situações transitórias, os valores de umidade 

relativa do ar na região podem sofrer significativas variações temporais, 

principalmente quando se comparam as situações pré-frontais e frontais. 

 

Em Campos dos Goytacazes ocorrem duas máximas da umidade relativa do ar 

(Quadro 4.2.4-6 e Figura 4.2.4-7) anualmente (inverno e verão), intercaladas por 

duas mínimas (outono e primavera). Cabe ressaltar a igualdade dos valores médios 

de umidade relativa nos meses de maio, junho e julho para a localidade, o que indica 

a predominância das circulações atmosféricas sobre as condições locais 

(maritimidade, topografia, uso, tecido urbano e uso e ocupação do solo). 

 

Assim, pode-se caracterizar a umidade relativa do ar em Praia do Açu com mínimos 

de 77% em fevereiro e setembro e máximo de 80% de maio a julho, o que 

caracteriza uma variabilidade anual de apenas 2%. A média anual de umidade 

relativa do ar em Campos é de 79%. 
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QUADRO 4.2.4-6: VARIAÇÃO MENSAL DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM CAMPOS/RJ 
NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (%) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnualEstação Meteorológica 

Campos 79 77 78 79 80 80 80 78 77 79 79 80 79 
Fonte: SIMERJ/INMET. 

 

4.2.4.2 Circulação Atmosférica e Regime de Ventos 

 

A circulação atmosférica de baixos níveis na região Sudeste brasileira, na qual encontra-

se inserida a área do empreendimento, é diretamente influenciada e dominada pela ação 

de um sistema sinótico de alta pressão subtropical denominado “Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul” (ASAS), pela passagem de sistemas frontais sobre a 

região e por circulações locais (Figura 4.2.4-8). 

 

O ASAS, também conhecido como “Alta Subtropical do Atlântico Sul”, é influenciado 

pelos gradientes de temperatura entre oceano e continente e é o principal responsável 

pelas condições meteorológicas normais na costa leste brasileira. É um sistema semi-

estacionário que não apresenta uma posição fixa, tendendo a se deslocar para o sudeste 

no verão (com seu centro localizado em torno de 30º S e 15º W), período no qual os 

Figura 4.2.4-7: Variação Mensal da Pressão Atmosférica em 
Campos/RJ 
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ventos de nordeste são mais intensos; e para o noroeste no inverno (22º S e 30º W), 

quando os ventos de nordeste são mais fracos e é freqüente a passagem de sistemas 

frontais, gerando ventos de quadrante Leste e Norte durante a maior parte do ano 

(PINHO, 2003). Este sistema atua diretamente no Brasil e influencia o clima do país 

durante todo ano, pois dele dependem os mecanismos de penetração de massas de ar 

provenientes do Sul, a geração de sistemas de meso-escala continentais, 

desenvolvimentos convectivos, dentre outros. No inverno ele inibe a entrada de frentes 

e causa inversão térmica e concentração de poluentes nos principais centros urbanos 

das regiões Sudeste e Sul. Nestas regiões, a dinâmica desse sistema também favorece a 

formação de nevoeiros e geadas. Na região nordeste, contribui ainda para o regime de 

chuvas no litoral. 

 

 
 
 
 
. 

 

A variabilidade sazonal do padrão de ventos da região Sudeste brasileira, associada ao 

deslocamento do ASAS, é caracterizada pelo predomínio de ventos de NE no verão e 

ventos de ENE no inverno. As alterações neste padrão climatológico médio da 

atmosfera têm relação direta com a freqüência de ocorrência de sistemas frontais e 

Figura 4.2.4-8: Imagem do satélite GOES-8 indicando a 
influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul 
(ASAS), posição mais comum. Fonte: PINHO (2003) 
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ciclones extratropicais sobre a região. Estes sistemas atuam durante o ano inteiro, 

sobre toda a região do Atlântico Sul, apresentando freqüências maiores nas latitudes 

mais altas e menores nas latitudes mais baixas (ECOLOGUS, 2006b).  

 

A interação entre a convecção tropical e um sistema frontal ocorre mais 

freqüentemente quando este último se encontra na faixa latitudinal entre 20º e 35º S. O 

deslocamento desses sistemas frontais está associado ao escoamento ondulatório de 

grande escala. A intensificação ou dissipação dos mesmos está relacionada com as 

características atmosféricas sobre o continente. Algumas regiões do Brasil, tais como as 

regiões Sul e Sudeste são regiões frontogenéticas, i.e. as frentes podem se formar ou se 

intensificar nessas regiões (SATYAMURTY & MATTOS, 1989). 

 

A região Sudeste do Brasil é freqüentemente influenciada pela passagem de sistemas 

frontais. Esses sistemas são formados quando as massas de ar frio, provenientes do Sul 

do Atlântico se deslocam de encontro às massas de ar quente, localizadas nos trópicos. 

Esse encontro cria uma região de instabilidade com intensa atividade convectiva, onde 

ocorre a formação de nuvens de acentuado desenvolvimento vertical, como 

cumulunimbus, provocando pancadas de chuvas e, algumas vezes, rajadas de vento na 

superfície (PINHO, 2003). 

 

Nos meses de inverno, as massas de ar com altas pressões e baixas temperaturas, que 

acompanham as frentes frias, avançam pelo interior do continente na direção Norte-

Nordeste, desviando-se para o mar na latitude de 20°S, quando perdem as próprias 

características e se fundem com a alta do Atlântico. Durante o verão os sistemas 

frontais podem permanecer semi-estacionários no litoral da região Sudeste brasileira em 

função do chamado “bloqueio atmosférico”. Como conseqüência, células convectivas de 

grandes dimensões verticais passam a se organizar em faixas entre 15º e 20º S e 40º e 50º 

W, ocasionando prolongadas precipitações de caráter intenso. 
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ECOLOGUS (2006b) apresenta análises estatísticas da ocorrência de sistemas frontais 

durante um período de 26 anos (compreendido entre 01/01/1980 e 31/12/2005), para 

os períodos de verão (janeiro a março) e inverno (junho a agosto), respectivamente, 

com base em dados de vento provenientes do banco de dados do NCEP e referentes 

às coordenadas 20º S e 35,625º W, próximas à região do empreendimento.  

 

Os resultados mostram que, para este conjunto de dados e para a suposição adotada, 

nos meses de inverno o número de frentes por mês é 1,5 vezes maior do que no verão 

e que durante o inverno a duração média das frentes é praticamente o dobro da 

observada no período de verão. 

 

A circulação regional predominante no litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro está 

associada à borda oeste-sudoeste do ASAS, com direções de vento variando de 

nordeste a este ao longo de praticamente o ano inteiro. Entretanto, circulações de 

meso-escala decorrentes de aquecimentos diferenciais continente-oceano e montanha-

vale podem alterar local e temporariamente os regimes de vento.  

 

A entrada de frentes frias e linhas de estabilidade, por exemplo, alteram 

significativamente estes regimes. As condições de tempo locais sofrem ainda influências 

das perturbações ondulatórias, que migram e modificam-se enquanto induzidas pela 

circulação atmosférica dominante.  

 

A atividade da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul3) no verão cria uma 

situação meteorológica marcante na região Sudeste do Brasil, principalmente no 

Estado do Rio de Janeiro. As frentes ficam estacionadas por períodos de 5 a 10 dias, 

produzindo precipitações médias de 300 mm no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Um outro tipo de perturbação que afeta a região Sudeste, de outubro a abril, é 

conhecida pelos meteorologistas como linhas de instabilidade tropical. Uma linha de 
                                                 
3 Larga faixa de nebulosidade de orientação NW/SE que se estende desde o sul da Amazônia até a região central 
do Atlântico Sul caracterizada por intensa atividade convectiva. 
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instabilidade é uma onda de baixa pressão de deslocamento muito rápido, de até 

60 km/h. Um aspecto marcante das linhas de instabilidade são os ventos fortes e 

turbulentos de W a NW e a duração de sua passagem, em torno de 3 horas. A extensão 

da linha pode ser de várias centenas de quilômetros. A chegada de uma linha de 

instabilidade é acompanhada por ventos de rajada de 60 km/h a 90 km/h, por 

trovoadas e relâmpagos. Nas regiões serranas, com freqüência, ocorrem chuvas de 

granizo. Este fenômeno está relacionado com o forte aquecimento de verão e a queda 

da pressão. 

 

Com a finalidade de subsidiar estudos técnicos para implantação do Terminal Portuário 

de Porto do Açu, no município de São João da Barra, RJ, vêm sendo realizados 

monitoramentos das condições meteorológicas e oceanográficas na região de 

implantação deste terminal desde 2007. Os dados meteorológicos foram obtidos 

através da implantação de uma estação meteorológica na Praia do Açu, com sensores 

instalados a uma altura de aproximadamente 11,5 m. Informações detalhadas sobre as 

medições, os dados e os resultados destas campanhas de medição são apresentados em 

MICROARS (2007) e MICROARS (2008). 

 

As Figuras 4.2.4-9 e 4.2.4-10 apresentam as estatísticas dos ventos observados na 

Praia do Açú durante cada uma das campanhas mensais realizadas nos períodos de 

março a agosto de 2007 e setembro de 2007 a fevereiro de 2008, respectivamente. As 

Figuras 4.2.4-11 e 4.2.4-12, por sua vez, apresentam as estatísticas totais referentes a 

cada um destes períodos.  

 

Pode-se observar claramente que os ventos mais freqüentes durante todo o período de 

medições foram provenientes de NNE, NE e ENE. A essas direções estão associados 

ventos moderados a fortes, nas classes 3-5, 5-8 e 8-11 m/s.  

 

No período de março a agosto de 2007 os ventos mais intensos (classe de 8-11 m/s) 

estão associados às direções NNE, NE e ENE. Ventos nas classes 3-5 e 5-8 m/s 
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também foram observados nas direções SE, SSW, SW e WSW, associando-se uma 

freqüência significativa aos ventos na classe 5-8 m/s vindos de SW, especialmente no 

mês de abril. Às direções NNE, SSW, SW, WSW e W estão associadas as maiores 

freqüências de ventos fracos, na classe 1,5-3 m/s.  

 

No período de setembro de 2007 a fevereiro de 2008 os ventos mais intensos (classe 

>11 m/s) estão associados às direções NE e ENE. Ventos na classe 8-11 m/s também 

foram observados nas direções E, ESE e SE. Ventos nas classes 3-5 e 5-8 m/s também 

foram observados nas direções SE, SSW e SW. Às direções NNE, SSW, SW e WSW 

estão associadas as maiores freqüências de ventos fracos, na classe 1,5-3 m/s. 
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Figura 4.2.4-9: Estatística de ventos observados na Praia do Açu durante as campanhas de março a 
agosto de 2007. Fonte: Microars (2007). 
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Figura 4.2.4-10: Estatística de ventos observados na Praia do Açu durante as campanhas de setembro 
de 2007 a fevereiro de 2008. Fonte: Microars (2008). 
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Figura 4.2.4-11: Estatística de ventos observados na Praia do Açu durante os meses de março a agosto 
de 2007. Fonte: Microars (2007). 
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Figura 4.2.4-12: Estatística de ventos observados na Praia do Açu durante os meses de setembro de 

2007 a fevereiro de 2008. Fonte: Microars (2008). 
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4.2.4.3  Caracterização da Qualidade do Ar 

 

Introdução 

 

A qualidade do ar de uma região é conseqüência de um sistema complexo que envolve 

o clima, as condições físicas e meteorológicas incidentes nessa região, a emissão de 

contaminantes atmosféricos por fontes fixas e móveis, situadas em escala local ou 

distante, e sendo a concentração dos poluentes na atmosfera resultado dessas 

interações. 

 

O Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR foi concebido 

com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da 

qualidade do ar válidas para todo o território nacional, conforme previsto na Lei nº 

6.938/81, pela Resolução Conama Nº 05/89, dando definições e diretrizes para 

prevenção e gerenciamento. 

 

Em 28/06/90, com base na referida norma, foi editada a Resolução Conama Nº 

03/90, que estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise 

dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade, atinentes a um plano de emergência 

para episódios críticos de poluição do ar, visando providências dos governos estaduais 

e municipais, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde pública. 

 

A mesma Resolução estabeleceu também que: “Enquanto cada Estado não definir as 

áreas de Classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução 

CONAMA nº 05/89, serão adotados os padrões primários de qualidade do ar 

estabelecidos nesta Resolução”.  

 

O Quadro 4.2.4-7 apresenta os padrões de qualidade do ar primários e secundários, 

segundo a Resolução CONAMA 03/90. 
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QUADRO 4.2.4-7: PADRÕES DE QUALIDADE DO AR PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS, SEGUNDO A 

RESOLUÇÃO CONAMA 03/90 

PADRÃO PRIMÁRIO B PADRÃO SECUNDÁRIO C 

POLUENTE CONCENTRAÇÃO 

(µG/M³) 
REFERÊNCIA 

TEMPORAL 
CONCENTRAÇÃO 

(µG/M³) 
REFERÊNCIA 

TEMPORAL 
80 a 1 ano 60 a 1 ano Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) 240 24 horas 150 24 horas 
50 1 ano 50 1 ano Partículas Inaláveis 

<10 µm (PI) 150 24 horas 150 24 horas 
80 1 ano 40 1 ano Dióxido de Enxofre 

(SO2) 365 24 horas 100 24 horas 
10.000 (9 ppm) 8 horas 10.000 (9 ppm) 8 horas Monóxido de 

Carbono (CO) 40.000 (35 ppm) 1 hora 40.000 (35 ppm) 1 hora 
100 1 ano 100 1 ano Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) 320 1 hora 190 1 hora 
150 24 horas 100 24 horas 

Fumaça 
60 1 ano 40 1 ano 

Ozônio (O3) 160 1 hora 160 1 hora 
Notas: 
a) Média Geométrica 
b) Padrão Primário – concentrações que se ultrapassadas poderão afetar a saúde da população. 
c) Padrão Secundário – concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da 

população bem como o mínimo dano à fauna e à flora. Em áreas poluídas, podem ser entendidos como 
níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A região em estudo é desprovida de séries históricas de monitoramento da qualidade 

do ar abrangentes e consistentes. Dessa forma, não foram encontradas estações de 

monitoramento sistemático das concentrações de poluentes atmosféricos, operadas por 

entidades públicas ou privadas, cujos dados estivessem disponíveis para utilização no 

presente estudo.  

 

Sendo assim, visando o conhecimento da situação atual da qualidade de ar da área em 

estudo, foram utilizadas medições realizadas na estação Água Preta, uma estação móvel 

da EcoSoft. Essa empresa monitora a qualidade do ar na área do Porto do Açu desde 
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novembro de 2007. As medições e análises utilizadas na presente caracterização são 

apresentadas em Ecosoft, 2008.  

 

Esta estação foi instalada pela EcoSoft numa propriedade rural, na localidade de Água 

Preta, no município de São João da Barra (285.823 E; 7.582.901 N, UTM SAD 69, 24 

K), e dista aproximadamente 8 km a sudoeste do centro do terreno de implantação do 

Pátio Logístico, conforme apresentado na Figura 4.2.4-13. 

 

 

 
Figura 4.2.4-13: Estatística de ventos observados na Praia do Açu durante os meses de setembro de 

2007 a fevereiro de 2008. Fonte: Microars (2008). 
Legenda: 

 
     

 

O Quadro 4.2.4-8  apresenta a relação de parâmetros medidos na campanha de 

monitoramento da qualidade do ar e os respectivos procedimentos de medição 

empregados. Vale ressaltar que os métodos e equipamentos utilizados para realização 

     Estação automática de monitoramento da qualidade do ar e meteorologia - Água
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do monitoramento são certificados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos da América - EPA.  

 

QUADRO 4.2.4-8: PARÂMETROS MONITORADOS NA ESTAÇÃO AUTOMÁTICA INSTALADA EM 

ÁGUA PRETA - SÃO JOÃO DA BARRA - RJ 

PARÂMETRO MONITORADO METODOLOGIA DE MEDIÇÃO EQUIPAMENTO UTILIZADO 

Partículas totais em suspensão 
(PTS) Absorção de raios beta Met One BAM 1020 

 
Partículas inaláveis (PI como 
PM10) Absorção de raios beta Met One BAM 1020 

Dióxido de enxofre (SO2) Fluorescência aos raios 
ultravioleta Horiba APSA-360CE 

Dióxido de nitrogênio (NO2) Quimiluminescência Horiba APNA-360CE 
Monóxido de Nitrogênio (NO) Quimiluminescência Horiba APNA-360CE 
Óxidos de nitrogênio (Nox) Quimiluminescência Horiba APNA-360CE 

Monóxido de carbono (CO) Absorção de infravermelho não 
dispersivo Horiba APMA-360CE 

Hidrocarnetos totais (HCT) Ionização de chama Horiba APHA-360CE 
Hidrocarbonetos não metanos 
(HCnM) Ionização de chama Horiba APHA-360CE 

Metano (CH4) Ionização de chama Horiba APHA-360CE 
Ozônio (O3) Absorção de ultravioleta Horiba APOA-360CE 
Velocidade escalar do vento 
(VV) Anenômetro de conchas Met One 014A 

Direção escalar do vento (DV) Biruta com pá balanceada Met One 014A 
 

 
Análises da Qualidade do Ar 

 

A caracterização da qualidade do ar na estação de monitoramento contínuo de Água 

Preta foi realizada com base nas análises das séries temporais medidas no período de 

18/11/2007 a 23/07/2008. 

 

As concentrações dos poluentes atmosféricos regulamentados (e complementares) 

presentes na atmosfera da região foram continuamente medidas e registradas como 

médias horárias, 24 horas por dia, conforme recomendações da EPA e da FEEMA, 

para os seguintes parâmetros:  
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 Partículas Totais em Suspensão (PTS); 

 Partículas Inaláveis (PI como PM10); 

 Dióxido de Enxofre (SO2); 

 Dióxido de Nitrogênio (NO2); 

 Monóxido de Nitrogênio (NO); 

 Óxidos de Nitrogênio (NOx); 

 Monóxido de Carbono (CO); 

 Ozônio (O3), Monóxido de carbono (CO); 

 Hidrocarbonetos Totais (HCT); 

 Hidrocarbonetos Não Metano (HCnM) e, 

 Metano (CH4). 

 

Visando facilitar a compreensão da presente caracterização, para a análise das séries de 

dados gerados foram utilizadas análises de estatística descritiva e gráficos de séries 

temporais.  

 

Nas análises apresentadas, as concentrações dos poluentes são comparadas aos padrões 

primários de qualidade do ar estabelecidos pela resolução CONAMA 03/90, quando 

aplicável. É importante observar que a comparação com os padrões é feita 

graficamente através da leitura direta das medições para o caso de padrões com 

referência temporal de 1 hora, ou com a leitura da média móvel de intervalo 

compatível, no caso de referências temporais maiores que 1 hora. As escalas dos 

gráficos foram ajustadas para facilitar a comparação dos resultados com os padrões de 

qualidade do ar aplicáveis à região.   

 

O Quadro 4.2.4-9  apresenta as análises estatísticas descritivas das séries de dados 

horários de qualidade do ar obtidas na estação Água Preta no período de 18/11/2007 a 

23/07/2008. 
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QUADRO 4.2.4-9: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS SÉRIES DE DADOS DE QUALIDADE  
DO AR DA ESTAÇÃO ÁGUA PRETA 

POLUENTE 
MÉDIA 

ARITMÉTICA 
DESVIO 

PADRÃO 
MÍNIMO MÁXIMO 

PTS [µg/m³] 22,0 12,0 2,0 177,0 
PI [µg/m³] 17,0 9,0 0,0 152,0 

SO2 [µg/m³] 5,1 5,1 0,5 23,4 
NO2 [µg/m³] 4,8 3,7 0,0 39,9 
NO [µg/m³] 2,3 1,2 1,1 18,5 
NOX [µg/m³] 7,1 4,5 1,2 46,1 
CO [µg/m³] 372,5 184,2 53,8 1.299,3 
HCT [ppm] 1,5 0,5 0,2 5,6 

HCnM [ppm] 0,4 0,2 0,0 2,2 
CH4 [ppm] 1,11 0,46 0,02 5,15 
O3 [µg/m³] 44,5 15,9 2,8 101,4 

 

Nos gráficos (Figuras 4.2.4-14 a 4.2.4-15) apresentados a seguir encontram-se os 

resultados das concentrações horárias dos poluentes monitorados na estação Água 

Preta. 

 
Figura 4.2.4-14: Concentração de Partículas Totais em Suspensão – Estação Água Preta
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Figura 4.2.4-15: Concentração de Partículas Inaláveis – Estação Água Preta 

Figura 4.2.4-16: Concentração de Dióxido de Enxofre – Estação Água Preta 
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Figura 4.2.4-17: Concentração de Dióxido de Nitrogênio – Estação Água Preta 

Figura 4.2.4-18: Concentração de Monóxido de Nitrogênio e Óxidos de Nitrogênio – Estação Água Preta
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Figura 4.2.4-19: Concentração de Monóxido de Carbono – Estação Água Preta 

Figura 4.2.4-20: Concentração de Hidrocarbonetos – Estação Água Preta 
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Resultados e Discussão 

 

A partir dos dados obtidos através do monitoramento contínuo realizado no período 

de 18/11/2007 a 23/07/2008 na estação Água Preta, pode-se observar que: 

 

 Nenhum parâmetro monitorado apresentou concentrações superiores aos limites 

máximos estabelecidos pelos padrões legais vigentes no Brasil (Resolução 

CONAMA 03/1990); 

 O poluente que apresentou as maiores concentrações, quando comparadas aos 

padrões de qualidade do ar, foi o ozônio (O3), com o valor máximo situado em 

101,4 µg/m3. Os demais poluentes apresentaram concentrações em níveis 

significativamente inferiores aos padrões legais vigentes. 

 

O ozônio, utilizado como um traçador de um grupo de poluentes denominado de 

oxidantes fotoquímicos, não é um poluente emitido diretamente por fontes industriais, 

Figura 4.2.4-21: Concentração de Ozônio – Estação Água Preta
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veiculares ou naturais, mas sim formado na troposfera por meio de reações 

fotoquímicas de poluentes precursores, tais como os óxidos de nitrogênio (NOX) e 

compostos orgânicos voláteis. O poluente ozônio normalmente apresenta-se com 

maiores concentrações em horários com maior intensidade de luz solar.  

 

Os óxidos de nitrogênio, NO e NO2, são normalmente resultantes de processos de 

combustão veicular e industrial, enquanto que os hidrocarbonetos e os compostos 

orgânicos voláteis são emitidos através de processos evaporativos, queima incompleta 

de combustíveis automotivos, em processos industriais e também por certos tipos de 

vegetais.   

 

Na atmosfera mais próxima ao solo, na presença dos precursores, o ozônio é tanto 

formado quanto consumido em complexas reações fotoquímicas, estabelecendo um 

equilíbrio químico dependente ainda das condições meteorológicas. As massas de ar 

contendo precursores e/ou ozônio podem se dispersar desde as áreas de maior 

emissão para áreas afastadas das fontes emissoras. Assim, concentrações elevadas de 

ozônio também podem ser encontradas nas periferias dos grandes centros e mesmo 

em áreas distantes (dezenas a centenas de quilômetros) de focos de emissão e sem 

fontes significativas de poluição locais. 

 

O Quadro 4.2.4-10 apresenta o resumo dos resultados das concentrações de poluentes 

obtidas na campanha de monitoramento e suas comparações com as concentrações 

limite estabelecidas pelos padrões primários de qualidade do ar da Resolução 

CONAMA 03/90. São apresentadas as concentrações médias aritméticas obtidas 

durante os 248 dias de monitoramento (5.952 registros médios horários, com exceção 

de dados eventualmente invalidados) que foram comparadas às concentrações médias 

anuais preconizadas pelos padrões da resolução citada.  

 

As concentrações médias (248 dias) de cada poluente, obtidas na campanha realizada, 

foram ainda comparadas, em caráter de projeção, com os limites estabelecidos pelo 
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padrão de longo período (médias anuais). Os padrões de curto período (1, 8 e 24 h) 

foram comparados aos resultados das máximas concentrações para cada tempo de 

média compatível (médias móveis), para cada uma das referências temporais 

consideradas. 

 

QUADRO 4.2.4-10:  RESUMO ESTATÍSTICO DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DO AR EM ÁGUA PRETA E COMPARAÇÃO COM OS PADRÕES PRIMÁRIOS DA 

QUALIDADE DO AR (RESOLUÇÃO CONAMA 03/90)  - PERÍODO DE 18/11/2007 A 23/07/2008   

ESTAÇÃO ÁGUA PRETA 
POLUENTE 

REFERÊNCIA 

TEMPORAL 
PQA

R A 
CONCENTRAÇÃO FRAÇÃO DO 

PQAR [%] E 

24 h 240 58,1 d 24 
PTS [µg/m³] 

Média anual 80 e 22,3 f 27 
24 h 150 38,8 d 25 

PI [µg/m³] 
Média anual 50 16,9 f 33 

24 h 365 15,9 d 4 
SO2 [µg/m³] 

Média anual 80 5,1 f 6 
1 h 320 39,9 b 12 

NO2 [µg/m³] 
Média anual 100 4,8 f 4 

1 h 40.000 1.299,3 b 3 
CO [µg/m³] 

8 h 10.000 1.100,5 c 11 
O3 [µg/m³] 1 h 160 101,4 b 63 

Notas: 
a. padrão primário da qualidade do ar estabelecido pela Resolução Conama 03/1990; 
b. concentração máxima obtida por médias horárias 
c. concentração máxima obtida por médias móveis de 8 h; 
d. concentração máxima obtida por médias móveis de 24 h; 
e. fração de contribuição relativa ao padrão primário de qualidade do ar (100 * 

Concentração Máxima / Padrão de Qualidade do Ar aplicável); 
f. valor da média aritmética do período monitorado (248 dias); 
g. média geométrica anual. 

 

Com base na comparação apresentada no Quadro 4.2.4-10, conclui-se que: 

 

 A área abrangida pelo presente estudo possui atualmente níveis satisfatórios de 

qualidade do ar para todos os poluentes, com concentrações situadas em patamares 

inferiores aos padrões de qualidade do ar vigentes na legislação Brasileira. 

 O poluente ozônio (O3), foi o que apresentou concentrações com maior 

significância em relação aos padrões de qualidade do ar. Para este poluente foi 
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identificada ocorrência de concentração máxima com contribuição relativa aos 

padrões de qualidade do ar superiores da ordem de 63%.  

 Os demais poluentes apresentaram níveis de contribuição relativa em patamares 

inferiores a 33%, para o caso das médias de longo período de (PI).  

 

O monitoramento da qualidade do ar já vinha sendo realizado mesmo antes da 

implantação do Porto do Açu e teve continuidade com início das obras. Observou-se 

que a implantação do empreendimento até o período medido não interferiu na 

qualidade do ar da região. Contudo, este monitoramento deverá ser mantido para que 

se possa garantir a avaliação continuada na qualidade do ar ao longo de todo o período 

de  implantação e de operação do empreendimento. 

 

4.2.5 Caracterização Oceanográfica 

 

O diagnóstico da região em estudo apresentado a seguir baseia-se em dados históricos 

secundários medidos em regiões próximas à do empreendimento (ex: ECOLOGUS, 

2002), dados primários obtidos em regiões costeiras próximas (ex: ECOLOGUS, 2008; 

MICROARS, 2007; MICROARS, 2008), estudo anteriores (CAL, 2006; CRA, 2008) e 

referências consagradas na literatura científica (ex: FEMAR, 1996). 

 

4.2.5.1 Batimetria 

 

A região próxima à costa da Barra do Açu caracteriza-se por uma extensa plataforma 

continental, na qual a isóbata de 20 m alcança uma distância de 34 km da costa, 

chegando a atingir distâncias de até 45 km da costa, em frente à estação de Grussaí, ao 

Sul da foz do rio Paraíba do Sul.  

 

A isóbata de 20 m se inicia no Cabo de São Tomé, quando o alinhamento da costa 

muda de SW-NE para S-N, e segue até a Ponta dos Castelhanos, ao Norte da foz do 
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rio Paraíba do Sul, nas coordenadas de 40° 40’ W e 20° 45’ S, de onde segue 

margeando a costa brasileira rumo ao Norte com distâncias inferiores a 5 km da costa.  

 

No trecho próximo ao Cabo de São Tomé, observa-se o banco de areia de São Tomé, 

caracterizado pela extensão da isóbata de 10 m até a uma distância de cerca de 16 km 

da costa, no trecho em frente ao Farol do Açu. Tal banco de areia tem alinhamento W-

E e, em média, uma largura de 3 km, se estendendo do Baixio do Veiga na costa até o 

Cabeço de Fora (nas coordenadas 40° 48’ W e 22° S), onde também se encontra um 

pequeno banco de areia com diâmetro de 3 km.  

 

Na altura de Barra do Furado a isóbata de 10 m tem uma largura de cerca de 4,5 km, 

passando, a partir daí, a exibir uma distância maior da costa, caracterizando o início do 

banco de areia. Ao Norte do banco de São Tomé, a isóbata de 10 m volta a se 

aproximar da costa, distando apenas 600 m da mesma, no trecho próximo à Barra do 

Açu, onde a isóbata tem cerca de 1,5 km de distância da costa. A partir daí a isóbata de 

10 m volta a se afastar, mantendo este aspecto até a foz do rio Paraíba do Sul, onde 

tem uma largura de 3,0 km (CAL, 2006). 

 

Em frente à Barra do Açu, a isóbata de 10 m se distancia cerca de 4,5 km da costa, a 

isóbata de 20 m cerca de 34 km e a de 50 m cerca de 65 km. Neste trecho da costa, a 

plataforma continental apresenta largura de cerca de 100 km, conforme pode ser 

observado na Figura 4.2.5-1. De acordo com a batimetria da região nas proximidades 

da área de dragagem,  a lâmina d’ água encontra-se entre 13 e 17 m. 
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4.2.5.2 Regime de Circulação 

 

Conforme a divisão proposta pelo Programa REVIZEE (Programa de Avaliação do 

Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva), a área de 

influência do Porto do Açu está inserida na região central da Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) brasileira, mais especificamente na região da plataforma continental 

interna, localizada na Bacia de Campos. Esta região apresenta um sistema tipicamente 

oligotrófico, dominado pelas águas tropicais da Corrente do Brasil (CB), que transporta 

na direção Sul a Água Tropical (AT) de elevada temperatura (22 a 24  C no inverno, e 

25 a 27  C no verão) e salinidade (36,5 a 37,0) na superfície (CASTRO FILHO & 

MIRANDA, 1998). 

 

ÁREA DO PORTO 
 DO AÇU 

Figura 4.2.5-1: Trecho da Carta Náutica nº 1400 da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. Fonte: DHN (www.dhn.mar.mil.br). 
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A circulação oceânica na região da Bacia de Campos é determinada por forçantes 

variadas, que se sobrepõem de modo diferenciado, dependendo de fatores 

morfológicos e dinâmicos da área. Em região de oceano profundo, a composição da 

passagem de frentes e do fluxo determinado pela Corrente do Brasil é preponderante. 

Sobre a plataforma há amplificação natural do sinal de maré e intensificação dos 

padrões meteorológicos locais (brisa marinha e efeitos orográficos no vento). 

Sobreposto a estes sinais existe a presença energética da passagem de frentes 

meteorológicas (ECOLOGUS, 2006a).  

 

A região da CB é formada pelo empilhamento das massas de água características do 

Atlântico Sul. Nos primeiros três quilômetros de coluna d’água encontram-se Água 

Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica 

(AIA) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN). 

 

A corrente que flui para Sudoeste durante o verão é reforçada pelos ventos que 

provêm principalmente de Nordeste nessa estação devido à influência do ASAS 

(“Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul”). Outra conseqüência do predomínio dos 

ventos de NE é a ressurgência de águas frias (Água Central do Atlântico Sul – ACAS) 

em regiões costeiras. Esses eventos são muito comuns na região de Cabo Frio. No 

inverno, entretanto, a alta incidência de sistemas frontais induz a ocorrência de 

correntes com direção Nordeste nas porções interna e média da plataforma (CASTRO 

FILHO & MIRANDA, 1998). 

 

A principal variabilidade introduzida no padrão de circulação hidrodinâmica na região 

da Bacia de Campos é determinada pela passagem de sistemas frontais. Esses 

fenômenos possuem um padrão sazonal bastante definido, sendo mais intenso e 

freqüentes no inverno, em oposição ao observado no verão. 
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Segundo FEMAR (1996), de modo geral, na região central do Atlântico Sul, verifica-se 

a predominância de correntes direcionadas para SW durante todo o ano, sendo que no 

outono há uma ligeira tendência para W e na primavera uma ligeira tendência para S.  

 

Na região próxima à costa capixaba e Norte Fluminense, as correntes seguem o padrão 

similar ao da região como um todo, com alinhamento médio das correntes para SW. O 

trecho mais próximo à Barra do Açu, em frente à costa de Cabo Frio (coordenadas de 

23° S e 40° 30’ W), apresenta magnitudes médias de 0,4 m/s no verão e na primavera; 

0,3 m/s no inverno, e 0,2 m/s no outono. 

 

CAL (2006) apresenta ainda os resultados das observações de correntes de maré nas 

proximidades da área em estudo em três níveis de lâmina d'água (superfície, 13 e 25 m), 

durante 25 horas, medidas pela DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação).  Os 

resultados destas medições mostram que na superfície as correntes são normalmente 

influenciadas pelos ventos reinantes.  

 

Nas enchentes vão para W, com velocidades de até 0,6 nós, e nas vazantes para SE, 

com velocidades inferiores a 0,6 nós. Na profundidade de 13 m as correntes se dirigem 

para WNW nas enchentes, com velocidades superiores a 0,6 nós, e nas vazantes para 

ENE, com velocidades de até 0,6 nós. No fundo (25 m) a direção das correntes é para 

W nas enchentes, com mais de 0,6 nós, e ENE nas vazantes, com menos de 0,6 nós. 

 

A análise dos dados de corrente medidos na região costeira adjacente ao Terminal 

Portuário (MICROARS, 2007; MICROARS, 2008) mostra que o padrão de circulação 

nesta região é fortemente influenciado pelas condições meteorológicas locais. Os dados 

de corrente medidos apresentaram modulação significativa, em função das marés e a 

sua magnitude apresentou a tendência geral de diminuição com a profundidade. 

 

No que diz respeito às intensidades de corrente, foram observadas velocidades 

máximas de 1 m/s, próximo à superfície, associadas à direção SSE, embora os valores 
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médios sejam sensivelmente inferiores a este. A direção geral das correntes em ambos 

os períodos foi de SSE, sendo observadas inversões de correntes para NW e NE no 

período de março a agosto de 2007 (Figura 4.2.5-2) e para NW e NNW no período de 

setembro de 2007 a fevereiro de 2008 (Figura 4.2.5-3). 

 

 

 

Figura 4.2.5-2: Diagrama vetorial das correntes monitoradas ao largo da Praia do Açu (em azul) e 
diagrama vetorial dos ventos (em verde) observados no período de março a agosto de 2007. As 

profundidades estão referenciadas ao nível de baixa-mar. Fonte: MICROARS (2007). 
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Figura 4.2.5-3: Diagrama vetorial das correntes monitoradas ao largo da Praia do Açu (em azul) e 

diagrama vetorial dos ventos (em verde) observados no período de setembro de 2007 a fevereiro de 
2008. As profundidades estão referenciadas ao nível de baixa-mar.  

Fonte: MICROARS (2008). 
 
 

4.2.5.3 Regime de Marés 

 

A maré no litoral Norte Fluminense é semidiurna, isto é, ocorrem duas preamares e 

duas baixa-mares ao longo de um dia. Nas proximidades da região em estudo foram 

observados valores médios em torno de 0,48 m em Macaé e 0,73 m em Atafona, 
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mínimos de -0,44 m em Macaé e -0,50 m em Atafona, e máximos entre 1,36 m em 

Macaé e 1,50 m em Atafona. 

 

Como parte da campanha de monitoramento das condições meteorológicas e 

oceanográficas na região de implantação do Terminal Portuário de Porto do Açu 

foram realizadas medições de maré na foz do rio Paraíba do Sul (utilizando-se um 

sensor de pressão), além de medições de níveis da água (utilizando-se um ADCP – 

Acoustic Doppler Current Profiler) em um ponto costeiro próximo à Praia do Açu. Os 

resultados de ambas as medições foram comparados com as marés previstas, obtidas 

com base na análise das constantes harmônicas para a região.  

 

A análise destes dados ao longo de todo o período de medição (março de 2007 a 

fevereiro de 2008) indica uma boa correlação entre os dados, embora tenha sido 

observada a existência de diferenças de até 30 cm entre a maré medida e os valores 

previstos com a análise harmônica, o que está provavelmente associado à ocorrência de 

fatores meteorológicos. Um exemplo do comportamento da maré na região pode ser 

observado na Figura 4.2.5-4, que apresenta o resultado da comparação dos dados 

medidos e previstos para o mês de setembro de 2007. 

 

Os valores de nível de água observados com o ADCP, medidos a uma distância de 

cerca de 22 km da foz do rio Paraíba do Sul, foram até 25 cm superiores na preamar e 

até 20 cm inferiores na baixa-mar em relação aos valores da foz do Rio Paraíba do Sul, 

o que pode ser compreendido se considerado o fato de que o sensor de pressão do 

ADCP está sujeito aos efeitos das variações atmosféricas, enquanto que o marégrafo 

apresenta compensação automática para variações na pressão atmosférica. 
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Figura 4.2.5-4: Comparação entre a maré medida, maré prevista com as constantes harmônicas 

calculadas na foz do rio Paraíba do Sul, e a variação de nível calculada pelo ADCP fundeado na região 
costeira, próximo à Praia do Açu, em setembro de 2007. Fonte: MICROARS (2007). 

 

 

4.2.5.4 Regime de Ondas 

 

As principais zonas de geração de ondas no Atlântico Sul encontram-se abaixo do 

paralelo 40º S, ou seja, em médias e altas latitudes, e são relacionadas a tempestades 

originadas nos centros de baixa pressão que vêm da Antártica (CANDELLA, 1997). 

Segundo FREIRE (1960), não são raras as tempestades com ventos de 60 nós (30 m/s) 

e ondas de 9 m, com períodos próximos de 20 segundos.  

  
As causadoras das maiores ondas no Atlântico Sul são as tempestades tipicamente 

ocorridas entre os paralelos 35o e 55o S. Quando atingem o litoral Sul-Sudeste brasileiro 

tais ondas têm direções entre SW e SE. Entretanto, segundo SEIXAS (1997), é 

possível que ocorram algumas ondas de amplitudes significativas vindas do quadrante 

NE. 

 
De acordo com ECOLOGUS (2006a), as ondas de NE na região em estudo estão, em 

geral, associadas à circulação induzida pelo centro de alta pressão semi-permanente do 

Atlântico e são predominantes, em termos de persistência, no litoral ao Norte de 
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Arraial do Cabo, RJ. Nesta região o vento é quase constante, chegando a atingir 10 m/s 

à superfície durante vários dias consecutivos, nas estações de inverno e primavera. 

 
PINHO (2003) apresentou e quantificou as situações relativas aos principais estados de 

mar que ocorrem na região da Bacia de Campos, localizada na área oceânica externa 

próxima à região do empreendimento em estudo. Seu estudo baseou-se em dados de 

onda coletados por uma bóia do tipo heave-pitch-roll que ficou fundeada de março de 

1991 a março de 1993 na Bacia de Campos na posição 21°31’S e 39°58’ W, a uma 

profundidade de 1.250 m e, posteriormente, na posição 22°38’S e 40°12’W, a uma 

profundidade de 1.050 m, permanecendo neste local de janeiro de 1994 a junho de 

1995. Estes dados foram analisados e relacionados às condições meteorológicas 

atuantes na região, permitindo ao autor classificar quatro tipos de condições de mar 

dominantes na região, a saber: 

 
 Situação de Bom Tempo: 

A situação de Bom Tempo é o cenário de mar e ventos mais comum na região. Essa 

situação é caracterizada por ventos do quadrante Norte que podem atingir grandes 

intensidades e formar mares não muito severos. Ocorre quando há o domínio do 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) na circulação atmosférica da 

região. 

 
Dentre os ventos típicos desta situação de Bom Tempo (ou seja, N, NE e E), o 

vento mais comum é o de NE com 35% do total de ocorrência destas três direções. 

Mais de 55% dos ventos ocorrem em direções entre 15º e 45º. Com relação às 

intensidades dos ventos, 40% estão entre 8 e 10 m/s. De todos os dados de ventos 

relativos à situação de Bom Tempo, os maiores valores de intensidade registrados 

apresentaram direção aproximada de 20º. 

 
Quanto às ondas significativas, que indicam severidade e energia de um mar, os 

períodos significativos de onda (Tp) de maior ocorrência estão entre 6 e 7 s e as 

maiores ocorrências de altura significativa (Hs) são para valores de altura entre 1,5 e 

2 metros. 
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Os valores mais altos de alturas significativas têm direção de pico espectral associada 

em torno de 0°, indicando que estas ondas provavelmente foram geradas por pistas 

maiores que as de NE com eixo principal com direção N-S, sendo formadas quando 

o AAS é deslocado para o Norte. Os maiores períodos, por sua vez, são 

principalmente associados a direções em torno de 50°, correspondendo 

provavelmente a mares quasi-locais. 

 
A época do ano de maior freqüência deste tipo de condição de mar é o verão, 

especificamente os meses de dezembro e janeiro, embora seja observada em outras 

estações do ano. Esta combinação pode prejudicar operações na região e causar 

fadiga em estruturas, principalmente as situadas em superfície (PINHO, 2003). 

 

 Situação de Bom Tempo com Marulhos de Sul: 

A situação de Bom Tempo com Marulhos apresenta características de ventos e de 

mar local iguais à descrita para Bom Tempo sem marulhos. As diferenças, com 

relação à situação anterior, são associadas aos marulhos.  

 

Além das ondas mais freqüentes, com períodos em torno de 3 e 8 s e altura de 0,5 e 

2 m, há uma grande ocorrência de ondas com períodos entre 10 e 16 s, tendo estas 

ondas alturas correspondentes entre 1 m e 3,5 m. As maiores alturas (>3,5 m) estão 

associadas à faixa de períodos de 5 a 18 s. 

 

As maiores ocorrências estão entre 6 e 7 s de período e alturas correspondentes 

entre 1 e 1,5 m, caracterizando o mar local. Além disso, observa-se uma distribuição 

relativamente homogênea no sentido de que as alturas crescem de forma quase 

linear com os períodos. Os maiores períodos significativos (Tp) obtidos estão entre 

16 e 18 s e as maiores alturas significativas (Hs) entre 2,5 e 3,5 m. Este tipo de 

condição de mar pode gerar uma situação crítica em algumas operações offshore, pois 

onda e vento podem ser severos e em direções opostas. 
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 Situação de Mau Tempo de SW: 

Caracterizado por mares de SW e S gerados sempre que há a passagem de uma 

frente fria seguida de um ciclone extratropical. Representam as situações mais 

severas de mar na região.  

 

Os ventos observados com maior freqüência nesta situação possuem direção entre 

200º e 220º e a faixa de intensidade de maior ocorrência está entre 5 e 7 m/s com os 

maiores valores superando 20 m/s. 

 

A maior ocorrência conjunta de ondas individuais é com cerca de 6 s de período e 

de aproximadamente 1 m de altura. As maiores alturas observadas (> 8 m) estão 

associadas a períodos entre 10 e 15 s e os maiores períodos (> 20s) apresentaram 

alturas correspondentes entre 1,5 m e 3,5 m. 

 

Uma outra característica evidenciada neste estado de mar é que parece haver um 

crescimento linear das alturas com os períodos significativos. 

 

A distribuição conjunta de altura significativa (Hs) e de período de pico espectral 

(Tp) mostra a ocorrência expressiva de ondas na faixa de períodos de 6 a 8 s e 

alturas entre 1,5 e 2 m, como também na faixa de períodos de 10 a 12s com alturas 

de 1,5 a 3 m. Em ambos os casos a porcentagem de ocorrência foi de 3,5%. As 

maiores alturas significativas estiveram em torno de 6 m, com direções de 

aproximadamente 210°, diminuindo rapidamente conforme a direção tende para W. 

Quanto aos períodos significativos, os maiores valores chegam a atingir 16 s e 

também estão relacionados à direção de pico espectral próxima a 210°. 

 

 Situação de Mau Tempo de SE: 

Quando após a passagem de uma frente fria, um anticiclone polar domina a 

circulação na região. Durante esta situação houve maior ocorrência de ventos com 

direções entre 120º e 135º e intensidades entre 6 e 8 m/s. 
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Nesta situação as ondas significativas mais freqüentes tiveram períodos entre 9 e 

12 s e alturas entre 2 e 3 m. Os maiores períodos significativos observados são 

inferiores a 14 s e as maiores alturas significativas estão entre 4 m e 4,5 m. Os 

maiores períodos (em torno de 14s) são claramente associados as direções próximas 

a S e os períodos menores (inferiores a 10s) são vistos em direções próximas a E, 

indicando uma perda de energia do sistema de alta pressão ao se deslocar para o 

Norte. 

 

Na região específica do empreendimento, como parte da campanha de 

monitoramento das condições meteorológicas e oceanográficas na região de 

implantação do Terminal Portuário de Porto do Açu, foram realizadas medições de 

ondas com um ADCP, fundeado a cerca de 22 km da foz do rio Paraíba do Sul no 

período de março de 2007 a fevereiro de 2008. Os resultados dessas medições são 

apresentados a seguir. 

 

No período de março a agosto de 2007 foram observadas ondas principalmente de 

direção SE e ENE. Os valores de altura significativa (Hs) variaram entre 0,5 e 

2,25 m e os períodos de pico (Tp) entre 3 e 21 s. 

 

No período de setembro de 2007 a fevereiro de 2008 os eventos de maior altura 

significativa foram associados a ondas de NE e os eventos de maior período foram 

associados a ondas de SE. As condições de mar mais severo foram associadas a um 

valor de altura significativa de 2,84 m com período de pico de 5,9 s para ondas de 

NE. De um modo geral, os valores de altura significativa (Hs), neste período, 

variaram entre 0,5 e 2,84 m, com períodos entre 3 e 17 s. 

 

As Figuras 4.2.5-5 e 4.2.5-6 apresentam as estatísticas de altura significativa (Hs) 

das ondas observadas nestes dois períodos ao largo da Praia do Açu, enquanto que 
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as Figuras 4.2.5-7 e 4.2.5-8 mostram os períodos de pico (Tp) dos eventos 

observados nos mesmos períodos.  

 

Vale ressaltar ainda que os espectros obtidos na análise dos dados de ondas na 

região revelaram uma característica bimodal e uma variação significativa em torno 

da direção principal.  
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Figura 4.2.5-5: Estatística das alturas significativas de ondas (Hs) observadas na Praia do Açú entre 

março e agosto de 2007. Fonte: MICROARS (2007) 
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Figura 4.2.5-6: Estatística das alturas significativas de ondas (Hs) observadas na Praia do Açú entre 

setembro de 2007 e fevereiro de 2008. Fonte: MICROARS (2008) 
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Figura 4.2.5-7: Estatística dos períodos de pico de ondas (Tp) observados na Praia do Açu entre 

março e agosto de 2007. Fonte: MICROARS (2007) 
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Figura 4.2.5-8: Estatística dos períodos de pico de ondas (Tp) observados na Praia do Açú entre 

setembro de 2007 e fevereiro de 2008. Fonte: MICROARS (2008) 
 

 

4.2.5.5 Propriedades Físico-Químicas da Água do Mar 

 

Dados físicos históricos de temperatura e salinidade nas proximidades da região em 

estudo (ECOLOGUS, 2002) foram obtidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN), a partir de perfis verticais de 0 a 40 metros de profundidade para os períodos 

de verão e inverno no período de 1957 a 1988.   

 

Os parâmetros de temperatura e salinidade na região próxima à do empreendimento 

foram obtidos em uma campanha de medição de parâmetros físico-químicos na região 

costeira (ECOLOGUS, 2008). A campanha em questão foi realizada entre os dias 5 e 7 

de dezembro de 2007, na região da área de dragagem do Porto do Açu, utilizando-se 

um perfilador CTD da marca Seabird, modelo 37 SM para duas estações costeiras da 

campanha. Os resultados obtidos encontram-se apresentados a seguir. A análise deste 

conjunto de dados mostra que a temperatura e a salinidade medidas na região da área 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-116

de dragagem do Porto do Açu estão de acordo com os dados históricos medidos nesta 

região costeira da costa brasileira. 

 
 Temperatura: 

Segundo ECOLOGUS (2002), a temperatura da água do mar na região varia entre 

15,5ºC a 28,5ºC, da superfície até o fundo. A comparação dos perfis elaborados para 

as estações de verão e inverno, no intuito de se observar variações sazonais deste 

parâmetro, mostra que a faixa de variação de temperatura na superfície é maior no 

verão do que no inverno, o que pode ser explicado pela ocorrência do fenômeno da 

ressurgência junto à costa entre 21º e 23ºS neste período (CASTRO FILHO & 

MIRANDA, 1998). 

 
A análise de dados costeiros (ECOLOGUS, 2008) permite afirmar que a 

temperatura da água na região costeira adjacente à Barra do Açu apresentou uma 

razoável estratificação, sendo observado em geral um gradiente térmico não muito 

acentuado, e em alguns perfis uma termoclina marcante normalmente localizada 

entre 4 e 6 metros. 

 

Segundo FEMAR (1996), as temperaturas da água na região durante o verão variam 

de 24º a 27º C. Na costa Norte Fluminense são encontrados valores de cerca de 26º 

C, sendo a temperatura média próximo ao Cabo de São Tomé de 25,6º C. Em Barra 

do Açu a temperatura estaria em 26º C e nas regiões próximas a Cabo Frio podendo 

atingir valores inferiores a 25º C. No outono as temperaturas variam de 21º a 25º C, 

sendo que na região próxima do Cabo de São Tomé e Barra do Açu elas encontram-

se entre 22º e 23º C. No inverno elas caem, com uma máxima em torno de 24º C. 

Próximo ao Cabo de São Tomé ela apresenta-se em torno de 21,4º C, e ligeiramente 

superior em Barra do Açu (22,6º C). Na primavera a temperatura média da 

superfície volta a subir, variando entre 22º e 25º C, sendo observados valores de 

cerca de 22,5º C nas proximidades do Cabo de São Tomé e Barra do Açu. 

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-117

As baixas temperaturas das águas superficiais associadas ao fenômeno de 

ressurgência influenciam a região em estudo, localizada próximo ao Cabo de São 

Tomé, que também presencia a ocorrência de menores temperaturas em relação às 

demais regiões da área central da costa brasileira. Segundo FEMAR (1996), a 

camada de mistura nesta região localiza-se entre 50 e 100 m, enquanto que na região 

próxima a Cabo Frio é inferior a 50 m. 

 
 Salinidade: 

A análise dos dados históricos de salinidade para esta região (ECOLOGUS, 2002) 

mostra que esta área apresenta uma variação de salinidade de 35,05 a 37,47. A 

análise dos perfis para os períodos de verão e inverno não indica diferenças sazonais 

deste parâmetro. Se comparados a dados de outras regiões, os baixos valores de 

salinidade registrados nesta área mostram que há uma influência de águas 

provenientes do continente associada à descarga do Rio Paraíba do Sul, cuja 

desembocadura situa-se na latitude de 21º 48' S. 

 
A salinidade na região costeira (ECOLOGUS, 2008) também indica a presença de 

um gradiente entre a superfície e o fundo, que em algumas estações pode ser 

observado de forma significativa. 

 
Segundo FEMAR (1996) a distribuição espacial da salinidade, na área central da 

costa brasileira, não apresenta variações verticais significativas até a profundidade de 

100 m, nem variações sazonais significativas ao longo das estações do ano. No verão 

o campo de distribuição de salinidade na superfície apresenta um máximo acima da 

ilha de Trindade, com valores da ordem de 37,2. No outono a distribuição da 

salinidade é mais perturbada, com vários núcleos de 37 ao longo da costa da região 

em questão, enquanto que no inverno e na primavera este campo tende a ser 

ordenado novamente. 
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 Massas d’ Água 

Segundo CASTRO FILHO e MIRANDA (1998), as águas presentes sobre a 

Plataforma Continental da região são o resultado da mistura de 3 massas d’água: 

Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e Água Costeira (AC). 

Esta última se caracteriza por baixas salinidades e altas temperaturas. Na plataforma 

externa a mistura vertical da AT e da ACAS é dominante, enquanto a plataforma 

interna é preenchida, basicamente, pela AC na superfície, resultante da mistura da 

AT com as águas oriundas do escoamento continental, cujas principais fontes são os 

rios Paraíba do Sul e o Doce. Esta massa d’ água apresenta altas temperaturas e 

baixas salinidades na região, devido ao aporte de água doce proveniente destes rios.  

 

Utilizando-se o gabarito tentativo das massas d’água presentes na costa sudeste 

brasileira, elaborado por SILVA (1982), pode-se caracterizar a presença das 

seguintes massas: 

• Água Costeira (AC) – massa d’água com salinidade inferior a 33 em função da 

influência de águas continentais. 

• Água de Mistura (AM) – água com salinidade entre 33 e 36 e temperatura 

superior a 18°C. Representa a mistura entre a AT e a AC na região.  

• Água Tropical (AT) – massa d’água definida por índices de salinidade superiores 

a 36 e temperaturas maiores que 18°C. Esta massa d’água é normalmente 

transportada para o Sul pela Corrente do Brasil, ocupando a camada mais 

superficial. 

  

De acordo com o diagnóstico do REVIZEE da região central (FEMAR, 1996), a 

camada de mistura na região em estudo encontra-se entre as profundidades de 50 e 

100m, de forma que a região em análise representa a camada superficial costeira, 

sujeita diretamente à ação do vento, camada homogênea que vai da superfície dos 

oceanos até a profundidade de 50 a 200 metros.  
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4.2.5.6 Qualidade das Águas 

 

A área de localização do Pátio Logístico está situada sobre a planície fluvial do delta do 

rio Paraíba do Sul, a qual apresenta baixa declividade do terreno e reduzido gradiente 

de escoamento superficial. Esta planície é constituída por lagoas de restingas, canais, 

valões intermitentes, charcos e um lençol freático de pequena profundidade, nos quais 

o volume de água depende da variação sazonal de precipitação pluvial. Estes fatores 

associados ao regime estacional de escoamento fluvial influenciam a qualidade da água 

dos sistemas hídricos local. Na região costeira adjacente, o aporte de material 

particulado do rio Paraíba do Sul contribui para a formação e presença freqüente de 

uma pluma na coluna d´água marinha. Em paralelo, as atividades de dragagem em 

execução na bacia de evolução, bacia de atracação e canal de acesso, desde março de 

2008, contribuem para ressuspensão de material particulado para a coluna d´água. 

 

A Área de Influência Direta (AID), discutida na presente caracterização, refere-se à 

área continental no monitoramento do lençol freático e lagoa de Iquipari, e à área 

marinha costeira, que abrange as áreas de operação do porto e área de empréstimo 

marítimo de material arenoso. 

 

Para a presente caracterização da qualidade da água na Área de Influência Direta do 

empreendimento foram utilizados dados da literatura, e dados gerados através dos 

Programas de: Monitoramento da Comunidade Planctônica Marinha (PMCPlancton); 

Monitoramento da Qualidade de Água (PMQA); Monitoramento das Atividades de 

Dragagem (PMD); e, Monitoramento da Água Subterrânea (PMAquifero), os quais são 

implementados pela Ecologus Engenharia Consultiva Ltda., como parte integrante 

dos Programas Ambientais do Porto do Açu em atendimento às condições de validade 

específicas da LI nº FE012725/2007. Os dados de literatura são referentes a dois 

estudos pretéritos (CAL 2006; WASSERMAN, 2008) realizados na área antes do início 

das obras de construção do Porto do Açu. 
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Os Programas de Monitoramento possuem freqüência de coleta de dados com 

periodicidade semestral (PMCPlancton), mensal (PMQA e PMAquifero), quinzenal e 

diária (PMD), e com avaliação de diversos parâmetros químicos e físico-químicos. As 

atividades de monitoramento se encontram em execução desde novembro/dezembro 

de 2007 (PMCPlancton, PMQA), e fevereiro (PMAquifero) e março (PMD) de 2008.  

 

Os dados obtidos até setembro de 2008 podem ser inferidos como valores de baseline 

da área, desde que não houve atividades na obra com contribuição expressiva para 

eventuais alterações ambientais. As amostragens são realizadas para coleta de amostras 

de água nas imediações do empreendimento, respectivamente, na área marinha 

costeira, e área continental no monitoramento do lençol freático e de lagoa. Assim, os 

dados dos Programas obtidos nos pontos de monitoramento, indicados na Figura 

4.2.5.6-1, juntamente com os pontos de coleta de baseline (BL), fornecem informações 

sobre a qualidade de água nos seguintes sistemas hídricos: 

 

 Região marinha costeira, após a linha de praia e demais localidades da área de 

influência direta do empreendimento; PMCPlancton (Pontos de coleta CS1 a CS 

18), PMD (pontos de coleta com posicionamento “flutuante”) e PMQA (Pontos de 

coleta D, E e F),  

 Lagoa de Iquipari; PMQA (Pontos de coleta A, B e C), e  

 Sistema aqüífero sob a área do empreendimento; PMAquifero (Pontos de coleta 

PM1 a P10).  

 

A seguir são apresentadas uma compilação e avaliação integrada dos dados gerados nos 

Programas de monitoramentos e dados de literatura. Essas informações são 

empregadas para descrição da qualidade da água nos sistemas hídricos na área de 

influência direta do empreendimento. 
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 Figura 4.2.5.6-1:  Disposição das Estações de Coleta 



 

 

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.2 - 123

A) Qualidade da Água na Região Marinha Costeira 

 

Para avaliação da qualidade da água na região marinha adjacente ao empreendimento 

são utilizados os dados dos PMCPlancton, PMD e PMQA. Os resultados da qualidade 

de água marinha do PMCPlancton referem-se às amostras de água superficial, coletadas 

em 18 pontos de amostragem, os quais foram posicionados da seguinte forma (ver 

Figura 4.2.5.6-1). 

 

 5 pontos nas imediações do futuro píer de atracação – CS1 a CS5; 

 1 ponto na imediação da bacia de evolução – CS6; 

 9 pontos no canal de acesso ao terminal – CS7 a CS15;  

 3 pontos localizados próximos à área pretendida, para dragagem marítima de 

empréstimo de material arenoso – CS16 a CS18 . 

 

Observa-se que os pontos CS16 a CS18 situam-se em área de bota-fora, onde desde 

março/2008 ocorre atividade de descarte de material dragado. Ressalta-se, contudo, 

que a atividade de lançamento em bota-fora não ocorrerá no empreendimento objeto 

do presente EIA, tendo em vista que todo o material dragado será lançado no terreno 

para constituição do aterro hidráulico. Os parâmetros analisados são indicados no 

Quadro 4.2.5.6-1, a seguir. 

 
QUADRO 4.2.5.6-1:  PARÂMETROS DO PMCPLANCTON 

PARÂMETROS UNIDADE 

Clorofila a µg/l 
Feopgmentos – (Feofitina) µg/l 
Fósforo Total mg/l 
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/l 
Oxigênio Dissolvido mg/l 
pH  
Salinidade  
Temperatura ºC 
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O PMD foi estruturado tendo como ênfase os monitoramentos, quinzenal e diário, da 

área de dragagem, para avaliação dos níveis de concentrações dos seguintes parâmetros 

(Quadro 4.2.5.6-2), em amostras de água superficial. 
 

QUADRO 4.2.5.6-2:  PARÂMETROS DO PMD 
MATRIZ – AMOSTRA DE ÁGUA MARINHA 

SUPERFICIAL 

PARÂMETROS 
Oxigênio dissolvido 
Temperatura 
Turbidez. 
Transparência D

IÁ
R

IO
 

Salinidade 
Sólidos em suspensão 
Carbono Orgânico Total 
Clorofila-a 
Feoftina-a 
Fosfato 
Fósforo Total 
Amônia 
Nitrato 
Nitrito 
Nitrogênio Kjeldahl Total 

M
O

N
IT

O
R

A
M

E
N

T
O

 

Q
U

IN
Z

E
N

A
L

 
 

Mercúrio 
 

A malha amostral foi constituída por nove pontos de coleta para as campanhas diárias 

e quinzenais do monitoramento, sendo que: quatro pontos (1, 2, 3 e 4) foram 

localizados no perímetro da área de dragagem; outros quatro pontos (5, 6, 7 e 8) 

localizados a 200 m no entorno desta mesma área; e, um ponto “branco” de controle 

(PC) localizado a 1000 m de distância do perímetro da área. A localização destes 

pontos ocorreu de forma “flutuante”, isto é, a malha amostral acompanhou o 

deslocamento da draga na área de dragagem (bacias de evolução e atracação), 

mantendo as distâncias previamente concebidas para posicionamento dos pontos de 
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amostragem de água. O PC se manteve localizado, sempre a montante, no sentido da 

corrente, em relação à área de dragagem. 

 

No PMQA, as amostras de água superficial foram coletadas nos pontos conforme 

indicados no quadro abaixo (Quadro 4.2.5.6-3). 

 
QUADRO 4.2.5.6-3: PARÂMETROS DO PMQA (DATUM SAD 69) 

COORDENADAS 
ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

LESTE NORTE 

PROFUNDIDADE 
(m) 

D 
Mar – após a zona de arrebentação em 
frente à comunidade da Barra do Açu 295832 7576190 10 

E 
Mar – onde será implantada a ponte 
de acesso ao píer em frente à Fazenda 
Saco Dantas 

293800 7584095 10 

F 
Mar – futuro local de descarte das 
águas do clarificador, junto ao local 
onde será construído o quebra-mar 

295600 7586960 14 

 

E, para avaliação dos seguintes parâmetros de monitoramento descritos a seguir 

(Quadro 4.2.5.6-4). 

 
QUADRO 4.2.5.6-4: PARÂMETROS 

PARÂMETROS UNIDADE 

Carbono Orgânico Total mg/L 
Coliformes Fecais NMP/100mL 
Coliformes Totais NMP/100mL 
Ferro Dissolvido mg/L 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/L 

Oxigênio Dissolvido mg/L 
pH - 

Salinidade - 
Temperatura ºC 

Turbidez NTU 
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Resultados e Discussão 

 

A compilação dos resultados e discussão dos programas de monitoramento para 

avaliação da qualidade de água nos sistemas hídricos da Área de Influência Direta do 

empreendimento baseia-se em dados históricos secundários obtidos em regiões 

próximas à do empreendimento (CAL, 2006), dados primários obtidos nos Programas 

de monitoramento executados na região costeira (ECOLOGUS, 2008), e referências na 

literatura científica. 

 

a) Temperatura: 

As atividades da biota aquática são diretamente afetadas pela temperatura, assim 

como as taxas de reações químicas. Desta forma, seu monitoramento constitui um 

importante parâmetro na avaliação da qualidade da água dos ecossistemas hídricos.  

 

Conforme apresentado em CAL (2006), os dados históricos de temperatura da 

água na região marinha adjacente, para os períodos de verão e inverno, indicam que 

a temperatura varia entre 15,5ºC a 28,5ºC. E, que a faixa de variação na superfície é 

maior no verão do que no inverno, o que pode ser explicado pela ocorrência do 

fenômeno da ressurgência neste período, e junto à costa entre 21º e 23ºS 

(CASTRO & MIRANDA, 1998). Segundo ECOLOGUS (2008), a região costeira 

adjacente à Barra do Açu apresenta uma razoável estratificação, sendo observado 

em geral um gradiente térmico não muito acentuado, e em alguns perfis uma 

termoclina marcante normalmente localizada entre 4 e 6 metros. Os dados 

observados nos Programas de monitoramento indicaram uma temperatura média 

de 24,2° C para amostras de água de superfície no período de março a setembro de 

2008 (ECOLOGUS, 2008). 
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b)  Salinidade: 

A salinidade expressa a quantidade de sais totais dissolvidos na água do mar, com 

contribuição dos principais elementos maiores na forma de íons catiônicos (sódio, 

potássio, magnésio, cálcio, etc.), e íons aniônicos (cloretos, brometos, iodetos, 

sulfatos, bicarbonatos, etc.). Como essa variável é medida atualmente em termos da 

condutividade da amostra em relação à condutividade de um padrão, sua unidade é 

adimensional.  

 

A análise dos dados pretéritos para a região, nos períodos de verão e inverno, 

indica que a área apresenta uma variação de salinidade numa faixa de 35 - 37, e sem 

a ocorrência de variações sazonais expressivas nos períodos de verão e inverno. Se 

comparados a dados de outras regiões, os baixos valores de salinidade registrados 

nesta área indicam que há uma influência de águas provenientes do continente 

associada à descarga do Rio Paraíba do Sul, cuja desembocadura situa-se na latitude 

de 21º 48' S ECOLOGUS (2002).  ECOLOGUS (2008) relata que a salinidade na 

região costeira indica a presença de um gradiente vertical.  

 

Nas campanhas de monitoramento foram observados teores de salinidade em 

torno da média 36,2, no período de dezembro de 2007 a setembro de 2008, e que é 

típico de água marinha costeira sob influência da drenagem continental. A variação 

de salinidade nos pontos de amostragem refletiu o período de coleta (maré 

enchente ou vazante), e aporte de água fluvial do rio Paraíba do Sul. 

 
c)  Potencial Hidrogeniônico (pH):  

Os valores do potencial hidrogeniônico (pH) representam os teores de 

concentração dos íons H+, indicando a condição de acidez, neutralidade e 

alcalinidade dos sistemas hídricos. Esses valores refletem o equilíbrio 

bicarbonato/carbonato (alcalinidade parcial) presente no corpo hídrico, e os quais 

são influenciados pelas trocas gasosas com a atmosfera, atividade biológica, 

temperatura e salinidade. De maneira geral, os valores de pH resultam de uma série 

de fenômenos físicos, químicos e biológicos, e exercem forte influência de 
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antagonismo e sinergismo na atividade de substâncias químicas, p.ex., 

biodisponibilidade de metais e compostos de nitrogênio na forma de nitrito, 

nitrato, amônia, e íons amônio. Assim, a qualidade ambiental de um corpo hídrico 

depende dos valores de pH, os quais podem atuar diretamente nos processos 

bioquímicos de permeabilidade das membranas celulares dos organismos. Isso 

ocorre devido à interferência no transporte iônico intra e extracelular (ESTEVES, 

1998). 

 

As medidas in situ indicaram que os pontos de monitoramento apresentaram 

médias similares (8,1), como resultado da predominância do efeito tamponamento 

do pH na água do mar. 

 

d)  Turbidez e Transparência: 

A turbidez é influenciada por substâncias coloidais e outras partículas em 

suspensão, as quais causam espalhamento da luz e interferem na profundidade de 

sua penetração na coluna de água. Valores elevados influenciam a disponibilidade 

de luz para os processos fotossintéticos e com interferência na produção primária 

aquática.  

 

A coluna d´água marinha da área de influência direta do empreendimento 

apresenta variação expressiva dos teores de turbidez, e que ocorre em função da 

descarga de material particulado procedente do rio Paraíba do Sul. Não há 

indicação na resolução CONAMA 357/05 para limites de turbidez em água 

marinha. Nas áreas monitoradas, dados pretéritos às atividades de dragagem do 

empreendimento indicaram valores de turbidez variando até aproximadamente 50 

NTU para amostras de fundo da coluna de água, e abaixo de 10 NTU para as 

amostras de superfície (WASSERMAN, 2008). Estes teores resultaram das 

variações da hidrodinâmica local, relacionados aos ciclos de maré, e aporte de 

material do rio Paraíba do Sul.   
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Na área de dragagem (bacia de atração e bacia de evolução), os dados de 

monitoramento sugerem que o impacto referente à elevação dos teores de turbidez 

ocorreu de maneira pontual. Estes valores foram influenciados pelas características 

granulométricas do material dragado, período da maré (enchente ou vazante), 

aporte de material fluvial, e distância do ponto de monitoramento em relação à 

draga. Desta maneira, foram detectados valores em média abaixo de 10 NTU, e 

que correspondem à variação dos teores de baseline para a superfície da coluna de 

água. A variação dos teores sugere que não houve diferença expressiva entre os 

pontos de monitoramento e o ponto de controle, localizado a 1000 metros da área 

de dragagem (Figura 4.2.5.6-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em função dos teores avaliados de turbidez, a coluna de água nos pontos de coleta 

apresentou profundidade de penetração de luz, medida pelo disco Secchi, variando 

em média 1,8 ± 0,2 m. (Figura 4.2.5.6-3).  No estudo de baseline foi observada uma 

penetração média de luz em torno de 2,0 ± 0,5 m. 

 

 

 

Figura 4.2.5.6-2: Médias e desvios-padrão mensais de turbidez.
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Figura 2.3-4: Médias e desvios-padrão mensais de transparência. 
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e)  Oxigênio Dissolvido: 

O monitoramento de oxigênio dissolvido (OD) constitui um dos mais importantes 

parâmetros para avaliação da qualidade ambiental de sistemas hídricos, desde que é 

um gás essencial aos organismos aeróbicos (organismos que necessitam de 

oxigênio livre), e que pode influenciar a biodisponibilidade de contaminantes. A 

presença de elevada concentração de matéria orgânica e atividade biológica podem 

resultar num consumo expressivo desse gás no meio aquático. E, em condições de 

baixas concentrações de OD, alguns contaminantes podem se tornar mais solúveis 

e biodisponíveis como, por exemplo, fosfato e alguns metais traço. Desta maneira, 

o monitoramento dos níveis de oxigênio dissolvido é fundamental para verificar a 

qualidade ambiental de sistemas hídricos (WRIGHT, 1978).    

 

As principais fontes desse gás para o meio aquático são o oxigênio proveniente da 

atmosfera (que se dissolve na água de coluna devido à diferença de pressão parcial) 

e a produção fotossintética. O nível médio de saturação (100%) do oxigênio na 

água do mar é 8,2 mg/L O2 (25oC e 760 mm Hg), mas que depende da 

temperatura, salinidade, e pressão da coluna de água. E, o seu percentual de 

Figura 4.2.5.6-3: Médias e desvios-padrão mensais da profundidade de 
penetração de luz. 
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saturação indica a capacidade do sistema na manutenção das atividades biológicas. 

A Resolução CONAMA 357/05 recomenda valor orientador ≥ 6,0 mg/L O2 

(73,2% saturação), para águas salinas de Classe 1. 

 

Durante as campanhas de monitoramento foram observados níveis de 

concentração e variações similares dos teores de OD entre os pontos de coleta, 

mas com aumento das médias entre os meses de maio e junho, conforme 

apresentado na Figura 4.2.5.6-4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira geral, os dados indicaram ausência de subsaturação de oxigênio 

dissolvido na superfície da coluna de água, e sem efeitos de depleção de OD 

causados pela pluma de material de origem fluvial e da dragagem (overflow).  Esta 

avaliação é corroborada por variações similares de OD entre os pontos de coleta e 

ponto controle do PMD. Houve exceção em alguns dias do monitoramento, com 

valores um pouco abaixo do valor orientador da Resolução CONAMA 357/05, 

mas os quais ocorreram juntamente com níveis relativamente elevados de 

temperatura.  

Figura 4.2.5.6-4: Médias e desvios-padrão mensais de oxigênio dissolvido. 
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Os dados pretéritos da área indicaram também alguns teores de subsaturação na 

área, e variando em torno de 4,0 mg/L O2 (WASSERMAN, 2008). O aumento de 

temperatura gera diminuição da solubilidade de OD, e vice-versa. Por exemplo, na 

campanha de março foi detectado média 6,4 mg/L de OD e 25,8 ºC, e em junho 

8,1 mg/L de OD e 23,0 ºC, e cuja tendência foi observada também nas campanhas 

dos meses de abril e maio. Assim, os dados indicaram uma variação sazonal com 

aumento de OD associado à diminuição de temperatura na área de coleta.  

 

f)  Sólidos em Suspensão: 

Os sólidos em suspensão incluem as partículas que se mantêm presentes na coluna 

de água, e constitui um parâmetro importante para a avaliação da qualidade 

ambiental do sistema hídrico. Sua importância ambiental está relacionada ao 

transporte de metais, nutrientes e compostos orgânicos, e sua suspensão na coluna 

de água.  

 

Os valores de baseline (mg/L) indicaram teores entre 48 – 56 (CAL, 2006). Em 

paralelo ao aporte de água do rio Paraíba do Sul e condições da dinâmica da maré, 

os teores observados no monitoramento foram influenciados também pela 

ressuspensão do material de dragagem. Na área da bacia de evolução e bacia de 

atracação, os dados do monitoramento indicaram teores variando em torno da 

média e desvio-padrão; 242,8 ± 16,9 mg/L, conforme oscilação temporal  indicada 

na Figura 4.2.5.6-5, a seguir.   
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Quando comparados aos teores de baseline, os dados de monitoramento indicaram 

claramente a influência local da ressuspensão do material dragado para os níveis de 

sólidos em suspensão. Mas como discutido a seguir, apesar dos valores elevados, os 

dados dos parâmetros químicos indicaram baixo impacto na área de dragagem. 

 

g)  Carbono Orgânico Total: 

O carbono orgânico total (COT) representa uma grande diversidade de 

constituintes, que variam em peso e estrutura molecular, e contendo na sua 

composição elementar carbono e hidrogênio. Outros elementos como oxigênio, 

enxofre, fósforo, nitrogênio e etc., também fazem parte da constituição da matéria 

orgânica. Estes compostos incluem desde hidrocarbonetos com estruturas 

monoméricas simples, até ácidos húmicos que são polímeros com estruturas 

complexas.   

 

 Nas regiões marinhas costeiras, o aporte continental (transporte fluvial; 4,2 x 109 g 

C/ano) e o fitoplâncton (produção primária marinha; 4 x 1016 g C/ano) (LIBES, 

1992), representam as maiores fontes de carbono orgânico total. Estas 

Figura 4.2.5.6-5: Variação temporal de sólidos em suspensão nos pontos de monitoramento.
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Carbono Orgânico Total 
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biomoléculas incluem, por exemplo; lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos graxos, 

aminoácidos, ácidos nucléicos, nucleotídeos, as quais estão presentes na forma de 

pelotas fecais, produtos de secreção (exopolímeros), fragmentos de tecidos, 

colóides de material orgânico (MOD), e etc. Na coluna de água marinha os teores 

de COT são altamente variáveis, e sua produção e consumo estão diretamente 

relacionados com a estação do ano, profundidade, temperatura, processos de 

fotossínteses, respiração, floculação e sedimentação, além do aporte de matéria 

orgânica exógena. 

 

Na área das bacias de evolução e atracação, os dados das amostras de água (PMD) 

indicaram condições similares de variação temporal e distribuição dos níveis de 

concentração (mg/L C) de COT para os pontos de coleta amostrados (Figura 

4.2.5.6-6),  apresentando alguns valores acima do nível 1 (3,0 mg/L) da Resolução 

CONAMA 357/05 no período de abril a outubro de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mês de abril, os valores oscilaram entre 3,4 (ponto controle) até 5,1. Na 

campanha de maio, em todas os pontos monitorados foram detectados teores 

abaixo do limite de quantificação do método analítico empregado. No mês de 

junho, o teor mais elevado de concentração (1,1) foi determinado no ponto 

controle, e o menor valor na amostra do ponto 4 de coleta  (0,8).  

 

Figura 4.2.5.6-6: Variação temporal de carbono orgânico total nos pontos de monitoramento. 
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Em julho ocorreu uma elevação dos teores nos pontos de coleta, mas abaixo do 

valor orientador da resolução (VOR), e seguido por diminuição nas campanhas 

subseqüentes. Na campanha de outubro foram observados alguns teores acima do 

nível 1, e sendo no Ponto 3 de coleta detectado um valor excepcionalmente 

elevado (16,0 mg/L). Os dados do monitoramento indicaram, que embora ocorra 

remobilização de COT dos sedimentos através das atividades de dragagem, não 

houve acúmulo de matéria orgânica na coluna de água. 

 

Nos pontos de coleta, monitorados após a linha de praia (PMQA), foram 

observadas variações amplas de concentrações (mg/L) (< 2,5 – 33,3) nas 

campanhas de janeiro e abril de 2008 (Figura 4.2.5.6-7). Esses valores sugerem a 

ocorrência da produção exógena resultante da contribuição procedente da área 

continental por escoamento superficial. Valores elevados de COT na mesma 

ordem de grandeza também foram observados em amostras procedentes da lagoa 

de Iquipari, e a qual pode contribuir eventualmente para níveis de matéria orgânica 

para a região marinha costeira, como discutido a seguir. 

 

Os valores de baseline do canal de acesso indicaram valores oscilando entre 6,0 – 

12,0 mg/L C (Cal, 2006). A região marinha costeira da área de influência direta do 

empreendimento apresenta níveis de COT que podem ser considerados bem mais 

elevadas do que aquelas observados para outras áreas costeiras e oceânicas (0,05 - 

0,8 mg L-1, (MILLERO, 2005), assim relevando a  influência de aporte de material 

do rio Paraíba do Sul.  
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h) Clorofila e Feoftina: 

A Clorofila-a é o pigmento mais comum das clorofilas (a, b, c, e d), responsável 

pelo processo fotossintético durante a produção primária, e que representa um 

indicador da biomassa algal. É, portanto, considerada a principal indicadora do 

estado trófico de sistemas hídricos, e os níveis de concentração são uma medida 

indireta das taxas fotossintéticas que indicam condições fisiológicas dos produtores 

primários. A feoftina-a é gerada durante a degradação da clorofila-a, e que 

analiticamente pode interferir na determinação deste pigmento, desde que absorve 

comprimento de onda de luz na mesma região do espectro de absorção da 

clorofila. 

 
Nas campanhas de monitoramento do PMD, os teores de clorofila-a foram 

detectados em baixos níveis, e apresentando valores menores (Figura 4.2.5.6-8) do 

que em outras localidades, como na região estuarino-lagunar de Cananéia, SP; 0,5 – 

28,1 µg/L (PEREIRA et al., 2001), e baía do Guajará, PA; 1,5 – 23,3 (PAIVA et al, 

2006).  Os dados do PMD indicaram para feoftina-a, de maneira geral, níveis 

abaixo do limite de quantificação analítica para todas as amostras avaliadas, com 

exceção na campanha de setembro (6,0 µg/L). E para clorofila a, um valor 
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Figura 4.2.5.6-7: Variação de carbono orgânico total nos pontos de coleta. 
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Figura 4.2.5.6-8: Teores de Clorofila-a detectados nos pontos de coleta e controle (PC)

detectado na campanha de maio (12,0 µg/L), e valores de até 7 µg/L nas 

campanhas de agosto e setembro. Nos pontos de monitoramento da bacia de 

atracação, bacia de evolução, canal de acesso e área do bota-fora (PMCPlancton) 

foram observados valores de clorofila a de até 5 µg/L. Dados pretéritos da área 

indicaram valores máximos de clorofila-a e feoftina-a variando em torno de 6,0 

µg/L (WASSERMAN, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados indicaram teores mais elevados de clorofila-a, comparativamente aos 

valores de feoftina-a, e sugerem a predominância de processos de produção 

primária na área de monitoramento, relacionados às maiores taxas de síntese  do 

que degradação de matéria orgânica. 

 

i)  Nutrientes: 

Para monitoramento dos nutrientes presentes na coluna de água da área marinha 

foram detectados os níveis de concentração das formas nitrogenadas: amônia, 

nitrato, nitrito, e nitrogênio kjeldahl total; e as formas fosfatadas: fosfato e fósforo 

total.  
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Em sistemas hídricos, as formas nitrogenadas e fosfatadas estão envolvidas nos 

processos bioquímicos de produção e consumo da matéria orgânica, e diretamente 

relacionadas às atividades de fotossíntese e respiração. A degradação de compostos 

orgânicos como proteínas, aminoácidos, etc., resulta na geração de nitrogênio 

amoniacal e fosfato e os quais, em condições aeróbicas na coluna de água, se 

convertem em amônia, nitrito e nitrato, e fósforo, respectivamente. Ou seja, a 

presença de oxigênio favorece a conversão de parte da quantidade de nitrogênio 

amoniacal à amônia, nitrito, e posteriormente a nitrato, e de parte da quantidade de 

fosfato à forma inorgânica fósforo. O nitrogênio kjeldahl total corresponde às 

formas orgânicas de nitrogênio e amônia. 

 

 Nitrogênio Amoniacal: 

A avaliação das amostras de água para a amônia indicou teores bem abaixo do 

valor orientador da Resolução CONAMA 357/05 (0,4 mg/L N), para água 

salina de Classe 1. Com exceção de duas amostras nas campanhas de abril e 

maio, todos os demais pontos de coleta apresentaram teores abaixo do limite de 

quantificação do método analítico (0,1 mg/L) (Figura 4.2.5.6-9).  

 

 
Figura 4.2.5.6-9: Teores de Amônia nos pontos de coleta e controle (PC) da área 

de monitoramento
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Essas amostras, procedentes dos pontos de coleta 7 e 3, apresentaram o mesmo 

teor de 0,12 mg/L. Na primeira campanha de agosto também foi observado um 

aumento de concentração no ponto controle (0,16) e ponto 5 (0,12), o qual 

também apresentou teor detectável na campanha de setembro (0,22 mg/L). Os 

baixos valores de concentração indicaram que a coluna de água tem absorvido 

de maneira satisfatória os eventuais impactos da dragagem, relacionados a 

ressuspensão de matéria orgânica e disponibilização de formas de nitrogênio 

amoniacal. Dados pretéritos indicaram teores abaixo do limite de detecção 

analítico em áreas adjacentes às praias e próximas às áreas de dragagem. 

 

 Nitrito: 

O nitrito é uma forma intermediária no processo de redução do nitrato 

(denitrificação), e oxidação do nitrogênio amoniacal (nitrificação), portanto 

ainda mais instável que o nitrato. Em condições de baixa oxigenação da coluna 

de água, o nitrito pode ser encontrado, e constitui um indicador importante de 

contaminação orgânica. A Resolução CONAMA 357/05 preconiza valor 

orientador de até 0,07 mg/L N, para água marinha de Classe 1.   

 

Os pontos de coleta indicaram teores de nitrito (Figura 4.2.5.6-10) abaixo do 

valor recomendado pela legislação, e com decréscimo de concentração entre as 

campanhas de abril, quando foi detectado um teor mais elevado (0,06 mg/L N), 

e até a segunda campanha de agosto, quando foram observados níveis abaixo do 

valor de quantificação analítica (0,02 mg/L N). Na campanha de setembro foi 

observado um teor (0,9 mg/L) acima do valor acima orientador da legislação. 
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 Nitrato 

Em regiões marinhas costeiras, o nitrato é encontrado em baixos valores de 

concentração, e cuja estabilidade química depende de níveis de oxigenação 

bastante elevados (SUNDBACK et al., 2000). Na área de monitoramento, as 

condições de saturação observadas na água de coluna podem ter influenciado a 

ocorrência de teores mais elevados de nitrato, em detrimento de níveis menores 

de amônia e nitrito. Além do que, a variação relativa de concentração entre o 

nitrito e nitrato permite inferir que as fontes deste analitos se encontraram 

distantes da área de monitoramento, e que provavelmente resultou do aporte da 

água fluvial. Mas, a degradação oxidativa da matéria orgânica presente nos 

sedimentos dragados pode também ter contribuído para os teores de nitrato 

observados na coluna d´água. 

 

Assim, o nitrato (mg/L N) foi detectado apresentando valores similares nos 

pontos de coleta, com média 2,18 e desvio padrão de 0,95, no período de abril a 

setembro (Figura 4.2.5.6-11). Todos os teores foram detectados acima do valor 

orientador (0,40 mg/L N) da Resolução CONAMA 357/05 para água marinha 

de Classe 1.  

Figura 4.2.5.6-10: Teores de Nitrito nos pontos de coleta e controle (PC), em relação ao valor 
orientador da legislação (VOR). 
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Figura 4.2.5.6-11: Teores de Nitrato nos pontos de coleta e controle (PC), e em relação ao valor 
orientador da legislação (VOR). 

 

Essas  concentrações elevadas podem ter sido oriundas de contribuições da 

degradação oxidativa das formas de nitrogênio orgânico presentes nos 

sedimentos dragados, os quais também apresentaram teores elevados de 

nitrogênio kjeldahl total (NKT).  

 
Nos estudos pretéritos, os maiores valores de concentração de nitrato foram 

detectados em pontos localizados defronte as praias (Iquipari, saco Dantas e 

Barra do Açu), e variando entre 0,10 – 0,16 mg/L N (PMQA).  

 
 Nitrogênio Kjeldahl Total:  

O nitrogênio kjeldahl total (NKT) apresentou valores de concentração (mg/L 

N) com ligeiro incremento entre as campanhas de abril até junho, quando foi 

detectado valores (4,40 – PC; e, 5,80 Ponto 2) acima da média (1,22) das 

campanhas do PMD.   

 
Nas quatro últimas campanhas foram observados valores similares de 

concentração para os pontos de coleta, com exceção do Ponto 6, que 

apresentou um incremento  na campanha de julho e setembro, e Ponto 5 (1,80) 

na  segunda campanha de agosto (Figura 4.2.5.6-12). 
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Figura 4.2.5.6-12: Teores de Nitrogênio Kjeldahl Total (NKT) nos pontos de coleta e controle.

 

 
 
Nos pontos de coleta do PMCPlancton, localizados na bacia de evolução, bacia 

de atracação, canal de acesso e área de descarte foi observado (mg/L) média 1,2 

entre os valores máximo e mínimo 2,8  e 0,21, respectivamente 

 

A Resolução CONAMA 357/05 não indica valor orientador para este 

parâmetro.  No estudo pretérito foram observados níveis de concentração de até 

1,1 mg/L N (CAL, 2006), e os teores mais elevados observados no 

monitoramento sugerem remobilização de NKT a partir dos sedimentos 

dragados. 

 

 Fosfato e Fósforo Total:  

Os valores elevados de fósforo total (Figura 4.2.5.6-13), alguns dos quais acima 

do valor orientador (0,062 mg/L P) da Resolução CONAMA 357/05, em 

relação aos baixos teores de fosfato (todas as amostras detectadas abaixo do 

limite de quantificação analítico), indicaram que o aporte destas formas especiais 

foi proveniente de fontes distantes da área de dragagem. Uma vez estocados nos 

sedimentos de fundo, a remobilização de material com as atividades de 

dragagem pode ter contribuído para os teores de fósforo total observados na 

coluna d´água.  
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Figura 4.2.5.6-13: Teores de Fósforo Total nos pontos de coleta e controle (PC), e em 
relação ao valor orientador da legislação (VOR) 

 

N

No ponto controle (campanha de maio) foi detectado o teor mais elevado de 

fósforo total (0,13 mg/L P) durante as campanhas. Isso sugere que o aporte de 

água fluvial do Paraíba do Sul constitui uma fonte deste parâmetro para a área 

de monitoramento.  

 

Na campanha de junho quase todos os pontos de coleta apresentaram valores 

abaixo do LQ do método analítico. Isso foi seguido por um pequeno 

incremento de concentração na primeira campanha de agosto, e por níveis de 

concentração mais elevados na campanha de setembro, porém com valores 

abaixo do VOR.  Os dados do estudo pretérito indicaram valores de fosfato 

variando até aproximadamente 0,40 mg/L. 

 

j)  Coliformes Totais e Fecais: 

Para interpretação da qualidade de água os testes microbiológicos são úteis na 

avaliação de contaminação proveniente do descarte de esgotos domésticos, e 

resultantes da ocupação animal e humana no entorno dos sistemas hídricos. Estes 

testes são realizados por meio da contagem de coliformes fecais e totais. A 

Resolução CONAMA 357/05 orienta valor de 1000 NTU/100 mL, mas somente 

para coliformes fecais e não para coliformes totais. 
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Esses organismos são indicadores da qualidade sanitária do sistema hídrico. No 

entanto, per si não representam um perigo à saúde, mas sua presença evidencia a 

presença de outros organismos patogênicos. Os coliformes totais incluem um 

grupo de bactérias presente no intestino de animais de sangue quente, embora 

alguns tipos possam ser encontrados também no solo, em vegetais ou outros 

animais (peixes, etc.). Sua presença indica que essa água possivelmente recebeu 

algum tipo de dejeto animal (incluindo dejetos humanos). Os coliformes fecais ou 

termotolerantes inclui um subgrupo de bactérias, e sua presença indica certamente 

que o sistema hídrico foi contaminado por dejetos animais, o que aumenta a 

probabilidade da presença de organismos patogênicos. 

 

Estes parâmetros biológicos estão sendo monitorados em três pontos de coleta 

(PMQA) após a linha de praia, e cujos resultados são apresentados na Figura 

4.2.5.6-14:  

 

Os coliformes totais apresentaram maiores oscilações nas campanhas de fevereiro e 

julho. E, de maneira geral, as amostras indicaram teores de coliformes fecais 

inferiores ao valor orientador da resolução. Houve exceção para a Estação E, na 

campanha de fevereiro, quando foi detectado um teor de 2419 NTU/100 mL, 

numa coleta de amostras realizada logo após o feriado de carnaval.  
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Figura 4.2.5.6-14: Teores de Coliformes Fecais e Totais nos pontos de monitoramento,  
e em relação ao valor orientador da legislação (VOR) 
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Este aspecto evidenciou uma possível pressão por contaminação biológica que 

ocorre na faixa de praia, e relacionada a atividades de turismo nas adjacências da 

área do empreendimento. Nas campanhas posteriores de coleta, os níveis de 

coliformes fecais retornaram para teores inferiores ao VOR. 
 

k)  Metais-traço: 

 Mercúrio: 

O mercúrio é um elemento químico que possui o orbital “diffuse” (d) 

incompleto, e ocorre em sistemas hídricos nas formas dissolvida e particulada. 

Esse elemento apresenta elevada reatividade para a biota aquática, e em 

ambientes marinhos costeiros é encontrado na água de coluna 

predominantemente na forma particulada, quando eventualmente se deposita 

nos sedimentos de fundo (LIBES, 1992).  

 

O mercúrio nos sedimentos pode sofrer biomagnificação, e se converter à sua 

forma mais tóxica (metilmercúrio) (BARROCAS & WASSERMAN, 1995). 

Pode também ocorrer na forma reduzida, quando este elemento se encontra 

associado com íons sulfetos, e de maneira relativamente inerte.  Sua 

ressuspensão ocorre em decorrência de processos hidrodinâmicos, p.ex., devido 

à variação do ciclo de maré enchente e vazante, e relacionados a atividades 

humanas como a passagem de embarcações, ações de dragagem, e etc. A 

avaliação de mercúrio em amostras de água superficial indicou teores de 

concentração abaixo do limite de quantificação analítica (0,5 µg/L) para todos 

os pontos de coleta da área de monitoramento. 

 

 Ferro Dissolvido: 

O elemento ferro possui importância para os ciclos biogeoquímicos hídricos 

como co-precipitante de outros elementos químicos, na forma de óxidos e 

hidróxidos metálicos, além de sua utilização como carreador de elétrons nos 
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processos de fotossíntese e respiração, e outras funções em reações bioquímicas. 

Sua forma dissolvida é preferencialmente absorvida pelo fitoplâncton para a 

produção primária aquática. Com exceção da campanha de maio, os dados 

(Figura 4.2.5.6-15) indicaram níveis de concentrações de ferro dissolvido 

abaixo do valor orientador da resolução (0,3 mg/L), para todas as amostras de 

água superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Qualidade da Água na Lagoa de Iquipari 

 

Para avaliação da qualidade da água na Lagoa de Iquipari, situada na área continental de 

influência direta do empreendimento, foram utilizados os dados dos PMQA, 

monitorados no período de novembro de 2007 a setembro de 2008. Neste Programa 

foram amostrados três pontos de coleta, cujas posições e profundidades da coluna 

d´água são indicadas abaixo (Quadro 4.2.5.6-5). 

Figura 4.2.5.6-15: Teores de Ferro Dissolvido nas estações de 
monitoramento, e em relação ao valor orientador da legislação (VOR) 
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QUADRO 4.2.5.6-5: COORDENADAS DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO 

DA QUALIDADE DA ÁGUA (DATUM SAD 69) 
COORDENADAS 

ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO 
LESTE NORTE 

PROFUNDIDADE 
(m) 

A 
Lagoa de Iquipari - junto ao canal 
de drenagem da Fazenda Saco 
Dantas 

289982 7587188 0,2 

B 
Lagoa de Iquipari – parte central da 
lagoa 290811 7590048 1,5 

C 
Lagoa de Iquipari – na parte mais 
próxima ao mar 290646 7594708 2,0 

 

As amostras de água superficial foram avaliadas para os parâmetros de monitoramento 

descritos a seguir (Quadro 4.2.5.6-6). 

 
QUADRO 4.2.5.6-6:PARÂMETROS 

PARÂMETROS UNIDADE 

Carbono Orgânico Total mg/L 
Coliformes Fecais NMP/100mL 
Coliformes Totais NMP/100mL 
Ferro Dissolvido mg/L 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 
Nitrogênio Kjeldahl Total mg/L 

Oxigênio Dissolvido mg/L 
pH - 

Salinidade - 
Temperatura ºC 

Turbidez NTU 
 

 

a) Turbidez: 

Os teores de turbidez (NTU) nas amostras de água de superfície se apresentaram 

variando em torno da média 13,2 (Figura 4.2.5.6-16). O ambiente da lagoa 

apresenta pequena profundidade da coluna de água, e com possível contribuição da 

ressuspensão dos sedimentos de fundo por ação do vento. A média dos teores 

observados se encontram abaixo do valor recomendado pela Resolução CONAMA 

357/05, para água doce Classe I (< 40), mas a qual não apresenta nível orientador 

para água salobra.  
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Outro aspecto que pode ter influenciado os teores de turbidez na água da lagoa, 

como na campanha de março, está relacionado ao período de maior precipitação 

pluviométrica e com aporte de partículas da área de drenagem. No ponto C da 

campanha de julho foi detectado um valor bastante acentuado (94,0 NTU), não 

observado nas demais estações da lagoa, e que provavelmente esteve relacionado a 

algum evento esporádico de ressuspensão de material de fundo. Nas campanhas 

posteriores (agosto e setembro), o nível de turbidez nesta localidade retornou a 

faixa média de variação média detectada nas campanhas pretéritas. 

 

b) Temperatura: 

No período de dezembro de 2007 a setembro de 2008 foi observado variação da 

temperatura com faixas (oC), variando em torno das médias 27,9 e 23,5 no verão e 

inverno, respectivamente, refletindo as oscilações sazonais da área de estudo 

(Figura 4.2.5.6-17). 

Figura 4.2.5.6-16: Variação dos teores de Turbidez nas estações de coleta na  
Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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c) Salinidade: 

A Lagoa de Iquipari apresenta um gradiente longitudinal de salinidade, com 

variações temporais nos pontos de coleta A, B e C, e o qual é influenciado pela 

abertura da barra de areia. Assim, na coleta de julho foi detectado no ponto A, uma 

salinidade 0,02, o que classifica como água doce esta porção do corpo hídrico. Nas 

coletas de agosto e setembro foi detectada Salinidade ≥ 1 nesta localidade, e 

portanto com condições de água salobra.  

 

Nos pontos B e C, os valores oscilaram pouco entre as coletas de julho e setembro, 

e com teores em torno da média 7,2 e 13,1, respectivamente (Figura 4.2.5.6-18). 

Essas médias são valores relativamente mais elevados que os dados pretéritos 

(exceto as campanhas de fevereiro e junho), e que refletiram a influência da 

abertura da barra de areia alguns dias antes da coleta das amostras (comunicação 

pessoal).  

Figura 4.2.5.6-17:  Variação dos teores de temperatura nas estações de 
coleta na Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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d)  Cloretos: 

Os íons cloretos representam os maiores constituintes da salinidade (55,07%), e 

que na água do mar possuem propriedades conservativas. Isto é, sua concentração 

varia somente através de processos físicos, mas não por meio de processos 

químicos e biológicos. No entanto, em ambientes confinados como o sistema 

hídrico da lagoa de Iquipari, esses íons não apresentam propriedades conservativas.  

 

De maneira similar a distribuição da salinidade, foi observado um gradiente 

longitudinal de cloretos (mg/L), em decorrência da abertura da barra de areia. E, 

quando houve um aumento dos valores médios de concentração da porção sul em 

direção a porção norte, (ponto A - 205,0; ponto B - 3561,5; e, ponto C - 5962,0), o 

qual foi mais acentuado na campanha de julho em relação a agosto (Figura 

4.2.5.6-19).  

Figura 4.2.5.6-18: Variação dos teores de salinidade nas estações de coleta 
na Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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e) Potencial Hidrogeniônico (pH): 

A média dos valores de potencial hidrogeniônico das amostras de água da lagoa, 

nos pontos de coleta A (7,9), B (8,2) e C (8,3), indicou a concentração de espécies 

hidrolisáveis de íons H+, e se encontra dentro dos valores orientadores da 

Resolução CONAMA 357/05 para águas: doce (pH 6 – 9) e salobra (pH 6,5 – 8,5), 

conforme Figura 4.2.5.6-20.  

 

 

 

Figura 4.2.5.6-20: Variação dos teores de pH nas estações de coleta na  
Lagoa de Iquipari (A, B e C). 

Figura 4.2.5.6-19: Variação dos teores de cloretos nas estações de coleta na 
Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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f)  Oxigênio Dissolvido: 

Os pontos de coleta apresentaram variações similares de concentração nas 

campanhas de julho, agosto e setembro (Figura 4.2.5.6-21), sendo detectado na 

Estação B teores de OD acima dos valores das outras estações de monitoramento. 

Os níveis de concentração foram detectados com média superior ao valor 

orientador (5,0 mg/L)  da  Resolução CONAMA 357/05, para  água  salobra 

Classe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menor média de oxigênio dissolvido (mg/L) foi detectada no ponto de coleta A 

(3,7), quando comparada com a média de concentração dos pontos B (6,2) e C 

(5,4). Somente no ponto A foram observadas condições de suboxia para as médias 

de concentrações. E, cuja condição é corroborada pelas características ambientais 

desta localidade, como pequena profundidade da coluna de água (~ 0,20 m), baixa 

hidrodinâmica, e teor de COT muito elevado.  

 

Como discutido a seguir, a lagoa de Iquipari apresenta teores excepcionalmente 

elevados de COT na coluna de água, e que resultam na depleção dos teores de 

Figura 4.2.5.6-21: Variação dos teores de Oxigênio Dissolvido nas estações 
de coleta na Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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oxigênio dissolvido, através da degradação oxidativa da matéria orgânica. 

Relacionado ainda a pequena profundidade, o oxigênio dissolvido pode estar sendo 

usado nos processos recentes de diagênesis nas camadas superficiais do sedimento, 

e assim contribuindo para valores de depleção na coluna de água (SOARES, 1998). 

Os baixos teores também são influenciados pela elevada temperatura na água da 

lagoa, e com efeitos na diminuição da solubilidade deste gás, além do aporte 

subterrâneo de água doce (CAL, 2006).  

 

g)  Carbono Orgânico Total (COT): 

 Os teores de COT em áreas de lagoas são altamente variáveis e estão relacionados 

com a estação do ano e índices pluviométricos, profundidade, temperatura, 

processos de fotossínteses, respiração, floculação e sedimentação, além da 

importação de matéria orgânica procedentes da área da bacia de drenagem.  

 

As amostras apresentaram oscilações temporais de concentração de COT (Figura 

4.2.5.6-22), mas com variações similares entre as campanhas de julho, agosto e 

setembro, e com teores acima (estações B e C) do valor orientador da resolução 

CONAMA 357/05, para águas salobras Classe I (3,0 mg/L). Nas campanhas de 

novembro, dezembro, fevereiro também foi observado valores expressivamente 

elevados. Não há recomendação pela legislação para limites de COT em água doce 

(ponto A). A pequena profundidade de coluna d´água da lagoa de Iquipari pode 

favorecer a interação de trocas difusivas e advectivas entre o sedimento e a coluna 

de água. Estudos pretéritos indicaram que a lagoa, principalmente na porção sul, 

apresenta ainda uma extensa área alagável, colonizada intensamente por macrófitas 

aquáticas enraizadas emersas ou livre-flutuantes que formam extensos bancos. Tais 

organismos, que constituem uma fonte de COT, se desenvolvem devido 

principalmente à pequena profundidade, e a qual permite a utilização tanto de 

recursos de fundo (nutrientes do sedimento) como da coluna de água.  
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h)  Nutrientes: 

Os dados das campanhas de monitoramento nas campanhas de junho e agosto 

indicaram teores de nitrogênio amoniacal abaixo dos respectivos valores 

orientadores (VORs) pela CONAMA 357/05, para água doce (estação A), e água 

salobra (estações B e C) (Figura 4.2.5.6-23). Os VORs são determinados em 

função do pH do meio: 2,0 mg/L N para água doce (7,5 ≤ pH ≤ 8,0), e 0,40 mg/L 

N. para água salobra (6,5 < pH 8,5). Assim, foram observados ao longo das 

campanhas valores médios (mg/L N) variando entre: < LQ – 1,6;  < LQ -  0,9; e, 

< LQ - 0,3, respectivamente, nos pontos de coleta A, B e C. Em junho foram 

avaliados os teores mais elevados nas amostras (acima do VOR na estação B), mas 

ocorrendo depleção nas campanhas posteriores de coleta. Na estação A, os níveis 

mais elevados que nos demais pontos de coleta, sugere uma possível contribuição 

de nitrogênio amoniacal proveniente da degradação oxidativa da matéria orgânica 

nos sedimentos, e relacionados à baixa profundidade da coluna d´água (~ 0,2 m).  

Figura 4.2.5.6-22: Variação dos teores de Carbono Orgânico Total nas estações 
de coleta na Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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Os teores do nitrogênio kjeldahl total (NKT) apresentaram variações temporais nas 

amostras da lagoa de Iquipari, que foi mais acentuada na estação B, mas com 

médias de concentração (mg/L N) de mesma magnitude entre os pontos de coleta 

A (2,1), B (2,6), e C (2,1) (Figura 4.2.5.6-24). Não há recomendação de valor 

orientador pela Resolução CONAMA 357/05 para teores de NKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.5.6-23: Variação dos teores de Nitrogênio Amoniacal nas estações 
de coleta da Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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Figura 4.2.5.6-24: Variação dos teores de Kjedahl Total nas estações de 
coleta da Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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i)  Ferro Dissolvido: 

As campanhas pretéritas de monitoramento indicaram concentrações elevadas de 

ferro dissolvido (mg/L Fe), e com teor médio no ponto A (0,9), acima do valor 

(0,3) recomendado pela Resolução CONAMA 357/05 (Figura 4.2.5.6-25). Nesta 

localidade, com exceção da campanha de abril, julho e agosto, todas as demais 

apresentaram teores acima de 0,3 mg/L Fe.  Os pontos de coleta B (0,2) e C (0,2) 

apresentaram valores médios abaixo do teor da legislação, com exceção do valor 

30,4 mg/L, detectado na Estação B da campanha de abril, mas que ocorreu de 

forma esporádica.. Em função da pequena profundidade no ambiente da lagoa, 

elevada concentração de matéria orgânica e sua degradação oxidativa, há grande 

possibilidade de enriquecimento de ferro na água de coluna através de trocas 

difusivas com as camadas superficiais dos sedimentos, além do aporte carreado por 

água pluvial na bacia de drenagem. Estas trocas difusivas são incrementadas pela 

redução de óxidos / hidróxidos de ferro, utilizados como recebedores de elétrons 

durante processo recentes de diagênesis nos sedimentos (SOARES, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.5.6-25: Variação dos teores de Ferro Dissolvido nas estações de coleta da 

Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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j)  Coliformes Fecais e Totais: 

Conforme informações pretéritas (CAL, 2006), o entorno da lagoa de Iquipari 

ainda não é urbanizada muito embora ela se aproxime com velocidade imprevisível. 

Vários quiosques construídos em sua barra, para a prática de um pequeno 

comércio na estação de veraneio e nos finais de semana, estão se erguendo com a 

abertura de uma estrada de terra batida até sua margem esquerda.  

 

No período de veraneio, e referente às campanhas de fevereiro e março, foi 

observado teores elevados de coliformes totais nos pontos de coleta A, B e C 

(Figura 4.2.5.6-26). No ponto C localizado na barra e onde ocorre a maior 

ocupação de veranistas, os teores de coliformes fecais (1.460) foram mais elevados 

que nos pontos de coleta A e B, os quais apresentaram valores abaixo do LQ. A 

mesma tendência de aumento foi detectada no mês de maio para todos os pontos 

de coleta, quando a coleta das amostras foi realizada uma semana após o feriado do 

dia do trabalho. Nesta campanha os teores de coliformes fecais se encontraram 

acima do valor recomendado pela legislação no ponto A (1600), B (1600), e C 

(1600). 

 

Figura 4.2.5.6-26: Variação dos teores de Coliformes Fecais e Totais nas estações de coleta da  
Lagoa de Iquipari (A, B e C). 
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Os coliformes totais apresentaram um aumento de concentração bastante 

expressivo na Estação C (111.990 NTU/100 mL) da campanha de junho, e que 

também foi acompanhado pela elevação dos teores nas amostras de água marinha. 

Nas campanhas de coleta posteriores (julho e agosto), essas estações de coleta 

indicaram um decréscimo no número dos organismos para todas as amostras 

analisadas. 

 

C) Qualidade da Água no Sistema Aqüífero 

 

Os dados da qualidade de água do sistema aqüífero são procedentes do Programa de 

Monitoramento do Aqüífero (PMAquifero), cuja caracterização foram feitas a partir de 

uma rede de poços de monitoramento de pequena profundidade. Esta estratégia de 

avaliação foi escolhida desde que, a análise dos dados das sondagens geotécnicas 

realizadas no local da obra indicou que o nível do aqüífero na área é bastante raso. 

 

A área do empreendimento está situada na porção emersa da Bacia Sedimentar de 

Campos, a qual contém os principais sistemas aqüíferos sedimentares do Estado do 

Rio de Janeiro, e composta por sedimentos continentais e marinhos de idade Terciária, 

parcialmente recobertos por sedimentos Quaternários. As formações sedimentares 

correspondem a quatro sistemas aqüíferos com base nas definições do Mapa de 

Favorabilidade Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro (BARRETO et al., 2000). 

O Porto do Açu está localizado especificamente sobre o Aqüífero São Tomé II, que é 

um sistema bastante produtivo, e possuindo diversas captações que abastecem 

comunidades locais.  

  

Foram instalados dez poços de monitoramento (PM), no entanto só foram 

empregados nove equipamentos, desde que as medidas no PM de número 5 foram 

impossibilitadas devido a sua locação. 
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A rede de poços foi dimensionada de forma a identificar qualquer eventual 

contaminação que pudesse ser carreada a partir da área do empreendimento, tanto pelo 

fluxo superficial quanto pelo subterrâneo, e com potencial de afetar o sistema hídrico 

em seu entorno. 

 

Na Figura 4.2.5.6-27 é apresentada a localização dos poços em relação à obra, às 

lagoas e ao referido poço, juntamente com as coordenadas UTM de instalação dos PM. 
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Figura 4.2.5.6-27: Localização dos Poços
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Metodologia 

 
O regime de monitoramento ocorreu numa base mensal para avaliação das 

características do sistema aqüífero. Esta atividade incluiu uma primeira avaliação nos 

meses de março e repetida em abril, e que contemplou uma gama maior (avaliação 

completa) de parâmetros bacteriológicos e físico-químicos, os quais estão indicados no 

Quadro 4.2.5.6-7. As avaliações subseqüentes nos meses de maio, junho, julho, e 

agosto de 2008 contemplaram uma gama menor (avaliação reduzida) de parâmetros 

indicados no Quadro 4.2.5.6-8. Os dados da campanha de setembro também se 

referem à avaliação completa dos parâmetros monitorados.  

 
QUADRO 4.2.5.6-7:PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA AS  

AVALIAÇÕES COMPLETAS 

ELEMENTOS 

Arsênico total Manganês solúvel 
Berílio total Manganês total 
Bicarbonatos em CaCO3 Mercúrio total 
Cádmio total Níquel total 
Cálcio em CaCO3 Nitrogênio amoniacal 
Carbonatos em CaCO3 Nitrogênio de nitratos 
Chumbo total Nitrogênio de nitritos 
Cloretos Nitrogênio kjeldhal 
Cobre total Nitrogênio total 
Coliformes fecais Óleos e graxas (Solúveis em Éter)  
Coliformes totais Oxigênio dissolvido - OD 
Condutividade elétrica pH a 25 º C 
Cromo trivalente Prata total 
Contagem de bactérias Potássio total 
DBO Resíduo filtrável total 
DQO Resíduo não filtrável total 
Dureza de carbonatos em CaCO3 Selênio total 
Dureza de não carbonatos em CaCO3 Sílica solúvel 
Dureza total em CaCO3 Sódio total 

Ferro solúvel Sulfatos 
Ferro total em Fe+2+3 Temperatura 
Fluoretos Titânio total 
Fosfatos Turbidez 
Magnésio em CaCO3 Zinco total 
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QUADRO 4.2.5.6-8:PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA  

AS AVALIAÇÕES  REDUZIDAS (MENSAIS) 

ELEMENTOS 

Cloretos Nitrogênio amoniacal 
Coliformes fecais Nitrogênio de nitratos 
Coliformes totais Nitrogênio de nitritos 
Condutividade elétrica Óleos e graxas (solúveis em éter) 
Contagem de bactérias Oxigênio dissolvido - OD 
DBO pH a 25 º C 
DQO Resíduo filtrável total 
Ferro solúvel Resíduo não filtrável total 
Ferro total em Fe+2+3 Sódio total 
Manganês solúvel Temperatura 
Manganês total Turbidez 

 
 

Resultados e Comentários 

 
No mês de agosto foram mensurados os valores da cota topo do tubo, cota do terreno 

e cota do nível de água de cada PM, e cujos valores são indicados no Quadro 4.2.5.6-9 

e Figura 4.2.5.6-28,  a seguir. 

 
QUADRO 4.2.5.6-9 : VARIAÇÃO DOS VALORES DO NÍVEL D´ÁGUA NOS  

POÇOS DE MONITORAMENTO 

PM NO 
COTA TOPO 

DO TUBO (M) 
COTA DO 

TERRENO (M)
COTA DO NÍVEL DE 

ÁGUA (M) 
01 3,542 3,152 1,422 
02 3,174 2,774 1,874 
03 3,575 3,115 2,215 
04 3,533 3,123 2,433 
06 3,493 3,083 2,323 
07 3,083 2,703 1,833 
08 2,109 1,789 0,509 
09 3,123 2,743 0,723 
10 3.214 2,764 0,544 
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A variação das cotas dos níveis d´água nos poços de monitoramento, como indicado 

na campanha de agosto, sugere a ocorrência de um gradiente hidráulico na área do 

empreendimento, e com provável fluxo de escoamento de água no sentido SW – NE, 

respectivamente, dos poços 4 e 6 para os poços 8 a 10 locados próximos a lagoa de 

Iquipari.  

 
Os resultados obtidos para os parâmetros químicos e físico-químicos foram 

interpretados como teores de baseline do sistema hídrico subterrâneo da área do 

empreendimento. Com a publicação em 03 de abril de 2008 da Resolução CONAMA 

396, a qual dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para enquadramento das 

águas subterrâneas, foram apresentados valores comparativos da Resolução para água 

utilizada para dessedentação de animais e irrigação, cuja destinação constitui o uso 

preponderante deste recurso pela população do entorno. Observa-se que o sistema 

hídrico ainda não foi classificado para sua finalidade de uso, o qual é de competência 

do órgão ambiental estadual.  

 

No Quadro 4.2.5.6-10, a seguir, são apresentados os parâmetros com valores máximos 

permitidos, limites de quantificação das análises, e limite de quantificação praticável da 

Resolução CONAMA 396/2008.  

Figura 4.2.5.6-28: Variação do nível d´água nos poços de monitoramento dos piezômetros.
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QUADRO 4.2.5.6-10 : PARÂMETROS, LIMITES DE QUANTIFICAÇÃO E  
RESOLUÇÃO CONAMA 396/2008   

CONAMA 396 - 03/06/2008 
Valores Máximos Permitidos - VMP 

Usos Preponderantes da Água 
Parâmetros 

 Unidade 

Limite de 
Quantificação 
das Análises- 

LQ Dessedentação de 
Animais Irrigação 

Limite de 
Quantificação 

Praticavél - LQP 
Arsênico total µg/l 10 200  8 
Berílio total µg/l 10 100 100 4 

Bicarbonatos em CaCO3 mg/l     
Cádmio total µg/l 10 50 10 5 

Cálcio em CaCO3 mg/kg     
Carbonatos em CaCO3 mg/l     

Chumbo total µg/l 10 100 5000 10 
Cloretos mg/l 2  100 a 700 2 

Cobre total µg/l 5 500 200 50 
Condutividade µS/cm 1    

Cromo trivalente mg/l 0,01    
DBO mg/l 8    
DQO mg/l 15    

Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 5    
Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l 5    

Dureza total em CaCO3 mg/l 5    
Ferro solúvel mg/l 0,002    

Ferro total µg/l 2  5000 100 
Fluoretos mg/l 0,5 2 1 0,5 
Fosfato mg/l 0,02    

Magnésio ( como MgO) mg/kg 0,02    
Manganês solúvel mg/l 0,0001    

Manganês total µg/l 0,5 50 200 25 
Mercúrio total µg/l 0,05 10 2 1 
Níquel total µg/l 10 1000 200 10 

Nitrogênio amoniacal mg/l 0,1    
Nitrogênio de nitratos mg/l 0,2 90  0,3 
Nitrogênio de nitritos mg/l 0,04 10 1 0,02 
Nitrogênio Kjeldhal mg/l 0,5    

Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 0,1    
Óleos e graxas mg/l 1    

pH  0 - 14    
Potássio total µg/l 500    

Prata total µg/l 5    
Resíduo filtrável total mg/l 2    

Resíduo não filtrável total mg/l 2    
Salinidade  0,1    

Selênio total µg/l 8 50 20 10 
Sílica Solúvel mg/l     

Sódio total µg/l 0,05    
Sulfatos mg/l 5 1000  5 
Sulfeto mg/l 0,05    

Temperatura da água ºC -    
Temperatura do ar °C     

Titânio total µg/l 10    
Turbidez NTU 0,1    

Zinco total µg/l 10 24000 2000 100 
Contagem de Bactérias UFC/ml 100    

Coliformes fecais P/A em 
100ml - 200   

Coliformes  totais P/A em 
100ml - 200   
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Os Quadros 4.2.5.6-11 a  4.2.5.6-19 apresentam uma compilação dos resultados 

obtidos nas verificações realizadas até setembro de 2008. 

 

Como indicado pelos dados, dentre os vários parâmetros monitorados óleos e graxas 

apresentaram um pequeno incremento de concentração nas campanhas de junho e 

julho, observados em todos os pontos de monitoramento. Na campanha de agosto foi 

detectada uma redução dos níveis para os teores pretéritos constatados nas campanhas 

de março a maio. Houve exceção para os PM 1 e PM2. Para os demais parâmetros de 

monitoramento, avaliados nas coletas de junho e agosto, foram observadas variações 

de concentração na mesma ordem de magnitude constatada nas campanhas anteriores.  

 

Na campanha de setembro, os teores de óleos e graxas apresentaram novamente um 

incremento de concentração para todos os poços de coletas (Figura 4.2.5.6-29). 

incluindo valor acima da média observada desde o início das campanhas, como no 

piezômetro 10 (4 mg/L). Os demais parâmetros indicaram níveis de concentração 

referentes aos teores de baseline desse sistema hídrico. 

 

 

 
 

Figura 4.2.5.6-29: Variação temporal dos teores de concentração de óleos e graxas nos 
poços de monitoramento. 
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QUADRO 4.2.5.6-11: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM1   
2008 
Mês Parâmetros Unidade. 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l <10 10         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   164         158 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 46 39         0,01 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 84 11         <10 
     Cloretos mg/l   62,2 67,8 52,4 58,4 49,5 47,2 

     Cobre total µg/l 5 9         5,3 
     Condutividade µS/cm 638 538 525 602 595 896 696 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l 23 47 8 8 23 23 6,7 
     DQO mg/l 211 151 5 39 104 120 40 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 202 164         158 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l <5 34         <5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l <5 198         80 
     Ferro solúvel mg/l 2,3 5,4 7 1,9 3,6 5,7 2,1 

     Ferro total  µg/l   23000 8999 4988 8160 12800 5881 
     Fluoretos mg/l <0.5 <0,5         <0,5 
     Fosfato mg/l <0.1 <0,1         <0,1 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 15 8,4         8,4 
     Manganês solúvel mg/l 0,129 0,076 0,054 0,046 0,048 0,054 0,033 

     Manganês total µg/l   89 55 56,5 50 71,1 42,9 
     Mercúrio total µg/l 0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l <10 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 1,1 0,81 0,81 1 1,4 0,9 1,3 
     Nitrogênio de nitratos mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0.2 < 0,2 < 0,2 <0,5 
     Nitrogênio de nitritos mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0.047 < 0,04 < 0,04 <0,1 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 7,1 6,5         7,2 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 6,8 1,9 1,8 2,7 3,5 2,3 1,6 
     Óleos e graxas mg/l <1 <1 <1 1 3 1 2 

     pH    7,21 6,82 6,84 6,61 7,68 6,8 6,6 
     Potássio total µg/l 7100 2500         2259 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 613 525 411 365 318 323 13 

     Resíduo não filtrável total mg/l 92 64 295 457 352 350   
     Salinidade   <0.1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   10         7 

     Sódio total µg/l 52400 45400 18600 30000 21,6 20,1 26340 
     Sulfatos mg/l 9,6 <5         <5 
     Sulfeto mg/l <0,05 <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 35 29 27 26 26 26 27 
     Temperatura do ar  °C 29,8 27         28,8 

     Titânio total µg/l <10 <10         <10 
     Turbidez NTU 196 61 7,6 39 12 31 3 

     Zinco total µg/l 397 198         68,8 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   100 900 900000 487 1100 570 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   presentes ausentes ausentes ausentes presentes ausentes 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes presentes presentes presentes presentes presentes

 

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-169

 

QUADRO 4.2.5.6-12: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM2   
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total mg/l <10 <10         <10 
     Berílio total mg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   74         69 
     Cádmio total mg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 49 28         0,01 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total mg/l 176 18         <10 
     Cloretos mg/l   57,2 92,9 61,6 68,6 64,6 64,4 

     Cobre total mg/l 27,5 9         7,8 
     Condutividade mS/cm 331 348 440 541 497 420 518 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l <11 44 598 5,1 27 22 6,3 
     DQO mg/l 136 114 3000 37 117 92 39 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 98 74         69 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l 8 25         <5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 106 99         12 
     Ferro solúvel mg/l 2,2 3,9 3,9 0,122 4,5 6,7 6,1 
     Ferro total  mg/l   17400 10180 8067 13810 10440 7525 
     Fluoretos mg/l <0,2 <0,2         <0,2 
     Fosfato mg/l <0,04 <0,04         <0,04 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 8 8,6         10 
     Manganês solúvel mg/l 0,114 0,055 0,071 0,107 0,115 0,097 0,086 
     Manganês total mg/l   135 131 113 126 110 92,3 
     Mercúrio total mg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total mg/l <10 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 1,1 1,2 1,6 1,4 0,89 2,1 1,7 
     Nitrogênio de nitratos mg/l <0.2 <0,2 <0,2 <0.2 < 0,2 < 0,2 <0,2 
     Nitrogênio de nitritos mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0.04 < 0,04 < 0,04 <0,04 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 6,6 6,1         5,9 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 7 2,4 1,8 1,8 4,1 1,7 2,1 
     Óleos e graxas mg/l <1 <1 <1 2 2 1 3 

     pH    6,17 6,26 6,11 5,75 6,89 6,01 5,94 
     Potássio total mg/l 7780 3200         6018 

     Prata total mg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 702 362 312 283 223 204 <2 

     Resíduo não filtrável total mg/l 332 26 322 335 315 218   
     Salinidade   <0,1 <0,1         28 

     Selênio total mg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   11         8 
     Sódio total mg/l 31605 35400 20000 29900 26,8 20,6 28398 

     Sulfatos mg/l 5,2 <2         <2 
     Sulfeto mg/l <0,05 <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 30 29 28 26 28 28 28 
     Temperatura do ar  °C 30 30         32,1 

     Titânio total mg/l 111 <10         <10 
     Turbidez NTU 384 27 6,2 26 14 24 6,1 

     Zinco total mg/l 146 68         33 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   78000 151 1600 389 1000 250 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes ausentes ausentes ausentes presentes ausente 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes ausentes presentes ausentes presentes presente 
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QUADRO 4.2.5.6-13: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM3 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l <10 15         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   172         162 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 99 38         0,01 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 164 27         <10 
     Cloretos mg/l   43,8 45,7 34,5 14,2 35,7 31,6 

     Cobre total µg/l 29,9 9         <5 
     Condutividade µS/cm 452 477 583 542 519 829 602 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0.01         <0,01 
     DBO mg/l 13 44 23 4,1 24 30 14 
     DQO mg/l 141 120 103 38 93 115 40 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 203 150         162 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l 21 <5         < 5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 224 <5         8 
     Ferro solúvel mg/l 4,3 5,6 7 0,867 3,1 5,6 5 

     Ferro total  µg/l   9800 9063 6150 8355 8452 5743 
     Fluoretos mg/l <0,2 <0,2         <0,2 
     Fosfato mg/l <0,04 <0,04         <0,04 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 11 8,7         6,7 
     Manganês solúvel mg/l 0,11 0,045 0,054 0,049 0,055 0,041 0,035 

     Manganês total µg/l   75 68,3 57,7 75 54 38,7 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 

     Níquel total µg/l <10 <10         <10 
     Nitrogênio amoniacal mg/l 1,6 1,7 1,6 1,3 1,5 1,6 2,8 
     Nitrogênio de nitratos mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < 0,2 < 0,2 <0,2 
     Nitrogênio de nitritos mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 < 0,04 < 0,04 <0,04 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 14 3,8         5,5 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 7,1 2,3 1,7 1,4 3 1,3 1,2 
     Óleos e graxas mg/l <1 <1 <1 1 3 < 1 1 

     pH    8,51 7,25 6,95 6,58 7,5 6,64 6,56 
     Potássio total µg/l 44213 5000         3830 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 824 445 306 307 160 292 21 

     Resíduo não filtrável total mg/l 341 51 272 361 245 299   
     Salinidade   <0,1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   10         10 

     Sódio total µg/l 52431 28400 11800 21400 15,3 12,4 18633 
     Sulfatos mg/l 4,1 <2         3,2 
     Sulfeto mg/l <0,05 <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 30 28 27 26 27 28 26 
     Temperatura do ar  °C 31 29,5         31 

     Titânio total µg/l 68,5 <10         <10 
     Turbidez NTU 693 61 26 30 28 20 6,2 

     Zinco total µg/l 258 113         29,2 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   79000 120 150 282 6800 1800 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes ausentes ausentes ausentes presentes ausente 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes ausentes presentes ausentes presentes presentes 
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QUADRO 4.2.5.6-14: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM4 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l 16 18         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   177         117 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 24 34         36 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 218 25         27,3 
     Cloretos mg/l   28,6 15,6 11,5 14,8 24,7 11,3 

     Cobre total µg/l <5 8         6,2 
     Condutividade µS/cm 300 323 292 327 390 376 361 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l <6 41 7,8 4,3 15 22 8,5 
     DQO mg/l 61 108 55 27 38 95 29 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 108 177         117 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l <5 <5         <5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l <5 144         67 
     Ferro solúvel mg/l 0,263 0,183 1 0,787 1,5 2,5 1,2 

     Ferro total  µg/l   10800 10222 23157 11290 8577 10172 
     Fluoretos mg/l 0,2 <0,2         <0,2 
     Fosfato mg/l <0,02 <0,04         <0,04 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 3,1 4,5         3,4 
     Manganês solúvel mg/l 0,014 <0,01 0,015 0,05 0,018 0,045 0,013 

     Manganês total µg/l   255 215 472 158 113 160 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l <10 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 0,65 0,95 0,69 1,1 1,2 6,2 0,97 
     Nitrogênio de nitratos mg/l <0,1 <0,2 <0,1 <0.1 < 0,1 < 0,2 <0,2 
     Nitrogênio de nitritos mg/l <0,02 <0,04 <0,02 <0.02 < 0,02 < 0,04 <0,04 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 2 3,3         8,5 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 6,9 2,4 1,9 1,8 3,7 1,4 2,3 
     Óleos e graxas mg/l <1 <1 0,1 2 3 < 1 2 

     pH    9,12 7,99 7,01 6,57 7,59 6,79 6,74 
     Potássio total µg/l 5100 3300         2760 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 901 2627 197 204 123 177 174 

     Resíduo não filtrável total mg/l 605 243 7,01 450 197 254   
     Salinidade   <0,1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   17         10 

     Sódio total µg/l 24400 19400 5000 7860 5,02 11,6 6961 
     Sulfatos mg/l 5,8 <2         <2 
     Sulfeto mg/l <0,05 <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 29 27 26 25 26 25 25 
     Temperatura do ar  °C 30 26,4         33,1 

     Titânio total µg/l <10 <10         49,9 
     Turbidez NTU 1000 305 8,9 637 60 34 6,2 

     Zinco total µg/l 111 368         435 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   90000 6 7000000 600 3500 250000 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes presentes ausentes Ausentes presentes presentes 
     Coliformes totais P/A em 100ml   presentes presentes presentes presentes presentes presentes 
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QUADRO 4.2.5.6-15: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM6 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l 64,7 19         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   155         179 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 636 38         39 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 1309 18         <10 
     Cloretos mg/l   128 178 132 174 163 166 

     Cobre total µg/l 120 8         6,5 
     Condutividade µS/cm 662 780 858 940 1037 968 1413 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l <30 56 20 28 32 43 12 
     DQO mg/l 332 158 138 141 142 110 39 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 275 <5         5 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l 958 98         5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 1233 98         5 
     Ferro solúvel mg/l 8,9 1,9 2,2 2 2,6 2,8 1,4 

     Ferro total  µg/l   8000 7002 5047 5058 4331 3338 
     Fluoretos mg/l <0,5 <0,5         <0,5 
     Fosfato mg/l <0,1 <0,1         <0,01 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 71 13         17 
     Manganês solúvel mg/l 0,111 0,024 0,048 0,058 0,06 0,069 0,044 

     Manganês total µg/l   94 75 104 60,7 70 51,3 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l 93,2 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 1,9 2,3 2,7 2,6 2,3 2,6 3,1 
     Nitrogênio de nitratos mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0.5 < 0,5 < 0,5 <0,5 
     Nitrogênio de nitritos mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 < 0,1 < 0,1 <0,1 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 51 2,9         8,5 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 7,0 3,3 1,9 1,7 3,9 1,5 2,7 
     Óleos e graxas mg/l <1 1 <1 1 1 < 1 2 

     pH    7,33 6,73 6,55 6,24 7,19 6,23 6,21 
     Potássio total µg/l 46140 19400         23678 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 151 688 464 500 558 512 69 

     Resíduo não filtrável total mg/l 151 132 593 2747 588 554   
     Salinidade   <0,1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   12         11 

     Sódio total µg/l 82781 85400 40200 65600 48,7 47 747 
     Sulfatos mg/l <5 <5         <5 
     Sulfeto mg/l <0,05 <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 29 27 26 25 26 25 25 
     Temperatura do ar  °C 30,1 26         30,4 

     Titânio total µg/l 7318 <10         10,3 
     Turbidez NTU 129 196 7,8 21 5,1 21 25 

     Zinco total µg/l 9095 316         24,3 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   89000 208 130 490 700 1400 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes ausentes ausentes Ausentes presentes presentes 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes ausentes presentes Ausentes presentes presentes 
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QUADRO 4.2.5.6-16: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM7 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l 58,3 10         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   11         17 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 35 7         8,4 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 101 37         <10 
     Cloretos mg/l   7,8 9,3 8 9,8 8,8 8,2 

     Cobre total µg/l 33,1 5         6,4 
     Condutividade µS/cm 93 71 125 154 180 85 100 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l <10 29 17 16 25 15 8,2 
     DQO mg/l 113 78 79 52 67 59 45 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 26 7         17 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l <5 <5         <5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 30 <5         22 
     Ferro solúvel mg/l 0,969 0,602 0,616 0,245 1 1,8 2,3 

     Ferro total  µg/l   5400 3852 1693 3230 3924 3723 
     Fluoretos mg/l <0,1 <0,1         <0,1 
     Fosfato mg/l <0,02 <0,02         <0,02 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 4,0 1,7         2,7 
     Manganês solúvel mg/l 0,053 0,029 0,035 0,028 0,035 0,035 0,027 

     Manganês total µg/l   70 46,6 39,4 36,6 37,7 31,8 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l <10 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 0,34 0,39 0,37 0,57 0,82 0,7 0,25 
     Nitrogênio de nitratos mg/l   <0,1 <0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 
     Nitrogênio de nitritos mg/l   <0,02 <0,02 <0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 2,7 2,2         5,7 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 7,0 2,4 5,57 2 3,7 1,1 1,7 
     Óleos e graxas mg/l <1 1 <1 <1 < 1 < 1 2 

     pH    6,22 5,7 5,57 5,22 6,34 5,28 5,43 
     Potássio total µg/l 998 503         503 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 40 105 129 82 97 46 40 

     Resíduo não filtrável total mg/l   22 171 100 101 77   
     Salinidade   <0,1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   8         8 

     Sódio total µg/l 7132 4400 3290 5110 3,68 3,56 132 
     Sulfatos mg/l 9,0 1,2         <1 
     Sulfeto mg/l   <0,05         0,21 

     Temperatura da água ºC 29 28 28 26 27 27 25 
     Temperatura do ar  °C 30,5 27,7         27,4 

     Titânio total µg/l 273 <10         17,3 
     Turbidez NTU 44 22 15 27 20 33 6,8 

     Zinco total µg/l 702 6200         114 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   270 122 500 1200 2200 320 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes  ausentes ausentes ausentes  presentes ausentes 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes ausentes presentes presentes presentes ausentes 
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QUADRO 4.2.5.6-17: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM8 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l 92,9 20         20 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   111         119 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 188 32         35 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 446 57         13,8 
     Cloretos mg/l   21,9 31,1 15,3 16,5 17,8 17,3 

     Cobre total µg/l 120 <5         <5 
     Condutividade µS/cm 330 321 258 310 296 318 390 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l <25 17 22 16 22 15 11 
     DQO mg/l 291 45 73 46 58 30 30 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 143 111         119 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l 7 15         <5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 150 126         81 
     Ferro solúvel mg/l 1,1 0,71 1,1 1 1,3 0,331 0,458 

     Ferro total  µg/l   7300 8230 12917 9305 7568 4750 
     Fluoretos mg/l ,0,2 <0,2         <0,2 
     Fosfato mg/l <0,04 <0,04         <0,04 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 17 5,7         5,9 
     Manganês solúvel mg/l 0,041 0,046 0,066 0,027 0,055 0,101 0,023 

     Manganês total µg/l   104 103 107 69 0,055 48,1 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l 24,2 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 0,54 0,61 0,62 0,61 0,65 0,62 1,1 
     Nitrogênio de nitratos mg/l   <0,2 <0,2 <0,2 < 0,1 < 0,1 <0,2 
     Nitrogênio de nitritos mg/l   <0,04 <0,04 <0,02 < 0,02 < 0,02 <0,04 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 6,6 2,7         1,8 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 7,2 2,9 1,5 1,8 4,1 1,1 1,9 
     Óleos e graxas mg/l <1 1 <1 3 2 < 1 3 

     pH    7,61 7,67 7,47 7,04 7,65 7,29 7,12 
     Potássio total µg/l 5943 4400         2149 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 291 364 213 191 167 163 108 

     Resíduo não filtrável total mg/l   105 246 251 201 206   
     Salinidade   <0,1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   9         7 

     Sódio total µg/l 659 14000 8290 11100 6,85 9,47 350 
     Sulfatos mg/l 7,1 <2         <2 
     Sulfeto mg/l   <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 28 28 26 26 28 27 27 
     Temperatura do ar  °C 31 26,2         31 

     Titânio total µg/l 831 <10         12,5 
     Turbidez NTU 462 61 17 38 36 44 9,8 

     Zinco total µg/l 5137 379         289 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   200 292 850000 375 24000 20000 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes ausentes ausentes ausentes presentes ausente 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes ausentes presentes ausentes presentes ausente 
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QUADRO 4.2.5.6-18: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM9 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l 53,8 18         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   51         59 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 60 24         27 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 89,4 28         <10 
     Cloretos mg/l   9,6 11,9 8,6 13,4 12,3 11 

     Cobre total µg/l 33,2 <5         <5 
     Condutividade µS/cm 196 193 222 201 222 570 231 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l 3,8 <2 <2 <2 < 2 < 2 <2 
     DQO mg/l 31 23 8 11 20 < 5 13 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 79 51         59 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l <5 11         <5 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 81 62         43 
     Ferro solúvel mg/l 3,3 3,5 2,8 2,2 3,2 6,5 5,1 

     Ferro total  µg/l   10500 7448 4273 7022 7786 5139 
     Fluoretos mg/l <0,1 <0,1         <0,1 
     Fosfato mg/l <0,02 <0,02         <0,02 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 7,9 3,4         2,7 
     Manganês solúvel mg/l 0,156 0,046 0,092 0,063 0,099 0,101 0,034 

     Manganês total µg/l   148 96,6 106 117 112 81,8 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l <10 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 0,23 0,24 0,17 0,31 0,58 0,34 0,22 
     Nitrogênio de nitratos mg/l   <0,1 <0,1 <0.1 < 0,1 < 0,1 <0,1 
     Nitrogênio de nitritos mg/l   <0,02 <0,02 <0.02 < 0,02 < 0,02 <0,02 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 1,3 0,86         3,7 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 7,6 2,5 2,2 3,1 3,1 1 1,7 
     Óleos e graxas mg/l <1 <1 < 1 2 2 < 1 1 

     pH    7,44 7,12 7,05 6,68 7,48 6,67 6,59 
     Potássio total µg/l 5943 2200        1979 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 470 177 157 124 82 67 5 

     Resíduo não filtrável total mg/l   23 193 135 85 91   
     Salinidade   <0,1 <0,1         <0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   9         7 

     Sódio total µg/l 10309 6800 5060 5820 5,04 6,81 6118 
     Sulfatos mg/l 30,7 15,9         3,2 
     Sulfeto mg/l   <0,05         <0,05 

     Temperatura da água ºC 29 26 28 26 28 27 27 
     Temperatura do ar  °C 27,2 27,2         31,5 

     Titânio total µg/l 557 <10         <10 
     Turbidez NTU 193 36 17 56   29 18 

     Zinco total µg/l 898 59         11,2 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   180 280 16300 327 1600 560 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes ausentes ausentes ausentes presentes ausentes 
     Coliformes totais P/A em 100ml   presentes ausentes presentes ausentes presentes presentes 
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QUADRO 4.2.5.6-19: COMPILAÇÃO DE RESULTADOS –PM10 
2008 
Mês Parâmetros Unidade 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
     Arsênico total µg/l 79,6 <10         <10 
     Berílio total µg/l <10 <10         <10 

     Bicarbonatos em CaCO3 mg/l   90         46 
     Cádmio total µg/l <1 <1         <1 

     Cálcio em CaCO3 mg/kg 279 41         0,01 
     Carbonatos em CaCO3 mg/l   <5         0 

     Chumbo total µg/l 296 15         <10 
     Cloretos mg/l   6,9 9,3 8,8 11 10 11,6 

     Cobre total µg/l 61,6 <5         <5 
     Condutividade µS/cm 223 203 199 222 237 221 255 

     Cromo trivalente mg/l <0,01 <0,01         <0,01 
     DBO mg/l <37 9,3 <2 <2 7,1 < 2 <2 
     DQO mg/l 463 27 <5 18 15 < 5 <5 

     Dureza de carbonatos em CaCO3 mg/l 112 90         46 
     Dureza de não carbonatos em CaCO3 mg/l <5 < 5         39 

     Dureza total em CaCO3 mg/l 85 84         85 
     Ferro solúvel mg/l 1,1 0,025 0,248 0,04 0,1 0,036 <0,01 

     Ferro total  µg/l   2100 2555 1956 1869 1083 278 
     Fluoretos mg/l <0,1 <0,1         <0,1 
     Fosfato mg/l <0,02 0,06         0,06 

     Magnésio ( como MgO) mg/kg 27 10         3,4 
     Manganês solúvel mg/l 0,019 <0,01 0,015 <0.0001 0,015 0,005 <0,01 

     Manganês total µg/l   66 69 42,1 36,2 34,4 12,7 
     Mercúrio total µg/l <0,05 <0,05         <0,05 
     Níquel total µg/l 17 <10         <10 

     Nitrogênio amoniacal mg/l 0,22 <0,1 0,11 0,11 0,14 0,14 0,13 
     Nitrogênio de nitratos mg/l   <0,1 <0,1 <0.1 < 0,1 < 0,1 <0,1 
     Nitrogênio de nitritos mg/l   <0,02 0,03 <0.02 < 0,02 < 0,02 <0,02 
     Nitrogênio Kjeldhal mg/l 13 1,3         0,56 

     Oxigênio Dissolvido - OD mg/l 6,9 2,4 2,3 1,8 3,2 1,2 1,8 
     Óleos e graxas mg/l <1 <1 <1 1 3 < 1 4 

     pH    8,34 8,72 8,5 8,13 8,28 8,29 8,03 
     Potássio total µg/l 5405 1200         1324 

     Prata total µg/l <5 <5         <5 
     Resíduo filtrável total mg/l 92 365 159 108 108 158 6 

     Resíduo não filtrável total mg/l   221 171 202 122 204   
     Salinidade   <0,1 <0,1         0,1 

     Selênio total µg/l <8 <8         <8 
     Sílica Solúvel mg/l   9         7 

     Sódio total µg/l 10508 5600 2930 1880 4,41 5,81 5943 
     Sulfatos mg/l 19,5 16,2         21,2 
     Sulfeto mg/l   <0,05         0,1 

     Temperatura da água ºC 29 28 28 27 28 27 27 
     Temperatura do ar  °C 31 26,1         33,4 

     Titânio total µg/l 1588 <10         <10 
     Turbidez NTU 49 239 16 13 13 11 4 

     Zinco total µg/l 3046 99         12 
     Contagem de Bactérias UFC/ml   70 132 <1 1000 4300 30000 

     Coliformes fecais  P/A em 100ml   ausentes ausentes ausentes ausentes presentes ausente 
     Coliformes  totais P/A em 100ml   presentes ausentes ausentes presentes presentes ausente 
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Considerações Finais 

 

Para avaliação da qualidade de água dos sistemas hídricos presentes na Área de 

Influência Direta do empreendimento, foram abordados e interpretados dados da 

literatura e resultados dos Programas de monitoramento da Ecologus Engenharia 

Consultiva Ltda., para amostras de água subterrânea, água da lagoa de Iquipari e água 

marinha.  A avaliação sumarizada dessas informações é apresentada a seguir. 

 

a)  Água Subterrânea: 

Os dados do monitoramento do sistema aqüífero indicaram teores de baseline para a 

monitorada, e cuja qualidade hidrogeoquímica a torna mais apropriada para 

irrigação e dessedentação de animais. A interpretação da variação do nível d´água 

nos PMs indicou a ocorrência de um possível gradiente hidráulico, podendo 

ocorrer escoamento de água no sentido SW – NW, respectivamente da localidade 

dos PM4 e PM6 em direção a lagoa de Iquipari. Embora dados recentes tenham 

evidenciado um pequeno incremento dos teores de óleos e graxas, a magnitude da 

variação de concentração ainda não permitiu conclusões. Isto porque a variação 

dos valores detectados esteve próxima ao nível de quantificação analítica do 

método (1,0 mg/L), e não há preconização de valores limites pela resolução 

Conama 396/08.  

 

Referente aos teores de cloreto, o PM6, que se encontra relativamente mais 

distante do mar, apresentou os valores mais elevados para este parâmetro, assim 

como níveis mais elevados de condutividade. Estas variações relativas de 

concentração ainda se encontram em avaliação para sua interpretação.  

  

b) Lagoa de Iquipari: 

A água na lagoa de Iquipari foi caracterizada por um gradiente longitudinal de 

salinidade e cloretos. Sendo a porção sul da lagoa caracterizada pela presença de 

água doce / salobra, enquanto a porção norte apresentou predominância de água 
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salobra, e sob maior influência das condições marinhas. Este ambiente apresentou 

concentrações elevadas de carbono orgânico total, possivelmente como resultado 

da produção endógena e aporte da drenagem da água pluvial. A degradação 

oxidativa da matéria orgânica contribuiu para níveis observados de nutrientes, 

desde que não houve evidências de lançamento de esgotos domésticos.  

 

As pequenas profundidades dos pontos de coleta A, B, e C podem favorecer 

interações entre o sedimento de fundo e a água de coluna, e provavelmente 

contribuíram para as trocas de substâncias químicas entres estes compartimentos. 

Por estas razões, e associado a uma temperatura média elevada, o ambiente da 

lagoa foi caracterizado por condição de saturação e subsaturação de oxigênio. 

Condições de sub-oxia ocorreram mais freqüentemente na porção sul, onde foram 

detectados os teores mais elevados de COT, e menor profundidade da água de 

coluna.  

 

A pressão da ocupação humana foi mais acentuada nos períodos dos feriados, e 

refletiu nos teores de coliformes fecais e totais, os quais foram mais elevados no 

ponto de coleta C, que é a área da lagoa de maior uso pelos banhistas. Quando da 

abertura da barra de areia, por condições naturais (ressacas no mar) e induzidas 

(ação de pescadores), as condições hidroquímicas da lagoa sofrem alterações e com 

aumento da salinidade na água de coluna, o qual se estende até a localidade do 

ponto A.  

 

O efeito do aumento salino, e resultante força iônica do meio podem ocasionar a 

precipitação química de substâncias da coluna de água para os sedimentos de 

fundo. E, podem também causar alterações sobre a biota, devido à necessidade de 

readaptação à variação das condições osmóticas do meio. Este evento ocorre  

esporadicamente porém de maneira recorrente, e que provavelmente tem induzido 

a biota local a uma maior tolerância a esta variação de salinidade. 
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c) Água Marinha: 

Os dados dos programas de monitoramento indicaram que a qualidade da água do 

mar nas adjacências do empreendimento é típica de ambiente marinho com 

contribuição de aporte de material continental proveniente do rio Paraíba do Sul. 

Houve também contribuição pontual, nas localidades da bacia de atração e bacia de 

evolução, proveniente da ressuspensão do material dragado, e cuja interação 

refletiu na variação dos teores de carbono orgânico total, e formas inorgânicas de 

nutrientes, particularmente nitrato e fósforo total.  

 

Estes parâmetros apresentaram variação de concentração na mesma ordem de 

magnitude entre os pontos de coleta monitorados  e um ponto controle. Os baixos 

valores de fosfato, nitrito e amônia, e teores elevados de fósforo total e nitrato 

sugerem a ocorrência de matéria orgânica de baixa labilidade, e possivelmente 

constituída por materiais húmicos e fúlvicos procedentes do aporte fluvial e/ou 

ressuspensão dos sedimentos de fundo. Elevados teores de nitrato e fósforo total, 

e baixas concentrações de nitrito e fosfato, respectivamente, indicaram a existência 

de fontes difusas, as quais se localizaram distantes da área de coleta. Durante as 

campanhas de monitoramento não houve indícios da presença de mercúrio na 

coluna d´água.  

 

As condições de mistura hidrodinâmica na área contribuíram para a 

homogeneidade de valores de temperatura, e similaridades dos teores de turbidez, 

transparência, salinidade, e oxigênio dissolvido. Os dados de temperatura refletiram 

as condições climáticas típicas da região, no período da coleta das amostras. E, os 

valores próximos à saturação de oxigênio dissolvido foram indicadores da 

“vitalidade” deste sistema hídrico. Embora, durante a dragagem dos sedimentos 

ocorreu elevação dos teores de sólidos suspensos, os baixos níveis de turbidez 

indicaram a dissipação do material, e assegurou uma transparência na coluna de 

água próxima aos teores de baseline. Essas condições sugerem, que este sistema 
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hídrico apresenta uma capacidade de autodepuração quando exposto a condições 

de remobilização de substâncias químicas presentes nos sedimentos.   

 

A localidade em frente à comunidade da Barra do Açu (ponto de coleta E), indicou 

uma susceptibilidade de impacto biológico relacionado à pressão da ocupação 

turística durante períodos de feriado, e que resultou na elevação dos teores de 

coliformes fecais. 

 
4.2.6 Monitoramento da Morfologia Costeira da Barra do Açu, São João Da 
 Barra, RJ 
 

4.2.6.1 Introdução 

 

As atividades associadas às obras de Engenharia realizadas numa região costeira 

produzem uma série de impactos sobre os meios físico e biótico, bem como sobre o 

meio socioeconômico. No caso de um empreendimento associado a um ambiente de 

praia arenosa, a magnitude do impacto desta atividade pode ser particularmente 

significativa, causando sensíveis modificações nas características morfológicas e 

dinâmicas da praia e da região submarina adjacente. Desta forma, o monitoramento da 

variabilidade morfológica do ambiente praial é importante neste tipo de 

empreendimento, pois permite avaliar os possíveis impactos exercidos pela atividade 

sobre as características naturais deste ambiente. 

 

O presente relatório tem como objetivo a análise morfodinâmica do segmento praial 

que abrange as praias da Barra do Açu (São João da Barra, RJ), através do 

monitoramento de sua variabilidade morfológica, dinâmica sedimentar e dos principais 

parâmetros oceanográficos, ao longo de doze campanhas, realizadas no período de 

novembro de 2007 a outubro de 2008. 

 

Esta análise faz parte de um programa de Monitoramento da Morfologia Costeira, que 

integra a linha de ação do Controle da Qualidade Ambiental, executado pela Ecologus 
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Engenharia Consultiva Ltda., por solicitação da contratante LLX Logística S.A., em 

atendimento às condicionantes estabelecidas pela FEEMA na LI nº FE012725, que 

licencia a instalação do Porto do Açu, localizado no município de São João da Barra, 

litoral Norte do estado do Rio de Janeiro, previsto para entrar em operação no 

primeiro semestre de 2010. 

 

Ao longo deste relatório serão analisados os dados coletados no decorrer das fases 

associadas às atividades de construção do Porto: do início da fase de terraplanagem 

para a preparação do canteiro de obras, ao período das atividades de dragagem da bacia 

de evolução, até a fixação das estacas metálicas de fundação da ponte de acesso, que 

ligará as instalações onshore aos berços de atracação. 

 

Deve ser ressaltado que os resultados aqui apresentados foram gerados ao longo de um 

período de um ano, sendo este um curto período na escala dos processos 

geomorfológicos, não podendo os resultados assim, serem considerados como 

diagnóstico definitivo, mas como inferências elucidativas das características 

morfodinâmicas deste segmento costeiro. 

 

Os dados levantados no decorrer das doze campanhas realizadas mostram uma 

sensível variabilidade tanto no padrão de entrada de frentes frias na região, como nos 

parâmetros hidrodinâmicos e geomorfológicos, o que pode ser representativo apenas 

das flutuações de curto prazo das praias que constituem este trecho do litoral. 

 

4.2.6.2 Área de Estudo 

 

A área de estudo (Figura 4.2.6-1) caracteriza-se por ser a região costeira que abrange 

as praias da Barra do Açu (Fotos 9a, 9b e 9c), localizada no município de São João da 

Barra, Rio de Janeiro, entre a foz do rio Paraíba do Sul e o cabo de São Tomé (ver 

Figura 4.2.6-1).  Este segmento de praia se estende por aproximadamente 14 km sobre 
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um cordão arenoso contínuo, mais precisamente entre as latitudes 21º53’40.22’’S e 

21º46’17.06’’S e as longitudes de 40º59’10.46’’W e 41º0’59.67’’W. 

 

 

Rio Paraíba do Sul 

Cabo de  
São Tomé Lagoa 

Feia 

Macaé 

 

Praia do Açu 

Praia Barra do Açu 

M36

M01

Figura 4.2.6-1: Área de estudo delimitada ao Norte pela foz do rio Paraíba do Sul, e ao sul pelo cabo
de São Tomé. Destaque do segmento arenoso, no qual estão contidas as praias da Barra do Açu, além
da localização dos perfis topográficos inicial (M01) e final (M36). Na imagem aproximada do cordão
arenoso destaca-se também a seqüência de cristas de praia holocênicas associadas à atual
desembocadura do rio Paraíba do Sul.  

Fonte: Imagens de satélite retiradas da ferramenta Google Earth em 20/11/2008. 
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Este segmento praial encontra-se dentro dos limites da planície costeira do rio Paraíba 

do Sul (ver Figura 4.2.6-1), que por sua vez, representa uma significativa interrupção 

na orientação preferencial da costa brasileira (Norte-Nordeste/Sul-Sudoeste), 

constituindo um cabo, o cabo de São Tomé, cujo formato de delta é representativo dos 

processos de progradação da costa em direção ao mar, deslocando, neste processo, a 

desembocadura original do rio (MUEHE & VALENTINI, 1998). 

 

Planícies costeiras caracterizam-se por ser superfícies geomorfológicas deposicionais de baixo gradiente, 

formadas predominantemente por sedimentação subaquosa, compostas por séries de cristas de praias 

(cordões litorâneos), paralelas entre si, formadas por sedimentos marinhos, continentais, 

fluviomarinhos, lagunares, etc, predominantemente areia, em geral de idade quaternária (SUGUIO, 

2003). As séries paralelas de cordões litorâneos são separadas por superfícies de truncamentos, 

Fotos 9a, 9b e 9c:  No limite Sul da 
área de estudo encontra-se a praia da 
Barra do Açu (a), seguida em direção 

Norte pela praia do Açu (b) e na 
extremidade Norte da área de estudo 

encontra-se a praia de Grussaí (c) 
Fonte: www.panoramio.com 

a b

c
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representativas das mudanças no sentido de incidência das ondas numa determinada região (SUGIO, 

Op. Cit.). 

 

De acordo com DOMINGUEZ et al. (1981), a planície costeira do rio Paraíba do Sul 

abrange, em sua face oceânica, dois conjuntos de cristas de praia (Figura 4.2.6-2): uma 

seqüência de idade holocênica associada à atual desembocadura e outra de idade 

pleistocênica que se estende até as proximidades de Macaé e que, por sua vez, é 

precedida por um estreito cordão holocênico (MUEHE & VALENTINI, 1998). 

 

À retaguarda das planícies de cordões litorâneos se estende uma ampla área de terraços 

fluviais e zonas pantanosas intermitentes (MUEHE & VALENTINI, 1998), que 

variam ao longo do ano em função das variações sazonais da precipitação pluvial.  

Além disso, pequenas lagunas localizam-se à retaguarda do cordão litorâneo atual, nas 

Figura 4.2.6-2:   
Planície costeira do rio Paraíba do Sul: 
em rosa o conjunto de cristas de praias 
de idade pleistocênica e em laranja, os 
depósitos holocênicos, associados à 
atual desembocadura do rio 
(Modificado de Muehe & Valentini, 
1998). 
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quais se observa uma tendência de retrogradação em direção à planície pleistocênica 

(DIAS & SILVA, 1984).  

 

Adjacentes ao trecho praial em estudo encontram-se as lagoas Salgada e do Açu (Fotos 

10 e 11) junto ao limite Sul da área de estudo, conforme demonstrado na Figura 4.2.6-

3. As lagoas de Iquipari e Grussaí (Fotos 12 e 13) situam-se ao Norte deste segmento 

costeiro, de acordo com a  Figura 4.2.6-4. 

 

 

Lagoa do Açu

Lagoa Salgada 

Fotos 10 e 11: Em detalhe a Lagoa Salgada, parcialmente seca e a Lagoa do Açu, com a 
presença de manguezais em sua margem. 
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Figura 4.2.6-3:  Lagoa Salgada e 
Lagoa do Açu no limite Sul da 

área de estudo, junto ao primeiro 
perfil topográfico (M01) 

Lagoa 
Salgada 

Lagoa 
do Açu 

M01

Fotos 12 e 13: Lagoa Iquipari em 
sua extremidade junto à praia e 
Lagoa de Grussaí com as margens 
já bem povoadas. 

Lagoa de Iquipari 

Lagoa de Grussaí
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De acordo com MUEHE & VALENTINI (1998), a configuração da linha de costa em 

forma de delta e a presença de um banco submarino defronte ao cabo de São Tomé, 

são os fatores geológicos que permitem a incidência de ondas de diferentes direções e, 

como conseqüência, tornam a linha de costa exposta em diferentes direções e 

intensidades de deriva litorânea. 

 

A circulação atmosférica é controlada pela Massa Tropical Atlântica, que por sua vez é 

governada pelo Anticiclone do Atlântico Sul (AAS). O AAS gera ventos de Nordeste 

com variações para o Norte e para o Leste, devido à mudança no seu posicionamento, 

deslocando-se, sazonalmente, para maiores e menores latitudes (PINHO, 2003). 

Segundo CARVALHO (1998), os ventos predominantes na região são os de Norte, 

Nordeste e Leste, com intensidades médias entre 4 e 6 m/s. 

 

Essas condições são alteradas quando do avanço para menores latitudes de ciclones 

extratropicais, precedidos por frentes frias (PINHO, 2003). Tais ciclones geram fortes 

ventos de Sudoeste, Sul e Sudeste, possuindo grande penetração nas Regiões Sul e 

Sudeste do Brasil. 

5 

Lagoa de 
Grussaí 

Lagoa de 
Iquipari Figura 4.2.6-4: Lagoa de Grussaí  e 

Lagoa de Iquipari no limite Norte da 
área de estudo, junto ao último perfil 
topográfico (M36) 
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A variação no alinhamento preferencial da costa na região do delta do Paraíba do Sul 

permite que ondas oriundas de diferentes direções, de Sudoeste a Nordeste, incidam 

sobre a linha de costa. Acompanhando os padrões dos ventos, observa-se na região o 

predomínio de ondas de Nordeste e Leste, principalmente na primavera e no verão, 

com alturas de ondas, variando entre 1 e 2 m e períodos de pico entre 7.7 e 9.1 

segundos (GWS, 2008). Já no outono e no inverno, observa-se a maior incidência de 

ondas de sudeste, devido à maior freqüência de entradas de frentes frias na região, com 

alturas de ondas variando entre 2 e 3 m e períodos de 10.5 segundos em média (GWS, 

2008). A região encontra-se na zona de micro-maré e apresenta maré semidiurna 

alcançando valores máximos de altura entre 1.3 e 1.5m e valores mínimos entre -0.3 e 

0.2 m. 

 

Observa-se que, a grosso modo, existe uma predominância das correntes de deriva 

direcionadas para sudoeste na região em estudo (COUTINHO, 1996). Em um trecho 

mais próximo à Barra do Açu, mais precisamente defronte à costa de Cabo Frio, estas 

correntes apresentam velocidades médias de 0.4 m/s no verão e na primavera, 0.3 m/s 

no inverno e 0.2 m/s no outono (COUTINHO, Op. cit.). Estas correntes apresentaram 

valores de temperatura e salinidade característicos da Corrente do Brasil, com 

temperatura variando em média entre 24 e 27º C no verão e entre 21 e 23º C no 

inverno, e valores de salinidade de 36.4 junto ao Cabo Frio.  

 

COUTINHO (1996) destaca também a influência do fenômeno da ressurgência na 

região próxima ao Cabo Frio, onde se observa núcleos de temperatura da superfície do 

mar mais baixa em relação à média das regiões adjacentes, ao longo de todo o ano. 

Ainda, segundo o mesmo autor, estes valores de temperatura abaixo da média 

influenciam a região em estudo do presente relatório, principalmente na região próxima 

ao cabo de São Tomé, onde ocorrem valores de temperatura menores em relação às 

áreas adjacentes (25º C no verão e 21º C no inverno). 
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Já de acordo com estudos realizados por CASSAR & NEVES (1993), junto à praia de 

Atafona ocorre um transporte residual da ordem de 4.400 m3/dia, dirigido para o Sul. 

Porém, em direção ao Sul, este transporte reduz em intensidade e chega a mudar de 

sentido na altura da Barra do Açu, quando passa a ter apenas 500m3/dia, dirigido para 

o Norte. Os autores inferem ainda a ocorrência de uma zona de acumulação de 

sedimentos entre as duas praias, governada pela mudança na direção da deriva litorânea 

residual. 

 

Desta forma, observa-se que, apesar da maior freqüência de ventos de Nordeste na 

região e, conseqüentemente, predomínio das ondas de mesma direção, o transporte 

litorâneo no flanco Sul do da planície do Paraíba do Sul é orientado para Norte 

(CASSAR & NEVES, Op. cit.), em resposta às ondas de sudeste, geradas pelas frentes 

frias, ou na forma de marulhos, oriundos das maiores latitudes ao Sul. 

 

De acordo com MUEHE & VALENTINI (1998), variações erosivas significativos têm 

ocorrido na praia de Atafona, junto à desembocadura do rio Paraíba do Sul. Muitos 

estudos têm sido realizados tendo como foco a acelerada retrogradação da linha de 

costa nesta praia específica (ARGENTO, 1989; BASTOS, 1997). As razões desta 

erosão localizada não estão totalmente esclarecidas, porém, a redução das descargas 

fluviais, líquida e sólida, do rio Paraíba do Sul, alterou a interação entre o rio e o mar, 

favorecendo a deposição de sedimentos na embocadura fluvial, e modificando a 

direção e intensidade dos processos atuantes sobre a praia (CASSAR & NEVES, Op. 

cit.). 

 

Tanto a praia de Atafona, quanto a praia à retaguarda do banco submarino de São 

Tomé apresentam grande variabilidade horizontal do perfil topográfico, por estarem 

sob influência de uma zona de convergência de transporte litorâneo (BASTOS, 1997). 

Porém, a maior parte das praias da frente oceânica da planície costeira se apresenta 

estável, conforme os resultados dos estudos realizados por BASTOS (1997) e MUEHE 

(1998).  
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Ainda de acordo com MUEHE & VALENTINI (Op. cit.) o trecho do litoral referente 

à área do presente relatório apresenta granulometria grossa, forte gradiente da face de 

praia, praticamente ausência de zona de surfe, com as praias tendendo ao estado 

morfodinâmico refletivo, caracterizado por grande estabilidade do perfil transversal. 

 

4.2.6.3 Metodologia 

  

a)  Localização dos Perfis: 

A coleta de amostras de sedimentos e o levantamento dos perfis topográficos da 

praia foram realizados no trecho da praia delimitado pela foz do rio Paraíba do Sul 

e pelo cabo de São Tomé (ver Figura 4.2.6-1). Este trecho do litoral possui 

aproximadamente 14 km de extensão, onde foram realizados os levantamentos 

topográficos de 36 perfis transversais, com espaçamento de 400m entre eles e 

início a uma distância de aproximadamente 100 m da linha d’água de preamar. Os 

perfis foram nomeados de M01 a M36, consecutivamente, estando o perfil M01 ao 

Sul e o M36 no limite Norte da área de estudo. Estas medições foram realizadas no 

decorrer de doze campanhas, realizadas nos períodos descritos abaixo, enquanto as 

amostragens de sedimento foram realizadas bimestralmente, ou seja, na 1ª, 3ª, 5ª, 

7ª, 9ª e 11ª campanha. 

 

 1ª Campanha: 16 a 22/11/2007 

 2ª Campanha: 15 a 17/12/2007 

 3ª Campanha: 17/01/2008 

 4ª Campanha: 12 a 14/02/2008 

 5ª Campanha: 11 a 13/03/2008 

 6ª Campanha: 10 a 13/04/2008 

 7ª Campanha: 12 a 14/05/2008 

 8ª Campanha: 10 a 12/06/2008 
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 9ª Campanha: 07 e 08/07/2008 

 10ª Campanha: 11 e 12/08/2008 

 11ª Campanha: 15 a 17/09/2008 

 12ª Campanha: 15 a 17/10/2008 

 

Na primeira campanha (16 a 22/11/07) foi realizado, através da utilização de um 

equipamento de GPS, o rastreamento para a determinação do posicionamento 

geodésico dos marcos M03, M04, M19, M20, M35 e M36. Após a determinação 

das coordenadas de início destes perfis realizou-se uma transferência destas 

coordenadas para a determinação das coordenadas de início de todos os demais 

perfis.  

  

Para a determinação do ponto inicial de cada perfil, foram implantados marcos de 

referência de início, visando o aumento da precisão da localização dos 

levantamentos posteriores para que houvesse uma maior assertividade dentre as 

comparações dos dados das diferentes campanhas, uma vez que os equipamentos 

de GPS podem gerar erros de posicionamento maiores do que os aceitáveis. 

  

Estes marcos foram instalados a, aproximadamente, 100 m da posição da linha 

d’água em condições de preamar. Para sua fabricação foram utilizados tubos de 

PVC preenchidos com concreto (Foto 14) para fixá-los no sedimento, semi-

enterrados, de forma que sua visualização seja rápida, mas para que, ao mesmo 

tempo, não sejam removidos com facilidade.  

 

As coordenadas do marco inicial de cada perfil podem ser observadas no Quadro 

4.2.6-1. 
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Ao longo destes doze meses de campanhas, a obra de instalação do Porto do Açu 

passou por diversas fases, influenciando diretamente o segmento costeiro em 

estudo, sobretudo no trecho que se estende do perfil M13 ao perfil M24, 

respectivamente, os limites Sul e Norte da área de instalação do empreendimento.  

 

Até o mês de novembro de 2007, as obras de implantação ainda não haviam 

começado. A partir de dezembro de 2007, deu-se início as atividades de 

terraplanagem para a preparação do canteiro de obras, sobre a planície de cristas de 

praias à retaguarda da pós-praia. Em janeiro e fevereiro de 2008, começaram as 

atividades relacionadas à fundação e à terraplanagem de término da obra do aterro 

do canteiro de obras. Já em março deste ano deu-se início das atividades de 

construção da ponte de acesso, que ligará as instalações onshore aos berços de 

atracação, cruzando a praia ativa na seção entre os perfis M23 e M24, além do 

início das atividades de dragagem da bacia de evolução, localizada a 

aproximadamente 2.5 km da praia. No mês de abril foi instalada uma subestação de 

energia elétrica provisória. Por fim, em agosto e setembro teve início a fixação das 

estacas na praia ativa e a construção propriamente dita da ponte de acesso (Fotos 

15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15j, 15l e 15m). 

 

Foto 14: Marco de referência de início do perfil M03, sendo instalado e no detalhe a posição
final deste mesmo marco, depois de pronto e enterrado (Foto tirada em 13/11/2007). 
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Foto 15: Diferentes etapas das atividades de construção e instalação do empreendimento no decorrer dos 
doze meses em estudo: (a) em novembro de 2007, a região das futuras instalações antes da obra; (b) em 
dezembro, no início das atividades de terraplanagem; (c,d) início da fundação do canteiro em janeiro de 

2008; (e) fim do aterro em fevereiro; (f) em março início da construção da ponte de acesso e (g) das 
atividades de dragagem; (h) instalação da subestação em abril; (i,j), fixação das estacas de fundação da 
ponte em agosto de 2008 sobre a praia; (l) construção da ponte e (m) vista das obras de construção do 

empreendimento em setembro deste ano.  

a b’ c

d

e

f

g h
i

j 

m
l
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QUADRO 4.2.6-1: LOCALIZAÇÃO DOS PERFIS LEVANTADOS 

COORDENADAS UTM PERFIL 
TOPOGRÁFICO (S) (N) 

COTA 
VERTICAL (M) 

M01 294796.911 7577514.750 2.955 
M02 294679.861 7577896.573 2.559 
M03 294586.342 7578285.624 3.577 
M04 294489.749 7578673.922 2.915 
M05 294393.464 7579062.198 3.214 
M06 294293.467 7579449.561 3.283 
M07 294198.892 7579838.282 3.189 
M08 294102.239 7580226.535 3.236 
M09 294010.465 7580615.893 3.168 
M10 293926.084 7581007.112 3.953 
M11 293887.952 7581405.372 3.059 
M12 293787.894 7581792.244 2.892 
M13 293708.698 7582184.384 2.975 
M14 293585.245 7582564.902 3.097 
M15 293524.845 7582960.474 2.986 
M16 293444.035 7583352.202 2.629 
M17 293336.895 7583737.619 2.748 
M18 293250.014 7584128.109 2.781 
M19 293134.971 7584511.251 2.717 
M20 293024.735 7584895.840 2.959 
M21 292929.478 7585284.340 2.314 
M22 292844.535 7585675.378 2.747 
M23 292718.796 7586055.155 3.030 
M24 292645.187 7586449.223 2.854 
M25 292527.298 7586831.482 2.991 
M26 292439.281 7587221.936 2.044 
M27 292337.671 7587608.998 2.853 
M28 292259.572 7588001.310 2.611 
M29 292160.581 7588388.889 2.847 
M30 292081.519 7588781.091 2.430 
M31 291967.179 7589164.713 2.100 
M32 291878.007 7589554.513 2.437 
M33 291772.812 7589940.537 2.430 
M34 291682.360 7590330.350 2.165 
M35 291582.696 7590717.872 2.873 
M36 291483.325 7591105.314 2.878 
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b)  Metodologia de Campo: 

Visando avaliar as características morfodinâmicas do segmento costeiro em estudo 

antes da implantação e durante as diferentes fases de instalação do 

empreendimento, para cada ponto de coleta, ao longo de todas as campanhas 

realizadas, foram levantados os perfis de praia e bimestralmente foram coletadas 

amostras de sedimentos da berma, da face de praia e da antepraia a uma 

profundidade de 1 m. 

 

Coleta de Sedimentos: 

A coleta de sedimentos na camada superficial foi feita manualmente em três 

diferentes pontos para cada um dos perfis ativos. As amostras foram coletadas na 

berma, na face de praia e na antepraia a, aproximadamente, 1 m de profundidade. 

Nestas amostras foram posteriormente realizadas análises granulométricas, 

expressas pelo peso de cada classe de sedimento (Quadro 4.2.6-2) em gramas por 

quilo de amostra.  

 

Estas análises foram realizadas pelo laboratório Bioagri Ambiental, empresa 

prestadora de serviços analíticos para o monitoramento ambiental. O Quadro 

4.2.6-2, a seguir,  mostra a relação entre cada classe de sedimento e o seu limite de 

quantificação (LQ) correspondente. 

 
QUADRO 4.2.6-2: CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA EM RELAÇÃO 

AO LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO DE CADA CLASSE 

CLASSIFICAÇÃO LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

Argila < 0.002 mm 

Silte 0.002 - 0.053 mm 

Areia Fina 0.053 - 0.210 mm 

Areia Grossa 0.210 - 2.00 mm 
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Perfis de Praia: 

Os levantamentos topográficos dos perfis de praia (Fotos 16a e 16b) foram 

realizados através do emprego de uma estação total TC-605L da marca Leica. A 

estação total inclui um equipamento de medições topográficas, que utiliza feixes de 

laser para a realização do levantamento. Este método consiste no posicionamento 

da estação total sobre um tripé em um ponto de coordenadas conhecidas, medidas 

através de um equipamento GPS, e posicionando-se uma baliza com um prisma 

em sua extremidade superior sobre outro ponto do perfil, no qual se deseja 

conhecer os valores de posição e altura.  

 

A estação total emite um feixe de laser que reflete neste prisma e retorna ao 

equipamento. Através do tempo de resposta do feixe de laser e o ângulo de 

incidência deste sobre a luneta da estação, seu processador interno calcula os 

ângulos e as distâncias entre os pontos de posicionamento da estação e do prisma e 

gera como resultado valores de x, y e z para o ponto observado. Os valores da cota 

vertical de cada perfil devem ser amarrados a uma Referência de Nível (RN) do 

IBGE, que esteja mais próxima ao levantamento. A cota altimétrica do ponto de 

posicionamento da estação é também um dado que deve ser fornecido junto com 

suas coordenadas. Estes resultados são gravados na memória interna da estação 

total e posteriormente descarregados em gabinete.  

 

O espaçamento entre os pontos observados varia em função das variações 

topográficas encontradas no local. Este tipo de levantamento topográfico 

normalmente se estende do topo do cordão litorâneo, ou zona de vegetação 

permanente, até a zona de máximo recuo das ondas.  

 

As medições deverão ser realizadas na baixa-mar de sizígia, quando a praia 

encontra-se mais exposta. No caso do presente levantamento, os perfis tiveram 

início a uma distância de 100 m da linha d’água, medida em situação de preamar, e 

se estenderam mar adentro até a profundidade na qual ainda era possível o 
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posicionamento totalmente vertical do prisma. Além disso, devido à grande 

quantidade de perfis a serem medidos, não foi possível realizar os levantamentos 

apenas em condições de baixa-mar. Durante as campanhas, as medições eram 

realizadas ao longo de todo o dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a

b

Fotos 16a e 16b:  Medições dos 
perfis topográficos de praia 

através do emprego de estação 
total: (a) observação da posição 
do prisma através da estação e 

(b) anotações de qualquer tipo de 
anomalia, ou detalhe, que se 

queira registrar. 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-198

4.2.6.4 Resultados e Discussão 

 

a)  Dados Meteorológicos: 

Em relação aos dados meteorológicos, considerou-se para a presente análise a 

ocorrência de frentes frias, que possam ter eventualmente alcançado o setor Norte 

do litoral do Estado do Rio de Janeiro, que abrange a região da planície do Paraíba 

do Sul. Existe uma evidente relação entre a chegada de uma frente fria e o aumento 

da tendência erosiva de um ambiente de praia arenosa. As ondas que atingem a 

costa junto com uma frente fria possuem características de ondas de tempestade, 

apresentando maior esbeltez (relação entre altura e comprimento da onda) e, 

conseqüentemente, maior poder erosivo. A análise da chegada dessas frentes ao 

segmento costeiro em estudo é importante para que se possa identificar qualquer 

variação morfológica nos perfis a elas associadas. 

  

De acordo com CPTEC (2008), durante a 1ª campanha realizada entre 16 e 22 de 

novembro de 2007, um sistema frontal deslocou-se rapidamente pelo litoral das 

regiões Sul e Sudeste posicionando sobre o litoral de Vitória, ES, no dia 16. Este 

sistema causou chuva e ventos fortes, principalmente na Região Sul do país e no 

Norte dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

  

No período que antecedeu a 2ª campanha, realizada ente os dias 15 e 17 de 

dezembro de 2007, mais precisamente entre os dias 10 e 11, observou-se o avanço 

de um sistema frontal desde o litoral da Argentina até o litoral do Rio Grande do 

Sul. Pelo litoral, este sistema conseguiu avançar até Campos, RJ. Esta frente 

ocasionou chuvas fortes, causando transtornos e alagamentos no Rio de Janeiro e 

em outros estados (CPTEC, 2008). Não se observou entradas significativas de 

frentes frias no Estado do Rio de Janeiro, para os meses de janeiro e fevereiro de 

2008 (CPTEC, Op. cit.). Já para os meses de março, abril e maio de 2008, assim 

como para os meses de setembro e outubro, o banco de dados do CPTEC não 

disponibilizou informação sobre entradas de frentes frias em seu sítio eletrônico. 
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Segundo CPTEC (Op. cit.), no mês de junho de 2008, um sistema frontal 

configurou-se sobre o litoral e interior do Rio Grande do Sul no decorrer do dia 9. 

O ciclone extratropical associado a este sistema ocasionou ventos fortes de até 

100 km/h. Pelo litoral, este sistema frontal atingiu o litoral de Campos, RJ, no dia 

11, ou seja, durante a 8ª campanha de medição (10 a 12 de junho). Já no mês de 

julho de 2008 nove sistemas frontais atuaram no Brasil (CPTEC, 2008). No 

entanto, apenas o sexto e o sétimo sistemas atingiram o litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, aproximadamente, 15 dias depois do final da 9ª campanha (07 e 08 de 

julho). 

  

No mês de agosto do presente ano, um sistema frontal se originou de uma baixa 

pressão que se formou adjacente ao litoral do Rio Grande do Sul no dia 07. Esta 

frente fria deslocou-se desde Florianópolis, Santa Catarina, até o litoral do estado 

do Rio de Janeiro, causando ventos fores e chuvas entre os dias 08 e 10 (CPTEC, 

Op. cit.), logo antes da realização da 10ª campanha, entre os dias 11 e 12 de agosto. 

  

Como comentado anteriormente existe uma forte relação entre a esbeltez da onda 

e a capacidade de erosão do ambiente praial. Ondas muito esbeltas, de curto 

período, propiciam a migração de grandes volumes de areia costa afora, permitindo 

a formação de bancos longitudinais, enquanto ondas menos esbeltas, de menores 

alturas e períodos mais longos, transportam os sedimentos dos bancos em direção 

à praia (HOEFFEL, 1998). Normalmente, a entrada de frentes frias sobre um 

litoral gera ondas de tempestades, também conhecidas como ressacas, que 

possuem como característica principal alturas maiores do que a média e 

comprimentos curtos, gerando, conseqüentemente, ondas muito esbeltas. 

Obviamente, existe um tempo de resposta entre a incidência de um sistema frontal 

sobre uma determinada praia e a observação das variações morfológicas do perfil 

causadas por esta anomalia meteoceanográfica. 
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No entanto, a migração de sedimentos em um ambiente praial não ocorre somente 

na direção transversal à linha de costa, o transporte longitudinal de sedimentos, 

também conhecido como deriva litorânea, é um dos responsáveis pelas variações 

morfológicas de um perfil. Por isso é de grande relevância que se entenda as 

condições meteorológicas imediatamente anteriores à realização dos levantamentos 

topográficos para que durante o cruzamento desses dados com os dados 

geomorfológicos propriamente ditos seja possível avaliar quais mudanças 

ocorreram como resposta à presença destes sistemas frontais, e quais poderiam ter 

outra explicação que deve, então, ser investigada mais a fundo. 

 

b)  Dados Sedimentológicos: 

Os resultados das análises granulométricas realizadas ao longo de seis campanhas 

(1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª campanhas), encontram-se no Anexo I, ao final deste relatório. 

Para cada um dos 36 perfis topográficos foram coletadas três amostras de 

sedimento: berma, face de praia (zona de estirâncio) e antepraia adjacente a 1 m de 

profundidade. 

 

De maneira geral, observa-se que o sedimento predominante ao longo deste 

segmento praial seja na berma, na face de praia, ou na antepraia adjacente, é a areia 

grossa. MUEHE (1998), como visto anteriormente, classificou todas as praias da 

frente oceânica da planície do Paraíba do Sul como praias tendendo ao estado 

morfodinâmico refletivo devido, dentre outras características, ao predomínio de 

sedimentos grossos e ao forte gradiente da face de praia. Ondas altas e/ou muito 

esbeltas são responsáveis por retirar os sedimentos do perfil ativo, que são 

posteriormente transportados e se depositam em bancos na zona submarina 

adjacente.  

  

Os sedimentos finos, como areia fina, por exemplo, constituem uma classe mais 

facilmente removida do perfil por estas ondas, por necessitarem de uma tensão de 

cisalhamento menor para que se desloquem, ou entrem em suspensão, para então 
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serem transportados. Uma ressaca pode retirar inteiramente os sedimentos finos da 

face de praia e antepraia adjacente de um perfil, ficando depositados apenas os 

sedimentos mais grossos, como a areia grossa e muito grossa, por exemplo. A 

deposição de sedimentos grossos governa a geometria numa face de praia, devido 

às características estruturais do grão. Por isso, numa face de praia onde ocorre o 

predomínio de areia grossa, observa-se um elevado gradiente. 

 

Em relação às amostras da berma (Amostra 1), observa-se o predomínio de areia 

grossa para os 36 perfis, apresentando algumas pequenas oscilações em sua 

concentração ao longo do ano. Pode-se dizer que na berma, ocorrem as maiores 

concentrações de areia grossa em todas as amostras, em relação aos outros dois 

compartimentos da praia. De forma geral a concentração de areia grossa oscila 

entre 920 e quase 1000g/kg, representando assim quase a totalidade do sedimento 

encontrado nas amostras. Na 3ª campanha, de janeiro de 2008, o perfil M29 

apresentou uma sensível queda de concentração de areia grossa em relação à 

campanha anterior, de novembro de 2007, apresentando concentração de 880g/kg, 

uma queda de concentração de quase 110g/kg de areia grossa na amostra. Porém, 

já na campanha seguinte, de março de 2008, o perfil aparece acrescido novamente 

deste sedimento e recupera a mesma concentração da 1ª campanha. Já a presença 

de areia fina nas amostras da berma pode ser observada em concentrações de até 

60g/kg do perfil M01 ao perfil M22, quando passa a ser praticamente nula dos 

perfis M23 ao M36, para todas as doze campanhas.  

  

As concentrações de sedimentos finos (silte e argila) não ultrapassam o valor de 

40g/kg em todas as amostras da berma, com exceção de um pico de concentração 

de argila observado na amostra do perfil M08, na campanha de novembro de 2007, 

que apresentou valores de 91g/kg. No entanto, já na campanha seguinte, de janeiro 

de 2008, o nível de concentração de argila cai para menos de 10g/kg, e não volta a 

ser observada ao longo das demais campanha. Observa-se também a presença de 

concentrações maiores de argila entre os perfis M10 e M23 e outro pico isolado de 
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concentração no perfil M33, na campanha de janeiro de 2008. Já na campanha de 

novembro de 2007, o perfil M34 apresentou o maior valor de concentração de silte 

dentre todas as amostras, 27g/kg. No entanto, nas campanhas seguintes, esta 

concentração de silte passou a ser nula no perfil M34. Destaca-se também que nas 

campanhas de março e julho de 2008 a presença de silte nas amostras de berma é 

inexistente em todos os perfis. 

 

Nas amostras da face de praia (Amostra 2), observa-se o predomínio da areia 

grossa, assim como nas amostras da berma. A concentração de areia grossa oscila 

entre 890 e quase 1000g/kg, e representando a quase totalidade do sedimento 

encontrado na amostra de alguns perfis. Observa-se, porém, concentrações mais 

baixas de areia grossa no perfil M05 na 1ª campanha, de novembro de 2007, 

apresentando valores de 830g/kg, porém, já na campanha seguinte, de janeiro de 

2008, o perfil mostrou um acréscimo de 160g/kg de areia grossa em sua 

concentração. A amostra do perfil M10, na campanha de março de 2008, também 

apresentou valores de 830g/kg, mostrando uma queda de concentração em relação 

à campanha anterior, de janeiro de 2008, de quase 150g/kg, recuperando, porém, 

esta concentração de areia grossa já na campanha seguinte, de maio de 2008.  

  

Esta variação de concentração de areia grossa nas amostras do perfil M05 e M10, 

das campanhas de novembro de 2007 e março de 2008, respectivamente, é 

acompanhada por um acréscimo de areia fina na mesma proporção, ou seja, a 

concentração de areia total (areias fina e grossa) não se modifica. Na campanha de 

novembro de 2007, a concentração de areia fina no perfil M05 é de 150g/kg, 

caindo para ausência desta classe na campanha seguinte, enquanto que no perfil 

M10 a amostra da campanha de março de 2008 apresenta concentração de areia 

fina de 150g/kg, enquanto as campanhas que antecedem e sucedem esta, 

apresentam ausência, ou quase ausência, desta classe na amostra. Destaca-se 

também a ausência, ou muito baixa concentração de areia fina dos perfis M14 ao 

M36 para todas as doze campanhas. 
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Destaca-se, porém, que nas amostras dos perfis M28 na campanha de janeiro e 

M11 na campanha de maio de 2008, é possível observar uma queda nas 

concentrações de areia total. Isto porque as amostras de janeiro e maio de 2008 

possuem pequenas diminuições nas concentrações de areia grossa, 50 e 80g/kg, 

respectivamente, que não são substituídas pela presença de areia fina, mas sim, por 

picos na concentração de argila de 56g/kg no perfil M28 da campanha de janeiro e 

62g/kg no perfil M11, da campanha de maio de 2008. 

 

Em relação aos sedimentos finos nas amostras da face de praia, observa-se certo 

padrão de oscilação da concentração entre os perfis. As concentrações de silte nas 

amostras permanecem muito baixas para todos os perfis ao longo do ano, com 

exceção da campanha de novembro de 2007, que, assim como nas amostras da 

berma, apresenta uma concentração entre 10 e 30g/kg para todos os perfis, com 

um pequeno pico de concentração na amostra do perfil M30. Outras exceções são 

as amostras dos perfis M4 e M28 da campanha de janeiro e o perfil M11 da 

campanha de maio de 2008 que apresentam valores de concentração de silte de 26, 

56 e 62g/kg, respectivamente. 

 

As concentrações de argila, por sua vez, variam de forma homogênea para todos os 

perfis no decorrer das campanhas. A campanha de novembro de 2007 apresenta 

valores de concentração variando entre 3 e 20g/kg para todo os perfis. Já a 

campanha de janeiro de 2008 apresenta um aumento repentino desta argila 

disponível na face de praia, com concentrações entre 15 e 45g/kg, principalmente 

entre os perfis M10 e M23, assim como observado nas amostras da berma, com 

picos de concentração nos perfis M4 e M33 e valores de 41 e 45g/kg, 

respectivamente. Na campanha seguinte, em fevereiro de 2008, a concentração de 

argila nos perfis como um todo volta a cair e essa tendência de queda na 

concentração permanece até a última campanha, de setembro de 2008. 
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Nas amostras coletadas na antepraia adjacente a 1 m de profundidade (Amostra 3) 

também ocorre predomínio da areia grossa, porém, sensíveis quedas de suas 

concentrações, em determinados perfis, ao longo do ano são notadas. Observa-se 

que as concentrações de areia total para todas as amostras variam entre 950 e 

1000g/kg, com exceção de duas amostras que apresentam concentrações menores: 

o perfil M33 da campanha de janeiro e o perfil M14 da campanha de maio de 2008. 

As amostras do perfil M02 de novembro de 2007, M07 de janeiro e M10 de março 

de 2008 apresentam valores significativamente menores na concentração de areia 

grossa, 770, 857 e 640g/kg, respectivamente. Porém, a concentração de areia fina 

aumenta na mesma proporção para estas três amostras, o que faz com que a 

concentração de areia total não sofra nenhuma diminuição. Já nas amostras dos 

perfis M33 de janeiro e M14 de maio de 2008, esta diminuição na concentração de 

areia total dá espaço a um aumento na concentração de argila e silte nas amostras, 

respectivamente. 

 

Excluindo as exceções, as amostras da antepraia apresentam concentrações de areia 

grossa que variam entre 940 e 1000g/kg enquanto as areias finas apresentam a 

mesma tendência de concentração quase nula em direção aos perfis do norte, 

observada nas amostras da berma e da face de praia, porém esta classe aparece em 

concentrações um pouco maiores do que nas amostras 1 e 2.  

  

Em relação às concentrações de silte, os perfis da campanha de novembro de 2007 

apresentaram as maiores concentrações, entre 3 e 17g/kg, com exceção de um pico 

de concentração no perfil M14, de maio de 2008, como visto anteriormente. Estas 

amostras seguem a mesma tendência observada, nas amostras de berma e de face 

de praia, de diminuição da concentração de silte ao longo das campanhas. Já em 

relação à argila observa-se inicialmente uma tendência de aumento de suas 

concentrações entre as campanhas de novembro de 2007 e janeiro de 2008, onde 

se observa um maior acúmulo de argila entre os perfis M10 e M22, seguida de 

progressiva diminuição no decorrer do período.  
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A maior queda de concentração de argila pode ser observada no perfil M33, que 

apresentou concentrações de 50g/kg na campanha de janeiro e 1g/kg na campanha 

de setembro de 2008. 

 

Infere-se que, com o início das obras de dragagem, em março do presente ano, e 

conseqüente aumento na disponibilidade dos sedimentos finos ressuspendidos, a 

sua concentração nos perfis aumentaria no decorrer das campanhas e a maior 

concentração deste sedimento acabaria por indicar o sentido da deriva litorânea na 

região. Em realidade observou-se exatamente o contrário, e de maneira geral, a 

concentração de sedimentos finos diminui nas campanhas de julho e setembro, em 

relação às concentrações das campanhas anteriores. 

  

Destaca-se também a quase ausência de areia fina, principalmente nas amostras da 

berma e da face de praia, a partir dos perfis 23 e 14, respectivamente, em direção 

ao norte da região e, em contrapartida, a sensível diminuição das concentrações de 

areia grossa da berma em direção a antepraia do perfil M10 e proporcional 

aumento nas concentrações de areia fina. Outro destaque é a tendência das 

amostras do perfil M33, na berma, face de praia e antepraia, na campanha de 

janeiro de 2008, apresentarem um súbito aumento na concentração de argila, 

voltando a diminuir ao longo do restante das campanhas até a ausência de argila na 

campanha de setembro, podendo este aumento de concentração ser indicativo de 

uma tendência de acresção daquele perfil durante o período de novembro de 2007 

a janeiro de 2008. 

  

De acordo com os dados gerados pelas análises laboratoriais, nenhuma tendência 

significativa e constante de mudança nos padrões de sedimentação, pôde ser 

observada. As variações mais abruptas nas concentrações de determinada classe de 

sedimento aconteceram de maneira pontual, sem que se possa fazer uma 

associação clara entre causa e efeito. Por isso, se faz necessário que as amostragens 

continuem acontecendo, para que ao longo de um período maior seja possível 
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comparar os dados e, assim determinar com precisão quais variações ocorrem de 

maneira natural e quais podem ser causadas pelo empreendimento, principalmente 

a partir de agora com a chegada das obras do empreendimento sobre a praia ativa. 

 

c)  Perfis de Praia: 

Levantamentos topográficos consecutivos realizados no decorrer de um longo 

período em um determinado ponto da praia, em contraste com as condições 

meteoceanográficas locais, fornecem os dados necessários para a realização de 

análises empíricas e estatísticas associadas à mobilidade do sedimento desta praia, à 

tendência desta variação morfológica e à resposta do ambiente diante das diversas 

condições ambientais (WRIGHT & SHORT, 1984).  

 

Desta forma, destaca-se a importância dos perfis de praia na avaliação do impacto 

gerado pela interferência humana nestes ambientes, desde que se tenha uma análise 

precisa das características da praia anteriores ao empreendimento e que se dê 

continuidade a estas medições por um longo período após o seu término. No 

segmento do litoral em estudo, os perfis topográficos foram levantados por doze 

meses, num total de doze campanhas. As análises aqui realizadas expressam as 

variações morfológicas pontuais sofridas pela praia. 

 

Os resultados dos levantamentos topográficos serão agrupados inicialmente por 

perfil e, posteriormente, comparados por campanhas consecutivas, de forma a se 

ter uma melhor visualização das variações ocorridas no período de doze meses. 

Todos os perfis foram plotados na mesma escala, para evitar erros de distorção 

horizontal ou vertical nas comparações entre os perfis: -3 a 5 metros no eixo das 

ordenadas e de 0 a 160 metros no eixo das abscissas. No caso do presente 

levantamento, os perfis tiveram início a uma distância de 100 m da linha d’água, 

medida em situação de preamar, e se estenderam mar adentro até a profundidade 

na qual ainda era possível o posicionamento totalmente vertical do prisma da 

estação total. Os perfis não foram levantados em condições ideais de baixa-mar de 
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sizígia, quando a praia encontra-se mais exposta, devido à grande quantidade de 

perfis a serem levantados, sendo os levantamentos realizados ao longo de todo o 

dia. 

 

Durante as doze campanhas observou-se uma forte tendência erosiva da praia nos 

perfis M01 e M02, localizados no limite sul da área em estudo. Esta tendência 

erosiva foi relatada pela equipe de levantamento topográfico, que observou, ao 

longo do tempo, a destruição destes perfis, onde já não há mais marcos de 

referência de início do levantamento, porque o mar agora bate no muro das casas 

construídas sobre a pós-praia. Esta tendência também pode ser observada na 

Figura 4.2.6-5, na qual inicialmente observa-se uma leve tendência de acresção do 

perfil entre os meses de janeiro e março de 2008, com o desenvolvimento de uma 

estrutura que aparenta ser uma berma, e também quando se nota a ausência de 

entradas de frentes frias durante este período.  
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Figura 4.2.6-5: Variações morfológicas no perfil M01 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Esta estrutura começa a migrar em direção a pós-praia na campanha de abril e já 

não aparece mais na campanha de maio de 2008, tendo sido destruída neste 

intervalo, e o qual não possui relação com a entrada de frentes frias na região.  

 

A partir da campanha de maio o perfil aparece cada vez mais erodido (ver Figura 

4.2.6-5) e, acompanhada da entrada de um sistema frontal durante o levantamento 

de junho de 2008, observa-se uma sensível perda de sedimentos entre os perfis de 

maio e junho. O perfil encontra-se mais curto e mais refletivo e esta tendência 

ocorre até a campanha de setembro na qual se observa novamente o aparecimento 

desta estrutura acrescional, que volta a aparecer um pouco mais na campanha de 

outubro, apesar da grande erosão ocorrida no perfil, acompanhada por uma 

escarpa de forte gradiente a sua retaguarda. 

  

De acordo com as observações de campo, o perfil M02 também vem sofrendo 

com o efeito da perda de sedimentos ao longo do período em estudo. Na Figura 

4.2.6-6 é possível observar uma tendência ao encurtamento e à perda de 

sedimentos do perfil.  

 

Inicialmente, na campanha de novembro de 2007 o perfil aparece suave, sem a 

presença de estruturas deposicionais em seu perfil ativo, com exceção de uma 

estrutura que forma uma escarpa e não aparenta ser uma berma, pois não apresenta 

topo subhorizontal. De qualquer maneira, esta estrutura está presente no perfil ao 

longo de todas as campanhas, sem ter sofrido nenhuma sensível modificação, um 

indício de que se encontra fora dos limites do perfil ativo. 
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A partir da campanha de fevereiro de 2008 passa-se a observar a formação de uma 

berma propriamente dita, que aparece melhor desenvolvida na campanha de março 

e passa a migrar em direção à retaguarda do perfil nas campanhas de abril e maio 

de 2008. Destaca-se que em fevereiro não foram registradas entradas de frentes na 

região fato que pode ter desengatilhado o início desta tendência de acumulação de 

sedimento no perfil. Já na campanha de junho, na qual se observa a entrada de um 

sistema frontal, o perfil aparece erodido, mais curto e mais refletivo, sem esta 

estrutura deposicional. Esta tendência erosiva persiste até a última campanha, com 

a notável perda de sedimentos e encurtamento do perfil. 

   

O perfil M03 apresenta uma escarpa de forte gradiente em seu limite superior, que 

provavelmente separa o perfil ativo da pós-praia e que, por sua vez, apresenta forte 

tendência de retrogradação, principalmente nas campanhas de setembro e outubro 

de 2008 (Figura 4.2.6-7). 

Figura 4.2.6-6: Variações morfológicas no perfil M02 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil de novembro de 2007 aparenta ter gradiente contínuo e mais suave, após a 

escarpa da pós-praia, até o seu limite inferior. Observa-se nesta campanha uma leve 

tendência à formação de uma berma, e que se comprova na campanha de fevereiro 

de 2008, onde se observa claramente esta estrutura, que passa a acumular ainda 

mais sedimentos na campanha de fevereiro e migra em direção à retaguarda do 

perfil nas campanhas de abril e maio. Já após a passagem da frente fria de junho de 

2008 o perfil aparece erodido, com o desaparecimento desta estrutura deposicional. 

Esta tendência erosiva persiste e se intensifica entre as campanhas de julho a 

outubro de 2008, observando-se maior perda de sedimentos e maior encurtamento 

no levantamento desta última campanha. 

  

Já o perfil M04 parece um pouco mais estável em relação aos perfis mais ao Sul 

(Figura 4.2.6-8). Observa-se que as variações morfológicas ocorridas ao longo das 

campanhas desviam pouco do perfil inicial de novembro de 2007. Observa-se a 

Figura 4.2.6-7: Variações morfológicas no perfil M03 ao longo das doze campanhas realizadas.
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presença de uma escarpa ao longo de todo o período e um perfil de gradiente 

contínuo, de maneira geral, para todas as campanhas. Variações morfológicas 

positivas e negativas ocorrem durante as campanhas, porém, sem grande perda ou 

acúmulo de sedimento.  
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A variação mais sensível pode ser observada a partir da campanha de agosto de 

2008, onde fica mais evidente a migração do perfil como um todo em direção à sua 

retaguarda, assim, como uma perda um pouco maior de sedimentos em relação aos 

perfis anteriores encontrando-se o perfil em outubro de 2008 mais erodido, curto e 

refletivo dentre todas as campanhas. 

  

O perfil M05 apresenta uma escarpa, que apresenta um pico de acumulação de 

sedimentos na campanha de janeiro de 2008, que consiste, muito provavelmente, 

em um erro de medição, ou transposição dos dados da estação total para as 

planilhas, devido ao exagero vertical desta estrutura que volta a sumir na campanha 

seguinte. Este perfil apresenta-se ainda mais estável do que o perfil M04.  

Figura 4.2.6-8: Variações morfológicas no perfil M04 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Destaca-se, porém uma tendência de acumulação de sedimentos de fevereiro em 

diante, na qual o perfil aparece mais construído. Uma inversão nesta tendência 

ocorre apenas a partir da campanha de agosto de 2008, na qual o perfil volta a 

sofrer perda de sedimento e persiste erodindo até a campanha de outubro de 2008. 

Observa-se que o perfil nesta última campanha aparenta ser o perfil mais erodido 

dentre todas as outras campanhas. (Figura 4.2.6-9). 
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O perfil M06 é caracterizado por uma escarpa íngreme que, provavelmente, separa 

o perfil ativo da pós-praia, seguida por uma berma quase permanente ao longo do 

período em estudo e uma face de praia média a inferior com mínimas, ou 

simplesmente, ausência de variações morfológicas. Observa-se apenas uma leve 

tendência à acumulação de sedimentos na berma, ao longo do período, 

acompanhada por uma sensível erosão na face de praia média e inferior do perfil 

na campanha de outubro de 2008. Outra variação morfológica ocorre no topo da 

Figura 4.2.6-9: Variações morfológicas no perfil M05 ao longo das doze campanhas realizadas.
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escarpa, onde se observa uma sensível erosão a partir da campanha de agosto, 

atingindo altura mínima na campanha de outubro de 2008. (Figura 4.2.6-10) 
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O perfil M07 apresenta também grande estabilidade morfológica, com ausência de 

variações morfológicas em seu limite superior (Figura 4.2.6-11). Observa-se uma 

tendência à acumulação de sedimentos na face de praia média e inferior no período que 

se estende de novembro de 2007 a julho de 2008 e a formação de uma berma presente 

até a última campanha. A partir da campanha de agosto de 2008, porém, esta berma 

começa a ser erodida, passando a apresentar uma crista mais estreita. 

Figura 4.2.6-10: Variações morfológicas no perfil M06 ao longo das doze campanhas realizadas.
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No limite superior do perfil M08 observa-se um relevo recortado, porém, sem 

variações morfológicas perceptíveis ao longo das doze campanhas e que, 

provavelmente, integra o limite da pós-praia (Figura 4.2.6-12). As maiores variações 

ocorrem na face de praia do perfil sem apresentar uma única tendência, mostrando um 

comportamento descontínuo de erosões e acumulações do perfil ao longo das 

campanhas. Observa-se, porém um engordamento na crista da berma nas campanhas 

de junho, julho e agosto 2008, que passa a erodir novamente nas campanhas de 

setembro e outubro.  

 

Porém, a crista da berma aparece mais estreita nos perfis de dezembro de 2007 e março 

e abril de 2008, que representam também as campanhas de maior perda de sedimento 

do perfil como um todo. 

Figura 4.2.6-11: Variações morfológicas no perfil M07 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M09 apresenta uma tendência à acumulação de sedimentos no período em 

estudo. Observa-se o engordamento do pacote sedimentar do perfil a partir da 

campanha de novembro de 2007 até maio de 2008. (Figura 4.2.6-13) 

 

A partir de junho de 2008 as variações morfológicas do perfil passam a serem mínimas, 

e o perfil permanece acrescido de sedimento e com uma berma de crista significativa. 

Figura 4.2.6-12: Variações morfológicas no perfil M08 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M10 apresenta uma anomalia altimétrica em sua pós-praia, na campanha de 

novembro de 2007, provavelmente, gerada por um erro de medição, ou de 

transposição da estação total para as planilhas de análise.  

 

De forma geral, a pós-praia não apresenta variações geomorfológicas significativas e 

pequenas variações no perfil ativo são encontradas (Figura 4.2.6-14). Entre novembro 

de 2007 e abril de 2008 o perfil não apresenta grandes variações morfológicas e a partir 

de junho observa-se uma tendência à deposição de sedimentos no perfil. Esta 

tendência deposicional permanece até a última campanha, porém, entre junho e 

outubro de 2008 as variações morfológicas voltam a serem mínimas, mas o pacote 

sedimentar permanece acrescido em relação às campanhas anteriores.  

Figura 4.2.6-13: Variações morfológicas no perfil M09 ao longo das doze campanhas realizadas.
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A pós-praia do perfil M11 permanece estável, sofrendo variações morfológicas 

insignificantes (Figura 4.2.6-15). Em relação ao perfil ativo inicialmente observa-se 

uma acentuada erosão entre as campanhas de novembro e dezembro de 2007. Entre 

dezembro de 2007 e abril de 2008 o perfil apresenta-se um pouco mais erodido e com 

uma berma estreita. Entre abril e maio de 2008, porém, o perfil sofre nova variação 

morfológica significativa, aumentando a espessura de seu envelope sedimentar.  

 

Entre maio e outubro de 2008 as variações morfológicas no perfil voltam serem 

mínimas, e este passa a demonstrar estabilidade morfodinâmica, estando mais acrescido 

de sedimentos em relação às campanhas anteriores e apresentando uma maior 

acumulação de sedimentos na berma que se apresenta mais ampla. 

Figura 4.2.6-14: Variações morfológicas no perfil M10 ao longo das doze campanhas realizadas.
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As campanhas de novembro de 2007 a junho de 2008 mostram um perfil M-12 estável, 

de característica um pouco mais erosiva, e apresentando forte gradiente de face de 

praia, porém, observa-se também uma berma estreita bem definida (Figura 4.2.6-16). 

Já a partir da campanha de julho de 2008 o perfil sofre mudanças morfológicas mais 

significativas, engordando seu pacote sedimentar e modificando a berma bem definida, 

observada nas campanhas anteriores, que passa a ser mais engordada e levemente 

deslocada em direção ao mar.  

 

No decorrer das campanhas de julho a outubro de 2008, porém, o perfil demonstra 

certa estabilidade porque deixa de sofrer variações morfológicas significativas. 

Figura 4.2.6-15: Variações morfológicas no perfil M11 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M13 também aparenta ser muito estável, apresentando pequenas variações 

morfológicas. Entre as campanhas de novembro de 2007 e agosto de 2008 o perfil 

apresenta variações morfológicas muito pequenas e uma berma que praticamente não 

se modificou ao longo deste período. As maiores mudanças foram observadas no 

período de agosto e setembro de 2008, no qual o perfil sofreu significativa acumulação 

de sedimentos, acompanhada pelo aumento na largura da berma, que também 

apresenta leve tendência de migração em direção ao mar.  

 

Observa-se também que entre os perfis de setembro e outubro de 2008 as variações 

morfológicas no perfil são insignificantes (Figura 4.2.6-17). 

Figura 4.2.6-16: Variações morfológicas no perfil M12 ao longo das doze campanhas realizadas.
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No decorrer das doze campanhas o perfil M14 apresenta grande estabilidade devido à 

quase ausência de variações morfológicas (Figura 4.2.6-18). A única exceção é o perfil 

da campanha de janeiro de 2008, que, por estar deslocado igualmente em toda sua 

extensão para uma cota altimétrica um pouco menor do que nas demais campanhas, 

caracterizam-se mais como um erro de medição do que como uma real variação 

morfológica do pacote sedimentar. 

Figura 4.2.6-17: Variações morfológicas no perfil M13 ao longo das doze campanhas realizadas.



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-221

Perfil M14

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Dist Horiz (m)

C
ot

a 
(m

)

Nov'07
Dez'07
Jan'08
Fev'08
Mar'08
Abr'08
Mai'08
Jun'08
Jul'08
Ago'08
Set'08
Out'08

 

  

O perfil M15 também demonstra grande estabilidade, não apresentando variações 

importantes. Este perfil possui uma distribuição de feições um pouco diferentes dos 

demais, não ficando claro o limite entre a praia ativa e a pós-praia, devido até mesmo a 

sua aparente estabilidade, tornando um pouco mais complexa a determinação de quais 

estruturas são berma e quais já fazem parte da pós-praia. (Figura 4.2.6-19) 

Figura 4.2.6-18: Variações morfológicas no perfil M14 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M16 também apresenta considerável estabilidade, sendo a maior mudança 

morfológica uma depressão na pós-praia observada durante a campanha de dezembro 

de 2007 (Figura 4.2.6-20).  

 

No entanto, esta depressão é novamente preenchida na campanha seguinte. Devido a 

magnitude desta variação e ao fato de ser pontual no perfil, considera-se na verdade, 

um erro de medição. 

 

Figura 4.2.6-19: Variações morfológicas no perfil M15 ao longo das doze campanhas realizadas.
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As variações morfológicas observadas no perfil M17 são pouco significativas. Além 

disso, não se observa um padrão claro de ganho ou perda de sedimentos ao longo das 

doze campanhas, assim como não se observa a presença de uma berma bem definida.  

 

Apenas observa-se uma pós-praia de topo subhorizontal e uma praia ativa de gradiente 

acentuado, porém contínuo (Figura 4.2.6-21). 

 

Figura 4.2.6-20: Variações morfológicas no perfil M16 ao longo das doze campanhas realizadas.
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A estabilidade do perfil M18 é ainda maior do que a observada no perfil anterior. Neste 

perfil observam-se variações morfológicas pequenas, porém, não foi possível 

determinar as tendências deposicionais do perfil no decorrer do período.  

 

Apenas na campanha de janeiro de 2008 observa-se uma berma bem definida, 

enquanto nas demais campanhas o perfil aparece apenas como esse gradiente íngreme 

que se estende da pós-praia em direção ao mar. (Figura 4.2.6-22) 

 

Figura 4.2.6-21: Variações morfológicas no perfil M17 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M19 apresenta uma variação na espessura do pacote sedimentar do perfil um 

pouco mais significativa (Figura 4.2.6-23). Durante as campanhas de novembro de 

2007 a março de 2008 o perfil não apresenta mudanças morfológicas significativas, 

estando caracterizado por uma escarpa íngreme, quase vertical, acompanhada por uma 

face de praia também de elevado gradiente.  

 

Já a partir da campanha de abril de 2008 este pacote sedimentar começa a ganhar 

espessura, diminuindo, conseqüentemente, a altura desta escarpa da pós-praia. Nas 

campanhas de agosto, setembro e outubro de 2008 este pacote sedimentar é ainda mais 

acrescido, diminuindo ainda mais a altura da escarpa, tornando o perfil mais suave. 

Figura 4.2.6-22: Variações morfológicas no perfil M18 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Por sua vez, o perfil M20 possui grande estabilidade morfológica, apresentando 

variações insignificantes no decorrer das doze campanhas (Figura 4.2.6-24).  Este 

perfil é caracterizado apenas por uma face de praia íngreme que se estende ao longo de 

um gradiente contínuo até o mar, sem a presença de bermas ou qualquer outro tipo de 

estrutura deposicional em seu perfil ativo. 

Figura 4.2.6-23: Variações morfológicas no perfil M19 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M21 também se caracteriza por ser um perfil estável, apresentando pequenas 

mudanças morfológicas. Neste perfil, porém, não foi possível observar a presença de 

uma berma bem definida, nem mesmo caracterizar um padrão deposicional, ao longo 

do período. 

Figura 4.2.6-24: Variações morfológicas no perfil M20 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M22 também se caracteriza por ser um perfil estável, constituindo uma face de 

praia íngreme que se estende de forma contínua em direção ao mar (Figura 4.2.6-26). 

Entre as campanhas de fevereiro e março de 2008, porém, observa-se a sutil formação 

de uma berma que passa a se descaracterizar a partir da campanha de abril de 2008. O 

pacote sedimentar tende, porém a se espessar das campanhas de abril a outubro de 

2008. 

  

Figura 4.2.6-25: Variações morfológicas no perfil M21 ao longo das doze campanhas realizadas.



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-229

Perfil M22

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160
Dist Horiz (m)

C
ot

a 
(m

)

Nov'07
Dez'07
Jan'08
Fev'08
Mar'08
Abr'08
Mai'08
Jun'08
Jul'08
Ago'07
Set'08
Out'08

 

 
 
Assim como o perfil anterior, o perfil M23 também expressa sua estabilidade através de 

variações morfológicas de pequena magnitude (Figura 4.2.6-27). Observa-se um erro 

de posicionamento do ponto de início de perfil em relação a sua cota altimétrica na 

campanha de dezembro de 2007. Neste perfil não fica claro o comportamento dos 

processos deposicionais, porém observa-se uma leve erosão do perfil nas campanhas 

de agosto, setembro e outubro de 2008. 

Figura 4.2.6-26: Variações morfológicas no perfil M22 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Observa-se que o perfil M24 também é estável, caracterizando-se por uma face de 

praia que se estende, de maneira geral ao longo de um gradiente contínuo em direção 

ao mar (Figura 4.2.6-28). 

Figura 4.2.6-27: Variações morfológicas no perfil M23 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Destaca-se no perfil M25 uma tendência à acumulação de sedimentos ao longo do 

período em estudo (Figura 4.2.6-29). Em relação a esta tendência, o perfil M25 se 

assemelha ao M19: o perfil se caracteriza pela presença de uma escarpa íngreme, quase 

vertical, seguida por uma estrutura do tipo berma que tende a acumular sedimentos. O 

preenchimento da berma diminui a altura e o gradiente da escarpa da pós-praia. Esta 

tendência ao engordamento da berma é observada até a campanha de setembro de 

2008.  

 

Já na campanha de outubro de 2008 o perfil volta a perder sedimento, apresentando-se 

bastante erodido em relação às demais campanhas, com a berma tornando-se mais 

estreita. 

Figura 4.2.6-28: Variações morfológicas no perfil M24 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Já no perfil M26 (Figura 4.2.6-30), ocorrem pequenas variações morfológicas. 

Destaca-se um erro de medição na campanha de novembro de 2007 que mostra na 

pós-praia uma depressão exagerada. Além disso, observa-se uma tendência de 

deposição de sedimento sobre o perfil entre as campanhas de novembro de 2007 e 

julho de 2008, com a formação de uma berma suave.  

 

A partir de agosto de 2008, o perfil começa a perder sedimento, mas ao mesmo tempo, 

a berma passa a ser mais bem definida e sofre uma pequena migração em direção à 

retaguarda do perfil. 

Figura 4.2.6-29: Variações morfológicas no perfil M25 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Já o perfil M27 apresenta variações morfológicas menores do que aquelas observadas 

no perfil anterior. Na foi possível determinar nenhuma tendência deposicional ao 

longo das doze campanhas, assim, como não se observou a tendência de construção de 

uma berma (Figura 4.2.6-31).  

 

Observa-se, porém, a presença de uma feição deposicional no limite inferior da face de 

praia na campanha de novembro de 2007, que pode ser um banco submerso, que fica 

difícil de identificar, porém, devido ao fato dos perfis não necessariamente se 

estenderem até a zona de máximo recuo das ondas, não havendo assim, referência ao 

nível médio do mar nos perfis. 

Figura 4.2.6-30: Variações morfológicas no perfil M26 ao longo das doze campanhas realizadas.



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-234

Perfil M27

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Dist Horiz (m)

C
ot

a 
(m

)

Nov'07
Dez'07
Jan'08
Fev'08
Mar'08
Abr'08
Mai'08
Jun'08
Jul'08
Ago'08
Set'08
Out'08

 

. 
O perfil M28 apresenta uma clara tendência à deposição de sedimentos ao longo do 

período em estudo (Figura 4.2.6-32). Na campanha inicial, de novembro de 2007, o 

perfil aparece suave, sem a presença de bermas, ou escarpas. Já na campanha de 

dezembro de 2007, o perfil sofre forte erosão construindo uma escarpa alta e íngreme 

no limite do perfil com a pós-praia, podendo este processo estar relacionado à entrada 

de um sistema frontal antes do levantamento.  

 

Somente a partir da campanha de fevereiro de 2008 o pacote sedimentar volta a 

engordar, diminuindo a altura dessa escarpa da pós-praia. Essa tendência deposicional 

permanece até a última campanha de outubro de 2008. Uma feição suave, 

possivelmente uma berma, volta a aparecer nas campanhas de agosto, setembro e 

outubro de 2008. 

Figura 4.2.6-31: Variações morfológicas no perfil M27 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Também no perfil M29 observa-se essa tendência de acresção do perfil ao longo das 

doze campanhas (Figura 4.2.6-33).  Não se observa claramente a presença, ou 

tendência construtiva, de bermas no decorrer do período. Destaca-se, porém, na 

campanha de maio de 2008, a presença de uma depressão que se estende da face de 

praia superior a face de praia média, que pode ter sido preenchida na campanha de 

julho através da migração do sedimento da face de praia inferior em direção à 

retaguarda do perfil. 

Figura 4.2.6-32: Variações morfológicas no perfil M28 ao longo das doze campanhas realizadas.
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No perfil M30, também se observa à tendência de engordamento do envelope 

sedimentar no decorrer das doze campanhas (Figura 4.2.6-34). Observa-se também 

uma tendência à construção de uma feição do tipo berma nos perfis de setembro e 

outubro de 2008 e uma significativa variação morfológica nas campanhas de dezembro 

de 2007 e abril e outubro de 2008 na região à retaguarda da escarpa da pós-praia. 

Destaca-se também, na campanha de maio de 2008, a presença de uma estrutura 

semelhante àquela observada no perfil M29, localizada na face de praia média, 

indicando uma forte tendência de deposição e sedimentos.  

 

Porém, neste perfil, a estrutura se assemelha mais com uma feição de berma, que pode 

ter sido construída entre abril e maio e logo em seguida destruída, pois está ausente na 

campanha de junho de 2008. Dados meteorológicos não estão disponíveis para este 

período para que se possam investigar mais a fundo se as condições atmosféricas 

poderiam ter alguma influência sobre esta variação morfológica positiva e acima da 

média para este perfil. 

Figura 4.2.6-33: Variações morfológicas no perfil M29 ao longo das doze campanhas realizadas.
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O perfil M31 apresenta pequenas variações morfológicas ao longo do tempo, 

caracterizando-se por uma íngreme face de praia, na qual não se observam bermas ou 

quaisquer outros tipos de feições deposicionais ou erosivas (Figura 4.2.6-35). Além 

disso, não foi possível determinar um único comportamento relacionado à atuação dos 

processos sedimentares sobre o perfil. 

Figura 4.2.6-34: Variações morfológicas no perfil M30 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Observa-se que o perfil M32 apresenta variabilidade morfológica até mesmo na região 

da pós-praia, apesar de não apresentar variações em cota significativas no perfil ativo 

(Figura 4.2.6-36). Observa-se nas campanhas de fevereiro e março de 2008 uma 

tendência erosiva que acaba por construir uma escarpa íngreme e bem definida entre o 

limite superior da face de praia e a pós-praia. 

Figura 4.2.6-35: Variações morfológicas no perfil M31 ao longo das doze campanhas realizadas.
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Já o perfil M33 apresenta ausência de variabilidade morfológica na pós-praia e pequena 

variabilidade na face de praia (Figura 4.2.6-37). Entre as campanhas de novembro de 

dezembro de 2007 o perfil sofre erosão e passa a apresentar uma escarpa de gradiente 

acentuado, acompanhada em seguida por uma suave berma. A partir desta última 

campanha de 2007, o perfil passa a apresentar uma suave tendência à acumulação de 

sedimentos de forma a engrossar o pacote sedimentar sobre a berma, tornando-a mais 

estreita, mas, ao mesmo tempo, diminuindo a altura e o gradiente da escarpa da pós-

praia.  

 

Na campanha de outubro de 2008 o perfil volta a sofrer erosão, com a 

descaracterização parcial da berma, porém apresentando ainda o pacote sedimentar da 

face de praia média e inferior mais espesso dentre as doze campanhas. 

Figura 4.2.6-36: Variações morfológicas no perfil M32 ao longo das doze campanhas realizadas.



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-240

 

Perfil M33

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Dist Horiz (m)

C
ot

a 
(m

)

Nov'07
Dez'07
Jan'08
Fev'08
Mar'08
Abr'08
Mai'08
Jun'08
Jul'08
Ago'08
Set'08
Out'08

 

 
No perfil M34 observa-se uma grande depressão formada na região da pós-praia na 

campanha de janeiro de 2008 (Figura 4.2.6-38). Como em todas as outras campanhas 

o perfil aparece estável no domínio da pós-praia, considerou-se esta feição como um 

erro que tanto pode ser atribuído a uma falha na medição como falha na transcrição 

dos dados para as planilhas. No período entre as campanhas de novembro de 2007 e 

julho de 2008 e o perfil parece pouco variável, caracterizando-se por uma face de praia 

de gradiente contínuo.  

 

A partir da campanha de agosto de 2008, porém, observa-se uma tendência erosiva 

responsável por construir uma escarpa no limite com a pós-praia e de uma berma 

suave, que se torna melhor definida na campanha de outubro e 2008. 

 

Figura 4.2.6-37: Variações morfológicas no perfil M33 ao longo das doze campanhas realizadas.
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. 
O perfil M35 apresenta pequena variabilidade morfológica (Figura 4.2.6-39). Observa-

se pequena variação vertical da pós-praia e da praia ativa, além de uma tendência sutil 

de acresção do perfil nas campanhas de setembro e outubro de 2008, com a formação 

de uma berma, assim como na campanha de maio de 2008 que também apresentou 

pontualmente esta fase construtiva do perfil. 

Figura 4.2.6-38: Variações morfológicas no perfil M34 ao longo das doze campanhas realizadas.
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No limite Norte da área de estudo, o perfil M36 também apresenta pouca variação 

vertical do perfil no decorrer das diversas campanhas (Figura 4.2.6-40). Inicialmente, 

na campanha de novembro de 2007, o perfil parecia íngreme, porém, de gradiente 

constante. Na campanha de dezembro de 2007, o perfil apresentou-se um pouco 

erodido, no limite superior da face de praia, formando uma escarpa com o limite da 

pós-praia e uma suave berma estreita.  

 

As campanhas seguintes, porém, mostraram uma tendência à acumulação de 

sedimentos no perfil, tornando o pacote sedimentar da face de praia mais espesso e 

construindo uma berma mais bem definida. Exceção se faz às duas últimas campanhas 

que sofrem perda de sedimento do pacote, porém, mantendo caracterizada a berma ao 

final da última campanha. 

Figura 4.2.6-39: Variações morfológicas no perfil M35 ao longo das doze campanhas realizadas.
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4.2.6.5 Considerações Finais 

 
De acordo com MUEHE & VALENTINI (1998), as praias do segmento costeiro, 

foco do presente estudo, apresentam granulometria grossa, forte gradiente de face de 

praia e praticamente ausência de uma zona de surfe, as praias tendem ao estado 

morfodinâmico refletivo, que se caracteriza por uma grande estabilidade do perfil 

transversal, que, por sua vez, apresenta avanços e recuos sazonais, respondendo 

diretamente à variabilidade do clima de ondas na região. 

 

Através das análises realizadas no presente relatório foi possível identificar o 

predomínio das areias grossas nas amostras coletadas na berma, face de praia e 

antepraia adjacente para todos os perfis, no decorrer de todas as campanhas. Além 

disso, as análises dos perfis topográficos indicaram que, a grosso modo, os perfis 

apresentam sim uma estabilidade morfodinâmica, com exceção dos perfis mais ao sul 

Figura 4.2.6-40: Variações morfológicas no perfil M36 ao longo das doze campanhas realizadas.
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da área de estudo, assim como se observa que todos os perfis possuem forte gradiente 

na face de praia, corroborando a idéia de que as praias tendem sim ao estado 

morfodinâmico refletivo. 

 

Variações pontuais relacionadas aos padrões de distribuição de sedimentos nos perfis 

foram observadas, porém, se faz necessária a continuidade do monitoramento para que 

se possam realizar análises comparativas mais precisas e assim, gerar informações que 

tenham elevada co-relação de dados. 

 

A partir dos dados sedimentológicos pode-se inferir que, as amostras da berma 

possuem concentrações mais altas de areia grossa, em detrimento das areias finas, do 

silte e da argila. Entretanto, observou-se uma tendência de diminuição nas 

concentrações de areia grossa do perfil M10, na campanha de março de 2008, da berma 

para a antepraia, estando na antepraia as menores concentrações. Esta areia grossa dá 

lugar à areia fina que passa a aparecer em maiores concentrações nas amostras desse 

perfil, na mesma proporção da diminuição das areias grossas. 

 

Em relação à areia fina nas amostras, observou-se que tanto na berma, como na face de 

praia e na antepraia, sua presença fica restrita ao setor sul do trecho do litoral em 

estudo. Já as argilas concentram-se, preferencialmente entre os perfis M10 e M23 para 

os três compartimentos da praia amostrados, para a campanha de janeiro de 2008. 

Destaca-se também um pico de concentração de argila no perfil M33, também 

observado nos três compartimentos da praia, em detrimento das concentrações de 

areia total, porém, apenas na campanha de janeiro de 2008. A presença de silte nas 

amostras é muito pequena, com exceção de dois picos de concentração na amostra da 

face de praia dos perfis M28 e M11, nas campanhas de janeiro e maio de 2008, 

respectivamente. 

 

Desta forma, destaca-se que as presentes análises permitiram a identificação de alguns 

padrões de distribuição das diferentes classes de sedimentos, assim como alguns 
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desvios desses padrões, porém, os dados ainda são em número insuficientes para que 

se possa criar uma relação entre estas variações e sua real causa, seja ela natural, ou 

antrópica. Identifica-se apenas o fato de que, com o começo das obras de dragagem e 

descarte dos sedimentos seria possível identificar uma tendência ao aumento das 

concentrações de grãos finos nos perfis. Esta tendência não foi observada, ao 

contrário, os dados indicam uma diminuição na concentração do silte e da argila nas 

amostras dos perfis principalmente nas últimas campanhas realizadas. 

 

Já as análises dos perfis topográficos demonstraram que os perfis ao sul da área de 

estudo (perfis M01 a M03) são mais instáveis e estão mais vulneráveis aos processos 

erosivos, estando, provavelmente, relacionados às entradas de sistemas frontais na 

região. A ausência de dados meteorológicos, porém, impedem que se confirme esta 

relação. A partir do Perfil M04 os perfis se apresentam mais estáveis, característicos do 

estado morfodinâmico de praia refletiva, sendo o perfil M20 o mais estável, que 

apresentou variações morfológicas praticamente nulas.  

 

Observa-se também uma tendência erosiva dos perfis nas campanhas de agosto, 

setembro e outubro de 2008. Porém, esta tendência restringe-se apenas aos perfis ao 

sul da região (M01 a M08). Do perfil M09 em diante as campanhas de agosto a outubro 

mostram perfis acrescidos de sedimento, salvo algumas exceções. Nos perfis M29 e 

M30 da campanha de maio de 2008 destaca-se a presença de uma feição deposicional 

que só aparece nesses dois perfis simultaneamente e, que volta a desaparecer na 

campanha seguinte. As campanhas de dezembro de 2007 a março de 2008 apresentam 

uma tendência erosiva sobre alguns perfis, com erosão da face de praia superior e, ao 

mesmo tempo, formação de uma berma e uma escarpa de forte gradiente a sua 

retaguarda. 

 

Os resultados das campanhas realizadas evidenciam mudanças morfológicas sofridas, 

de forma geral, pelos perfis em diferentes escalas espaciais. Porém, as variações 

morfológicas observadas podem estar relacionadas com a variação no padrão de 
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energia incidente sobre a costa. Observou-se, ao longo das análises, uma forte relação 

entre a entrada de frentes frias e a característica mais erosiva de determinados perfis. 

Mas isso, de forma alguma, exclui a possibilidade da praia estar, concomitantemente às 

suas oscilações naturais, sendo modificada em resposta à interferência antrópica. Nem 

tão pouco exclui a possibilidade do impacto passar a ser sentido de forma mais 

significativa numa escala de tempo maior do que esta sazonal. 

 

Conclui-se então que o período de 01 (um) ano de monitoramento não permite ainda 

expressar de forma precisa às oscilações sazonais, de curto período, muito menos as 

oscilações naturais de longo período deste trecho do litoral fluminense. Desta forma, 

destaca-se a importância da continuidade deste monitoramento dos perfis topográficos 

pelos próximos anos, para que se possa realizar uma análise comparativa precisa entre 

as variações naturais de curto, médio e longo prazos, com as variações morfológicas, 

em diferentes escalas de tempo, que possam vir a ocorrer em resposta ao impacto das 

atividades de instalação do Porto do Açu sobre esta praia. 

 

 

4.2.7 Emissões Sonoras 

 

A poluição sonora é responsável por diversos danos à qualidade de vida humana, 

embora não seja acumulativa no meio ambiente como outros tipos de poluição. Sua 

ocorrência se dá quando há alteração na condição normal de audição em determinado 

ambiente. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma emissão sonora não deve 

ultrapassar 50 dB para não causar prejuízos ao ser humano. A partir deste limite, os 

efeitos negativos passam a ocorrer (tanto a curto como em longo prazos). Níveis 

elevados de ruídos provocam efeitos negativos em todo o organismo e não apenas no 

aparelho auditivo.  
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Visando o conhecimento da situação atual da área que estará sob influência do futuro 

empreendimento no que se refere à emissão de ruídos, e para embasar a presente 

caracterização são utilizadas medições realizadas em pontos situados no entorno dos 

limites da fazenda Saco Dantas, cujo terreno é adjacente à área onde será implantado o 

pátio logístico. Essas medições integram o Programa de Monitoramento e Controle de 

Ruídos, implementado para atendimento à condicionante da Licença de Instalação (LI 

Nº FE012725 de 11/05/2007), para implantação do terminal portuário de minério de 

ferro no Porto do Açu.  

 

Foram realizadas medições sonoras pretéritas ao início das obras de construção do 

Porto do Açu, em novembro de 2007, que servirão de base (background) para o atual 

estudo de impacto ambiental da construção e funcionamento do Pátio Logístico. 

 

O procedimento adotado durante as campanhas de medição segue as diretrizes gerais 

contidas na norma NBR 10.152:2000. 

 

As medições aqui descritas correspondem às campanhas realizadas nos dias 09 e 10 de 

novembro de 2007  e no dia 28 de agosto de 2008, e foram realizadas com o medidor 

de nível de pressão sonora, ajustado para resposta rápida (FAST), sendo os pontos de 

medição afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2,0 m de quaisquer 

outras superfícies refletoras (ex.: muros, paredes, etc.).  

 

Durante as medições executadas em ambas as campanhas realizadas durante o período 

diurno, notava-se a influência de animais nas redondezas, passagem de carro e ventos 

fortes. Enquanto que, no período noturno houve influência de insetos, passagem de 

carro e animais nas redondezas. 

 

A localização dos pontos de medição é apresentada no Quadro 4.2.7-1 e na Figura 

4.2.7-1. 

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Fase 2 – Não Minério 
Novembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-248

 
QUADRO 4.2.7-1: PONTOS DE MEDIÇÃO 

COORDENADAS PONTO DE 

MEDIÇÃO LATITUDE LONGITUDE 
01 S 21° 50’ 30,9’’ W 41° 03’ 02,5’’ 
02 S 21° 50’ 36,6’’ W 41° 03’ 08,7’’ 
03 S 21° 50’ 58,9’’ W 41° 03’ 33,9’’ 
04 S 21° 49’ 50,0’’ W 41° 03’ 03,2’’ 
05 S 21° 49’ 54,2’’ W 41° 02’ 21,7’’ 
06 S 21° 48’ 47,4’’ W 41° 01’ 28,5’’ 
07 S 21° 52’ 38,5’’ W 41° 02’ 16,4’’ 
08 S 21° 51’ 31,5” W 41° 00’ 17,1” 
09 S 21° 48’ 57,1” W 41° 00’ 24,7” 
10 S 21° 50’ 33,8” W 41° 00’ 00,2” 
11 S 21° 51’ 28,3” W 41° 01’ 12,9” 
12 S 21° 47’ 32,7’’ W 41° 01’ 12,9’’ 

 

Com base nos dados obtidos pelo supracitado Programa de Monitoramento é possível 

identificar as condições de emissão sonora prévias ao início das obras de construção do 

terminal de minério de ferro, além das emissões sonoras decorrentes da implantação do 

referido empreendimento. Especificamente quanto às emissões decorrentes das atuais 

atividades de construção, essas caracterizam os reais níveis de base (background) atuais, 

representando as condições prévias à instalação do presente empreendimento. 

 

Conforme determina a norma NBR 10.151:2000 o ruído medido em ambientes 

externos deve ser comparado com o Nível de Critério de Avaliação – NCA. 

 

Ressalta-se que durante o período de realização de ambas campanhas aqui consideradas 

não foram observados componentes tonais e impulsivos nos ruídos medidos no 

entorno da fazenda Saco Dantas. Desta maneira não se aplica a correção 

correspondente prevista na norma, portanto Laeq = Lc. 
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Figura  4.2.7-1: Localização dos pontos de medição de Ruídos 
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A avaliação dos níveis de ruído é realizada através de comparação entre o nível de 

pressão sonora corrigido (Lc) e o nível de critério de avaliação (NCA) estabelecidos, 

conforme as recomendações expressas na norma NBR 10151:2000. O Quadro 4.2.7-2 

reproduz a tabela da norma com os níveis de critério de avaliação segundo o tipo de 

ocupação de área. 

 
QUADRO 4.2.7-2: NCA PARA AMBIENTES, EM DB(A), SEGUNDO A NORMA NBR 10151:2000 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Área predominantemente industrial 70 60 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Áreas de sítios e fazendas 40 35 

 

A classificação dos períodos diurnos e noturnos é definida pela Norma 10151:2000. O 

período diurno estende-se de 7h às 22h, exceto em domingos e feriados, quando o seu 

início se dá às 9h. O período noturno é considerado o horário complementar. 

 

A região do empreendimento é caracterizada como “área de sítios e fazendas”. Com as 

atividades de instalação do Porto do Açu, a área passou a ser classificada como “área 

predominantemente industrial”.  

 

Quando o nível de ruído ambiente (Lra) é superior ao valor dos limites permitidos, o 

nível de critério de avaliação (NCA) passa a ser o próprio ruído ambiente. 

 

A área em estudo apresenta ventos fortes e constantes em determinadas épocas do 

ano.  Tendo em vista ser condição normal, e não um evento esporádico, as medições 

de ruído foram feitas com a presença de vento. 

 

A região se destaca pela grande concentração de vegetação rasteira e vegetação alta, e o 

ruído produzido pelo efeito do vento na vegetação também considerado nas medições. 
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Os pontos de medição localizados próximos à beira-mar (pontos 09 e 10) têm como 

característica a vegetação rasteira e registraram rajadas de ventos com velocidade 

aproximada de 40 km/h. Essas rajadas de vento em contato direto com o microfone 

interferem na medição dissimulando-a. 

 

Para validar a medição e anular esse efeito foi utilizado um dispositivo denominado 

windscreen que evita o sopro no microfone e foi feito uma barreira com o corpo 

bloqueando o vento que entraria em contato direto com o microfone. Dessa forma, o 

nível de pressão sonora medido, caracteriza as condições acústicas normais da região 

não havendo interferência de rajadas de vento no microfone. Foi observado também 

durante o processo de medição que nos períodos diurnos e noturnos o mar 

encontrava-se agitado, característica local da região do Açu. 

 

Os pontos de medição localizados próximos à vegetação alta, registraram  velocidade 

do vento menor que na região de vegetação rasteira e beira-mar. Os ventos que 

ocorriam nessa região não interferiram na medição conforme efeito supracitado, pois 

as rajadas de vento compatíveis com as da região de vegetação rasteira e beira-mar 

passavam sobre a vegetação alta, que funcionam como abrigo, reduzindo a velocidade 

do vento. 

 

Os níveis de ruído medidos durante a campanha realizada nos dias 09 e 10 de 

novembro de 2007, antes do início das obras de construção do terminal portuário de 

minério de ferro no Porto do Açu, e no dia 28 de agosto de 2008, acompanhado por 

atividades nas obras de construção do referido terminal, nos períodos diurno e 

noturno, onde são apresentados os níveis equivalentes (LAeq) e os dados estatísticos 

(L01, L10, L50, L90 e L99), conforme demonstrado no Quadro 4.2.7-3. Os resultados 

apresentados no Quadro 4.2.7-3 representam o ruído ambiente na região do entorno 

da fazenda Saco Dantas nos períodos diurno e noturno medidos em ambas as 

campanhas consideradas neste estudo.  
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QUADRO 4.2.7-3: NÍVEIS DE RUÍDO PREVIOS, MEDIDOS NO ENTORNO DA FAZENDA SACO DANTAS 
NOVEMBRO 2007 AGOSTO 2008 

DIURNO NOTURNO DIURNO NOTURNO 
PONTO 

DE 

MEDIÇÃO DATA HORA 
LAEQ 

DB(A) 
L01DB

(A) 
L10DB

(A) 
L50D

B(A) 
L90D

B(A) 
L99D

B(A)
DATA HORA 

LAEQ 

DB(A) 
L01DB

(A) 
L10DB

(A) 
L50D

B(A)
L90D

B(A)
L99D

B(A)
DATA HORA

LAEQ 

DB(A)
L01DB

(A) 
L10DB

(A) 
L50D

B(A)
L90D

B(A) 
L99D

B(A) 
DATA HORA 

LAEQ 

DB(A)
L01DB

(A) 
L10DB

(A) 
L50D

B(A)
L90D

B(A)
L99D

B(A)
1 9/11/2007 09:44:01 49 55 52 49 43 41 10/11/2007 00:59:30 46 52 49 45 42 41 28/8/2008 10:52:42 55 74 28 70 56 36 27/8/2008 23:48:32 33 45 38 38 34 32 
2 9/11/2007 09:54:01 48 54 51 46 43 42 10/11/2007 01:06:41 45 50 48 44 42 41 28/8/2008 10:33:13 46 66 24 59 46 31 27/8/2008 23:48:32 32 63 28 38 34 32 
3 9/11/2007 10:03:07 51 57 54 49 45 44 10/11/2007 01:15:05 48 55 50 46 44 42 28/8/2008 10:19:33 51 70 22 65 47 30 27/8/2008 23:03:54 34 62 28 45 35 30 
4 9/11/2007 10:44:02 52 61 55 50 45 42 10/11/2007 00:50:06 47 53 51 46 43 41 28/8/2008 10:59:08 52 68 39 62 54 48 28/8/2008 00:00:47 42 59 28 53 45 33 
5 9/11/2007 11:01:35 48 54 50 47 45 44 10/11/2007 00:40:40 49 54 51 47 45 44 28/8/2008 11:10:15 71 91 39 84 72 55 28/8/2008 00:15:08 32 47 30 36 32 32 
6 9/11/2007 11:23:45 49 57 52 47 40 38 10/11/2007 00:28:24 51 57 54 50 45 41 28/8/2008 11:24:11 74 92 35 87 82 55 28/8/2008 00:25:51 38 58 33 45 39 36 
7 9/11/2007 11:57:41 48 54 51 47 45 43 10/11/2007 01:38:09 46 52 50 43 42 41 28/8/2008 09:59:21 29 48 23 39 31 27 27/8/2008 22:47:11 44 64 23 58 40 26 
8 9/11/2007 14:22:56 48 55 51 47 45 44 9/11/2007 22:26:54 53 62 55 50 47 45 28/8/2008 14:01:30 34 52 30 40 35 33 28/8/2008 02:50:06 34 58 29 39 36 34 
9 9/11/2007 14:49:33 59 64 61 58 56 54 9/11/2007 22:36:54 59 66 62 57 54 53 28/8/2008 13:42:22 60 72 52 66 63 59 28/8/2008 02:25:27 44 64 41 51 45 43 
10 9/11/2007 15:10:52 60 65 62 59 56 55 9/11/2007 23:28:23 59 65 62 58 55 54 28/8/2008 13:26:57 41 52 35 46 43 41 28/8/2008 02:08:23 36 47 32 40 38 36 
11 9/11/2007 15:55:50 54 61 57 52 49 45 9/11/2007 23:02:01 50 58 54 49 44 43 28/8/2008 12:33:14 35 52 26 45 37 32 28/8/2008 01:41:44 26 49 23 35 27 25 
12 9/11/2007 16:36:26 45 50 48 44 42 41         28/8/2008 11:40:33 31 49 26 36 33 30 28/8/2008 00:44:45 31 44 28 35 32 31 
 

QUADRO 4.2.7-4: NÍVEIS DE RUÍDO AMEBIENTE (LRA), CONSIDERANDO DADOS DE AMBAS AS CAMPANHAS DURANTE PERÍODOS DIURNO E NOTURNO. 
NOVEMBRO 2007 AGOSTO 2008 

DIURNO NOTURNO DIURNO NOTURNO 
PONTOS 

DE 

MEDIÇÃO LAEQ 
DB(A) 

COMENTÁRIOS 
LAEQ 
DB(A) 

COMENTÁRIOS 
LAEQ 

DB(A) 
COMENTÁRIOS 

LAEQ 

DB(A) 
COMENTÁRIOS 

01 49 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Vento na vegetação e pássaros. 46 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação, insetos e rã. 55 

Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Vento na vegetação e pássaros, passagem de 
caminhão da obra do Porto do Açu e maquina retro-
escavadeira também da obra. 

33 Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 
insetos, coaxo de rã e beira-mar. 

02 48 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Vento na vegetação e pássaros. 45 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação, insetos e rã. 46 
Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Pássaros e passagem de carro da obra do Porto do 
Açu. 

32 
Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 
insetos, coaxo de rã, aves noturnas e passagem de 
carro para a obra do porto do Açu. 

03 51 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. 48 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação, insetos e rã. 51 
Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Pássaros e passagem de carro da obra do Porto do 
Açu. 

34 
Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 
insetos, coaxo de rã e passagem de carro para a obra 
do porto do Açu. 

04 52 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. 47 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação e insetos. 52 
O ruído perceptível durante medição foram: maquina 
pá carregadeira, e trânsito de caminhões 
(aterramento). 

42 
Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 
insetos, aves noturnas (quero-quero), 
passagem de caminhão na obra 

05 48 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. 49 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação e insetos. 71 
Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
maquina pá carregadeira, e trânsito de caminhões 
(aterramento). 

32 
Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 
insetos, eletricidade nos  cabos de alta tensão e aves 
noturnas (quero-quero). 

06 ’49 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. 51 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação e insetos. 74 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
transito de caminhões. 38 O ruído perceptível durante medição foram: transito 

de caminhões. 

07 48 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Vento na vegetação e pássaros. 46 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação, insetos e rã. 29 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
pássaros 44 Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 

insetos, aves noturnas e passagem de carro 

08 48 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. 53 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação e insetos. 34 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: vento 
na vegetação, pássaros e beira-mar 34 Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 

insetos e beira-mar. 

09 59 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Vento forte e beira-mar. 59 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento forte, beira-mar e insetos. 77 
Os ruídos perceptíveis durante medição foram:ré de 
maquina retroescavadeira, máquina carregadeira e 
buzina 

44 Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 
insetos e beira-mar. 

10 60 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
Vento forte e beira-mar. 59 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento forte e beira-mar. 41 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: vento 
forte e beira-mar 36 Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 

insetos e beira-mar. 

11 54 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. 50 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 

Vento na vegetação e insetos. 35 Os ruídos perceptíveis durante medição foram: 
pássaros e vento na região 26 Os ruídos perceptíveis durante a medição foram: 

insetos. 

12 45 O ruído perceptível durante medição foi: Vento na 
vegetação. - - 31 O ruído perceptível durante medição foi: pássaros e 

vento na vegetação. 31 O ruído perceptível durante medição foi: pássaros e 
vento na vegetação. 
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Ressalta-se que as medições de ruído durante o período noturno no ponto 12 na 

campanha de novembro de 2007 não puderam ser realizadas, em função da presença 

de vegetação rasteira, que impossibilitou a visualização do caminho. 

 

Na campanha de agosto de 2008, durante a medição no período diurno, foi observada 

grande movimentação de veículos em direção ao canteiro de obras, nos pontos 01, 02, 

03, 04, 05 e 06; tendo sido possível a mensuração dos níveis de ruído nos pontos 01, 02 

e 03. 

 
QUADRO 4.2.7-5: RUÍDO MEDIDO NO INTERVALO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DURANTE O 

PERÍODO DIURNO NO MÊS DE AGOSTO DE 2008 
PONTO 

DE 

MEDIÇÃO 
DATA HORA 

LAEQ 

DB(A) 
L01DB(A) L10DB(A) L50DB(A) L90DB(A) L99DB(A)

1 28/08/2008 10:52:42 36 53 26 47 37 33 
2 28/08/2008 10:41:37 32 42 27 39 35 30 
3 28/08/2008 10:27:31 33 49 23 46 34 28 

 

A Figura 4.2.7-2, a seguir, apresenta comparação dos níveis de ruídos medidos nas 

campanhas realizadas em novembro de 2007 e agosto de 2008, durante os períodos 

diurno e noturno. 
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 Figura 4.2.7-2: Comparação dos níveis de ruídos medidos nas campanhas nos períodos 

diurno e noturno nas campanhas realizadas em novembro de 2007 e agosto de 2008 
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A medição de ruídos realizada em novembro de 2007 (background) pode ser 

caracterizada pela ausência de atividade de construção do Porto do Açu, que é refletida 

nos reduzidos níveis de ruído. É notável que os níveis de ruído no local, apesar de 

reduzidos, não são compatíveis com o recomendado para áreas de sítios e fazendas da 

Norma Brasileira NBR-10151. Isto se deve principalmente ao efeito do vento forte na 

região nesse período do ano. Os valores medidos nos pontos 09, 10 e 11 apresentaram 

níveis mais elevados do que os demais, apesar de todos os pontos estarem em locais 

isolados. Fato que pode ser explicado pela exposição a ventos mais fortes. 

 

Já na medição realizada em agosto de 2008, a influência de ruído ambiente é 

caracterizada, principalmente, por aves e insetos na redondeza, beira-mar e ventos 

fortes, não sendo ruídos provenientes das obras já em curso. 

 

A influência das atividades de construção se dá, principalmente, através do tráfego de 

veículo; contudo esse tráfego está associado à estrada de acesso e não propriamente ao 

canteiro de obras. Para o presente empreendimento, acredita-se que, provavelmente, 

ocorrerá aumento do trânsito de veículos; todavia, essa é uma atividade pontual e 

intermitente e não caracteriza as condições gerais do ambiente. 

 

Os pontos 09 e 10 estão localizados em área contígua às obras do Porto do Açu e a 

região de praia, o que dificulta a identificação do tipo de área para avaliação dos níveis 

de ruído medidos com os limites da norma NBR 10151:2000. 

 

Entretanto, as áreas selecionadas para comparação do ruído medido e o nível de 

critério de avaliação no entorno da fazenda Saco Dantas para construção do Porto são 

as áreas de sítios e fazendas, e a área predominantemente industrial. O valor medido no 

ponto 09 no período diurno encontra-se acima dos limites estabelecidos pela norma 

nos dois tipos de área, devido à obra do Porto do Açu. Os valores medidos nos pontos 

02, 03 e 07, nos períodos diurno e noturno, estão de acordo com os limites 

estabelecidos para a área investigada.  Os pontos 05, 06 e 09 estão alocados 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.2-257

diretamente na área em construção e, conseqüentemente, apresentam os maiores níveis 

de ruído no período diurno que não são sentidos em outras áreas. Especula-se que 

durante as obras de construção do pátio logístico os níveis de ruídos possam se 

equiparar aos níveis audíveis nos pontos citados. 
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Anexo 1 
Compilação das Análises Granulométricas  

da Praia do Açu 
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Amostra 1 - Berma  
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Amostra 1 – Berma 
 

continua 
 
 

nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08
Argila 31 13 11 14 11 8 Argila 15 23 8 11 11 7
Silte 5 2 0 1 0 2 Silte 6 2 0 0 0 3

Areia Total 964 985 989 985 989 990 Areia Total 979 975 992 989 989 990
Areia Grossa 934 939 989 985 989 960 Areia Grossa 979 955 992 989 989 970

Areia Fina 30 46 0 0 0 30 Areia Fina 0 20 0 0 0 20
Argila 15 8 5 12 9 8 Argila 10 36 5 18 11 1
Silte 5 2 5 2 0 2 Silte 0 3 0 2 0 1

Areia Total 980 990 990 986 991 990 Areia Total 990 971 995 980 989 998
Areia Grossa 970 950 970 980 989 980 Areia Grossa 980 971 975 980 989 998

Areia Fina 10 40 20 6 2 10 Areia Fina 10 0 20 0 0 0
Argila 12 28 3 10 7 9 Argila 10 23 6 18 5 3
Silte 8 4 0 0 0 1 Silte 10 2 0 2 0 1

Areia Total 980 968 997 990 993 990 Areia Total 980 975 994 980 995 996
Areia Grossa 930 918 970 990 993 970 Areia Grossa 960 975 994 980 989 996

Areia Fina 50 50 27 0 0 20 Areia Fina 20 0 0 0 6 0
Argila 13 2 7 7 5 8 Argila 20 16 1 10 8 2
Silte 7 4 0 1 0 2 Silte 5 1 0 0 0 1

Areia Total 980 994 993 992 995 990 Areia Total 975 983 999 990 992 997
Areia Grossa 920 989 983 989 980 970 Areia Grossa 960 983 999 990 970 997

Areia Fina 60 5 10 3 15 20 Areia Fina 15 0 0 0 22 0
Argila 10 3 2 14 4 6 Argila 9 31 2 11 6 3
Silte 4 7 0 1 0 2 Silte 4 2 0 0 0 1

Areia Total 986 990 998 985 996 992 Areia Total 987 967 998 989 994 996
Areia Grossa 978 970 988 980 975 989 Areia Grossa 987 967 998 989 989 996

Areia Fina 8 20 10 5 21 3 Areia Fina 0 0 0 0 5 0
Argila 18 2 10 14 2 2 Argila 6 31 2 9 11 2
Silte 4 8 0 1 0 1 Silte 4 1 0 1 0 1

Areia Total 978 990 990 985 998 997 Areia Total 990 968 998 990 989 997
Areia Grossa 970 970 930 980 998 989 Areia Grossa 970 968 998 990 989 997

Areia Fina 8 20 60 5 0 8 Areia Fina 20 0 0 0 0 0
Argila 10 25 5 18 17 4 Argila 20 21 2 11 6 1
Silte 9 3 0 2 13 1 Silte 10 1 0 0 0 1

Areia Total 981 972 995 980 970 995 Areia Total 970 978 998 989 994 998
Areia Grossa 981 952 980 970 970 989 Areia Grossa 960 978 988 989 994 998

Areia Fina 0 20 15 10 0 6 Areia Fina 10 0 10 0 0 0
Argila 91 8 10 11 2 7 Argila 15 35 2 23 5 3
Silte 9 2 0 0 0 3 Silte 7 1 0 2 0 1

Areia Total 960 990 990 989 998 990 Areia Total 978 964 998 975 995 996
Areia Grossa 960 980 980 989 998 980 Areia Grossa 978 964 998 975 995 989

Areia Fina 0 10 10 0 0 10 Areia Fina 0 0 0 5 0 7
Argila 12 19 10 7 5 5 Argila 15 25 0 11 8 2
Silte 10 1 0 3 0 5 Silte 5 2 0 1 0 1

Areia Total 978 980 990 990 995 990 Areia Total 980 973 1000 988 992 997
Areia Grossa 978 980 960 980 995 970 Areia Grossa 980 973 1000 980 970 997

Areia Fina 0 0 30 10 0 20 Areia Fina 0 0 0 8 22 0
Argila 6 28 11 10 1 2 Argila 7 26 8 8 8 1
Silte 4 2 0 1 0 1 Silte 3 1 0 0 0 1

Areia Total 990 970 989 989 989 997 Areia Total 990 973 992 992 992 998
Areia Grossa 970 970 989 989 989 989 Areia Grossa 990 973 992 992 992 998

Areia Fina 20 0 0 0 10 8 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 12 25 11 10 1 3 Argila 7 39 7 10 10 2
Silte 8 2 0 1 0 2 Silte 3 1 0 1 0 1

Areia Total 980 973 989 989 999 995 Areia Total 990 960 993 989 990 997
Areia Grossa 980 973 989 989 989 989 Areia Grossa 990 960 993 989 990 997

Areia Fina 0 0 0 0 10 6 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 8 23 11 9 5 2 Argila 6 12 7 10 11 2
Silte 3 2 0 2 0 1 Silte 4 1 0 1 0 1

Areia Total 989 975 989 989 995 997 Areia Total 990 987 993 989 989 997
Areia Grossa 989 945 989 989 980 989 Areia Grossa 990 987 993 989 989 997

Areia Fina 0 30 0 0 15 8 Areia Fina 0 0 0 0 0 0

11

12

7

8

9

10

1

Perfil Resultados em  g/Kg Mês

6

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Perfil Resultados em  g/Kg Mês
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continuação 

 
 

nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08
Argila 31 4 10 10 5 1
Silte 9 6 0 1 0 1

Areia Total 960 990 990 989 995 998
Areia Grossa 960 990 990 989 995 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 7 26 9 8 12 2
Silte 3 2 0 0 0 1

Areia Total 990 972 991 992 988 997
Areia Grossa 990 972 991 992 988 997

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 10 1 11 9 6 2
Silte 10 1 0 1 0 1

Areia Total 980 998 989 990 994 997
Areia Grossa 980 998 989 990 994 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 8
Argila 6 10 11 10 11 2
Silte 4 1 0 1 0 1

Areia Total 990 989 989 989 989 997
Areia Grossa 990 989 989 989 989 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 8
Argila 5 17 11 7 3 1
Silte 6 1 0 1 0 1

Areia Total 989 982 989 992 997 998
Areia Grossa 989 882 989 992 997 998

Areia Fina 0 100 0 0 0 0
Argila 12 10 10 18 11 2
Silte 8 1 0 2 0 1

Areia Total 980 989 990 980 989 997
Areia Grossa 980 989 9890 980 989 997

Areia Fina 0 0 10 0 0 0
Argila 16 19 9 9 5 2
Silte 4 2 0 2 0 1

Areia Total 980 979 991 989 995 997
Areia Grossa 980 979 991 989 989 997

Areia Fina 0 0 0 0 6 0
Argila 6 21 7 10 5 2
Silte 5 3 0 1 0 1

Areia Total 989 976 993 989 995 997
Areia Grossa 989 976 993 989 995 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 8
Argila 6 30 9 10 11 1
Silte 4 2 0 1 0 1

Areia Total 990 967 991 989 989 998
Areia Grossa 990 967 991 989 989 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 3 23 11 19 11 1
Silte 27 1 0 1 0 1

Areia Total 970 976 989 980 989 998
Areia Grossa 970 976 989 980 989 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 14 2 11 11 11 3
Silte 8 8 0 9 0 1

Areia Total 978 990 989 980 989 996
Areia Grossa 978 980 989 970 989 989

Areia Fina 0 10 0 10 0 7
Argila 15 30 11 10 5 2
Silte 5 2 0 1 0 1

Areia Total 980 968 989 989 995 997
Areia Grossa 980 968 989 989 995 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 8

Perfil Resultados em  g/Kg Mês

29

30

25

26

27

28

36

35

31

32

33

34
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Amostra 2 - Zona do Estirâncio/Face de Praia 
(Intermitente Seca/Molhada) 
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 Amostra 2 - Zona do Estirâncio/Face de Praia (Intermitente Seca/Molhada) 

continua 

 

nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08
Argila 20 8 20 10 5 8 Argila 8 25 11 10 10 7
Silte 10 2 0 1 0 2 Silte 4 1 0 1 0 3

Areia Total 970 990 980 989 995 990 Areia Total 988 974 989 989 990 990
Areia Grossa 930 980 980 989 970 930 Areia Grossa 988 974 989 989 980 970

Areia Fina 40 10 0 0 25 60 Areia Fina 0 0 0 0 10 20
Argila 10 8 10 46 7 8 Argila 10 30 2 10 9 1
Silte 5 2 0 4 0 2 Silte 0 3 0 1 0 1

Areia Total 985 990 990 950 993 990 Areia Total 990 967 998 989 991 998
Areia Grossa 980 950 950 930 983 980 Areia Grossa 990 967 998 989 991 998

Areia Fina 5 40 40 20 10 10 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 10 19 11 11 1 8 Argila 10 30 3 11 6 1
Silte 2 2 0 0 0 2 Silte 10 3 0 0 0 1

Areia Total 988 979 989 989 999 990 Areia Total 980 967 997 989 994 998
Areia Grossa 980 919 989 989 989 970 Areia Grossa 980 967 997 989 994 998

Areia Fina 8 60 0 0 10 20 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 10 41 2 18 15 9 Argila 12 24 3 10 8 2
Silte 10 26 0 2 0 1 Silte 8 1 0 1 0 1

Areia Total 980 960 998 980 985 990 Areia Total 980 975 997 989 992 997
Areia Grossa 980 910 970 970 955 900 Areia Grossa 980 975 997 989 992 997

Areia Fina 0 50 28 10 30 90 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 10 1 6 10 10 9 Argila 12 21 7 18 10 8
Silte 10 10 0 0 0 1 Silte 7 1 0 2 0 2

Areia Total 980 989 994 990 990 990 Areia Total 981 978 993 980 990 990
Areia Grossa 830 989 974 989 960 970 Areia Grossa 981 978 989 980 980 980

Areia Fina 150 0 20 1 30 20 Areia Fina 0 0 4 0 10 10
Argila 12 2 1 11 8 9 Argila 7 26 1 7 9 3
Silte 8 8 0 0 0 2 Silte 3 2 0 0 0 1

Areia Total 980 990 99 989 992 989 Areia Total 990 972 999 993 991 996
Areia Grossa 950 900 989 989 960 889 Areia Grossa 990 972 999 992 991 989

Areia Fina 30 90 10 0 32 100 Areia Fina 0 0 0 1 0 10
Argila 15 16 11 19 11 4 Argila 13 26 3 14 11 1
Silte 5 1 0 1 0 2 Silte 7 1 0 1 0 1

Areia Total 980 983 989 980 989 994 Areia Total 980 970 997 985 989 998
Areia Grossa 970 973 939 970 989 989 Areia Grossa 980 970 997 980 989 998

Areia Fina 10 10 50 10 0 5 Areia Fina 0 0 0 5 0 0
Argila 10 8 1 10 11 2 Argila 14 23 1 10 11 1
Silte 10 3 0 2 0 1 Silte 6 2 0 1 0 1

Areia Total 980 989 999 988 989 997 Areia Total 980 975 999 989 989 998
Areia Grossa 980 939 999 980 989 989 Areia Grossa 980 975 999 989 989 998

Areia Fina 0 50 0 8 0 8 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 15 19 10 8 11 7 Argila 7 31 11 18 3 2
Silte 5 2 0 3 0 3 Silte 4 1 0 2 0 1

Areia Total 980 979 990 989 989 990 Areia Total 989 968 989 980 997 997
Areia Grossa 950 959 970 980 989 970 Areia Grossa 989 968 989 980 997 997

Areia Fina 30 20 20 9 0 20 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 7 21 10 18 5 8 Argila 11 26 9 11 11 3
Silte 4 1 0 8 0 2 Silte 9 1 0 0 0 1

Areia Total 989 978 990 980 995 990 Areia Total 980 973 991 989 989 996
Areia Grossa 989 978 830 970 995 970 Areia Grossa 980 973 991 989 989 989

Areia Fina 0 0 160 10 0 20 Areia Fina 0 0 0 0 0 7
Argila 10 16 11 38 7 9 Argila 7 31 9 10 6 4
Silte 4 1 0 62 0 1 Silte 3 1 0 1 0 2

Areia Total 986 983 989 900 993 990 Areia Total 990 968 991 989 994 994
Areia Grossa 980 983 989 900 989 970 Areia Grossa 990 968 991 989 994 994

Areia Fina 6 0 0 0 4 20 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 7 39 11 12 5 2 Argila 10 19 11 10 3 1
Silte 3 4 0 1 0 1 Silte 10 1 0 1 0 1

Areia Total 990 957 989 987 995 997 Areia Total 980 980 989 989 997 998
Areia Grossa 990 957 989 987 985 989 Areia Grossa 980 980 989 989 997 998

Areia Fina 0 0 0 0 10 8 Areia Fina 0 0 0 0 0 0

Mês

9

10

11

12

Resultados em g/Kg

2

7

8

5

6

1

Perfil

21

22

17

18

19

20

13

14

Perfil Resultados em g/Kg Mês

23
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continuação 

 

nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08
Argila 14 5 10 10 5 1
Silte 7 5 0 1 0 1

Areia Total 979 990 990 989 995 998
Areia Grossa 979 990 990 989 995 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 11 21 7 18 2 1
Silte 10 2 0 2 0 1

Areia Total 979 977 993 980 998 998
Areia Grossa 979 977 993 980 998 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 20 2 8 9 5 1
Silte 1 1 0 1 0 1

Areia Total 970 997 992 990 995 998
Areia Grossa 970 997 992 990 995 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 7 5 7 8 4 3
Silte 4 56 0 1 0 1

Areia Total 989 939 993 991 996 996
Areia Grossa 989 939 993 991 996 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 7
Argila 14 25 11 10 11 1
Silte 6 1 0 1 0 1

Areia Total 980 974 989 989 989 998
Areia Grossa 980 974 989 989 989 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 10 1 8 20 8 1
Silte 20 1 0 1 0 1

Areia Total 970 998 992 979 992 998
Areia Grossa 950 998 992 969 980 998

Areia Fina 20 0 0 10 12 0
Argila 19 26 10 9 4 3
Silte 1 2 0 2 0 1

Areia Total 980 972 990 989 996 996
Areia Grossa 980 972 990 989 996 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 7
Argila 3 33 8 10 6 9
Silte 7 2 0 1 0 1

Areia Total 990 965 992 989 994 990
Areia Grossa 990 965 992 989 994 980

Areia Fina 0 0 0 0 0 10
Argila 7 45 10 10 2 6
Silte 3 3 0 1 0 2

Areia Total 990 952 990 989 998 992
Areia Grossa 990 952 990 989 998 980

Areia Fina 0 0 0 0 0 12
Argila 20 16 9 19 3 4
Silte 10 1 0 1 0 1

Areia Total 970 983 991 980 997 995
Areia Grossa 970 983 991 980 997 989

Areia Fina 0 0 0 0 0 6
Argila 10 19 8 6 11 2
Silte 10 11 0 0 0 1

Areia Total 980 970 992 994 989 997
Areia Grossa 970 970 992 994 989 989

Areia Fina 10 0 0 0 0 8
Argila 6 33 11 10 5 3
Silte 4 1 0 1 0 1

Areia Total 990 966 989 989 995 996
Areia Grossa 990 966 989 989 995 996

Areia Fina 0 0 0 0 0 0

36

32

25

26

27

34

35

28

29

33

30

31

Perfil Resultados em g/Kg Mês
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Amostra 3 – Antepraia em profundidade  
de cerca de 1 metro 
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Amostra 3 – Antepraia em profundidade de cerca de 1 metro  

continua 
 

nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08
Argila 8 9 5 23 10 3 Argila 13 28 10 11 11 1
Silte 4 2 0 2 0 1 Silte 7 2 0 0 0 1

Areia Total 988 989 995 975 990 996 Areia Total 980 970 990 989 989 998
Areia Grossa 988 839 925 970 965 989 Areia Grossa 980 970 980 989 989 998

Areia Fina 0 150 70 5 25 7 Areia Fina 0 0 10 0 0 0
Argila 21 10 10 9 5 8 Argila 10 24 6 40 5 1
Silte 10 1 0 0 0 3 Silte 0 2 0 30 0 1

Areia Total 969 989 990 991 995 989 Areia Total 990 974 994 930 995 998
Areia Grossa 770 939 960 989 970 889 Areia Grossa 990 974 994 930 995 998

Areia Fina 199 50 30 2 25 100 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 15 19 7 9 11 8 Argila 6 31 1 10 7 2
Silte 5 3 1 1 0 2 Silte 4 2 0 1 0 2

Areia Total 980 978 992 990 989 990 Areia Total 990 967 999 989 993 996
Areia Grossa 970 878 962 970 989 980 Areia Grossa 990 967 999 989 993 996

Areia Fina 10 100 30 20 0 10 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 15 12 4 10 10 8 Argila 20 36 4 11 3 6
Silte 5 8 0 1 0 2 Silte 10 2 0 0 0 2

Areia Total 980 980 996 989 990 990 Areia Total 970 962 996 989 997 992
Areia Grossa 970 920 966 989 970 980 Areia Grossa 970 962 980 989 989 989

Areia Fina 10 60 30 0 20 10 Areia Fina 0 0 16 0 8 3
Argila 33 12 10 10 10 2 Argila 9 17 2 10 1 2
Silte 17 18 0 0 0 1 Silte 4 3 0 1 0 1

Areia Total 950 970 990 990 990 997 Areia Total 987 980 998 989 999 997
Areia Grossa 950 970 990 989 970 989 Areia Grossa 987 980 998 989 989 997

Areia Fina 0 0 0 1 20 8 Areia Fina 0 0 0 0 10 0
Argila 11 10 20 10 4 8 Argila 6 11 2 10 2 1
Silte 10 1 0 1 0 2 Silte 4 1 0 1 0 1

Areia Total 979 989 980 989 996 990 Areia Total 990 988 998 989 998 998
Areia Grossa 939 989 920 989 966 960 Areia Grossa 990 988 998 989 998 998

Areia Fina 40 0 60 0 30 30 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 15 31 10 19 2 8 Argila 6 17 2 18 11 2
Silte 5 2 0 1 0 2 Silte 4 3 0 2 0 1

Areia Total 980 967 990 980 998 990 Areia Total 990 980 998 980 989 997
Areia Grossa 980 857 900 980 948 970 Areia Grossa 990 980 998 980 989 989

Areia Fina 0 110 90 0 50 20 Areia Fina 0 0 0 0 0 8
Argila 11 2 10 10 5 6 Argila 16 23 2 9 5 5
Silte 10 8 0 1 0 2 Silte 4 2 0 0 0 2

Areia Total 979 990 990 989 995 992 Areia Total 980 975 998 991 995 993
Areia Grossa 939 960 910 989 995 989 Areia Grossa 970 975 998 991 995 989

Areia Fina 40 30 80 0 40 3 Areia Fina 10 0 0 0 0 4
Argila 30 21 10 13 11 1 Argila 16 19 9 10 6 3
Silte 10 1 0 2 0 1 Silte 14 1 0 1 0 1

Areia Total 960 978 990 985 989 998 Areia Total 970 980 991 989 994 996
Areia Grossa 940 968 880 976 989 998 Areia Grossa 970 980 991 989 994 996

Areia Fina 20 10 110 9 0 0 Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 20 19 10 19 6 2 Argila 10 35 11 11 5 3
Silte 10 2 0 1 0 1 Silte 10 1 0 0 0 1

Areia Total 970 979 990 980 994 997 Areia Total 980 964 989 989 995 996
Areia Grossa 970 979 640 980 984 989 Areia Grossa 980 954 989 989 995 996

Areia Fina 0 0 350 0 10 8 Areia Fina 0 10 0 0 0 0
Argila 8 28 11 8 11 1 Argila 13 25 8 10 11 9
Silte 3 2 0 0 0 1 Silte 7 1 0 1 0 1

Areia Total 989 970 989 992 989 998 Areia Total 980 974 992 989 989 990
Areia Grossa 989 970 989 992 989 998 Areia Grossa 980 974 992 989 989 980

Areia Fina 0 0 0 0 0 0 Areia Fina 0 0 0 0 0 10
Argila 8 27 10 10 11 9 Argila 7 10 11 10 6 1
Silte 3 2 0 1 0 1 Silte 4 1 0 1 0 1

Areia Total 989 971 990 989 989 990 Areia Total 989 989 989 989 994 998
Areia Grossa 989 971 970 989 989 980 Areia Grossa 989 989 989 989 994 998

Areia Fina 0 0 20 0 0 10 Areia Fina 0 0 0 0 0 0

Perfil Resultados em g/Kg Mês

21
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continuação 

 
 

nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08
Argila 10 1 8 10 6 3
Silte 10 10 0 1 0 1

Areia Total 980 989 992 989 994 996
Areia Grossa 980 989 992 989 974 989

Areia Fina 0 0 0 0 20 7
Argila 15 20 10 9 6 3
Silte 5 2 0 1 0 1

Areia Total 980 978 990 990 994 996
Areia Grossa 980 978 990 990 989 989

Areia Fina 0 0 0 0 5 7
Argila 16 1 7 10 6 9
Silte 6 1 0 1 0 1

Areia Total 978 998 993 989 994 990
Areia Grossa 978 998 993 989 994 980

Areia Fina 0 0 0 0 0 10
Argila 7 8 11 18 11 1
Silte 4 3 0 2 0 1

Areia Total 989 989 989 980 989 998
Areia Grossa 989 989 989 970 989 998

Areia Fina 0 0 0 10 0 0
Argila 7 28 7 28 8 3
Silte 3 2 0 2 0 1

Areia Total 990 970 993 970 992 996
Areia Grossa 990 970 993 970 980 989

Areia Fina 0 0 0 0 12 7
Argila 3 2 9 6 5 2
Silte 7 1 0 1 0 1

Areia Total 990 997 991 993 995 997
Areia Grossa 990 997 991 991 995 997

Areia Fina 0 0 0 2 0 0
Argila 11 26 11 10 10 8
Silte 10 1 0 1 0 2

Areia Total 979 973 989 989 990 990
Areia Grossa 979 973 989 989 950 980

Areia Fina 0 0 0 0 40 10
Argila 6 38 11 19 5 1
Silte 4 5 0 1 0 1

Areia Total 990 960 989 980 998 998
Areia Grossa 990 960 989 980 980 998

Areia Fina 0 0 0 0 15 0
Argila 6 48 11 9 5 1
Silte 4 3 0 8 0 1

Areia Total 990 949 989 989 995 998
Areia Grossa 990 949 989 989 995 998

Areia Fina 0 0 0 0 0 0
Argila 6 42 11 9 11 1
Silte 5 1 0 1 0 1

Areia Total 989 957 989 990 989 998
Areia Grossa 989 957 989 970 989 998

Areia Fina 0 0 0 20 0 0
Argila 8 3 11 10 5 1
Silte 10 7 0 1 0 1

Areia Total 980 990 989 989 995 998
Areia Grossa 980 990 989 989 980 998

Areia Fina 0 0 0 0 15 0
Argila 10 26 11 9 21 3
Silte 10 2 0 1 0 1

Areia Total 980 972 989 990 979 996
Areia Grossa 980 972 989 970 939 989

Areia Fina 0 0 100 20 40 7

Resultados em g/Kg Mês

26

27

Perfil

28

29

25

36

30

31

32

33

35

34
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4.3 MEIO BIÓTICO 

 

4.3.1 Ecossistemas Terrestres 

 
4.3.1.1  Introdução 
 

A implantação do Pátio Logístico do Porto do Açu destina-se à construção de 

instalações terrestres de apoio às operações portuárias, como galpões e áreas de 

circulação de veículos. Para esta finalidade, foi selecionada uma área adjacente à 

Fazenda Saco Dantas (Fazenda do Meio), considerada adequada à execução das obras 

de infra-estrutura necessárias. 
 

Para caracterização dos ecossistemas terrestres, que possam sofrer influência direta ou 

indireta do empreendimento, conforme descrito na Seção 4.1 deste EIA, foram 

estabelecidas três áreas de abrangência, em cada qual a vegetação foi avaliada numa 

diferente escala. Cada escala contemplou diferentes abordagens dos aspectos e 

interações da vegetação com o meio físico, da forma descrita a seguir: 

 

 Área de Influência Indireta: este recorte inclui todo o município de São João da 

Barra, levando em conta as tipologias de vegetação originais nele existentes, bem 

como a descrição de suas alterações históricas causadas pelo homem; 

 

 Área de Influência Direta: a AID inclui toda a área de intervenção do Porto do 

Açu, onde estão sendo realizadas as obras de infra-estrutura portuária, situada na 

Fazenda Saco Dantas. Inclui também as áreas de restinga adjacentes, situadas 

imediatamente a Leste e a Oeste da área de intervenção e à margem direita da lagoa 

de Iquipari; 
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 Área Diretamente Afetada: esta compreende as áreas do empreendimento que 

serão alvos de aterro hidráulico para elevação de seu greide, onde serão 

implantados o pátio logístico e as Unidades de Apoio, as vias de acesso e circulação 

internas, o corredor de instalação de canais de drenagem direcionando as águas 

coletadas à lagoa do Veiga, inclusive, e uma área provisória de apoio à implantação. 

Estas áreas terão a totalidade de sua cobertura vegetal removidas.  

 

Os ecossistemas terrestres contidos nos recortes espaciais abrangidos no presente 

estudo encontram-se bastante alterados, constituindo-se principalmente em formações 

diversas de restinga, em sua maioria, com a existência de manguezais na 

desembocadura do rio Paraíba do Sul, em Atafona. Desta forma, a maior ênfase nas 

descrições de flora e fauna é dada às restingas, por se constituírem no ecossistema 

afetado diretamente pelo empreendimento. 

 

4.3.1.2  Metodologia  

 

A campanha de campo contemplou a observação de aspectos físicos e bióticos da área, 

de forma a permitir a análise integrada destes elementos, de maneira a reconhecer 

padrões e processos que envolvam o desenvolvimento da cobertura vegetal na área do 

empreendimento.  

 

Os dados utilizados para a elaboração do diagnóstico foram obtidos através de fontes 

primárias obtidas nos levantamentos de campo, e fontes secundárias. No caso da AII e 

da AID, foram utilizados dados secundários e observações expeditas de campo, e para 

a ADA, foram combinados dados secundários e amostragem em área próxima à lagoa 

de Iquipari, considerada representativa do componente arbóreo dos ecossistemas 

terrestres da área de intervenção. 
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Os dados secundários foram obtidos a partir de relatórios e estudos consolidados já 

existentes, realizados para o licenciamento do Porto do Açu e de obras de apoio 

(ECOLOGUS, 2008a, 2008b, 2008c e 2008d).  

 

Para a realização dos levantamentos de campo, optou-se pela realização de uma 

modificação da metodologia dos caminhamentos expeditos (FILGUEIRAS et al., 

1994). Foi realizada visita à área de implantação das instalações, parte em veículo 

motorizado, parte a pé.  

 
As inspeções de campo foram previamente planejadas utilizando-se imagens 

trabalhadas a partir da base 1:25.000 fornecida pelo empreendedor, processadas a partir 

de imagens IKONOS com resolução de 1 metro. 

 
Foi realizada a identificação das espécies encontradas, com a utilização de bibliografia 

específica (LORENZI 1992, 1999; SOUZA E LORENZI, 2005) e comparação com as 

listagens de ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000) e do inventário florestal 

realizado por ECOLOGUS (2008) para a área da estrada Porto do Açu-Caetá. 

Também foi realizada consulta às páginas www.restinga.net, especializada na florística de 

restingas, e florabrasiliensis.cria.org.br, que possui as pranchas da obra original de K.F.P. 

Von Martius, Flora Brasiliensis, com atualizações. Além da identificação botânica, foi 

efetuada a estimativa visual de densidade das espécies predominantes.  

 
Para estimar distâncias entre indivíduos arbóreos, foram tomadas trinta distâncias entre 

árvores próximas, em três diferentes pontos. Nos pontos foram realizadas, ainda, 

observações de caráter florístico.  

 
A seguir, as coordenadas UTM dos pontos citados (Figura 4.3-1):  

 
 Ponto 1 – 24 K 289.125/ 7.586.867 (20 distâncias);  

 Ponto 2 - 24 K 289.107 / 7.586.974 (8 distâncias);  

 Ponto 3 – 24 K 289.128/ 7.586.850 (2 distâncias).  
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Foram obtidas estimativas dos diâmetros médios e média de diâmetros das árvores 

amostradas, conforme MACHADO e FIGUEIREDO FILHO (2003), além do porte 

médio da formação arbórea.  

 

A fauna avistada no local foi identificada e descrita, consideradas suas relações com a 

vegetação e os ambientes existentes. A metodologia baseou-se no avistamento de 

espécies, e a busca por sinais indiretos de presença ou trânsito de animais, tais como 

pêlos, fezes, ninhos e outros elementos.  

 

Além disto, foi realizado o cruzamento entre os ambientes físicos encontrados e a 

fauna com potencial presença ou trânsito nestes locais, utilizando-se como referência 

as listagens elaboradas por ECOLOGUS (2008), como resultado da elaboração do EIA 

do Porto do Açu, e do posterior monitoramento efetuado no site. Também foi efetuada 

comparação à base de dados constante de ROCHA et al. (2004). 

 
O Mapa 4.3.1-1 apresenta a cobertura vegetal da Área de Influência do 

empreendimento. 

  

Figura 4.3.1-1: Locação dos pontos de amostra na área de 
estudos. 

1

2 3
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4.3.1.3 Considerações Gerais sobre as Restingas 

 

Segundo MIRANDA E HANAZAKI (2008), citando BARROS et al. (1991); 

FALKENBERG (1999) e SAMPAIO et al. (2005), a restinga brasileira é um 

ecossistema costeiro, composto por um conjunto diversificado de comunidades 

biológicas, distintas florística e fisionomicamente, comuns em solos arenosos pouco 

desenvolvidos, formando complexos vegetacionais pioneiros.  

 

Compreende fisionomias originalmente herbáceas/subarbustivas, arbustivas ou 

arbóreas, que variam de acordo com a inundação do terreno e o teor da salinidade. 

Pode apresentar-se em mosaico ou em certa zonação, geralmente no sentido oceano-

continente, ocorrendo aumento tanto da lenhosidade e da altura da vegetação, como 

também do número de espécies ocorrentes.  

 

De modo geral, as restingas apresentam espécies arbóreas provenientes de outros 

ecossistemas, que colonizaram estes ambientes em razão da variedade das condições 

físicas que ali ocorrem (RAMBO, 1954; ARAÚJO E LACERDA, 1987; FREIRE, 

1990), porém apresentam variações fisionômicas devido às condições distintas do seu 

ambiente de origem (ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO, 2000).  

 

Em muitas áreas de restinga no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste, ocorrem 

períodos mais ou menos prolongados de inundação do solo, fator que tem grande 

influência na distribuição de algumas formações vegetacionais. A periodicidade com 

que ocorre o encharcamento e a sua respectiva duração são decorrentes principalmente 

da topografia do terreno, da profundidade do lençol freático e da proximidade de 

corpos d’água (rios ou lagoas), produzindo em muitos casos um mosaico de formações 

inundáveis e não inundáveis, com fisionomias variadas, o que até certo ponto justifica 

o nome de complexo que é empregado para designar as restingas (SILVA, 1999).  
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Na floresta de restinga, devido às condições do substrato arenoso e nível elevado do 

lençol freático, não raramente podem ser observadas mudanças bruscas, tanto 

temporais como espaciais, na umidade do solo, o que deve influenciar no 

estabelecimento diferencial das espécies (MARQUES, 2002, segundo MENEZES E 

ARAÚJO, 2005); este diferencial também é caracterizado pela proximidade com o 

oceano e a topografia do terreno, sendo estes responsáveis pela existência de um 

conjunto variado de formações vegetais em áreas de restinga.  

 

Ao invés de homogêneas, as restingas estão representadas por um mosaico de 

comunidades com diferentes níveis de complexidade ambiental (ARAÚJO et al., 2004; 

MENEZES E ARAÚJO, 2005). A vegetação exerce papel fundamental para a 

estabilização do substrato nestes ambientes, protegendo-o da ação do vento, que se 

constitui em importante agente modificador da paisagem (LINDMAN, 1906; 

LAMEGO, 1946; RAMBO, 1956; COSTA et al., 1984; ASSUMPÇÃO E 

NASCIMENTO, 2000), e mantendo a drenagem natural, bem como preservando a 

fauna residente e migratória (FALKENBERG, 1999).  

 

Existem diversas classificações das diversas tipologias de restinga baseadas no critério 

fitogeográfico, sendo a de RIZZINI (1997) uma das mais comumente citadas, na qual a 

restinga é enquadrada em tipologias, de acordo com sua fitofisionomia e seus locais de 

ocorrência, tais como thicket (formações fechadas), scrub (formações abertas), florestas 

paludosa e esclerófila, e formações herbáceas associadas a solos arenosos com alta 

salinidade. No entanto, trabalhos recentes demonstram que determinadas formações 

descritas por este autor se constituem, simplesmente, em fases serais de outras 

formações. 

 

ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000) realizaram estudos na área de intervenção, a 

ser descrito em momento oportuno neste capítulo, no qual foram propostas tipologias 

específicas para a região, com correlações com as tipologias estabelecidas por 

RIZZINI (1997), porém adaptadas à realidade da restinga local. 
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A Resolução CONAMA 07, de 23 de julho de 1996, define parâmetros para as 

restingas do Estado de São Paulo. Embora se constitua em instrumento legal referente 

a outra unidade da federação, engloba características comuns às restingas fluminenses, 

definindo as seguintes tipologias e respectivas seres sucessionais: 

 

1. Vegetação de praias e dunas 

2. Vegetação sobre cordões arenosos 

2.1. Escrube 

2.1.1. Primária/original 

2.1.2. Estágio inicial de regeneração 

2.1.3.Estágio médio de regeneração  

2.1.4. Estágio avançado de regeneracão 

2.2. Floresta baixa de restinga 

2.2.1. Primária/original 

2.2.2. Estágio inicial de regeneração da floresta baixa de restinga 

2.2.3. Estágio médio de regeneração da floresta baixa de restinga 

2.2.4. Estágio avançado de regeneração da floresta baixa de restinga 

2.3. Floresta alta de restinga 

2.3.1. Primária/original 

2.3.2. Estágio inicial de regeneração da floresta alta de restinga 

2.3.3. Estágio médio de regeneração da floresta alta de restinga 

2.3.4. Estágio avançado de regeneração da floresta alta de restinga 

3. Vegetação associada às depressões 

3.1. Entre cordões arenosos 

 3.1.1. Brejo de restinga 

3.1.2. Floresta paludosa 

3.1.2.1. Floresta paludosa sobre substrato turfoso 

3.1.2.1.1.Primária/original 
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3.1.2.1.2. Estágio inicial de regeneração da floresta paludosa sobre substrato 

                turfoso 

3.1.2.1.3. Estágio Médio De Regeneração Da Floresta Paludosa sobre 

                substrato turfoso 

3.1.2.1.4. Estágio avançado de regeneração da floresta paludosa sobre 

                substrato turfoso 

3.1.3. Floresta de transição restinga-encosta 

3.1.3.1. Primária /original 

3.1.3.2. Estágio inicial de regeneração da floresta de transição restinga-encosta 

3.1.3.3. Estágio médio de regeneração da floresta de transição restinga-encosta 

3.1.3.4. Estágio avançado de regeneração da floresta de transição restinga-encosta 

 

A Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965 define em seu artigo 2°, item “f”, as 

restingas como Áreas de Preservação Permanente, quando no papel de fixadoras de 

dunas ou estabilizadoras de mangues. Neste caso, a supressão total desta vegetação só 

é admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de 

obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social (grifo nosso, Lei 

Federal 4.771/65, art. 2º, § 1º).  

 

4.3.1.4 Características Gerais das Restingas na Região do Empreendimento 

 

O Estado do Rio de Janeiro possui 1.194,3km2 de área, onde ocorre vegetação de 

restinga. Desse total, 552km2 (46%) encontram-se na região de São João da Barra. 

Contudo, esta região contribui com 18% do número de espécies citadas para a flora de 

restinga no Estado (ARAÚJO E MACIEL, 1998). As observações efetuadas no 

complexo lagunar Grussaí/Iquipari demonstram, principalmente devido à ausência de 

duna e à grande extensão da formação de praia, que aquele local difere das demais 

restingas ao longo do Estado do Rio de Janeiro (ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO, 

2000).  
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No mesmo estudo de ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000) foram descritos 

quatro tipos vegetacionais de restinga com suas espécies predominantes no complexo 

lagunar Grussaí/Iquipari através de uma análise fitossociológica:  

 

 Formação Praial-Graminóide: Remirea maritima, Ipomoea imperati, Sporobolus virginicus 

e Chamaecyse thymifolia;  

 Formação Praial com Moitas: Schinus terebinthifolius, Eugenia sulcata, Pilosocereus 

arrabidae e Cereus fernambucensis;  

 Formação de Clusia: Pera glabrata, Eugenia sulcata, Sideroxylon obtusifolium e Scutia 

arenicola; 

 Formação Mata de Restinga: Maytenus obtusifolia, Pera glabrata, Protium heptaphyllum 

e Coccoloba alnifolia.  

 

Estas formações são encontradas na área do empreendimento e em seu entorno, 

apresentando diferentes níveis de importância e integridade. A Área de Influência 

Indireta (AII) é dominada por campos, pastagens e culturas, além de áreas urbanizadas; 

a Área de Influência Direta (AID) é composta por um misto de pastagens e restingas 

bem conservadas do tipo herbáceo e herbáceo-arbustivo, além do site do Porto do Açu; 

e a Área Diretamente Afetada (ADA) possui a cobertura vegetal completamente 

alterada, com pastagens implantadas com espécies alóctones, além de elementos 

remanescentes de Formação Praial com Moitas e Formação Mata de Restinga (sensu 

ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO, 2000). 

 

4.3.1.5 Caracterização da Área de Influência Indireta (AII) 

 

A Área de Influência Indireta (AII), no que concerne à cobertura vegetal, está 

totalmente situada no município de São João da Barra. É composta, essencialmente, 

por formações alteradas, originalmente recobertas por tipologias diversas de restinga. 

Outra tipologia vegetal representativa se constitui nas formações de manguezal 
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existentes em Atafona. Também estão presentes na AII as áreas urbanas do município. 

(Foto 1) 

 

Afora os remanescentes de vegetação original, as formações atualmente encontradas na 

AII são formadas essencialmente por pastagens e culturas diversas, destacando-se o 

abacaxi (Ananas comosus) e cana-de-açúcar (Saccharum officinalis). (Foto 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventários realizados por DEDALUS (2008) em área inserida na AII deste estudo, 

para fins de caracterização da estrada de ligação entre o Porto do Açu e Caetá, 

demonstram que dominam formações antropizadas, como pastagens. Também estão 

presentes neste contexto plantios e indivíduos isolados de espécies alóctones, 

Foto 1: Área característica de ambientes 
antropizados em São João da Barra: 

pastagem degradada. 

Foto 2: Área característica de ambientes 
antropizados em São João da Barra: 

plantação de abacaxi. 
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destacando-se Eucalyptus sp. e Syzygyum cuminii (jamelão), espécies que apresentam os 

maiores valores em termos de  volume. (Fotos 3 e 4)  

 

As famílias botânicas de maior destaque no estudo foram Myrtaceae (sete espécies), 

Fabaceae (seis espécies), Anacardiaceae e Mimosaceae com quatro espécies cada. 

 

Os dados dendrométricos coligidos no estudo resultaram em valores de área basal total 

G de 74,84m2, e volume total V total de 283,6 m3 . ha-1, considerados baixos quando 

extrapolados os valores para 1 hectare.  

 

Ao se abordar a estrutura dos remanescentes arbóreos, tem-se um alto número de 

indivíduos perfilhados, o que sugere significativas perturbações, como: queimadas e 

corte de material lenhoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Aspecto do interior de plantação de Eucalyptus spp. 
Fonte: ECOLOGUS, 2008. 
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Em se tratando das áreas de manguezal, a concentração deste ecossistema na AII se dá 

na região de Atafona, a Norte do empreendimento. Estas áreas têm estrutura marcada 

por apenas três espécies arbóreas, a saber: Rizophora mangle, Lguncularia racemosa e  

Avicennia germinans. A distribuição espacial destas espécies é bastante marcada, com R. 

mangle e L. racemosa ocupando as faixas mais externas, de substrato inconslidado, e A.  

germinans  ocorrendo nas zonas mais internas e próximas de terra firme. As florestas de 

mangue do estuário do Rio Paraíba do Sul estão entre as mais preservadas do estado 

do Rio de Janeiro. BERNINI E REZENDE (2004) encontraram, em estudo realizado 

em Gargaú, São Francisco do Itabapoana, diâmetros médios de 10,3 cm,  e altura 

média de 8,1 m, com indivíduos superando os 19 metros. A espécie dominante é A 

germinans, que, com seu grande porte, confere fisionomia peculiar às florestas de 

manguezal do Paraíba do Sul. Estas áreas de manguezal encontram-se sob pressão de 

corte, urbanização e atividade agropecuária. 

 

Foto 4: Remanescente com 
predominância de  

Syzyum cuminii. 
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4.3.1.6 Caracterização da Área de Influência Direta (AID) 

 

A Área de Influência Direta (AID) encontra-se fortemente impactada por atividades 

antrópicas, tais como culturas – incluindo-se aí o plantio de eucaliptos – e pecuária. 

A maior extensão da AID está ocupada por pastagens de Brachiaria sp., implantadas 

sobre solos argilo-arenosos com representativa presença de turfa (Foto 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em se tratando de formações naturais, a vegetação é classificada como de restinga, 

sendo encontrado um mosaico de tipologias em diferentes estados de conservação, 

com destaque para a Formação Praial com Moitas (FPM), cujas espécies 

predominantes são Schinus terebinthifolius, Eugenia sulcata, Pilosocereus arrabidae e Cereus 

fernambucensis. A principal característica desta tipologia é a cobertura parcial do terreno 

com moitas de espécies arbóreo-arbustivas, com a ocupação da área restante por 

espécies psamófilas-reptantes (ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO, 2000).  As 

formações com influência antrópica são dominadas por Eucalyptus sp. e Syzygyum 

cuminii.  

 

ASSUMPÇÃO (2007), em parecer técnico elaborado para embasar as atividades de 

manejo de vegetação no site do Porto do Açu, considerou que as formações naturais da 

área poderiam, na realidade, ser conseqüência de impactos mais antigos, causados por 

Foto 5: Detalhe do solo da AID. 
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cortes e incêndios sucessivos associados à agropecuária; esta afirmação se dirige, 

particularmente, à Formação Praial com Moitas, predominante na área, sendo 

embasada por SCARANO (2002) (Foto 6). 

 

 

 

 

 

 

 

As fisionomias identificadas na AID, a partir das descrições de ASSUMPÇÃO E 

NASCIMENTO (2000), foram as seguintes: 

 
Formação Praial-Graminóide (FPG) 

 

Esta formação encontra-se situada nas faixas arenosas da orla marítima, se estendendo 

por largura variável de cinco a dez metros. A principal característica dessa formação é a 

distribuição em zonas em relação à beira da praia. 

 

As formas vegetais dessa formação são compostas principalmente por espécies 

psamófilas-reptantes, onde não é possível a distinção entre um indivíduo e outro 

devido à reprodução clonal. As espécies mais abundantes são Ipomea imperati, Remirea 

maritima, Sporobolus virginicus, Panicum racemosum e Philoxerus portulacoides. Ocorrem 

também Mariscus peduncuatus, Alternanthera brasiliana, Stenotapharum secudatum, e mais 

raramente Acycarpha spathulata. Duas espécies exóticas estão presentes: Calothropis procera 

e Yucca elephantopus. 

 

Foto 6: Aspecto da tipologia de 
restinga Formação Praial com Moitas, 
conforme Assumpção e Nascimento 

(2000). Predomínio da espécie 
Allagoptera arenarea. 
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Formação Praial com Moitas (FPM) 

 
Esta formação caracteriza-se pela presença de moitas distribuídas de forma mais ou 

menos esparsa intercaladas por espaços onde predominam espécies herbáceas, tais 

como Ipomoea, que se desenvolvem formando uma rede de estolões e rizomas, os quais 

atuam na fixação do substrato arenoso. De modo geral, a cobertura herbácea situa-se 

em torno de 80%, enquanto a arbustiva reveste cerca de 20% da área de ocorrência 

dessa formação vegetal.  

 

A gramínea mais freqüente é Paspalum maritimum e as espécies arbustivas 

predominantes são Schinus terebinthifolius, Eugenia sulcata, Pilosocereus arrabidae, Cereus 

fernambucensis, Allagoptera arenaria e Pera glabrata. 

 

Brejo Herbáceo (BH) 

 
A vegetação de brejo ocorre após a comunidade anterior, formando uma faixa sobre o 

canal do Iquipari, que corre paralelo à linha da costa, na porção sudeste da área 

estudada. Áreas brejosas ocorrem também nas depressões situadas entre os cordões 

arenosos ocupados pela formação de Clusia. Na área estudada, a comunidade vegetal 

constituída pelo brejo herbáceo apresenta-se representada pela ciperácea Cladium 

ensifolium, e por espécies herbáceas cespitosas das famílias Cyperaceae, Poaceae e 

Pteridaceae. 

 
Formação de Clusia (FC) 

 
Essa formação ocupa os cordões arenosos sobre grande extensão da área estudada. 

Nela, a vegetação se distribui em mosaico, constituindo-se em moitas fechadas de nano 

e microfanerófitos intercalados com áreas abertas de areia branca com vegetação 

herbácea distribuída de forma esparsa pela área. A cobertura de moitas situa-se em 

torno de 20%. As moitas maiores têm forma hemisférica, podendo apresentar 
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diâmetros em torno de 9m e altura em torno de 4m. A copa das moitas normalmente 

se estende até a superfície do solo arenoso.  

 
A espécie dominante nas moitas é Clusia hilariana, que ocorre associada com Pera 

glabrata, Sideroxylon obtusifolium, Erythroxylum subrotundum, Scutia arenicola, Maytenus 

obtusifolia e Byrsonima sericea. Entre as moitas desenvolve-se vegetação de hemicriptófitos 

e caméfitos que apresentam cobertura em torno de 5%, cujas espécies mais abundantes 

são Stigmaphyllum paralias, Cassia ramosa, Cuphea flava, Evolvulus genistoides e Diodea teres. 

Ainda ocorrem entre as moitas, as bromeliáceas Neoregelia cruenta, Bromelia antiacantha e 

Aechmea nudicaulis, além da palmeira-anã Allagoptera arenaria e as cactáceas Cereus 

fernabucensis e Pilocereus arrabidae.  

 

O Quadro 4.3.1.6-1 apresenta a relação de espécies identificadas na Área de Influência 

do empreendimento. Foi registrado total de 70 espécies pertencentes a 59 gêneros e 35 

famílias botânicas. Considerando os levantamentos realizados, a Formação de Clusia 

apresentou o maior número de espécies (40 espécies), seguida pela Formação Praial 

com Moitas (29 espécies), Formação Praial Graminoide (12 espécies) e Brejo Herbáceo 

(10 espécies).   

 
As famílias com maior número de gêneros foram, em ordem decrescente:  
 
 Cactaceae, Cyperaceae, Graminae (4 gêneros, cada); 

 
 Bromeliaceae, Leguminosae, Myrtaceae (3 gêneros, cada);  

 
 Amaranthaceae, Euphorbiaceae, Orchidacee, Rubiaceae, Sapindacee (2 gêneros, 

cada); 

 Anacardiaceae, Araceae, Boraginaceae, Burseraceae, Celastraceae, Clusiaceae, 

Compositae, Convolvulaceae, Dilleniaceae, Erythroxylaceae, Lythraceae, 

Malpighiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae, Palmae, Passifloraceae, Plumbaginaceae, 

Polygonaceae, Rhamanaceae, Sapotaceae, Solanaceae, Verbenaceae, Violaceae 

(ocorreram representadas por um único gênero cada).  
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Os gêneros que apresentaram os maiores números de espécies foram, em ordem 

decrescente, Eugenia (4 espécies), Panicum (3 espécies), Cyperus, Inga, Paspalum, Rapanea, 

Rynchospora (2 espécies, cada). Quarenta e oito gêneros ocorreram representados por 

uma única espécie, cada. 

 

Além da Área de Influência Direta, na planície costeira arenosa caracterizada pela 

restinga herbácea degradada com pastagens, ainda é possível observar espécies arbóreas 

agrupadas em moitas isoladas, onde dominam, além de espécies arbóreas da formação 

de dunas, Tibouchina sp., Tapirira guianensis, Coccoloba sp., Cupania sp., Manilkara sp., e 

Ocotea sp., entre outras. 

 
QUADRO 4.3.1.6-1: ESPÉCIES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS VEGETAIS OBSERVADAS NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
OCORRÊNCIA FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

I II III IV 
Amaranthaceae Alternanthera sp  X    
Amaranthaceae Blutaparon sp  X    
Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 

Raddi 
aroeira  X  X 

Araceae Anthurium  sp anturio    X 
Boraginacee Cordia verbenacea DC   X   
Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) 

Griseb. 
gravatá moqueca    X 

Bromeliaceae Billbergia amoena (Lodd.) 
Lindl. 

    X 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha 
Bertol. 

gravatá de fita    X 

Bromeliaceae Vriesea neoglutinosa Mez.     X 
Bromeliaceae Neoregelia cruenta (R. G.) 

L. B. Smith. 
gravatá de copa  X  X 

Burseraceae Protium heptaphyllum 
(Aubl.) March 

almecegueira    X 

Cactaceae Cereus pernambucensis 
Lem. 

cardeiro  X  X 

Cactaceae Opuntia sp balieira    X 
Cactaceae Pilosocereus arrabidae  

Byles & Rowl. 
cardeiro  X  X 

Cactaceae Selenicereus setaceus (salm-
Dyc) Werderm 

mandacaru    X 

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. papagaio    X 
Clusiaceae Clusia hilariana Schlecth. abaneiro    X 
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OCORRÊNCIA FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

I II III IV 
Compositae sp 1 flor-do-campo X    
Convolvulaceae Ipomea imperati (Vahl) 

Griseb. 
 X    

Cyperaceae Remirea maritima Aubl. salsinha X X X X 
Cyperaceae Cyperus sp1    X  
Cyperaceae Cyperus sp 2    X  
Cyperaceae Fimbristylis sp    X  
Cyperaceae Rhynchospora sp1    X  
Cyperaceae Rhynchospora sp2    X  
Dilleniaceae Tetracera breyniana 

Schlt. 
queima-cú  X  X 

Erythroxylaceae Erythroxylum 
subrotundum St. Hil. 

    X 

Euphorbiaceae Chamaecyse thymifolia 
(L.) Millsp. 

 X X  X 

Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) 
Bail. 

calombo  X  X 

Graminae Cynodon dactylon (L.) 
Pers. 

 X    

Graminae Panicum racemosum P. 
de B. 

capim dandâo X X  X 

Graminae Panicum sp1    X  
Graminae Panicum sp2    X  
Graminae Paspalum sp1    X  
Graminae Paspalum sp2    X  
Graminae Sporolobus virginicus (L.) 

Kunth. 
capim fino X X   

Leguminosae Abrus precatorius L. olho-de-gato  X  X 
Leguminosae Cassia ramosa DC. cássia    X 
Leguminosae Inga sp1 ingá-mirim    X 
Leguminosae Inga sp2 ingá-branco    X 
Lythraceae Cuphea flava Spreng.   X  X 
Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. murici    X 
Malvaceae Sida cordifolia L. guanxuma  X   
Myrsinaceae Rapanea parviflora 

(A.DC.) Mez. 
capororoca  X  X 

Myrsinaceae Rapanea umbellata 
(Mart.) Mez. 

capororoca  X  X 
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OCORRÊNCIA FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

I II III IV 
Myrtaceae Eugenia ovalifolia 

Camb. 
aperta-cú    X 

Myrtaceae Eugenia pluriflora DC. aperta-cú    X 
Myrtaceae Eugenia sulcata Spreng. pitanga  X  X 
Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga-lagarta    X 
Myrtaceae Myrciaria tenella (DC) 

Berg. 
cambuí    X 

Myrtaceae Neomitranthes obscura 
(DC.) N.Slveira 

pitanga-de-cachorro    X 

Myrtaceae Psidium cattleianum 
Sabine 

aracá    X 

Nyctaginaceae Guapira pernambucensis 
(Casar.) Lund. 

folha-miúda    X 

Orchidaceae Catasetum sp   X   
Orchidaceae Vanilla chamissonis Kl. trança-de-cigano  X  X 
Palmae Allagoptera arenaria 

(Gomes) O. Kuntze 
palmeira-anã  X  X 

Passifloraceae Passiflora sp maracujá-do-mato  X  X 
Plumbaginaceae Plumbago sp   X  X 
Polygonaceae Coccoloba alnifolia Cas. bolo    X 
Rhamanaceae Scutia arenicola quixabinha  X  X 
Rubiaceae Borreria verticillata (L.) 

G. F. W. Meyer 
 X X  X 

Rubiaceae Diodea conferta (Schott) 
DC. 

    X 

Rubiaceae Tocoyena bullata Mart. araçarana    X 
Sapindaceae Allophyllus sp   X   
Sapindaceae Paulinia 

weinmanniaefolia Mart. 
cipó-sangue    X 

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium 
(R.&S.) P. 

quixaba    X 

Solanaceae Solanum paniculatum L. joá X X   
Verbenaceae Lantana pohliana 

Schau. 
camará  X   

Violaceae Hybanthus calceolaria 
(L.) Schultze 

 X X   

Legenda:  
I = Formação Praial - Graminoide; II = Formação Praial com Moitas; III = Brejo Herbáceo; IV = Formação de 
Clusia. 
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Não foram encontradas, na área de influência do Empreendimento, espécies 

ameaçadas de extinção, conforme lista oficial do IBAMA - Instrução Normativa MMA 

nº 6, de 23 de setembro de 2008. 

 

Como demonstram os dados obtidos, a área encontra-se, atualmente, em estágio 

avançado de alteração antrópica. 

 

4.3.1.7 Caracterização das Espécies Área Diretamente Afetada (ADA) – 
Espécies Encontradas e Breve Caracterização Física e  

 Fitofisionômica  

 

A área do pátio logístico ocupa terrenos situados a Norte do site do complexo 

portuário do Açu, adjacente a Fazenda Saco D’Antas, denominada Fazenda do Meio, 

numa área aproximada de 350ha. Insere-se ainda no projeto, situado a Oeste da 

Fazenda Saco D’Antas, uma porção de  aproximadamente 9ha, onde serão implantadas 

Unidades de Apoio e uma área de apoio à implantação de cerca de  22 ha. 

 

A) Características da Área do Pátio Logístico 

 

Do ponto de vista geomorfológico, a feição é de planície sedimentar, com topografia 

plana.  

 

A área limita-se a Noroeste com a Lagoa de Iquipari e é cortada por um canal de 

drenagem (Foto 7), no sentido Nordeste – Sudoeste.  

 

No interior desta área, uma porção menor, de aproximadamente 11 hectares, é 

recoberta por remanescentes de formações de restinga.  
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Os corpos d’água existentes no interior da área e em suas divisas são fatores de 

influência no desenvolvimento da vegetação e dos solos. Desta forma, o caráter 

hidromórfico é acentuado nas zonas de influência das águas, enquanto as areias 

quartzosas marinhas decorrentes de antigas deposições estão associadas a ambientes 

sem esta influência.  

 

Ainda em se tratando da influência da presença de água, a vegetação arbórea situa-se, 

principalmente, nas proximidades da lagoa de Iquipari. O restante da área de estudos é 

ocupado por um misto de gramíneas do gênero Brachiaria implantadas para utilização 

como pastagem e espécies nativas de hábito herbáceo.  

 

Em meio às pastagens, ocorrem eventuais indivíduos arbóreos, isolados ou em 

pequenos grupos Esses indivíduos estão, em geral, vergados pelos ventos constantes 

oriundos do mar (Foto 8). 

 

Foto 7: Aspecto geral da área de 
estudos. 

1-Lagoa de Iquipari;  
2- Canal de drenagem interno  

(Fonte: Google Earth). 

1

2 
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Dentre as formações de restinga apresentadas pelo estudo de ASSUMPÇÃO E 

NASCIMENTO (2000), a Área Diretamente Afetada projeto possui características 

próximas à Formação Praial com Moitas, onde é observada vegetação pouco densa, 

fortemente alterada por atividades de pastejo extensivo e com árvores isoladas (Foto 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Indivíduo arbóreo de Myrciaria tenella vergado por ação 
do vento. 

 

Foto 9: Vegetação herbácea. Em primeiro plano, vista do 
canal de drenagem que corta o terreno. Ao fundo, vê-se o 

componente arbóreo.
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Também pode ser encontrado um pequeno trecho de Formação Mata de Restinga, 

com vegetação de porte até 6 (seis) metros, encontrando-se esta fisionomia em trechos 

de maior disponibilidade hídrica, próximo à lagoa de Iquipari. 

 

A vegetação da área, tanto de porte herbáceo quanto arbóreo, encontra-se bastante 

descaracterizada. O componente herbáceo é dominado por uma espécie de Poaceae 

alóctone, a africana Brachiaria sp., enquanto o arbóreo se mostra bosqueado, com 

amplos espaços vazios entre agrupamentos de árvores, e mesmo entre árvores de 

determinados grupamentos. Foram encontrados espaçamentos próximos de 10 metros 

entre árvores, devido muito provavelmente, às atividades de pastejo, ainda 

desenvolvidas neste local. (Foto 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criação extensiva de gado, da forma como é desenvolvida na região, inclui um 

conjunto de atividades de impacto sobre os ecossistemas naturais, tais como: 

 

 Introdução de espécies alóctones com potencial invasor, em especial da família 

Poaceae (gramíneas); 

 Uso do fogo para limpeza e renovação de pastos; 

Foto 10: Aspecto do componente arbóreo avaliado no estudo.
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 Movimentação do gado em busca de alimento e de áreas de repouso para áreas de 

alimentação, gerando pisoteio.  

 

Além das atividades descritas acima, também ocorre retirada de madeira de formações 

de restinga para a confecção de cercas e utilização como lenha. 

 

As espécies de hábito herbáceo encontradas foram as seguintes: Ipomoea imperati, 

Remirea maritima, Salvinia sp. e Hydrocotyle sp., sendo estas duas últimas associadas a 

ambientes alagados ou alagáveis, nas proximidades ou no interior do citado canal de 

drenagem que corta o terreno. Esta última espécie não consta da listagem de 

ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000). Além destas, merece destaque a espécie de 

Poaceae Paspalum maritimum. 

 

As espécies citadas, à exceção de Paspalum maritimum,  ocorrem de forma pontual, em 

meio a uma densa matriz formada por Brachiaria sp, implantada para pastagem (Foto 

11). No caso de Paspalum, a espécie ocorre entremeada a Brachiaria implantada para 

pastagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As espécies arbóreas encontradas no estudo são listadas no Quadro 4.3.1.7-1: 

Foto 11: Detalhe de elemento herbáceo 
em área de maior umidade – Hydrocotyle

bonariensis – em meio a matriz de 
Poaceae. 
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QUADRO 4.3.1.7-1: ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS NA ÁREA DE ESTUDOS.  

FAMÍLIA  ESPÉCIE  NOME COMUM  

Anacardiaceae  Tapirira guianensis  Pau-pombo  
Cactaceae  Cereus fernambucensis Cardeiro  

 Pilosocereus arrabidae  Cardeiro  
   Cupania vernalis  Camboatá-vermelho  

Ebenaceae  Diospyros inconstans  Maria-preta  
Euphorbiaceae  Pera glabrata  Calombo  

Fabaceae  Dalbergia ecastophyllum  Verônica-branca  
 Myrtaceae Eugenia uniflora  Pitanga  

 Eugenia sulcata  João-branco  
   Myrciaria tenella  Camboinha  

Sapindaceae  Cupania emarginata  Camboatá  
Sapotaceae  Bumelia obtusifolia  Quixabeira  

 Manilkara subsericea  Maçaranduba-da-praia  
 
 
Observa-se na área de estudos o predomínio de Pera glabrata, estimando-se, em ordem 

de grandeza, sua abundância em 80% dos indivíduos existentes. Esta dominância já 

havia sido observada por ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000), que constataram 

que esta espécie apresentava um dos mais altos Valores de Cobertura em três das 

quatro comunidades vegetais identificadas na região. Estes autores verificaram que 

normalmente ocorre associação de Pera glabrata com Bromelia antiacantha, o que não foi 

verificado neste estudo. (Foto 12) 

 

Tal fato pode decorrer do intenso pastejo de bovinos, limpeza de terreno de sub-

bosque com fogo ou a remoção pura e simples dos exemplares de Bromeliaceae 

existentes para fins diversos.  

 

A despeito da ausência de Bromelia antiacantha, foi observada a existência de outra 

espécie de Bromeliaceae, a epífita Tillandsia usneoides (barba-de-velho) nos ramos das 

árvores.  
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As outras espécies arbóreas são encontradas de forma isolada ou em pequenos grupos, 

com destaque para Cupania emarginata e Tapirira guianensis. 

 

Espécie cuja importância ecológica deve ser ressaltada é Bumelia obtusifolia 

(anteriormente denominada Syderoxylon obtusifolia), considerada em extinção no 

município do Rio de Janeiro (Secretaria. Municipal de Meio Ambiente, 2000), pela 

mesma razão básica que leva ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000) a considerar a 

restinga do complexo Grussaí/Iquipari como ameaçada: o desmatamento para 

mudança de uso do solo. A espécie está incluída também na lista oficial do IBAMA - 

Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 de setembro de 2008.  

 

No caso particular de Grussaí, os principais vetores de desmatamento são a 

implantação de loteamentos e a formação de pastagens. (Foto 13) 

Foto 12: Ramo florífero de Pera glabrata  
coletado na área de estudo. 
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Embora não exista uma classificação consolidada para vegetação de restinga para o 

estado do Rio de Janeiro, sob o viés legal, a vegetação arbórea encontrada, a despeito 

das profundas alterações estruturais encontradas, possui elementos descritos na 

Resolução CONAMA 07/1996, que define parâmetros básicos para estabelecer 

estágios de sucessão em restingas para o estado de São Paulo.  

 

Desta forma, são encontradas espécies características da vegetação associada a 

depressões, normalmente situada nas zonas entre cordões arenosos sucessivos ou em 

áreas originadas pelo assoreamento de coleções de água, ou ainda, onde ocorre 

afloramento do lençol freático. 

 

São encontrados elementos florísticos de florestas associados a substrato turfoso, 

como Tapirira guianensis e Manilkara subsericea (Fotos 14 e 15). Também são encontradas 

espécies usualmente associadas a substrato arenoso, como as do gênero Cupania e a 

espécie Bumelia obtusifolia. 

Figura 13: Bumelia obtusifolia na área de estudo.
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Uma observação especial deve ser feita em relação à espécie Myrciaria tenella (Foto 16). 

Muito embora sejam encontrados poucos indivíduos adultos, sua regeneração natural 

(Foto 17) é relativamente abundante. A espécie possui frutos pequenos, tendo seus 

diásporos dispersos por pássaros frugívoros, abundantes na área de estudos. No 

entanto, apenas este fato não explicaria seu sucesso na ocupação do espaço do sub-

bosque da formação existente. Pode-se especular sobre dormência tegumentar de longa 

duração das sementes, ou ainda, capacidade de rebrota por estruturas subterrâneas, 

comum em restingas. Sugere-se a realização de estudos mais aprofundados sobre este 

processo ao longo da condução dos Projetos Ambientais.  

Foto 14:  Detalhe de ramo de 
Manilkara subsericea existente na área 

de estudo. 

Foto 15:  Detalhe de ramo de 
Cupania emarginata existente na área 

de estudo. 
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A distância média entre indivíduos arbóreos foi de 4,74 metros, resultando numa área 

média ocupada por indivíduo de 22,44 m2, com uma densidade de 446  

indivíduos/hectare, conferindo aspecto aberto a esta localidade, em comparação com 

formações sob menor impacto antrópico, superior a 4.200 indivíduos/hectare 

(ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO, 2000). Deve-se salientar, entretanto, que as 

formações estudadas pelos autores citados não são essencialmente arbóreas, como a 

formação existente nesta área. 

Foto 16: Indivíduo de  
Myrciaria tenella 

Foto 17: Regeneração de 
Myrciaria tenella 
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Os diâmetros mensurados resultaram numa média de 10,34 cm, com área basal média 

de 0,0065 m2 por indivíduo – o que resulta em um valor de 2,899 metros cúbicos por 

hectare. O diâmetro médio, calculado com base na área transversal média do 

povoamento (MACHADO E FIGUEIREDO FILHO, 2003), foi de 20,64 cm. 

Conforme relatam os autores supramencionados, o diâmetro médio, ou diâmetro 

médio quadrático, é sempre maior que a média de diâmetros, como demonstram os 

números apresentados neste item.  

 

Quanto maior o desvio padrão de diâmetros, maior esta diferença. No presente caso, o 

valor do desvio padrão encontrado foi de 3,71. O estudo de ASSUMPÇÃO E 

NASCIMENTO (2000) apresenta variações de desvio-padrão entre 0,4 e 2,5 na 

Formação Mata de Restinga. O maior desvio-padrão apresentado neste relatório 

provavelmente se deve ao menor número de eventos amostrados, ou seja, pelo menor 

número de troncos medidos. Outra possibilidade é o estado de alteração da cobertura 

vegetal da área, no qual não é possível encontrar padrões alométricos compatíveis com 

aqueles encontrados em formações naturais em bom estado de conservação.  

 

Em comparação aos valores encontrados por ECOLOGUS (2008), observa-se que o 

volume por hectare da área de estudos é uma pequena fração deste – 2,899 versus 283,6 

metros cúbicos por hectare. Tal fato pode ser conseqüência de espécies significativas 

no inventário citado, como Eucalyptus sp. e Syzygyum cuminii, estarem ausentes desta 

amostragem. Também a área basal total – 0,1944 versus 74,84 m2  - é extremamente 

baixa, permitindo duas inferências: o pouco volume de biomassa – 2,899 m3/hectare -  

decorrente do ambiente oligotrófico; e o estado de alteração do terreno, com baixa 

densidade (446 indivíduos/hectare) e pequenas dimensões dos indivíduos – diâmetro 

médios de 20,64 centímetros. 

 

De acordo com o estudo, pode-se constatar o avançado estado de alteração da ADA, 

sendo de pouca monta os impactos previstos sobre a vegetação, levando-se em conta 
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que as áreas recobertas por vegetação de maior significância estão protegidas pela 

delimitação da Faixa Marginal de Proteção conforme parâmetros estipulados pela 

SERLA. 

 

B) Características da Área de Implantação das Unidades de Apoio  

 

Esta área localiza-se a Oeste da Fazenda Saco Dantas e nela serão implantados prédios 

administrativos e unidades de apoio operacional. 

 

A formação vegetal predominante é a denominada Formação Praial com Moitas (FPM) 

(sensu ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO, 2001), que domina quase toda a área do 

empreendimento. Esta formação é descrita no EIA do Porto do Açu (ECOLOGUS, 

2008), o qual demonstra que a cobertura herbácea situa-se em torno de 80%, enquanto 

a vegetação arbustiva reveste cerca de 20% da área de ocorrência dessa formação 

vegetal. A gramínea mais freqüente é Paspalum maritimum e as espécies arbustivas 

predominantes são Schinus terebinthifolius, Eugenia sulcata, Pilosocereus arrabidae, Cereus 

fernambucensis, Allagoptera arenaria e Pera glabrata. 

 

Em inventário realizado por DEDALUS (2008), foram encontrados os seguintes dados 

de interesse ao empreendimento: 

 

 Foi inventariada uma área amostral de 12.500 metros quadrados, em 25 parcelas de 

20x25 m2, o que representa 0,91% da área da Fazenda Saco D’ Antas; 

 Foram encontradas 18 espécies arbóreas, listadas no Quadro 4.3.1.7-2: 
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QUADRO 4.3.1.7-2: ESPÉCIES ARBÓREAS  

FAMÍLIA  GÊNERO  NOME VULGAR  

Anacardiaceae  Schinus  Aroeira 
Burseraceae Protium Almécega 
Clusiaceae Clusia Abaneiro 

Euphorbiaceae Pera Calombo 
Malpighiaceae Byrsonima Murici 

Meliaceae Indet 1 Micume 
Myrsinaceae Rapanea sp1 Capororoquinha 

 Rapanea sp2 Capororoca 
Myrtaceae Indet 2 Aperta 

   Indet 3 Araca 
 Indet 4 Cambucazinho 
 Indet 5 João Branco 

Nyctaginaceae Guapira Folha Miúda 
Polygonaceae Coccobola Bolo 
Sapindaceae Cupanea Fruto de Guacho 
Sapotaceae Manikara Maçaranduba 

Indet 1 Indet 6 Cascudo 
Indet 2 Indet 7 Pau Ferro 

 

 

Como se observa, a densidade na área é baixa, com 200 indivíduos/hectare, 

evidenciando o caráter de formação aberta desta restinga sobre cordões arenosos.Por 

conta deste fato, associado a pequenos diâmetros e alturas, a área basal por hectare é 

baixa, sendo de 0,6451 m2, em média. 

 

O Quadro 4.3.1.7-3 detalha os parâmetros estatísticos e dendrométricos encontrados: 
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QUADRO 4.3.1.7-3: PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E DENDOMÉTRICOS  

ANÁLISES ÁREA 
BASAL/HA 

VOLUME 
TOTAL/HA

VOLUME 
COMERCIAL/HA

NO DE 
FUSTES/HA 

ALTURA 
MÉDIA 

Média 0,6451 1,5971 1,0848 200 3,1 

Variância 0,17593 1,01116 0,487351 15854,545 1,016614 

Variância da média 0,00765 0,04396 0,0211892 689,32806 0,044201 

Erro padrão da média 0,08746 0,20967 0,145565 26,255058 0,210239 

Valor de t 1,71387 1,71387 1,7138715 1,7138715 1,713872 

Erro absoluto 0,14989 0,35936 0,2494797 44,997796 0,360323 

Limite inferior por ha 0,4952 1,2378 0,8354 155 2,7 

Limite superior por ha 0,7950 1,9565 1,3343 245 3,4 

Limite inferior para 
população 

67,83747 169,5743 114,4436 21235 2,7 

Limite superior para 
população 

108,90854 268,0376 182,8011 33565 3,4 

Erro relativo 23,24% 22,50% 23,00% 22,50% 11,71% 

 
 

A cobertura vegetal arbórea/arbustiva é parcial, cobrindo aproximadamente 40% da 

área total destinada à estas Unidades de Apoio. O restante é recoberto prioritariamente 

por gramíneas (Poaceae). 

 

A área situa-se também próxima às margens da Lagoa de Iquipari, sendo as margens 

desta lagoa demarcadas pela SERLA, dentro do processo de proteção da FMP previsto 

na legislação pertinente. 

 

C) Características da Área de Apoio à Implantação 

 

Nesta área, a formação predominante é igualmente a Formação Praial com Moitas 

(FPM), com as mesmas características descritas no item anterior. No entanto, esta área 

será mais alterada, devido à supressão de vegetação em área com cobertura mais densa. 
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Esta área abarca também outras tipologias de restinga já descritas, como a Formação 

Praial Graminóide (FG), Formação de Clusia (FC) e Brejo Herbáceo (BH). 

 

Da mesma maneira que na área de implantação das Unidades de Apoio Operacional, 

aqui também a vegetação nativa encontra-se descaracterizada e alterada. 

 

Vale salientar que esta área já possui sua cobertura vegetal parcialmente suprimida, 

através da Autorização de Supressão de Vegetação Nativa n° 001/2008. A formação 

vegetal objeto do procedimento foi a Formação de Clusia (FC), que foi classificada em 

três estágios sucessionais: Inicial, Média e Avançada. 

 

Foi realizado o resgate de parte dos indivíduos retirados no processo de supressão de 

vegetação (ECOLOGUS 2008d), tendo sido transplantados 1.610 indivíduos, entre 

arbóreas, arbustivas e outras formas de vida, conforme Quadro 4.3.1.7-4: 

 
QUADRO 4.3.1.7-4: QUANTITATIVO DE INDIVÍDUOS TRANSPLANTADOS  

ESPÉCIE  NO DE INDIVÍDUOS 
Abaneiro 34 
Amescla 32 
Quixaba 43 

Camboinha 57 
Gravatá 39 

Gravatá muqueca 1.063 
Gravatá de enfeite 1 10 
Gravatá de enfeite 2 98 

Pitanga 87 
Maçaranduba 22 

Orquídea baunilha 93 
Aroeira 32 

TOTAL 1.610 
 

 Desta forma, o processo de supressão se dará em local já sob intervenção para a 

construção do porto, com a devida licença para supressão. 
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D) Características da Área dos Canais e Vias de Acesso Internas 

 

Esta área compartilha a mesma vegetação de restinga descrita para a Área de Apoio á 

Implantação, sendo predominante a tipologia denominada Formação Praial com 

Moitas (FPM). Neste caso específico, a vegetação situa-se na projeção de canais de 

drenagem e vias de acesso a serem construídos como parte das facilidades associadas 

ao projeto do Porto do Açu.  

 

 Há a previsão de supressão de  54 hectares, ao longo da faixa onde serão instalados os 

canais e vias, e especificamente para a área considerada mais relevante, ou seja, com 

interface direta com remanescentes de restinga da tipologia Formação Praial com 

Moitas. Esta área abarca o trecho da drenagem que capta o escoamento superficial para 

posterior condução até a Lagoa do Veiga, e situa-se na porção leste da AID. 

 

Cabe salientar que esta área encontra-se também sob influência antrópica pretérita, 

através de atividades agropecuárias, da mesma forma que as outras áreas de 

intervenção do entorno.  

  

E) Características da Lagoa do Veiga 

 
A caracterização da fisionomia vegetal da Lagoa do Veiga e seu entorno foi realizada 

com base na classificação de ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (1998 e 2000) e de 

acordo com levantamentos realizados para caracterização da AII e AID. Através de 

uma caracterização de campo foram reconhecidas as fitofisionomias presentes nas 

faces leste, oeste e no interior da Lagoa do Veiga. 

 

A Lagoa do Veiga localiza-se no interior da Fazenda Saco Dantas e posiciona-se 

paralelamente ao oceano, conforme Figura 4.3.1-2. Possui extensão de 46 ha e situa-se 

a 500 metros do mar, aproximadamente. A vegetação predominante no entorno da 
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lagoa é muito semelhante à descrita para a área dos canais, uma vez que estas estruturas 

terão conexão com a Lagoa do Veiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o interior e o entorno da Lagoa do Veiga três da quatro fisionomias 

vegetais propostas por ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (1998) podem ser 

identificadas: Formação Praial Graminóide, Formação Praial com Moita e Formação 

Figura 4.3.1-2: Localização da Lagoa do Veiga
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Clusia. Ocorre ainda, no interior da lagoa, espécies típicas de brejo sendo esta formação 

classificada como Brejo Herbáceo.  

 

Levando em consideração as três fisionomias vegetais terrestres, de acordo com 

literatura referente às restingas do estado do Rio de Janeiro, a presença de espécies da 

família Myrtaceae é marcante. As famílias Myrtaceae e Leguminosa apresentam a maior 

riqueza florística nas restingas do Estado do Rio de Janeiro (PEREIRA, 2001).  

 

A formação Brejo Herbáceo é observada no interior da lagoa. A intensa ocupação por 

plantas aquáticas e espécies das Famílias Cyperaceae, Poaceae e Pteridaceae 

impossibilitam a visualização da lâmina d’água em quase toda a extensão da lagoa 

(Foto 18). A cobertura vegetal da lagoa é dominada pela Família Cyperaceae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As margens da Lagoa do Veiga são ocasionalmente inundadas, de acordo com regime 

hídrico da região (Foto 19). Nestes ambientes de menor profundidade observa-se alto 

índice de cobertura da espécie Hidrocothyle sp. (Foto 20). A presença de gramíneas 

também é marcante nas margens.  

 

Foto 18: Vista da Lagoa do Veiga.
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Mimosa sp., além de diversas espécies da Família Cyperaceae, como Kyllinga sp. e Cyperus 

sp. (Foto 21), foram observadas nas margens da lagoa. No seu interior, outras espécies 

de plantas aquáticas, como Salvinia sp., foram observadas. 

 

Foto 21: Kyllinga sp. 

Foto 19: Margem inundada da 
Lagoa do Veiga. 

Foto 20: Alto índice de cobertura da 
espécie Hidrocothyle sp. na margem da 

Lagoa do Veiga. 
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A vegetação da face Leste da Lagoa do Veiga é predominantemente herbácea, com 

formação de moitas esparsas compostas por espécies arbustivas (Foto 22). De acordo 

com a Figura 4.3.1-2, a vegetação psomófila reptante predomina do mar até as 

proximidades da lagoa. Com a proximidade do corpo d´agua a ocorrência de moitas 

torna-se mais freqüente e o porte da mesma aumenta gradualmente, porém não 

ultrapassando meio metro de altura. Este aumento no número de moitas em direção ao 

continente foi relatado por ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000). 

 

 

Segundo a descrição fisionômica de ASSSUMPÇÃO E NASCIMENTO (1998) pode-

se classificar a vegetação, no sentido mar continente como Formação Praial graminóide 

(FPG) e Formação Praial com Moitas (FPM) respectivamente, como mostrado na 

Figura 4.3.1-2.  

 

A FPG sofre grande influência do vento e da salinidade, devido sua proximidade com 

o mar. De acordo com o levantamento de ASSUMPÇÃO e NASCIMENTO (2000) 

esta formação é dominada por espécies psomófilas reptantes, e é a menos diversa 

quando comparada com as outras formações. 

 

Segundo os mesmo autores, e de acordo com as observações de campo, as espécies 

predominantes na FPM são: Paspalum maritimum (herbácea), Schinus terebinthifolius, 

Foto 22: Paisagem predominante 
na face leste da lagoa. 
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Eugenia sulcata, Pilosocereus arrabidae, Cereus fernambucensis, Allagoptera arenaria e Pera glabrata 

(arbustivas), como citado anteriormente.  

 

Observa-se também a ocorrência das Famílias Bromeliaceae e Cactaceae na formação 

das moitas (Foto 23). Nas moitas próximas a lagoa observa-se intensa ocorrência de 

Eugenia sulcata (Pitanga). Porém o estudo de ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000) 

aponta as Famílias Rubiaceae e Leguminosa como as mais representativas da FPM, e a 

espécie Shinus terebinthifolius com o maior valor de cobertura seguida por Eugenia sulcata. 

 

 

 

 

 

 

 

Como sugerido por CESÁRIO E GAGLIANONE (2008) a Formação Praial sofre 

maior influência da salinidade e ventos, quando comparada com outras formações. É 

possível observar grande influência do vento sobre o porte da vegetação, na face da 

Leste da Lagoa do Veiga. Moitos distantes do oceano e protegidas da ação do vento 

atingem maior altura. 

 

Áreas degradadas pela implantação de pastagens e zona urbana são observadas fora da 

Faixa Marginal de Proteção da Lagoa do Veiga. Porém, a influência antrópica no 

entorno da lagoa pode ser evidenciada pela ocorrência de espécies exóticas como 

Calotropis sp. (Foto 24).  

 

Foto 23: Moitas localizadas na face 
leste da Lagoa do Veiga. Ocorrência 

das Famílias Bromeliaceae e Cactaceae



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.3 - 43

  

 

  

 
 
 

 

 

A fisionomia vegetal predominante na face oeste da Lagoa do Veiga corresponde 

Formação Clusia (Foto 25). Nesta formação as espécies predominates são Clusia 

hilariana, Pera glabrata, Eugenia sulcata, Sideroxylon obtusifolium e Scutia arenicola segundo 

ASSUMPÇÃO E NASCIMENTO (2000) e de acordo com os levantamentos de 

campo na Área de influência Direta. 

 

 

 

 

Foto 25: Paisagem da face 
oeste da Lagoa do Veiga 

Foto 24: Calotropis sp.na 
margem da Lagoa do Veiga. 
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4.3.1.8 Fauna  
 
Caracterização na Área de Influência Direta (AID) 

 

A fauna da Área de Influência Direta (AID) está associada a dois ambientes: as 

restingas e as áreas antropizadas de pastagens e culturas. A paisagem apresenta-se 

como um mosaico destas duas formações principais, cujo estado de conservação está 

associado diretamente ao uso anterior e atual da terra, o que afeta ciclos naturais de 

energia e matéria. Assim, os grupos faunísticos irão se distribuir de forma variada nesta 

paisagem, fazendo-se necessário identificar os grupos associados a cada um dos 

ambientes existentes. 

 

A AID possui dados consistentes de fauna, considerando-se a existência de estudos 

realizados para o licenciamento das obras do Porto do Açu, bem como do 

monitoramento constante das exigências intrínsecas às licenças. 

 

A fauna será descrita a seguir, elencada por grandes grupos. 

 

 Mastofauna: 

Os pequenos mamíferos existentes na AID foram estudados a partir de observações 

de campo e coleta de indivíduos em armadilhas (gaiolas).  No caso de mamíferos de 

médio e grande porte, o levantamento foi efetuado a partir de entrevistas e 

amostragem em zonas ripárias, estradas próximas ao empreendimento e trilhas 

preexistentes, com o objetivo de obtenção de registros de animais atropelados, 

contato visual direto e visualização de vestígios deixados pelos animais. 

 

Foram registradas onze espécies de mamíferos pertencentes a quatro ordens, oito 

família s e onze gêneros, send de Rodentia, três de Xenarthra,  e duas de 

Carnívora. As ordens Didelphimorphia e Lagomorpha ocorreram representadas por 

apenas uma espécie, cada.  
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Nenhuma das espécies registradas no presente levantamento encontra-se na 

categoria de ameaçada. 

 

As espécies encontradas são apresentadas no Quadro 4.3.1.8-1, a seguir: 

 
QUADRO 4.3.1.8-1: RELAÇÃO DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS SILVESTRES REGISTRADOS NA ÁREA 

DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR FORMA DE 
REGISTRO 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita gambá Fotográfico 

Xenarthra Myrmecophagidae Tamandua 
tetradactyla 

tamanduá-mirim Fotográfico 

 Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus 

tatu-galinha Entrevista 

  Euphactus 
sexcinctus 

tatu-peba Entrevista 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous raposinha Pegada 

 Procionidae Procyon cancrivorus cachorrinho Pegada 

Rodentia  Oligoryzomys sp. camudongo Captura 

 Erethizontidae Coendou sp. ouriço-cacheiro “Espinho” 

 Caviidae Cavia aperea preá Entrevista 

 Agoutidae Agouti paca paca Entrevista 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

coelho-do-mato Fotográfico 

 

 Didelphis aurita é espécie e extremamente comum em áreas de mata e também 

em capoeiras e ambientes semi-urbanizados.  

 Tamandua tetradactyla está associado às áreas mais conservadas, sendo animal 

noturno. A base de sua alimentação constitui-se em formigas, térmitas e abelhas. 

 Dasypus novemcinctus é muito conhecido e apreciado pela população rural 

para fins gastronômicos, sendo bastante perseguido por caçadores. Alimenta-se 

de pequenos invertebrados terrestres, sendo um animal fossorial e típico de 

ambientes florestais, ocorrendo em todos os biomas brasileiros. 
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 Cerdocyon thous apresenta hábitos terrestre, noturno e crepuscular. A espécie e 

monógama não tendo o hábito de caçar em grupo. De hábito alimentar 

carnívoro, consome vertebrados, principalmente roedores.  

 Coendou sp está igualmente associado a vegetação mais conservada, tendo 

hábito solitário, saindo à noite ou na hora do crepúsculo em busca de alimento.  

 Cavia aperea apresenta hábito alimentar herbívoro e sua alimentação básica é o 

capim. Vive em área alagadas.  

 Dasyprocta azarae refugia-se em tocas, principalmente em barrancos, sob raízes 

ou troncos ocos deitados no solo. A ninhada é de 2 a 3 filhotes, Têm o hábito de 

esconder (enterrar) alimento na mata, ajudando a regeneração natural. 

 Agouti paca vive nas florestas tropicais, de preferência perto de um rio ou 

riacho. É boa nadadora e gosta da água, que é o local onde se refugia quando está 

em perigo.Alimenta-se de frutos, sementes, folhas, caules e raízes, tendo hábito 

solitário.  

 Sylvilagus brasiliensis é o único coelho silvestre brasileiro, muito semelhante 

ao doméstico, porém menor e de coloração parda. Tem hábitos noturnos, abriga-

se em moitas e touceiras de dia e alimenta-se principalmente de gramíneas. Vive 

nos campos, aceiros, bordas de mata e roças abandonadas. 

 

Os resultados obtidos demonstram que a área de influência do empreendimento 

encontra-se bastante alterada pela ocupação humana. O processo de antropização 

revela-se através da baixa diversidade de espécies de mamíferos silvestres registrados 

para a área. 

 

 Ornitofauna: 

A avifauna é um grupo bem definido entre os vertebrados, com atividade intensa, 

fato que facilita sua observação e posterior identificação. No Brasil, ocupam posição 

de destaque, sendo o terceiro país em riqueza de espécies de aves no mundo.  
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As aves ocupam diferentes hábitats (terrestres e aquáticos), formações (campestres, 

savânicas, florestais) e níveis tróficos. Algumas aves (principalmente de topo de 

cadeia alimentar, como carnívoros ou muito especialistas, como frugívoros e 

insetívoros), são muito sensíveis às modificações ambientais, se prestando a 

indicadores para monitoramento. da qualidade dos ecossistemas. 

 

A paisagem da região de São João da Barra foi descaracterizada historicamente pelo 

desmatamento da cobertura original para o plantio de cana-de-açúcar e pela 

especulação imobiliária. Posteriormente, com o abandono da monocultura de cana-

de-açúcar, estes trechos estão sendo utilizados como pastagens. A restinga 

remanescente não apresenta trechos originais, pois sofreu com o corte constante de 

madeira para o abastecimento das usinas, como relatado por moradores. Na área 

também se encontram pequenos plantios de eucalipto e hortaliças, no entorno dos 

campos antrópicos. 

 

As amostragens foram conduzidas nos seguintes ambientes:  

 

 Trechos de restinga, divergindo em relação a caracteres pontuais, como na 

gradativa mudança de fisionomia na sua interiorização;  

 Trechos de campos antrópicos, caracterizados como pastagens; e  

 Vegetação praiana com seus bancos de areia.  

 

O inventário foi conduzido por meio de seis transectos de 1,6km, através de 

observação direta, totalizando 40 horas de observação, além do apoio de bibliografia 

especializada para identificação e nomenclatura. 

 

Foram realizados 16 pontos de “play-back” para as espécies ameaçadas Formicivora 

littorallis e Mimus gilvus, por serem espécies essencialmente de ambientes de restinga.  

 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.3 - 48

Também foram realizadas entrevistas com moradores locais para verificação de 

algumas espécies ameaçadas, como por exemplo Mimus gilvus, Sporophila angolensis, 

Sporophila maximilianii, Passerina brissonii, Schistochlamys melanopis, por serem espécies de 

áreas alagadas, de restinga ou alteradas. Todo este procedimento se justifica, pois 

estes ambientes são predominantes na área de influência e, conseqüentemente, serão 

afetados diretamente.  

 

Foram registradas 90 espécies na área do projeto do Porto do Açu, distribuídas em 

38 famílias e 16 ordens (Quadro 4.3.1.8-2). Ainda foram registradas 12 espécies 

próximas à área do empreendimento, sendo por meio de entrevistas e visualizadas 

em gaiolas (Sporophila caerulescens e Mimus gilvus). Considerando dados secundários, o 

número total de espécies chega a 105.  

 
QUADRO 4.3.1.8-2: LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES PRESENTES NA ÁREA EM ESTUDO 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE STATUS

Tinamiformes Huxley, 1872    
Tinamidae Gray, 1840    
Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela Ant  
Anseriformes Linnaeus, 1758    
Anatidae Leach, 1820    
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho Aq  
Pelecaniformes Sharpe, 1891    
Sulidae Reichenbach, 1849    
Sula leucogaster (Boddaert, 1783) atobá-pardo Pr  
Fregatidae Degland & Gerbe, 1867    
Fregata magnificens Mathews, 1914 tesourão Pr  
Ciconiiformes Bonaparte, 1854    
Ardeidae Leach, 1820    
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu Re  
Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758)** savacu-de-coroa   
Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho Aq  
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira Ant  
Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande Aq  
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE STATUS

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira Ant  
Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena Aq  
Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul Aq  
Threskiornithidae Poche, 1904    
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)* curicaca Ant  
Cathartiformes Seebohm, 1890    
Cathartidae Lafresnaye, 1839    
Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela Ant, Pr, Re  
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta Ant, Pr, Re  
Falconiformes Bonaparte, 1831    
Accipitridae Vigors, 1824    
Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) caracoleiro Re  
Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro Pr  
Circus buffoni (Gmelin, 1788) gavião-do-banhado Re, Pr  
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo Ant, Re, Pr  
Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) gavião-asa-de-telha Re  
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó Ant, Re  
Falconidae Leach, 1820    
Caracará plancus (Miller, 1777) caracará Re  
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro Ant, Re  
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã Ant, Re  
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri Ant, Pr, Re  
Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira Ant, Pr  
Falco peregrinus Tunstall, 1771 falcão-peregrino Re VN 
Gruiformes Bonaparte, 1854    
Aramidae Bonaparte, 1852    
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão Re  
Rallidae Rafinesque, 1815    
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes Re  
Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó Br  
Cariamidae Bonaparte, 1850    
Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema Re  
Charadriiformes Huxley, 1867    
Charadriidae Leach, 1820    
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE STATUS

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero Ant, Re  
Charadrius collaris Vieillot, 1818 batuíra-de-coleira Pr  
Scolopacidae Rafinesque, 1815    
Calidris alba (Pallas, 1764) maçarico-branco Pr VN 
Jacanidae Chenu & Dês Murs, 1854    
Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã Ant, Aq  
Columbiformes Latham, 1790    
Columbidae Leach, 1820    
Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela Re  
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)* rolinha-roxa Ant  
Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou Re  
Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picui Re  
Columba livia Gmelin, 1789* pombo-doméstico Ant INT 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão Ant, Re  
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega Re  
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando Re, Pr  
Cuculiformes Wagler, 1830    
Cuculidae Leach, 1820    
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto Ant, Re  
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco Ant, Re  
Strigiformes Wagler, 1830    
Strigidae Leach, 1820    
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira Ant, Pr  
Caprimulgiformes Ridgway, 1881    
Caprimulgidae Vigors, 1825    
Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783)* bacurau-de-asa-fina Re  
Apodiformes Peters, 1940    
Trochilidae Vigors, 1825    
Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-bico-torto Re  
Phaethornis idaliae (Bourcier & Mulsant, 
1856) 

rabo-branco-mirim Re QA (RJ); 
EA 

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado Re  
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)* beija-flor-tesoura Ant  
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza Re EA 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE STATUS

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta Re  
Chlorestes notata (Reich, 1793)** beija-flor-de-garganta-azul   
Thalurania furcata (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura-verde Re  
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde Re  
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul Re  
Coraciiformes Forbes, 1844    
Alcedinidae Rafinesque, 1815    
Ceryle torquatus (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande Aq  
Piciformes Meyer & Wolf, 1810    
Picidae Leach, 1820    
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo Ant, Re  
Passeriformes Linné, 1758    
Thamnophilidae Swainson, 1824    
Formicivora rufa (Wied, 1831) papa-formiga-vermelho Re  
Furnariidae Gray, 1840    
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro Ant  
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném Re  
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)* curutié Ant  
Tyrannidae Vigors, 1825    
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio Ant, Re  
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho Re  
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela Ant, Re  
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha Ant, Re  
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho Re, Pr  
Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 barulhento Re  
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)* noivinha-branca Ant  
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada Ant  
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro Ant  
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)** bentevizinho-de-asa-

ferrugínea 
  

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

Re  

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi Ant, Re  
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado Re, Pr  
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE STATUS

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri Ant, Re  
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira Re  
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 
Re  

Vireonidae Swainson, 1837    
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari Re  
Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 vite-vite Re  
Hirundinidae Rafinesque, 1815    
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco Ant  
Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande Ant, Pr, Re  
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando Ant, Re, Pr VN 
Troglodytidae Swainson, 1831    
Troglodytes musculus Naumann, 1823* corruíra Ant  
Turdidae Rafinesque, 1815    
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco Re  
Mimidae Bonaparte, 1853    
Mimus gilvus (Vieillot, 1807)*** sabiá-da-praia  EP (RJ)
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo Ant, Re  
Motacillidae Horsfield, 1821    
Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor Ant  
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838    
Coereba flaveola (Linnaeus, 758) cambacica Re  
Thraupidae Cabanis, 1847    
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento Ant, Re  
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela Re  
Emberizidae Vigors, 1825    
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo Ant, Re  
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro Ant  
Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio Ant, Re  
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo Re  
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) baiano Re  
Sporophila caerulescens (Vieillot, 823)*** coleirinho   
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu Re, Pr  
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Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza Re  
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, 
Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & 
Zimmer 1947 

   

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra Re  
Icteridae Vigors, 1825    
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi Aq  
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul Ant, Re  
Fringillidae Leach, 1820    
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim Re  
Passeridae Rafinesque, 1815    
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* pardal Ant INT 

Legenda = Ambiente: Ant: antrópico; Re: restinga; Pr: praia; Aq: Aquáticos (lagoas e brejos). Status: EA: 
Endêmica da Mata Atlântica; QA(RJ): quase ameaçada de extinção no estado do Rio de Janeiro; EP(RJ): em 
perigo de extinção no estado do Rio de Janeiro; VN: visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; INT: espécie 
introduzida. 
 
 * registros fora da área afetada 
 ** registros secundários 
 *** espécie registrada em entrevistas e visualizada em gaiolas em Barra do Açu. 
 

 

As principais ordens foram Passeriformes (n=46 espécies, 43,8%) e Falconiformes 

(n=12). A família mais representativa foi Tyrannidae (n=16).  

 

Foram registradas duas espécies ameaçadas neste estudo: Mimus gilvus e Phaethornis 

idaliae Ainda foi registrada uma espécie considerada deficiente em dados 

impossibilitando o julgamento de seu status de conservação, Circus buffoni (gavião-

do-banhado), registrado nos ambientes de restinga (R1) e praia, sendo dois 

indivíduos distintos. Foram registradas também duas espécies endêmicas do bioma 

Mata Atlântica: Phaethornis idaliae e Aphantochroa cirrochloris. 

 

A restinga apresentou maior número de espécies (n=69), sendo seguida pelo 

ambiente antrópico  
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Em síntese, pode-se afirmar, com base nos dados obtidos, que a avifauna na área do 

projeto do Porto do Açu apresentou-se bastante pobre no aspecto de riqueza de 

espécies, com poucos indicadores de qualidade dos ambientes (espécies ameaçadas, 

endêmicas). Essa baixa riqueza pode ser resultado do processo de antropização, com 

verificação de desmatamentos na restinga, presença de espécies exóticas e criações 

diversas, e relatos de caça e captura de aves canoras, como constatado em Barra do 

Açu.  

 

As formações de restinga apresentaram a maior riqueza de espécies de aves, nelas 

estando presentes as espécies ameaçadas Formicivora littorallis e Mimus gilvus.  

 

 Herpetofauna: 

Foram conduzidos levantamentos ecológicos para herpetofauna da região com o 

objetivo de listar espécies endêmicas, raras e bioindicadoras de qualidade ambiental 

na área da restinga, suas interrelacões com o meio e as condições do ambiente local 

que influenciam as populações reptilianas no espaço e no tempo. 

 

As estratégias amostrais foram a captura direta em armadilhas e a realização de 

transectos diurnos e noturnos.  

 

Os seguintes complexos foram amostrados: áreas antropizadas (pastagens para gado, 

área desmatada), área de restinga (formações arbustiva de Clusia), ambientes lóticos 

e lênticos (áreas periodicamente inundadas). Através da coleta e observação aleatória 

foram capturadas cinco espécies de anfíbios, duas espécies de lagartos e três espécies 

de serpentes. Outras espécies foram identificadas através de vocalização (Quadro 

4.3.1.8-3). 
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QUADRO 4.3.1.8-3: RELAÇÃO DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS REGISTRADOS NA   

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO. 
NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR EVIDÊNCIA

Classe Amphibia   
Ordem ANURA   
Família Bufonidae   
Bufo schneideri Werner, 1894 cururu PF 
Família Hylidae   
Hypsiboas semilineatus Spix, 1824 perereca CN 
Hypsiboas raniceps Cope, 1862 perereca RI 
Dendrosophus minutus Peters, 1872 perereca RI 
Scinax fuscovarius A. Lutz, 1925 perereca-de-banheiro CN 
Trachycephalus atlas Bokermann, 1966 perereca-do-leite CN 
Família Leptodactylidae rã-assobiadeira PF 
Lepdodactylus fuscus Schneider, 1799   
Leptodactylus SP rã PF 
Família Microhylidae   
Physalaemus nattereri Steindachner, 1853 rã-cachorro PF 
Elachistoceis cf. ovalis Schneider, 1799 molinho PF 
Pseudopaludicola SP rãnzinha RI 
Classe Reptilia   
Ordem Squamata   
Família Tropiduridae   
Tropidurus torquatus Wied, 1820 lagarto-de-parede PF 
Família Teiidae   
Ameiva ameiva Linnaeus, 1758 calango-verde RI 
Cnemidophorus littoralis  Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000 calango-verde RI 
Subordem Serpentes   
Família Boidae   
Boa constrictor Linnaeus, 1758 jibóia CD 
Família Colubridae   
Pseudoboa nigra Bibron&Duméril, 1854 cobra-preta CN 
Philodrias patagoniensis Linnaeus, 1758 cobra-cipó CD, RI 
Família Typhlopidae   
Typhlops SP cobra-cega PF 
Família Viperidae   
Bothrops jararaca Wied, 1824 jararaca CD 

Legenda:  PF = PitFall; 
CD = Captura Aleatória Diurna; 
CN = Captura Aleatória Noturna; 
 RI = Registro Indireto (vocalização). 
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Durante o levantamento da herpetofauna na área da restinga foram catalogadas 18 

espécies, sendo dez da Classe Amphibia e  oito da classe Reptilia. A Classe 

Amphibia é representada para a área de influência da restinga por 1 ordem, 4 

famílias, 8 gêneros e 10 espécies.  

 

A família Leptodactylidae é a mais representativa. A Classe Reptilia é representada 

por 1 ordem, 2 subordens, 6 famílias, 8 gêneros e 8 espécies. 

 

Algumas espécies catalogadas se caracterizam por serem altamente adaptáveis em 

diversos ambientes, sendo consideradas espécies oportunistas, como é o caso de 

Bufo schneideri, Ameiva ameiva e Tropidurus torquartus . 

 

Entre as espécies foram encontradas diversas endêmicas, citando-se em especial o 

lagarto Cnemidophorus littoralis, o qual consta na Lista de Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção, conforme publicado pelo MMA na INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 003, DE 26 DE MAIO DE 2003. 

 

Caracterização na Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

A fauna avistada na ADA, nos dois dias de inspeção de campo, foi pouco variada e 

composta basicamente por aves de ocorrência comum, como o urubu (Cathartes 

burovianus), urubu-caçador (Coragyps atratus), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), sanhaço-

cinzento (Thraupis sayaca), a ave de rapina carcará (Caracara plancus) e quero-quero 

(Vanellus chilensis). Por constituírem um grupo de alta mobilidade, as aves são 

encontradas com freqüência em diversos e variados ambientes. Além deste fato, a 

maioria das espécies encontradas no monitoramento do site do Porto do Açu se 

constitui por grupos generalistas, frugívoros e onívoros. 
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Embora não tenha sido observada na campanha descrita neste estudo, é grande a 

possibilidade de ocorrência da coruja-buraqueira (Athene cunicularis), considerando-se 

sua existência na área do site do Porto do Açu em ambiente similar.  

 

A criação de bovinos existente no local favorece a ocorrência dos anus preto e branco 

(Crotophaga ani e Guira guira), aves de ampla distribuição no Brasil, nos mais diversos 

ecossistemas, e associadas a ambientes sob influência antrópica.  

 

A existência de ambientes úmidos é atrativa para grupos de aves aquáticas, como os 

Ardeidae (garças, Ardea spp. e socós, Tigrisoma spp.), Aramidae (carão, Aramus guarauna, 

saracura, Aramides cajanea) e Charadriformes (quero-quero, maçarico Calidris alba,  e 

jaçanã, Jacana jacana), que caçam pequenos animais como anfíbios, répteis, peixes e 

moluscos em coleções de água. 

 

Espécies com frutos pequenos, como a maior parte das encontradas neste 

levantamento, são fonte de alimento para pequenas aves dos grupos Columbiformes 

(pombas, Columba spp., Patagioena picazuro, e rolinhas, Columbina talpacoti) e 

Passeriformes.  Algumas espécies destes grupos consomem também outros recursos, 

como insetos.  

 

Predadores da ordem Falconiformes provavelmente visitam esta área em busca de 

presas, tanto falconídeos que buscam presas em vôo, como o falcão-peregrino, Falco 

peregrinus, ou  aqueles que buscam presas em ambientes de terra, como os caracarás, que 

foram vistos na campanha de campo caçando no solo (provavelmente pequenos 

roedores, como preás, Cavia aperea, ou ratos-do-mato) e o gavião caramujeiro, 

Rosthramus sociabilis, que busca moluscos em áreas alagadas. 

 

Não foram observados mamíferos, anfíbios ou répteis, grupos que em geral se 

apresentam em momentos mais específicos ao longo do dia, como o amanhecer ou 

anoitecer, ou ainda, exclusivamente no período noturno. Não foram avistadas pegadas, 
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fezes, pêlos ou outras formas indiretas de identificação. No entanto, pode-se inferir 

que animais frugívoros ou onívoros, como das ordens Rodentia, Lagomorpha ou 

Didelphimorphia visitem esta área com regularidade em busca de alimento. Também 

elementos da ordem Carnivora podem visitar esta área para forrageamento, à procura 

de pequenos animais, embora sem a mesma freqüência ou regularidade dos outros 

grupos.  

 

A herpetofauna - répteis e anfíbios - manifesta-se normalmente em períodos 

específicos do dia, como o entardecer ou a noite, não tendo sido avistados 

representantes no estudo. Entretanto, a existência de coleções de água oferece 

ambiente para espécies diversas de anfíbios, em particular aqueles menos exigentes, 

considerado o fato da área de estudos encontrar-se degradada.  

 

Os répteis provavelmente seguem a mesma linha,  devendo ser representados por 

grupos generalistas. Vale ressaltar que os períodos de realização das visitas de campo 

não foram os mais favoráveis à observação e estudo de herpetofauna, sendo mais 

apropriados horários no inicio ou final do dia, e mesmo o período noturno. A despeito 

deste fato, a proximidade da área com o Porto do Açu permite especular a ocorrência 

de espécies similares. 

 

Lagoa do Veiga 
 

Foram três as principais fontes deste estudo: (a) levantamento bibliográfico realizado 

sobre os grupos da fauna de vertebrados que ocorrem na região em que a Lagoa do 

Veiga está inserida, considerando a distribuição geográfica das espécies; (b) dados da 

campanha do Programa de Manejo da Fauna Terrestre; e (c) observação e registro das 

espécies mais conspícuas, obtidas a partir de uma excursão de campo realizada por 

uma equipe de biólogos.    
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Para caracterização das espécies quanto ao status de conservação (ameaçadas ou não de 

extinção, introduzida ou nativa, etc) foi utilizada a Lista da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção, Incluindo as Listas das Espécies Quase Ameaçadas e Deficiente em 

Dados, publicado por MACHADO et al. (2005). A elaboração de listas com as espécies 

consideradas sob ameaça de extinção (listas vermelhas) é realizada com base em 

critérios científicos e após consulta a especialistas, e constitui uma ferramenta legal 

básica para a preservação dessas espécies.  

 

A organização desta lista obedece, em linhas gerais, ao modelo utilizado pela IUCN 

para publicação de suas listas vermelhas, modelo este já adotado por diversos países.  

 

 Mastofauna: 

Estão registradas na área da Lagoa do Veiga sete ordens, 24 famílias e 59 espécies de 

mamíferos.  

 

Os principais carnívoros registrados na região da Lagoa do Veiga são os cães e gatos 

domésticos (Canis familiaris e Felis catus), que habitam a área urbana da Barra do Açu; 

nas lagoas, rios e em alguns brejos, pode-se encontrar a lontra (Lutra longicaudis); e os 

procionídeos guaxinim (Procyon carnivorous) e o quati (Nasua nasua). Destaque para o 

canídeo raposinha (Cerdocyon thous). 

 

Os quirópteros, que exibem maior riqueza e biodiversidade entre as espécies 

tropicais e subtropicais, tiveram registradas quatro famílias. A família 

Phyllostomidae, a mais rica deste estudo com 9 espécies, é dividida em sete 

subfamílias. Os considerados vampiros reais pertencem à subfamília 

Desmodontinae, representados neste estudo pelo Desmodus rotundus. Esta espécie 

ocorre em toda a América Latina e raramente acima dos 100 metros de altitude. 

 

Entre os marsupiais (ordem Didelphimorphia) encontram-se os gambás (Didelphis 

spp. e as cuícas (Marmosa cinérea, Metachirus nudicaudatus,  Micoureus paraguayanus e o 
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arborícola Philander opossum). Possuem hábitos alimentares onívoros, e são comuns 

em toda a região, inclusive em áreas urbanas. 

 

As lebres (ordem Lagomorpha) estão representadas pelo tapiti (Sylvilagus brasiliensis); 

e os primatas (ordem Primates), que podem ser encontrados principalmente nos 

fragmentos de Mata Atlântica de Tabuleiros, pelo bugio (Alouatta fusca), macaco-

prego (Cebus apella), e mico-estrela (Callithrix jacchus), espécie considerada introduzida 

na região.  

 

Entre os roedores, destacam-se o ouriço-cacheiro (Coendou villosus), a preá (Cavia 

fulgida), o caxinguelê (Sciurus aestuans), o rato d’ água (Nectomys squamipes); os ratos-do-

mato pertencentes aos gêneros Akodon e Oryzomys; e a capivara (Hydrochoerus 

hydrochoeris), o maior roedor conhecido. As espécies domésticas introduzidas Mus 

musculus, Rattus rattus e Rattus novergicus também podem ser encontrados devido a 

proximidade aos pequenos centro urbanos localizados próximos à Lagoa. 

 

Da ordem Xenarthra foram registradas três espécies de tatús (Euphractus sexcintus, 

Cabassous sp., e Dasypus novemcinctus), animais de hábitos noturnos, que escavam 

túneis no solo. Duas de preguiça (Bradypus variegatus e a endêmica do Brasil e em 

perigo de extinção Bradypus torquatus), e o tamanduá–bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla) e tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla).  

 

A seguir apresenta-se o Quadro 4.3.1.8-4, referente  as espécies de mastofauna 

registradas na Lagoa do Veiga. 
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QUADRO 4.1.3.8-4: ESPÉCIES DA MASTOFAUNA REGISTRADAS NA REGIÃO DA  
LAGOA DO VEIGA, NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TÁXON NOME COMUM STATUS 

Classe Mammalia   
Ordem Carnívora   
Família Canidae   
Canis familiaris  Cão-doméstico INT 
Cerdocyon thous Raposinha  
Família Felidae   
Felis catus Gato-doméstico INT 
Família Mustelidae   
Eira barbara Irara  
Lutra longicaudis Lontra  
Família Procyonidae   
Nasua nasua Quati  
Procyon cancrivorus  Guaxinim  
Ordem Chiroptera   
Família Noctilionidae   
Noctilio leporinus Morcego-pescador  
Família Phyllostomidae   
Anoura caudifer   
Artibeus fimbriatus   
Artibeus lituratus   
Carollia perspicillata   
Desmodus rotundus Morcego-vampiro  
Glossophaga sorcina   
Phyllostomus hastatus   
Platyrrhinus lineauts   
Sturnira lilium   
Família Molossidae   
Molossus molossus   
Molossus rufus   
Família Vespertilionidae   
Myotis nigricans   
Ordem Didelphimorphia   
Família Didelphidae   
Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca  
Didelphis aurita  Gambá-de-orelha-preta  
Didelphis marsupialis Gambá-comum  
Marmosa cinerea Cuíca  
Metachirus nudicaudatus  Cuíca  
Micoureus paraguayanus Cuíca  
Philander opossum  Cuíca-de-quatro-olhos  
Ordem Lagomorpha   
Família Leporidae   
Sylvilagus brasiliensis  Tapiti  
Ordem Primates   
Família Callithrichidae   
Callithrix jacchus  Mico-estrela INT 
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TÁXON NOME COMUM STATUS 

Família Cebidae   
Cebus apella Macaco-preto  
Família Atelidae   
Alouatta fusca Bugio  
Ordem Rodentia   
Família Agoutidae   
Agouti paca Paca  
Família Caviidae   
Cavia fulgida  Preá  
Família Cricetidae   
Akodon arviculoides  Rato-do-mato  
Neacomys squamipes Rato d'água  
Oryzomys sp. Rato-do-mato  
Família Echimydae   
Proechymis inhering Rato-espinhoso  
Família Erethizontidae   
Coendou villosus Ouriço-caxeiro  
Sphiggurus insidiosus Ouriço-caxeiro  
Família Hydrochaeridae    
Hydrochoerus hydrochoeris Capivara  
Família Muridae   
Mus musculus  Camundongo INT 
Rattus rattus Rato-doméstico INT 
Rattus novergicus Ratazana INT 
Família Sciuridae    
Sciurus aestuans Caxinguelê  
Ordem Xenarthra   
Família Bradypodidae   
Bradypus variegatus Preguiça  
Bradypus torquatus   Preguiça-de-coleira VU, EB 
Família Dasypodidae   
Euphractus sexcintus  Tatú-testa-de-ferro  
Cabassous sp. Tatú  
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha  
Família Myrmecophagidae   
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira  
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim  

             Fonte: CERQUEIRA et al. (1990); Dados do Programa de Manejo da Fauna Terrestre (2008).  
INT = espécie introduzida; VU = ameaçada de extinção, categoria vulnerável; Endêmico do Brasil - EB. 

 
 
 Herpetofauna 

A herpetofauna (répteis e anfíbios) que pode ser encontrada na Lagoa do Veiga e no 

entorno pertence a quatro ordens, 17 famílias e 59 espécies, conforme demonstrado 

no Quadro 4.1.3.8-5.  
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Os répteis, maioria em abundância e diversidade, estão representados por 11 

famílias. Destaque para as espécies endêmicas e ameaçadas de extinção: os lagartos 

Cnemidophorus littoralis, Cnemidophorus nativo e Liolaemus lutzae; e o cágado Phrynops hogei.  

A espécie introduzida que ocasionalmente ocorre na área de estudo é a lagartixa-

doméstica Hemidactylus mabouia. 

 

O crocodiliano (ordem Crocodilia) jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) ocorre 

na região. A espécie já esteve presente na lista de espécies ameaçadas de anos 

anteriores, mas não faz parte da atual (MACHADO, 2005). 

 

As espécies de lagartos (ordem Squamata, subordem Sauria) na área de estudo 

podem ser consideradas como de porte médio a pequeno. Representantes das 

famílias Scincidae (Mabuya spp.) e Gekkonidae (Gymnodactylus darwinii) podem ser 

encontrados em bromélias. O calango (Tropidurus torquatus) é bastante comum.  

 

Entre as 17 espécies de serpentes (ordem Squamata, subordem Serpentes) 

registradas na região podemos citar a coral-verdadeira (Micrurus corallinus), a jararaca 

(Bothrops jararaca), a jararacuçu (Bothrops jararacussu), a surucucu (Lachesis muta), 

considerada a maior serpente peçonhenta da América-do-Sul; e a jibóia (Boa 

constrictor).  

 

Os quelídeos (ordem Testudinata, família Chelidae), também chamados de cágados 

pescoço de cobra, são uma família com cerca de 40 espécies distribuídas pela 

Austrália, Nova Guiné e América do Sul. O habitat preferencial das espécies 

encontradas neste estudo (Bufocephala sp., Phrynops hogei e Platemys radiolata) é junto de 

rios de curso lento, lagoas rasas e terrenos pantanosos.  

 

Os anfíbios (classe Amphibia) são representados basicamente por sapos, rãs e 

pererecas (ordem Anura), distribuídos em 6 famílias e 25 espécies. Destaque às 
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espécies endêmicas das restingas brasileiras Rhinella pygmaea, Scinax littoreus e Xenohyla 

truncate. (ROCHA et al., 2008). 

 

Segundo o autor acima as espécies de pererecas Scinax alter, Aparasphenodon brunoi, 

Phyllodytes luteolus e a rã-manteiga Leptodactylus ocellatus, também registradas neste 

estudo, são as mais comuns nas restingas do sudeste do Brasil. 
4.1.3.8-5: ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA REGISTRADAS NA REGIÃO DA LAGOA DO VEIGA,  

NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TÁXON NOME COMUM STATUS 

Classe Reptilia   
Ordem Crocodilia   
Família Alligatoridae    
Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo  
Ordem Squamata   
Família Boidae   
Boa constrictor Jibóia  
Família Colubridae   
Clelia plumbea Muçurana  
Chironius cf. bicarinatus Cobra-do-papo-amarelo  
Leptodeira annulata Dormideira  
Liophis miliaris  Cobra-d’água  
Liophis poecilogyrus Falsa-coral  
Philodryas olfersii Cobra-cipó  
Philodryas patagoniensis Corre-campo  
Pseudoboa nigra Coral-leite  
Oxyrhopus petola Falsa-coral  
Oxyrhopus trigeminus Falsa-coral  
Spilotes pullatus  Caninana  
Waglerophis merremii Boipeva  
Família Elapidae   
Micrurus corallinus Coral-verdadeira  
Família Gekkonidae   
Hemidactylus mabouia Lagartixa-doméstica-tropical INT 
Gymnodactylus darwinii Lagarto  
Família Teiidae   
Ameiva ameiva  Calango  
Cnemidophorus littoralis Lagarto-da-cauda-verde ERJ, VU 
Cnemidophorus nativo Lagartinho-de-linhares ERJ, VU 
Cnemidophourus cf. ocellifer Lagarto-verde  
Kentropyx calcarata  Lagarto  
Família Tropiduridae   
Liolaemus lutzae Lagarto ERJ, CR 
Tropidurus torquatus  Calango  
Família Typhlopidae   
Typhlops cf. brongersmianus Cobra-da-terra  
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TÁXON NOME COMUM STATUS 

Família Scincidae   
Mabuya agilis  Lagarto  
Mabuya caissara Lagarto  
Mabuya macrorhyncha Lagarto  
Família Viperidae   
Bothrops jararaca Jararaca  
Bothrops jararacussu Jararacussu  
Lachesis muta Surucucu  
Ordem Testudinata   
Família Chelidae   
Bufocephala sp.  Cágado  
Phrynops hogei Cágado-do-brejo ERJ 
Platemys radiolata Cágado  
Classe Amphibia   
Ordem Anura   
Família Amphignathodontidae   
Gastrotheca fissipis  Perereca  
Família Bufonidae   
Rhinella granulosus Sapo  
Rhinella pygmaea Sapo EB 
Família Leptodactylidae   
Leptodactylus fuscus Rã-assoviadeira  
Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta  
Leptodactylus mystacinus Rã  
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga  
Família Leiuperidae   
Physalaemus marmoratus  Rã  
Physalaemus cf. signifer Rã  
Pseudopaludicola cf. falcipes Rã-do-charco  
Família Microhylidae   
Stereocyclops incrassatus Sapo-folha  
Elachistocleis ovalis Sapo-bicudo  
Família Hylidae   
Aparasphenodon brunoi Perereca  
Dendropsophus elegans Perereca  
Dendropsophus  decipiens Perereca  
Hypsiboas albomarginatus Perereca  
Phyllodytes luteolus Perereca  
Scinax alter Perereca  
Scinax cuspidatus Perereca  
Scinax littoreus Perereca EB 
Scinax gr. ruber Raspa-cuia  
Scinax similis Perereca  
Scinax cf. x-signatus Perereca  
Trachycephalus nigromaculatus Perereca  
Xenohyla truncata Perereca EB 

           Fonte: ROCHA et al., 2008; BENMAMAN et al. (2005); SCHINEIDER (2001); Dados do  
                       Programa de Manejo da Fauna Terrestre (2008).  
           INT = espécie introduzida; ERJ = endêmica do estado do Rio de Janeiro; EB = endêmica do Brasil; 
           CR = ameaçada de extinção, categoria criticamente em perigo. VU = ameaçada de extinção, categoria 
                     vulnerável. 
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 Ornitofauna: 

A ornitofauna ou avifauna (classe Aves) da Lagoa do Veiga teve registrado 16 

ordens, 37 famílias e 90 espécies. (Quadro 4.1.3.8-6) 

 

A ordem Tinamiformes é representada pela espécie Nothura maculosa ou codorna-

amarela. São aves de aparência galinácea, endêmicas da América Latina. 

 

As aves da ordem Anseriformes fazem parte da infraclasse Galloanserae, que 

incluem os gansos e patos. Foi registrado o anatídeo pé-vermelho (Amazonetta 

brasiliensis). 

 

O bacurau-de-asa-fina (Chordeiles acutipennis) é um caprimulgídeo, que inclui os 

animais conhecidos como bacurau ou curiango. São aves noturnas, de asas longas e 

pernas curtas, que normalmente fazem o ninho perto do chão e que se alimentam de 

insetos. 

  

O atobá-pardo Sula leucogaster e o tesourão Fregata magnificens fazem parte da ordem 

Pelacaniformes, que são os pelicanos e fragatas, aves aquáticas de médio a grande 

porte que se alimentam de peixes, cefalópodes e crustáceos.  

 

Os Ciconiiformes (cegonhas e garças) garça-branca-grande (Ardea Alba) e garça-

branca-pequena (Egretta thula) ocorrem na região. Os ciconiformes habitam 

preferencialmente zonas costeiras, ou perto de lagos, rios ou estuários. São aves 

normalmente gregárias, que se reproduzem em colônias. 

 

O urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) é uma ave Cathartiformes da família 

Cathartidae. É uma espécie muito observada devido ao fato de realizarem vôos 

planados a grandes alturas, por serem consumidores de carcaças animais, e por 

possuírem atividade diurna. 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.3 - 67

 

Uma espécie que merece destaque é o falconídeo falcão-peregrino (Falco peregrinus) 

por ser uma espécie migradora do hemisfério Norte. Ela prefere habitats em zonas 

montanhosas ou costeiras, mas pode também ser encontrado em grandes cidades. O 

gavião-carijó (Rupornis magnirostris), caracará (Caracara plancus) e gavião-caramujeiro 

(Rostrhamus sociabilis) são comuns. 

 

A espécie de caradriformes mais comum é o quero-quero Vanellus chilensis, e o 

maçarico-branco (Calidris alba) é migratório do hemisfério norte. Entre os pombos e 

rolinhas da ordem Columbiformes a espécie introduzida Columba livia é a mais 

evidente. 

 

O anu-preto (Crotophaga ani) e anu-branco (Guira guira) são da ordem Cuculiformes e 

são conspícuos na área da Lagoa do Vega. A coruja-buraqueira (Athene cunicularia), 

da ordem Strigiformes, também pode ser considerada abundante da região. 

 

São registradas dez espécies de beija-flor (ordem Apodiformes). As espécies rabo-

branco-mirim (Phaethornis idaliae), status de quase ameaçada de extinção no estado do 

Rio de Janeiro e endêmico da Mata Atlântica; e beija-flor-cinza (Aphantochroa 

cirrochloris) também endêmico desse bioma.   

 

Também podem ser observados com freqüência o caciforme martim-pescador-

grande (Ceryle torquatus) e o piciforme pica-pau-do-campo (Colaptes campestris). 

 

A ordem Passeriformes é a mais abundante e diversa deste estudo. São comuns o 

joão-de-barro (Furnarius rufus), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o sabiá-laranjeira 

(Turdus rufiventris) e o introduzido pardal (Passer domesticus). Citamos também o 

endêmico da região sabiá-da-praia (Mimus gilvus) e a andorinha-de-bando (Hirundo 

rústica), espécie migratória do hemisfério norte. 
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QUADRO 4.1.3.8-6: ESPÉCIES DA ORNITOFAUNA REGISTRADAS NA REGIÃO DA LAGOA DO 

VEIGA, NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TÁXON NOME COMUM STATUS 

Classe Aves   
Ordem Tinamiformes   
Família Tinamidae   
Nothura maculosa  Codorna-amarela  
Ordem Anseriformes   
Família Anatidae   
Amazonetta brasiliensis  Pé-vermelho  
Ordem Pelecaniformes   
Família Sulidae   
Sula leucogaster Atobá-pardo  
Família Fregatidae    
Fregata magnificens  Tesourão  
Ordem Ciconiiformes   
Família Ardeidae    
Nycticorax nycticorax  Savacu  
Nyctanassa violacea  Savacu-de-coroa  
Butorides striata  Socozinho  
Bubulcus ibis  Garça-vaqueira  
Ardea alba  Garça-branca-grande  
Syrigma sibilatrix  Maria-faceira  
Egretta thula Garça-branca-pequena  
Egretta caerulea  Garça-azul  
Família Threskiornithidae   
Theristicus caudatus Curicaca  
Ordem Cathartiformes    
Família Cathartidae    
Cathartes burrovianus  Urubu-de-cabeça-amarela  
Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta  
Ordem Falconiformes    
Família Accipitridae    
Chondrohierax uncinatus  Caracoleiro  
Rostrhamus sociabilis  Gavião-caramujeiro  
Circus buffoni  Gavião-do-banhado  
Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo  
Parabuteo unicinctus  Gavião-asa-de-telha  
Rupornis magnirostris  Gavião-carijó  
Família Falconidae    
Caracara plancus  Caracará  
Milvago chimachima  Carrapateiro  
Herpetotheres cachinnans  Acauã  
Falco sparverius  Quiriquiri  
Falco femoralis  Falcão-de-coleira  
Falco peregrinus  Falcão-peregrino MN 
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TÁXON NOME COMUM STATUS 

Ordem Gruiformes    
Família Aramidae   
Aramus guarauna  Carão  
Família Rallidae    
Aramides cajanea  Saracura-três-potes  
Porzana albicollis  Sanã-carijó  
Família Cariamidae   
Cariama cristata  Seriema  
Ordem Charadriiformes    
Família Charadriidae    
Vanellus chilensis  Quero-quero  
Charadrius collaris  Batuíra-de-coleira  
Família Scolopacidae    
Calidris alba  Maçarico-branco MN 
Família Jacanidae    
Jacana jacana  Jaçanã  
Ordem Columbiformes    
Família Columbidae    
Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela  
Columbina talpacoti Rolinha-roxa  
Columbina squammata  Fogo-apagou  
Columbina picui Rolinha-picui  
Columba livia  Pombo-doméstico INT 
Patagioenas picazuro  Pombão  
Patagioenas cayennensis  Pomba-galega  
Zenaida auriculata Pomba-de-bando  
Ordem Cuculiformes    
Família Cuculidae    
Crotophaga ani  Anu-preto  
Guira guira  Anu-branco  
Ordem Strigiformes   
Família Strigidae    
Athene cunicularia  Coruja-buraqueira  
Ordem Caprimulgiformes   
Família Caprimulgidae    
Chordeiles acutipennis  Bacurau-de-asa-fina  
Ordem Apodiformes   
Família Trochilidae    
Glaucis hirsutus  Balança-rabo-de-bico-torto  
Phaethornis idaliae  Rabo-branco-mirim EMA 
Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado  
Eupetomena macroura  Beija-flor-tesoura  
Aphantochroa cirrochloris  Beija-flor-cinza EMA 
Anthracothorax nigricollis  Beija-flor-de-veste-preta  
Chlorestes notata  Beija-flor-de-garganta-azul  
Thalurania furcata  Beija-flor-tesoura-verde  
Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde  
Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul  
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TÁXON NOME COMUM STATUS 

Ordem Craciiformes   
Família Alcedinidae   
Ceryle torquatus  Martim-pescador-grande  
Ordem Piciformes    
Picidae    
Colaptes campestris Pica-pau-do-campo  
Ordem Passeriformes   
Família Thamnophilidae    
Formicivora rufa Papa-formiga-vermelho  
Família Furnariidae    
Furnarius rufus João-de-barro  
Synallaxis spixi  João-teneném  
Certhiaxis cinnamomeus Curutié  
Família Tyrannidae   
Todirostrum cinereum  Ferreirinho-relógio  
Phyllomyias fasciatus  Piolhinho  
Elaenia flavogaster  Guaracava-de-barriga-amarela  
Camptostoma obsoletum  Risadinha  
Serpophaga subcristata  Alegrinho  
Euscarthmus meloryphus  Barulhento  
Xolmis velatus Noivinha-branca  
Fluvicola nengeta  Lavadeira-mascarada  
Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro  
Myiozetetes cayanensis  Bentevizinho-de-asa-ferrugínea  
Myiozetetes similis  Bentevizinho-de-penacho-vermelho  
Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi  
Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado  
Tyrannus melancholicus  Suiriri  
Myiarchus ferox  Maria-cavaleira  
Myiarchus tyrannulus  Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado  
Família Vireonidae    
Cyclarhis gujanensis  Pitiguari  
Hylophilus thoracicus  Vite-vite  
Família Hirundinidae    
Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco  
Progne chalybea  Andorinha-doméstica-grande  
Hirundo rustica  Andorinha-de-bando MN 
Família Troglodytidae    
Troglodytes musculus  Corruíra  
Família Turdidae   
Turdus leucomelas  Sabiá-barranco  
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira  
Família Mimidae    
Mimus gilvus  Sabiá-da-praia  
Mimus saturninus  Sabiá-do-campo  
Família Motacillidae    
Anthus lutescens  Caminheiro-zumbidor  
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TÁXON NOME COMUM STATUS 

Família Coerebidae    
Coereba flaveola  Cambacica  
Família Thraupidae    
Thraupis sayaca  Sanhaçu-cinzento  
Tangara cayana  Saíra-amarela  
Família Emberizidae    
Ammodramus humeralis  Tico-tico-do-campo  
Sicalis flaveola  Canário-da-terra-verdadeiro  
Sicalis luteola  Tipio  
Emberizoides herbicola  Canário-do-campo  
Sporophila nigricollis  Baiano  
Sporophila caerulescens Coleirinho  
Volatinia jacarina  Tiziu  
Coryphospingus pileatus Tico-tico-rei-cinza  
Família Parulidae   
Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra  
Família Icteridae    
Chrysomus ruficapillus  Garibaldi  
Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul  
Família Fringillidae    
Euphonia chlorotica  Fim-fim  
Família Passeridae    
Passer domesticus Pardal INT 

             Fonte: FREESZ, 2005; Dados do Programa de Monitoramento da Fauna (2008).  
            INT = espécie introduzida; EMA = endêmica da Mata Atlântica; MN = migratória do hemisfério norte. 

 
 
 Ictiofauna: 

Foram registradas seis ordens, 18 famílias e 39 espécies de peixes, marinhas e 

dulcícolas, conforme demonstrado no Quadro 4.1.3.8-7. 

 

A ordem Clupeiformes (grupo das sardinhas, arenques e anchovetas) está 

representada por duas espécies de manjuba (Anchoa januaria e Lycengraulis grosidens). 

 

Entre os caraciformes, ordem mais diversa, está registrada quatro famílias. Destaque 

para a traíra (Hoplias malabaricus), muito apreciada pelos pescadores; o piau (Leporinus 

spp.) e o lambari (Astyanax spp.). A ordem Characiformes é constituída por centenas 

de espécies de água doce, e constitui uma das ordens mais diversa da classe. 

Geralmente carnívoros e têm os dentes bem desenvolvidos.  
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Os barrigudinhos Poecilia vivípara e Phalloceros caudimaculatus e as tuviras Gymnotus 

carapo e Eigenmannia virescens podem ser encontrados entre a vegetação marginal. 

 

Os membros da ordem Siluriformes registrados são: o bagre Genidens genidens, as 

cumbacas Glanidium melanopterus e Parauchenipterus striatulus, o jundiá (Rhamdia quelen), 

os cascudos (Hypostomus spp.) e caximbaus (Hartia loricariformes, Loricariichthys sp. e 

Rineloricaria sp.). O introduzido bagre-africano (Clarias gariepinnus), o tamboatá 

(Callichtys callichtys) e sassá-mutema (Hoplosternum littorale).  

 

Algumas espécies de Perciformes muito apreciada pelos pescadores é o robalo 

(Centropomus parallelus), a tainha (Mugil liza) e o parati (Mugil curema). O cará Geophagus 

brasiliensis é muito comum em remansos e entre a vegetação marginal. 

 
QUADRO 4.1.3.8-7:. ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA REGISTRADA NA REGIÃO DA  

LAGOA DO VEIGA, NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
TÁXON NOME COMUM STATUS 

Ordem Clupeiformes   
Família Engraulididae    
Anchoa januaria  Manjuba  
Lycengraulis grosidens Manjuba  
Ordem Characiformes   
Família Erythrinidae    
Hoplias malabaricus  Traíra  
Hoplerythrinus unitaeniatus Morobá  
Família Curimatidae    
Cyphocharax gilberti Sairu  
Família Anostomidae    
Leporinus conirostris  Piau  
Leporinus copelandi  Piau  
Leporinus mormyrops Piau  
Família Characidae    
Astyanax bimaculatus Lambari  
Astyanax fasciatus Lambari  
Astyanax giton Lambari  
Astyanax scabripinnis Lambari  
Astyanax taeniatus Lambari  
Hyphessobrycon bifasciatus Lambari  
Brycon opalinus  Piabanha VU 
Oligosarcus hepsetus  Bocarra  
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TÁXON NOME COMUM STATUS 

Ordem Cyprinodontiformes   
Família Poeciliidae   
Poecilia vivipara   
Phalloceros caudimaculatus    
Ordem Siluriformes    
Família Ariidae   
Genidens genidens  Bagre  
Família Auchenipteridae    
Glanidium melanopterus  Cumbaca  
Parauchenipterus striatulus Cumbaca  
Família Heptapteridae    
Rhamdia quelen Jundiá  
Família Clariidae    
Clarias gariepinnus Bagre africano INT 
Família Loricariidae    
Hypostomus affinis  Cascudo  
Hypostomus luetkeni  Cascudo  
Hartia loricariformes Caximbau  
Loricariichthys sp. Caximbau  
Rineloricaria sp. Caximbau  
Família Callichthyidae    
Callichtys callichtys Tamboatá  
Hoplosternum littorale  Sassá mutema  
Ordem Gymnotiformes    
Família Gymnotidae    
Gymnotus carapo  Tuvira  
Família Sternopygidae    
Eigenmannia virescens  Tuvira  
Ordem Perciformes    
Famíla Cichlidae    
Cichlassoma facetum Cará  
Crenicichla lacustris Jacundá  
Geophagus brasiliensis Cará  
Família Centropomidae    
Centropomus parallelus  Robalo  
Família Mugilidae    
Mugil curema  Parati  
Mugil liza  Tainha  
Família Gobiidae   
Awaous tajasica Peixe-flor  

             Fonte: BIZERRIL & PRIMO (1991). VU = em perigo de extinção, categoria vulnerável. 
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Considerações Finais  

 
Dentro dos limites da Lagoa do Veiga, observa-se um arranjo faunístico composto pela 

mescla de espécies marinhas visitantes, táxons eminentemente urbanos (i.e., 

sinantrópicos) e grupos continentais igualmente visitantes.  

 

Neste contexto, registra-se um conjunto com alta tolerância a ocorrência de alterações 

ambientais, o que reflete os processos pretéritos de seleção ocorridos como resultado 

das alterações ambientais impostas pela descaracterização antrópica da área em estudo. 

 

A ausência de uma vegetação arbórea mais densa na área de estudo diminui as chances 

de ocorrência de grandes mamíferos arborícolas, como a preguiça, apesar de registrado 

na literatura especializada como área de distribuição da espécie. Por isso a presença de 

pequenos mamíferos terrestres é mais comum. 

 

Entre os répteis e anfíbios deve-se destacar as espécies endêmicas e em perigo de 

extinção que ocorrem na região. Segundo ROCHA et al. (2008), a região localizada 

entre as restingas de Maricá e Jurubatiba é de especial relevância para a conservação de 

espécies de vertebrados das restingas nos corredores, pois nela foi encontrado elevado 

número de espécies ameaçadas. 

 

Grande parte do terreno é ocupada por vegetação de porte herbáceo, representada 

principalmente por Ciperáceas, na sua parte leste; e arbustivo com predominância de 

Mirtáceas, na parte oeste. Esse tipo de ecossistema é caracterizado por apresentar 

muitas espécies da ornitofauna que utilizam o espaço como zona de passagem, ou seja, 

migradoras. 

 

Segundo BIZERRIL & PRIMO (2001) a Lagoa do Veiga já esteve unida à Lagoa do 

Açu, que outrora já foi o imponente rio Iguaçu. O mesmo autor cita que as lagoas 

Salgada, Açu, Iquipari, Grussaí e Veiga formam um sistema semi-isolado ao Nordeste 
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da bacia. Isso justifica a similaridade da ictiofauna da área de estudo com a fauna do 

restante da bacia. 

 

Caracterização na Área de Influência Indireta (AII) 

 

A fauna encontrada na Área de Influência Indireta (AII) compõe-se por grupos 

generalistas e adaptados ao convívio com o homem e à ocupação de áreas 

antropizadas. Estes grupos se utilizam das culturas de cana-de-açúcar e frutas 

existentes neste recorte espacial, principalmente como abrigos e áreas de alimentação, 

mas em muitos casos, também como locais de reprodução e nidificação. Devem ser 

citados, ainda, os grupos que se utilizam das áreas com maior grau de urbanização. 

 

Outro ambiente encontrado na AII são manguezais, lagoas, brejos e áreas úmidas, 

utilizadas por diversas espécies migratórias. 

 

As aves são, em geral, o grupo de maior conspicuidade quando da observação de 

fauna, por possuírem ampla capacidade de deslocamento e, em muitos casos, 

possuírem amplas áreas para forrageamento. Além de pequenas aves frugívoras e 

onívoras, são destacados também predadores em busca de pequenas presas. 

 

Dentre as aves generalistas de pequeno porte, foram avistados na campanha de campo 

canários da terra (Sicalis flaveola), sabiás (Turdus spp.), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e 

sanhaços (Thraupis sayaca). 

 

Em áreas abertas com vegetação rasteira são comuns os quero-queros (Vanella chilensis), 

aves migratórias que nidificam no chão, assim como a coruja-buraqueira  (Speotyto 

cunicularia), ambas espécies adaptadas a ambientes alterados.  

 

O pica-pau-do-campo (Collaptes campestris) foi observado associado a pequenos 

remanescentes próximos a alagadiços e margens de cursos d´água. 
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As aves anu preto (Crotophaga ani) e anu branco (Guira guira) são encontradas em áreas 

abertas e margens de remanescentes florestais, sempre associados a criações de gado 

bovino, junto à garça-vaqueira (Bulbuculus ibis). 

 

Os gaviões carijó (Rupornis magnirostris) e caracará (Polyborus plancus) e o urubu 

caçador (Cathartes aura) são encontrados em áreas alteradas, forrageando pequenos 

roedores domésticos ou silvestres (ratos domésticos e camundongos – Rattus rattus e 

Mus musculus, ratos silvestres da família Muridae, preá – Cavia aperea). 

 

O urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) e o urubu-de-cabeça-amarela (Cathartes 

burrovianus) são encontrados nas proximidades de agrupamentos humanos.  

 

Em meio a canaviais e culturas, foram observados os Columbiformes avoante 

(Patagioenas picazuro) e a rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti). Embora não 

verificado na rea, é comum em culturas deste tipo a ocorrência de  Caprimulgiformes, 

como bacuraus (Chordeiles acutipennis), que nidificam no solo – hábito comum também 

entre os Columbiformes supramencionados. 

 

Em áreas alagadas ou alagadiças, nas várzeas inundáveis das margens de rios e canais, 

foram observadas aves aquáticas como jaçanã (Jacana jacana), socó (Tigrisoma fasciatum) e 

garça-branca-grande (Casmerodius albus), além do pato doméstico (Cairina moschata). 

 

Os ambientes alagadiços também são locais propícios à ocorrência de anfíbios 

diversos, tendo sido ouvida na campanha de campo a vocalização característica da rã-

assoviadeira  (Leptodactylus  fuscus). 

 

No caso dos manguezais, deve ser salientada a existência do caranguejo Ucides cordatus, 

espécie de ocorrência exclusiva em manguezais e freqüentemente utilizada como 

bioindicador para monitoramento destes ecossistemas. 
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Relatório Fotográfico - Fauna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A. Bimaculatus (lambari)

Carcara plancus (carcará)
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Rotophaga ani (anu preto)

Falco peregrinus 
(Falcão peregrino) 
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Passer domesticus (pardal)

Rupornis magnirostris (gavião carijó)
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Ameiva ameiva (calango verde)

Bothrops jararaca (jararaca)
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Hypsiboas albomarginatus (perereca)

Rhinella granulosus (sapo)
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4.3.2 Unidades de Conservação 

 
4.3.2.1  Áreas de Proteção Permanente (APPs) 

 

A Resolução CONAMA N° 303, de 20 de março de 2002, define conceitos e dispõe 

sobre parâmetros, definições e limites das Áreas de Proteção Permanente. 

 

Considerando os artigos descritos nesta Resolução e o diagnóstico ambiental realizado 

para este empreendimento, foram encontradas as seguintes APPs: 

 

 A faixa marginal do rio Paraíba do Sul (considerando parte I do o Art. 3°, que 

constitui como APP a área situada em faixa marginal, medida a partir do nível mais 

alto, em projeção horizontal, com largura mínima de 200 m para o curso d’água com 

duzentos a seiscentos metros de largura); 

 A faixa marginal das Lagoas de Grussaí, Iquipari, Açu, Salgada, do Taí e do Veiga 

(considerando parte III do o Art. 3°, que constitui como APP a área situada ao 

redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de cem metros 

para as que estejam em áreas rurais, exceto corpos d’água com até vinte hectares de 

superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros); 

 A faixa de restinga situada entre o Sul de Campos dos Goytacazes e o Norte de São 

Francisco de Itabapoana (considerando parte IX do o Art. 3°, que constitui como 

APP a área situada nas restingas em faixa mínima de trezentos metros, medidos a 

partir da linha de preamar máxima ou em qualquer localização ou extensão, quando 

recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de 

manguezais); 

 O Manguezal da Ilha de Carapeba e o associado ao estuário do Rio Paraíba do Sul 

(considerando parte X do o Art. 3°, que constitui como APP as áreas situadas em 

manguezal, em toda sua extensão); e 

 A faixa costeira de praias situada entre o Sul de Campos dos Goytacazes e o Norte 

de São Francisco de Itabapoana, área de ocorrência de desova de Caretta caretta 
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(considerando parte XV do o Art. 3°, que constitui como APP as praias onde ocorre 

nidificação e reprodução da fauna silvestre); 

  

4.3.2.2  Unidades de Conservação (UCs) 

 

O presente documento tem por objetivo fornecer informações sobre as propostas de 

criação de Unidades de Conservação na Área de Influência do empreendimento, e 

sobre a mais importante UC próxima a esta área, que compreende as faixas marítimas e 

costeiras dos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São 

Francisco de Itabapoana. 

 

A) Unidades de Conservação (em fase de criação) 

 

Parque Municipal do Mangue de Carapeba (Unidade de Proteção Integral): 

 

O Parque Municipal do Mangue de Carapeba, ainda está em processo de criação. 

Sua proposta de criação está inserida no Plano Diretor do Município de Campos 

dos Goytacazes, e está sendo analisada por uma comissão da Câmara de Vereadores 

deste município, desde a Audiência Pública realizada no dia 07/11/2007. 

  

A área desta futura Unidade de Conservação está localizada na Praia do Farol, na 

divisa dos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, e já foi área de 

estudo técnico-ambiental da ONG Mundo da Lama, em 2003, com o objetivo de 

analisar e recuperar o ecossistema local. Os objetivos de criação do parque serão a 

educação e preservação ambiental, além de criar oportunidades para os estudos de 

fauna e ecologia local. 
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Área de Proteção Ambiental de Iquipari (Unidade de Uso Sustentável) 

  

A Área de Proteção Ambiental de Iquipari ainda não foi criada. Segundo o Diretor 

de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São João da Barra, 

Sr. Alex Firme, o processo ainda está na fase de estudos para elaboração do 

diagnóstico ambiental da região da Lagoa de Iquipari. 

  

Após a finalização do estudo, será marcada uma reunião pública com a comunidade 

local, e outras partes interessadas para discussão das propostas de plano de manejo 

desta Unidade. Acredita-se que até o final deste ano seja emitido o decreto de 

criação da APA. 

 

B) Unidade de Conservação próxima, com elevada importância ecológica 

 

Tendo em vista que, a teoria ecológica sugere que fatores como a diversidade de 

hábitats favorece a diversidade biológica, a maior riqueza de espécies e confere em 

determinadas áreas, mais heterogêneas, maior importância ecológica (ANDOW, 

1991).   

 

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

 

O Parque foi avaliado como sendo a UC próxima a Área de Influência do 

empreendimento, com maior importância ecológica. Foi criado em 29 de abril de 

1988 e está localizado a Nordeste do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo cerca de 

14.860 ha de planície arenosa costeira entre os Municípios de Macaé e Quissamã, 

abrigando dezoito lagoas costeiras (Fotos 1 e 2). 
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No interior da planície são encontrados outros inúmeros corpos d´águas, como 

lagunas e brejos, salobros e de água doce, tanto temporários como permanentes.  

 

A distribuição das chuvas é fortemente sazonal, com mínima mensal no inverno 

(41mm) e máxima no verão (189mm); a precipitação anual é de 1.100mm. A 

temperatura média anual é de 22,6ºC, com máxima em janeiro (29,7ºC) e mínima em 

julho (20,0ºC) (ARAUJO et al. 1998). 

 

O solo arenoso, pobre em nutrientes, sempre foi um dos fatores limitantes ao 

estabelecimento de atividades agrícolas em áreas de restingas, e esse fato contribuiu 

para manter relativamente preservadas diversas comunidades vegetais na região de 

Macaé, séculos após o início da colonização. Entretanto, a exploração petrolífera da 

Bacia de Campos e a recente emancipação política dos distritos de Carapebus e 

Quissamã, estão iniciando a grande e preocupante transformação desses ambientes 

(ARAUJO et al., 1998 apud SANTOS et al., 2004). 

 

Fotos 1 e 2: Vista aérea  Restinga de Jurubatiba 
Fonte: www.tuyuyu.com.br 
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Segundo COGLIATTI-CARVALHO et al. (2001), este Parque Nacional ocupa uma 

extensão de 60 km ao longo da costa (ARAUJO et al., 1998). PEREIRA et al. (2004) 

explicita a grande diversidade de hábitats e riqueza florística na extensão do parque. 

 

Diversos estudos têm sido realizados na área do PNRJ, sendo este caracterizado 

fisionômica e floristicamente em dez zonas (COGLIATTI-CARVALHO et al. 

2001). 

 

Esta classificação adotada para as formações regionais do PNRJ foi proposta por 

ARAUJO et al. (1998), a saber: 

 

 Formação praial graminóide (halófila-psamófila reptante); 

 Formação pós-praia (arbustiva fechada de pós-praia); 

 Formação de Clusia (arbustiva aberta de Clusia);  

 Formação de Ericaceae (arbustiva aberta de Ericaceae);  

 Formação de mata de restinga (mata periodicamente inundada);  

 Formação de mata paludosa (mata permanentemente inundada);  

 Formação de mata de cordão arenoso;  

 Formação arbustiva aberta de Palmae;  

 Formação graminóide com arbustos (herbácea brejosa); e  

 Formação aquática.  

 

Entre as formações, destacam-se as florestas inundáveis, que se localizam nas 

depressões entre os cordões de areia da restinga. O maior conjunto florestal está 

localizado entre as lagoas Comprida e Carapebus, no qual se encontram espécies 

raras, como o uanani (Symphonia globulifera) e guanandi (Callophyllum brasiliense) 

(SEMADS, 2001). 

 

Ainda segundo a SEMADS (2001), as áreas florestadas apresentam muitas espécies 

de valor econômico, como o angelim-rosa (Andira fraxinifolia), o aderno (Astronium 
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graveolens), a caxeta (Tabebuia cassinoides), o ipê-amarelo (Tabebuia crysotricha), a 

cabureíba (Myrocarpus frondosus) e o embiruçu (Eriotcheca pentaphylla). 

 

Espécies da flora endêmicas, com restrita distribuição geográfica na restinga entre 

Macaé-Quissamã, e ameaçadas de extinção são encontradas na área do parque em 

elevado número, como a erva-de-passarinho (Struthanthus dorothyi, Barrosoa atlântica, 

mata-cachorro (Connarus nodosus), pau-sangue (Cróton macrocalyx), duguétia (Duguetia 

rhizantha), ingá-da-praia (Inga maritima), capixim (Mollinedia glabra) e chanana (Turnera 

lucida). 

 

A fauna da região é pouco conhecida, pois só recentemente foram iniciados estudos 

sistematizados na restinga. Entretanto, os levantamentos realizados por instituições 

de pesquisa fluminenses desde 1996, já permitiram comprovar a importância do 

acervo faunístico, que reúne espécies extintas em outras restingas do Estado. 

 

A faixa litorânea é uma área importante de refúgio para muitas espécies, entre elas o 

papagaio chauá (Amazona rhodocorytha), já extinto em outras restingas, e espécies 

endêmicas como a borboleta Menander felsina e a borboleta da restinga (Parides 

ascanius). Há também aves aquáticas residentes, aves migratórias de várias espécies 

(como os maçaricos – Família Scolopacidae), pequenas populações de garças 

(Família Ardeidae), maguaris (Ardea Cocoi), carões (Família Aramidae), frangos 

d'água (Gallinula Chrolopus), jaçanãs (Família Jacanidae), gaviões (Família 

Accipitridae), a cegonha brasileira (Euxemura maguari), a lontra (Lutra longicondis) e o 

jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris). 

 

A falta de um Plano de Manejo implantado é responsável pela geração de conflitos 

em seu uso que afetam tanto o Parque quanto seu entorno. Dentre estes usos 

conflitantes podem ser citados as plantações de coco, a pesca em lagoas, e o uso 

público descontrolado, além da ocorrência de loteamentos irregulares e queimadas 

de canaviais no entorno do Parque. 
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Sua relevância no contexto ambiental regional relaciona-se a ocorrência de um dos 

poucos ecossistemas de restinga ainda preservados no litoral do Estado, pela sua 

grande extensão, heterogeneidade de formações e hábitats presentes dentro dos 

limites do parque e o acervo faunístico, reunindo inclusive espécies extintas em 

outras restingas e que utilizam esta área como refúgio. 

 

 

4.3.3 Ecossistemas Marinhos 

 

4.3.3.1 Plâncton 

 

A caracterização das comunidades planctônicas para o presente estudo foi realizada em 

função das peculiaridades da região onde serão operados os terminais portuários e na 

área onde se pretende dragar material arenoso, para constituir o aterro hidráulico 

onshore. 

 

O estudo foi desenvolvido inicialmente a partir de uma caracterização regional baseada 

em dados pretéritos disponíveis na literatura técnica de levantamentos realizados em 

áreas abrangentes (Projeto REVIZEE - Score Central). Neste sentido foram 

considerados alguns trabalhos realizados sobre os diversos aspectos da biota 

planctônica na região da costa brasileira entre a Baía de Todos os Santos e Cabo de São 

Tomé. 

 

Nestas informações, foram agregados os resultados obtidos em monitoramentos de 

campo executados pela Ecologus Engenharia Consultiva, em estações próximas à 

área de dragagem (área de influência indireta). Desta forma, serão apresentados 

resultados obtidos com a 1a e 2a Campanhas de Monitoramento da Comunidade 

Planctônica Marinha, no contexto da implantação dos programas ambientais previstos 

na Licença de Instalação (LI Nº FE012725) do Porto do Açu. 
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O Plâncton é constituído por organismos incapazes de manter sua distribuição 

independentemente da movimentação das massas de água.  De um modo geral, quer 

seja devido ao pequeno tamanho, quer seja pela relativa baixa capacidade de natação, 

os organismos planctônicos ficam à deriva, obedecendo a hidrodinâmica marinha. 

Muitos organismos, porém, realizam migrações verticais diárias, apresentando, assim, 

algum controle de sua movimentação vertical, no entanto são incapazes de controlar 

sua distribuição horizontal que é determinada pela dinâmica da movimentação das 

massas de água. É composto, basicamente, pelo fitoplâncton e zooplâncton 

(YONEDA, 1999). 

 

Denomina-se fitoplâncton o conjunto de organismos microscópicos, 

predominantemente autotróficos e produtores primários de matéria orgânica, que 

vivem na coluna d’água e derivam em função dos movimentos da água (CRESPO & 

SOARES-GOMES, 2002). 

 

O fitoplâncton é constituído de microalgas unicelulares (raras são filamentosas) 

pertencentes a mais de uma dezena de classes, dentre as quais quatro predominam 

quantitativamente: Diatomophyceae (diatomáceas), Dinophyceae (dinoflagelados), 

Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos) e Cryptophyceae (criptomônadas). As 

diatomáceas e os dinoflagelados são encontrados tanto em regiões costeiras quanto 

oceânicas, ao passo que os cocolitoforídeos são mais comuns em águas oceânicas e as 

criptomônadas em regiões costeiras (PARSONS et al., 1984). Ao longo da plataforma 

continental brasileira também são freqüentes, além dos quatro grupos já mencionados, 

algas das classes Prasinophyceae (prasinomônadas) e Chlorophyceae (algas verdes) 

(BRANDINI et al., 1997). 

 

A Importância do uso do fitoplâncton como indicadores de qualidade da água e, por 

conseguinte, ambiental, deve-se ao fato de que estes organismos respondem à 

amplitude e freqüência das variações físicas e químicas que agem sobre o meio, sendo 
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amplamente utilizados no monitoramento de ambientes aquáticos (PRIGYEL et al., 

1999). 

 

Zooplâncton é o conjunto dos organismos aquáticos heterotróficos que vivem 

dispersos na coluna de água, apresentando pouca capacidade de locomoção, porém 

grande parte destes organismos tem a capacidade de realizar migrações verticais na 

coluna de água. Estas migrações permitem-lhes, não só escaparem dos predadores, mas 

também aproveitarem correntes de fundo para se deslocarem para regiões onde as 

condições ambientais lhes são mais favoráveis (YONEDA, 1999). 

 

Dentre estes organismos, os mais numerosos são os crustáceos e dentre estes se 

destacam os copépodos (PARSONS et al., 1984). No entanto, praticamente, todos os 

filos de invertebrados marinhos estão representados no Zooplâncton, ao menos durante 

alguma fase do ciclo de vida (NIBAKKEN, 1993). 

 

O zooplâncton é importante por desempenhar um papel crucial na transferência da 

energia sintetizada pelo fitoplâncton para animais superiores na teia trófica. Além disso, 

o zooplâncton pode ser utilizado como indicador da qualidade da água, já que esses 

pequenos organismos respondem rapidamente às modificações do ambiente, tais como 

a poluição orgânica, adição de produtos químicos, elevação da salinidade, aumento ou 

redução da acidez da água e outras interferências prejudiciais ao ambiente (YONEDA, 

1999). 

 

O ictioplâncton é a parte do zooplâncton que inclui os ovos e larvas de peixes. Tal 

separação se justifica pela presença expressiva desses estágios nas amostras de 

Plâncton, uma vez que a grande maioria dos teleósteos marinhos está presente no 

Plâncton durante as fases iniciais do ciclo de vida (CRESPO & SOARES-GOMES, 

2002). 
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Em nenhum outro momento que não durante a fase planctônica, é possível encontrar 

juntas, tantas espécies de peixes cujos adultos têm os mais diferentes tamanhos, hábitos 

alimentares e hábitats. Além dessa grande relevância ecológica, o estudo do 

ictioplâncton é também de fundamental importância econômica no contexto da 

atividade pesqueira (YONEDA, 1999). 

 

O estudo do ictioplâncton está relacionado com a identificação e a avaliação de 

recursos pesqueiros, e dinâmicas de populações. O estudo sobre distribuição e 

densidade de ovos é importante, pois permite delimitar as épocas de desova, os locais 

de recrutamento e, até mesmo, calcular os estoques de algumas espécies de valor 

comercial, além de avaliar as modificações espaços-temporais da composição de 

recursos pesqueiros (CRESPO & SOARES-GOMES, 2002). 

 

A) Caracterização Regional 

 

BASSANI et al. (1999) realizaram um levantamento das informações disponíveis 

sobre o sistema planctônico do litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro. Os 

autores analisaram os trabalhos publicados nas áreas de Fitoplâncton, Zooplâncton 

e Ictioplâncton, das primeiras expedições oceanográficas estrangeiras que visitaram 

o Brasil, até aquelas realizadas na década de 80. Neste trabalho foram destacadas as 

espécies características das massas de água na região, bem como os padrões de 

sazonalidade desses organismos. Foi apresentada a evolução e o estado de 

conhecimento da biota, no sentido de fornecer subsídios para futuros estudos nesta 

área, importante pela sua condição socioeconômica ligada à exploração de petróleo 

e pela riqueza biológica associada ao fenômeno da ressurgência. 

 

Segundo estes autores, o fitoplâncton da região entre Cabo Frio e a foz do rio 

Paraíba do Sul foi investigado durante uma comissão oceanográfica onde foi 

avaliada a influência da drenagem continental, sentida através de algumas espécies de 

Chaetoceros e uma influência de águas costeiras, constituídas por espécies 
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predominantemente neríticas. Nessa região, foram encontrados valores de 

densidades inferiores a 104 cél/L, principalmente ao norte de Cabo Frio 

(VALENTIN et al., 1978 apud BASSANI et al., 1999). 

 

CUPELO (2000) apresentou sua dissertação de mestrado acerca das frações pico, 

nano e microfitoplanctônicas na profundidade do máximo de clorofila na costa 

central do Brasil (13,5º - 23ºS). O picoplâncton heterotrófico dominou em 

abundância em todas as estações. Em termos de biomassa, as menores frações (pico 

e nanoplâncton) foram as mais representativas. A comunidade 

planctônica/microbiana foi influenciada pelos gradientes espaciais horizontais 

(distância da costa e feições topográficas) e verticais (características hidrológicas). A 

profundidade de coleta foi o fator determinante na estrutura da comunidade 

planctônica. Estações rasas apresentaram maior contribuição do compartimento 

autotrófico.  

 

A análise das variáveis planctônicas e ambientais evidenciou que a produção na 

costa central do Brasil ocorreu de forma independente à disponibilidade de 

nutrientes. Dentre todos os dados apresentados, algumas estações (ao sul e a leste 

do Cabo de São Tomé e ao sul de Vitória) podem ser utilizadas em comparações e 

avaliações quali-quantitativas da biota fitoplanctônica da área em questão. 

 

VILLAC et al. (2002) realizaram um levantamento com o objetivo de reunir 

informações sobre a distribuição e ecologia das diatomáceas do gênero Pseudo-

nitzschia no litoral brasileiro. Os autores ressaltaram a importância do referido 

estudo, já que das 22 espécies descritas, 9 podem ser neurotóxicas. O referido 

gênero encontra-se distribuído ao longo do litoral brasileiro, sendo até agora 

identificadas 11 espécies: P. australis, P. brasiliana, P. cuspidata, P. delicatissima, P. 

fraudulenta, P. multiseries, P. multistriata, P. pseudodelicatissima, P. pungens , P. cf. heimii e P. 

cf subfraudulenta.  
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Os autores também ressaltam que o caráter de transição oceanográfica da região 

central da costa brasileira (Baía de Todos os Santos, ao norte fluminense) propicia, 

além de uma maior riqueza de espécies, também uma alta densidade celular em 

alguns locais do Espírito Santo e do Cabo de São Tomé. 

 

Segundo BASSANI et al. (1999), os resultados realizados e disponíveis na literatura 

até então revelavam uma grande quantidade de espécies identificadas para a área, o 

litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, independentemente das épocas em que 

foram realizados e das metodologias empregadas. Foram encontradas 391 unidades 

taxonômicas, distribuídas em 269 diatomáceas, 114 dinoflagelados, 4 

silicoflagelados, 2 cocolitoforídeos, 1 cianofícea e 1 xantofícea. 

 

Analisando dados de abundância de zooplâncton, VALENTIN & MONTEIRO-

RIBAS (1993) identificaram áreas ecologicamente distintas na plataforma entre o 

arquipélago de Abrolhos e Cabo Frio: (a) uma região imediatamente ao sul de 

Abrolhos (18o – 20o S), que é dominada por populações típicas da Água Tropical da 

Corrente do Brasil, com baixa biomassa e grande diversidade específica; (b) o setor 

entre 20oS e o Cabo de São Tomé, que representa uma zona de transição onde 

ocorrem tanto espécies tropicais quanto subtropicais; (c) a região ao sul do Cabo de 

São Tomé, com maior biomassa e menor diversidade de zooplâncton, e onde 

ocorrem em maiores concentrações as espécies associadas a ACAS. 

 

Os resultados preliminares da biomassa zooplanctônica coletada na primeira 

operação do Programa REVIZEE – Costa Central foi apresentado por 

BONECKER et al. (1996). Os valores de biomassa variaram de 1,34 a 33,55 

g/100m3 nas estações compreendidas entre Cabo de São Tomé (RJ) e Rio Doce 

(ES), e de 0,38 a 3,54 g/100m3 naquelas sobre os montes submersos da cadeia 

Vitória-Trindade. Diante dessa variação, pôde-se observar ainda que as amostras 

obtidas nas estações costeiras e sobre os montes apresentaram valores de biomassa 

mais elevados que aquelas obtidas nas estações mais profundas. 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.3 - 94

 

SCHUTZE & MACHADO (1998) estudaram a variação quantitativa do 

zooplâncton coletado na costa sudeste do Brasil, entre Cabo Frio e Vitória, 

abrangendo, portanto, regiões pertencentes à Bacia de Campos. O zooplâncton foi 

coletado pelo navio oceanográfico Marion Dufresne, durante a realização da 

Expedição MD – 55/ Brasil, em maio de 1987. No referido trabalho, foram 

estudadas amostras obtidas de três estações localizadas entre Cabo Frio e Vitória. As 

amostras foram coletadas com rede de plâncton com malha de 200µm, em arrastos 

verticais, nas profundidades de 50, 200 e 600m.  

 

Os autores puderam identificar 17 grupos taxonômicos pertencentes ao holo e 

meroplâncton, com densidades variando entre 436org/m3 e 80org/m3. Uma 

diminuição na densidade do zooplâncton foi observada com o aumento da 

profundidade de coleta. 

 

Os copépodes predominaram em todas as estações e em todas as profundidades, e 

foram representados pelas ordens Calanoida, Cyclopoida, Poecilostomatoida e 

Harpacticoida. Apesar dos copépodes diminuírem quantitativamente conforme 

aumentava a profundidade, assim como os demais organismos. 

 

Os resultados disponíveis na literatura mostram que as águas dos litorais do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo apresentam altas densidades de zooplâncton, 

especialmente nas águas costeiras e/ou sob influência das águas de ressurgência. A 

composição específica é bem diversificada, com os maiores valores de 3 a 4 bits/ind 

em águas tropicais da Corrente do Brasil. As variações populacionais são 

dependentes não só dos ciclos biológicos próprios das espécies, mas também da 

sazonalidade dos fenômenos de ressurgência, principalmente nas águas de 

plataforma e oceânicas.  
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A diferença na densidade total do zooplâncton entre verão e inverno é um 

fenômeno encontrado em várias regiões costeiras do Estado do Rio de Janeiro, 

como em frente à Baía de Guanabara e Baía de Ilha Grande. 

 

Sobre o ictioplâncton, no trabalho realizado durante o Projeto JOPS, em EKAU & 

MATSUURA (1996), foram encontradas, na região oceânica próxima ao Cabo de 

São Tomé, larvas ictioplanctônicas de cerca de 60 famílias, sendo as mais 

abundantes as espécies mesopelágicas das famílias Myctophidae, Gonostomatidae e 

Stomiidae, que dominaram nas estações mais profundas e oceânicas, além das 

famílias de peixes demersais como Gobiidae, Scaridae e Serranidae, que foram mais 

freqüentes em estações mais costeiras. Entretanto, foram encontradas poucas larvas 

das famílias Clupeidae e  Engraulidae. 

 

NONAKA (1999) e NONAKA et al. (2000) estudaram a distribuição e a abundância 

de larvas de peixes na costa leste do Brasil utilizando dados coletados em três 

cruzeiros oceanográficos. As amostras de Plâncton foram coletadas com rede bongo 

através de arrastos oblíquos, em um total de 186 estações oceanográficas. Foram 

analisadas 45.615 larvas e identificados 83 táxons (77 famílias e 6 grupos 

taxonômicos em nível de ordem). A presença do Banco de Abrolhos contribuiu 

para a maior diversidade sendo que, dos taxa identificados, 35 pertenceram ao grupo 

associado a recifes, 29 ao grupo pelágico e 16 ao grupo demersal. As larvas de 

famílias mesopelágicas (Myctophidae, Phosichthyidae, Sternoptychidae, 

Bregmacerotidae, Gonostomatidae e Paralepididae) foram dominantes nas estações 

oceânicas, sendo representadas principalmente por Myctophidae, que constituiu 

25% da densidade total de larvas nos três cruzeiros. 

 

Dentre os 16 gêneros, 8 espéies de larvas de Myctophidae foram identificadas, além 

de 7 espécies na fase juvenil. Diaphus spp., Lepidophanes guentheri e Myctophum affine 

foram os principais representantes da família. No grupo associado a recifes, as 

famílias Gobiidae, Scaridae e Serranidae foram dominantes, constituindo em média 
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70% das larvas do grupo, nos três cruzeiros. As larvas das famílias demersais, 

associadas a substrato inconsolidado, foram pouco representativas.  

 

Diferenças sazonais de captura foram evidentes para grande parte dos taxa, sendo 

que as maiores capturas ocorreram principalmente no verão. Quatro assembléias de 

larvas foram observadas na região: Oceânica; Banco de Abrolhos; Transição e 

Nerítica, entre Vitória e Cabo Frio. As assembléias de larvas refletiram os 

ecossistemas propostos para a região em função das características oceanográficas, 

distribuição de nutrientes, clorofila-a e fitoplâncton: região oceânica ao sul do 

Banco, e região nerítica entre Vitória e Cabo Frio. 

 

B) Caracterização da Área de Influência Indireta 

 

Serão apresentados aqui os resultados da 1ª e 2ª Campanha de Monitoramento da 

Comunidade Planctônica Marinha (realizadas em novembro de 2007 e junho de 

2008 respectivamente), relativos à implementação dos Programas Ambientais do 

Porto do Açu. 

 

Foram dimensionados, para estas campanhas, 18 pontos de amostragem, no 

entanto, foram considerados especificamente para este diagnóstico os dados 

coletados nas Estações do bota-fora, por se localizarem em área com maior 

profundidade e, conseqüentemente, por serem os pontos de coleta mais próximos à 

área marítima de empréstimo, distante aproximadamente 4,5 km. 

 

As coordenadas das Estações de coleta são apresentadas no Quadro 4.3.3.1-1, e 

representadas graficamente, a seguir, no mapa  (Figura 4.3.3.1-1). 
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QUADRO 4.3.3.1-1: COORDENADAS DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA  

COMUNIDADE PLANCTÔNICA (DATUM SAD 69) 
COORDENADAS ESTAÇÃO 
LESTE NORTE 

16B 317489 7590993 

17B 317735 7592216 

18B 317956 7592974 

 

A análise da estrutura das comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas foi realizada 

utilizando-se os seguintes índices: riqueza taxonômica, densidade, equitabilidade e 

diversidade específica. 
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Figura 4.3.3.1-1: Disposição das 
Estações de Coleta 
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Fitoplâncton 

 
A comunidade fitoplanctônica está representada por 6 divisões: Classe 

Bacillariophyceae (diatomácea), Dinophyceae (dinoflagelado), Classe Cyanophyceae 

(cianobactéria), Classe Crisoficeae (silicoflagelado, ebriídeo), Classe 

Prymnesiophyceae (cocolitoforídeo), Classe Euglenophyceae (euglenofícea), bem 

como alguns organismos ciliados que foram reunidos em dois grupos à parte 

denominados “Ciliados aloricados” e “Tintinídeos”. A composição taxonômica e 

densidade do fitoplâncton nas duas campanhas são apresentadas no Anexo 4.3.3.1-1. 

 
A análise preliminar dos dados revelou uma comunidade fitoplanctônica constituída 

por grupos taxonômicos característicos de regiões tropicais, sobretudo marcada pela 

alta densidade de espécies de diatomáceas de habitat marinho nerítico, com 

ocorrência de algumas espécies de águas temperadas, conforme já havia sido 

observado na análise dos dados do EIA do Porto do Açu (CAL, 2006). 

 
A riqueza de táxons (Figura 4.3.3-2) se manteve uniforme, não apresentando 

diferenças marcantes no número de táxons entre as estações amostradas, porém em 

relação às campanhas, a 2ª apresentou riqueza mais elevada. 
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Figura 4.3.3.1-2: Riqueza Taxonômica por Estação de Coleta. 
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O levantamento taxonômico apresentou as diatomáceas como o grupo com maior 

freqüência nas Estações de coleta, contribuindo com 74,2% do total de táxons na 2ª 

campanha e correspondendo a um aumento de aproximadamente 7% em relação à 

1ª campanha. 

 

Os valores de densidade celular total, avaliada através da contagem do número de 

células fitoplanctônicas são apresentados na Figura 4.3.3.1-3. Nota-se maiores 

densidades na 2ª campanha. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à contribuição por parte dos grupos taxonômicos, constatou-se que os 

principais componentes do fitoplâncton foram as diatomáceas, dinoflagelados e 

cianobactérias (por ordem decrescente de densidade). 

 

Dos táxons mais significativos quantitativamente podemos destacar as diatomáceas 

Thalassionema nitzschioides, Chaetoceros cf. affinis e exemplares da família 

Rhaphoneidaceae A.  Também foram encontrados exemplares do dinoflagelado 

Gymnodiniales 1A. 
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Figura 4.3.3.1-3: Densidade Celular Total de Fitoplâncton  
por Estações de Coleta. 
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Os valores de equitabilidade1 variaram de 0,77 a 0,78 na 1ª campanha e de 0,78 a 

0,82 na 2ª. Através dos valores de equitabilidade observados, pode-se dizer que 

todas as estações de coleta apresentaram uma uniformidade entre os grupos 

taxonômicos presentes e as respectivas abundâncias relativas, resultado de um 

ambiente estável se considerado os cenários pontuais. 

 

Quanto à diversidade específica2 os valores variaram de 3,62 bits.cel-1 a 3,87 bits.cel-1 

na 1ª campanha e de 4,25 bits.cel-1a 4,52 bits.cel-1 na 2ª campanha, revelando um 

índice classificado como alto, o que reflete a dominância de um único grupo 

taxonômico (diatomáceas). 

 

Os valores da diversidade específica para as duas campanhas realizadas revelaram 

uma comunidade fitoplanctônica diversificada com um índice classificado como 

alto. Os valores obtidos para a área de amostragem caracterizam a região como uma 

área costeira, corroborando a natureza da comunidade fitoplanctônica encontrada. 

 

Zooplâncton 

 

Os resultados obtidos na análise quali-quantitativa do zooplâncton da área 

amostrada, nas proximidades da área marítima de empréstimo, apresentaram um 

total de 49 táxons distribuídos em grandes grupos, famílias e espécies (Anexo 

4.3.3.1-1). 

 

                                                 
1 A equitabilidade (J’) é a proporção de representantes por táxon de cada amostra. O cálculo deste índice indica a 
homogeneidade da distribuição dos táxons da amostra. Varia de 0 a 1 e, considera-se uma distribuição uniforme 
dos grupos taxonômicos presentes em uma amostra se os valores de equitabilidade apresentam-se maiores que 
0,5 (CAVALCANTI & LARRAZÁBAL, 2004). 
2 A diversidade específica foi calculada segundo o índice proposto por SHANNON-WEAVER (1949), no qual 
os resultados são expressos em bits.cel-1 e os valores oscilam entre 0 e 5. A diversidade específica é definida como 
alta quando os valores se apresentam acima de 3 bits.cel-1; média, se os valores oscilam entre 3 e 2 bits.cel-1; baixa, 
com valores entre 2 e 1 bits.cel-1 e muito baixa se os valores forem menores que 1 bit.cel-1 (CAVALCANTI & 
LARRAZÁBAL, 2004). 
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Os resultados apontam os copépodas como o grupo de maior freqüência nas 

amostras analisadas, em comparação aos demais táxons observados nas Estações de 

amostragem, contribuindo com 32% do total de táxons identificados na 1ª 

campanha e 44,4% do total na 2ª campanha. 

 

A riqueza taxonômica apresentou-se praticamente uniforme entre as estações de 

coleta, sendo observado um ligeiro aumento de riqueza de táxons na 2ª campanha 

(Figura 4.3.3.1-4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A densidade total de organismos em geral não apresentou grande variação entre as 

Estações de coleta. A menor densidade ocorreu na 2ª campanha, Estação 17B 

(Figura 4.3.3.1-5), decorrente da menor densidade de copépodas encontrados nesta 

amostra em relação às demais. 
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Figura 4.3.3.1-4: Riqueza Taxonômica por Estação de Coleta. 
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Cinco espécies de copépodas apresentaram os maiores valores de densidade, 

considerando as duas coletas realizadas: Temora turbinata; Corycaeus giesbrechti, Oncaea 

venusta (observada somente na 2ª campanha), Paracalanus quasimodo e Clausocalanus 

furcatus. 

 

Os resultados evidenciaram, portanto, uma composição de espécies típicas de águas 

da região nerítica e da região nerítico/oceânica, conforme observado por 

BRANDINI et al. (1997). 

 

A espécie Temora turbinata possui a peculiaridade de ser um copépoda abundante nos 

Oceanos Atlântico Norte, Índico, Pacífico Leste, Mar do Japão e Nova Zelândia. 

Foi detectado no Brasil, no litoral do Sergipe, no final da década de 80. Atualmente 

ocorre em toda a costa Sul e Sudeste do país, sendo uma das espécies dominantes 

do zooplâncton, no setor euhalino de estuários e na plataforma continental 

(LOPES, 2004), habitat compatível com o observado na região de estudo. 

Figura 4.3.3.1-5: Densidade Total de Zooplâncton por  
Estação de Coleta. 
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Os valores de equitabilidade variaram de 0,42 a 0,44 na 1ª campanha e de 0,60 a 0,64 

na 2ª campanha. Portanto, somente as amostras da 2ª campanha estiveram acima de 

0,5, indicando uma distribuição uniforme dos grupos taxonômicos. 

 

Os valores observados para o índice de diversidade estiveram entre 2,19 bits.ind-¹ a 

2,26 bits.ind-¹ na 1ª campanha e de 3,28 bits.ind-¹ a 3,60 na 2ª campanha. É avaliada 

como média na 1ª campanha e alta na 2ª. 

 

Os resultados apresentam, de modo geral, espécies típicas de águas de plataforma e 

costeira, com temperaturas superiores a 25ºC e salinidade acima de 30. Como 

exemplo citam-se as espécies de copépoda Temora turbinata e Corycaeus giesbrechti 

observada com grande densidade nas amostras das duas campanhas realizadas. 

 

Ictioplâncton 

 

A análise da estrutura da comunidade foi realizada utilizando-se os índices 

Quantidade Total e Densidade Total, de ovos e larvas. Cada um destes índices foi 

analisado de acordo com a rede utilizada para coleta (500 e 330 µm). 

 

A Quantidade Total de ovos e larvas foi obtida através da contagem dos indivíduos 

observados em determinada fração da placa de análise. 

 

Os valores de Densidade Total de ovos e de larvas foram obtidos, calculando-se o 

número de indivíduos capturados pelo volume de água filtrada em cada Estação de 

coleta, e expressa em ovos/100m3. 

 

No Anexo 4.3.3.1-2 é apresentado um quadro com a Densidade Total de ovos e 

larvas observados nas Estações de coleta. 
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a) Ovos de Peixes: 

As amostras de ovos de peixes analisadas, coletadas tanto com rede de 500 µm 

quanto com rede de 330 µm, apresentaram quantidades totais de ovos bastante 

reduzidas, nas Estações do bota-fora (16B, 17B e 18B). Nenhum dos ovos 

coletados, com qualquer uma das duas redes, foi identificado, considerando as 

duas campanhas. 

 

Considerando-se os 18 pontos de coleta utilizados no dois monitoramentos, 

foram encontrados apenas ovos de Engraulidae (família da manjuba e da 

anchova) e Trichiuridae (peixe-espada), e de táxons que não puderam ser 

identificados, devido à qualidade das amostras. 

 

As densidades, tanto na rede de 500 µm quanto na de 330 µm, apresentaram-se 

mais elevadas na 1ª campanha (Figuras 4.3.3.1-6 e 4.3.3.1-7). 

 
 
 

 

Figura 4.3.3.1-6: Densidade Total de Ovos Coletados  
com Rede de 500 µm. 
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b) Larvas de Peixes: 

 

Rede de 500 µm 

As larvas identificadas na área estudada fazem parte de famílias de peixes 

consideradas importantes recursos pesqueiros para a região, tais como 

Sciaenidae (família da corvina) e Engraulidae (família da manjuba e da 

anchova). 

 

Segundo BLAXTER & HUNTER (1982), a maioria das espécies tropicais da 

Família Engraulidae habita regiões costeiras, desovando principalmente na 

primavera e no verão.  

 

Da mesma forma que a Família Engraulidae, a Família Sciaenidae possui ampla 

distribuição geográfica e é característica de regiões tropicais e subtropicais. 

(CARNEIRO et al., 2005). 
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Figura 4.3.3.1-7: Densidade Total de Ovos Coletados  
com Rede de 330 µm. 
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Observa-se, maior densidade na 2ª campanha. A densidade mais elevada 

registrada foi na Estação 18B durante a 2ª campanha (9,16 larvas/100m3) 

(Figura 4.3.3.1-8).  Nas Estações 17B e 18B não foram encontradas larvas 

durante a 1ª campanha. 

 
 
 

 
As larvas pertencentes à Família Engraulidae contribuíram com a maior 

porcentagem em relação ao total de larvas identificadas, nas duas campanhas 

realizadas, seguida da Cynoscion sp. Família Sciaenidae (Figura 4.3.3.1-9). 
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Figura 4.3.3.1-8: Densidade Total de Larvas Coletadas  
com Rede de 500 µm, por Estações de Coleta 
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Figura 4.3.3.1-9: Distribuição dos Táxons das Amostras 
Coletadas com Rede de 500 µm nas duas campanhas. 
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Rede de 330 µm 

Nas amostras coletadas utilizando-se a rede de 330 µm, observou-se um total 

de aproximadamente 60 larvas, considerando-se as duas campanhas realizadas. 

Foi identificado um total de 12 táxons de larvas de peixe onde onze, estiveram 

presentes apenas na 2ª campanha. 

 

Na rede de 330 µm também foram identificadas, em maior quantidade, larvas 

das famílias Sciaenidae (família da corvina) e Engraulidae (família da manjuba e 

da anchova). 

 

A densidade total registrada a partir das amostras coletadas na 1ª campanha 

com rede de 330 m foi de 3,2 larvas/100m3, enquanto que a densidade das 

amostras da 2ª campanha foi de  111,7 larvas/100m3. No Quadro 4.3.3.1-2 é 

apresentada a densidade total de larvas observadas nas Estações de Coleta 

durante as campanhas. 

 
QUADRO 4.3.3.1-2: DENSIDADE TOTAL DE LARVAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

CAMPANHAS TÁXONS/ESTAÇÕES 
1ª 2ª 

H. jaguana 0,0 5,7 
O. oglinum 0,0 3,8 

Engraulidae 0,0 34,6 
S. brasiliensis 0,0 3,8 
Sciaenidae 0,0 7,7 

Cynoscion sp. 0,0 17,3 
M. ancylodon 0,0 1,9 
Stellifer sp. 0,0 17,3 

Gerreidae 1,0 0,0 
Gobiidae 0,0 1,9 

S. guachancho 0,0 1,9 
Paralichthyidae 0,0 9,6 
Não-identificadas 2,2 5,7 

Total 3,2 111,7 
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Como observado na rede de 500 µm, as larvas da família Engraulidae 

contribuíram com a maior porcentagem do total de larvas identificadas 

conforme apresentado na Figura 4.3.3.1-10, seguido pelas espécies Cynoscion 

sp. e Stellifer sp., ambas da Família Sciaenidae. 
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Fazem parte destas famílias espécies de peixes considerados importantes 

recursos pesqueiros para a região como exemplos, a manjuba e a anchova 

(Família Engraulidae), espécies com ampla distribuição geográfica na costa 

brasileira, sendo encontradas predominantemente em águas tropicais e 

subtropicais das Américas (MCGOWAN & BERRY, 1983 apud SILVA et al., 

2003). 

 

Outro exemplo importante de recurso pesqueiro cuja larva foi encontrada nas 

amostras analisadas é a corvina (Família Sciaenidae), que da mesma forma que 

os engraulídeos, possui ampla distribuição geográfica e é característica de 

regiões tropicais e subtropicais. É encontrada em toda a costa brasileira, sendo 

abundante nas regiões Sudeste e Sul (CARNEIRO et al., 2005). 

 

Figura 4.3.3.1-10: Porcentagem dos Táxons Encontrados nas Amostras 
Coletadas com Rede de 330 µm nas duas campanhas. 
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C) Conclusão 
 

Destacam-se no fitoplâncton, a alta densidade de espécies de diatomáceas de habitat 

marinho nerítico como Asterionellopsis glacialis, e costeiras como a família 

Rhaphoneidaceae. Durante a 2ª Campanha foi observada maior densidade na 

comunidade fitoplanctônica, esta mudança pode ser referente às variações sazonais 

sofridas pelas comunidades, o que só poderá ser confirmado através da realização de 

campanhas periódicas. 

 

No zooplâncton, as espécies de copépoda Acartia lilljeborgi, Temora turbinata e 

Paracalanus crassirostris podem ser utilizadas como indicadores de massa d’água da 

zona costeira e foram observadas em grande densidade nas amostras coletadas. Os 

resultados do ictioplâncton, por sua vez, também está de acordo com as 

características da comunidade nectônica da região, conforme se caracteriza a seguir. 

 

4.3.3.2 Nécton 

 

O Nécton pode ser considerado como o conjunto de animais aquáticos que se movem 

livremente na coluna de água, com o auxílio dos seus órgãos de locomoção: nadadeiras 

ou outros apêndices. Fazem parte do Nécton usualmente os peixes, os mamíferos 

marinhos, os quelônios e outros, como os crustáceos e alguns moluscos.  

 

LALLI & PARSONS (1995) consideram como integrantes do Nécton: peixes, grandes 

crustáceos, lulas e outros cefalópodes, excluindo as cobras marinhas, tartarugas 

marinhas, mamíferos marinhos e aves oceânicas. LERMAN (1985), por sua vez, 

considera as lulas (cefalópodes), peixes, tartarugas marinhas, mamíferos marinhos e 

aves marinhas como integrantes do Nécton. Cabe ressaltar que no presente 

Diagnóstico as aves marinhas não foram consideradas como integrantes do Nécton. 

 

Os organismos nectônicos podem ser: 
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 Pelágicos, quando passam a maior do seu ciclo de vida na coluna de água, sem 

terem um contato permanente com o substrato;  

 Demersais, quando passam a maior parte do seu ciclo de vida em contato 

permanente com o substrato.  

 

Em regiões costeiras, segundo YÃNEZ-ARANCIBIA (1986), mais de 99% do Nécton 

costeiro é composto por peixes. Nas áreas oceânicas, esta relação pode ser um pouco 

diferente.  

 

No contexto do presente diagnóstico, serão abordados os seguintes grupos de 

organismos nectônicos: os peixes (pequenos pelágicos, grandes pelágicos, teleósteos 

demersais e elasmobrânquios), cefalópodes, crustáceos, mamíferos marinhos e 

quelônios marinhos. 

 

A) Peixes 

 

A Superclasse Peixes está dividida em duas classes: Classe Osteichthyes e Classe 

Chondrichthyes. 

 

Os Osteichthyes apresentam esqueleto ósseo, bexiga natatória, opérculo ósseo 

cobrindo a câmara branquial e escamas ganóides, ciclóides ou ctenóides de origem 

mesodérmica. A Classe Osteichthyes é dividia em duas subclasses: Sarcopterygii e 

Actinopterygii. A grande maioria dos peixes atuais, cerca de 30 ordens e 25.000 

espécies, faz parte da Subclasse Actinopterygii. Estes estão organizados em três 

infraclasses (divisão): Chondrostei, Holostei e Teleostei (FIGUEIREDO & 

MENEZES, 1978). 

 

Os Chondrichthyes basicamente diferem-se dos Osteichthyes por apresentam 

esqueleto cartilaginoso, área branquial exposta sem a presença de um opéculo e 

ausência de bexiga natatória. A classe está dividida em duas subclasses: Subclasse 
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Elasmobranchii (tubarões e raias) e Subclasse Holocephalii (quimeras) (Fonte: 

www.sbeel.org.br ).  

 

Os peixes da divisão Teleostei constituem mais de 99% de todas as espécies 

incluídas em Osteichthyes, são os mais diversificados e surgiram há 200 milhões de 

anos. Ocorrem em uma grande diversidade de hábitats marinhos e, 

conseqüentemente, constituem um grupo extremamente heterogêneo em termos de 

anatomia, comportamento e ecologia (PAES, 2002). 

 

A região costeira do Estado do Rio de Janeiro apresenta orientação NE-SW na 

região Norte Fluminense, sendo interrompida entre Cabo Frio e Paraty, onde a 

direção é predominantemente E-W. Na região entre Cabo Frio e Maricá, com o 

prolongamento do Cabo Frio na feição de fundo, avançando cerca de 20 km mar 

adentro, a inflexão da linha de costa e do conjunto de curvas batimétricas causam 

modificações, tanto na topografia como no relevo (ZEMBRUSCKI, 1979). Esta 

inflexão proporciona o desenvolvimento de ambientes costeiros diferenciados, ao 

Sul e ao Norte da Ilha de Cabo Frio. Ao Sul ocorre um litoral retilíneo exposto a 

regimes hidrodinâmicos intensos, e ao Norte, o litoral apresenta-se recortado e 

exposto a um hidrodinamismo menos intenso.  

 

Desta forma, ambientes distintos proporcionam diferentes tipos de associações 

ictiológicas que dominam cada ambiente (MUEHE, 1979; SILVA, 1985). A área de 

influência do empreendimento abrange uma das feições fisiográficas e ambientes 

descritos acima e portanto, considerada nesse Diagnóstico. 

 

A região costeira do Norte do Estado do Rio de Janeiro se encontra dentro da 

Província Zoogeográfica Marinha, denominada Província do Caribe, caracterizada 

por uma grande unidade que se estende em direção ao Norte da costa brasileira, a 

partir do Norte de Cabo Frio. Esta Província é marcada pela ocorrência de fauna 

eminentemente tropical, associada aos grupos cosmopolitas, em especial, aos taxa 
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oceânicos de hábitos batipelágicos e demersais, como aqueles pertencentes às 

Famílias Istiophoridae, Coryphaenidae, Scombridae e Carcharhinidae, e a maioria da 

ordem dos Myctophiformes (BIZERRIL & COSTA 2001).  

 

Uma série de cruzeiros de larga escala, denominada Série REVIZEE Pelágicos, foi 

realizada na região Sudeste-Sul do Brasil, com o objetivo de fazer o inventário e 

avaliar o potencial de espécies pelágicas de pequeno e médio porte entre os anos de 

1996 e 2000. Foi utilizada a metodologia de ecointegração (hidroacústica) pelágica, a 

bordo do “N/O Atlântico Sul", que investigou a margem externa da plataforma 

continental e talude superior entre 22ºS e 34ºS, do Cabo de São Tomé (RJ) ao Chuí 

(RS) (FIGUEIREDO et al., 2002).  

 

O mesmo programa caracterizou a fauna nectônica demersal da região Sudeste-Sul 

brasileira, entre agosto e outubro de 1996 e de abril a junho de 1997. 

 
Pequenos Pelágicos 

 

Os pequenos pelágicos na costa brasileira compõem variadas espécies, como a 

família Exocoetidae do peixe-voador, que ocorre nas áreas sobre o limite da quebra 

de plataforma e do talude continental, e as agulhas (Família Belonidae), associadas 

em diferentes graus a áreas costeiras. Ainda nesta categoria, estão incluídas várias 

famílias como Clupeidae representadas pelas várias espécies de sardinhas, a 

Engraulidae pelas manjubas, Carangidae (xaréu, xerelete, pampo, guaivira, entre 

outros), Lutjanidae (cioba, caranha, vermelho, entre outros), Mugilidae (tainha, 

parati), Sphyranidae (bicuda), Didontidae (baiacu) entre outras famílias compõem a 

ictiofauna denominada de pequenos pelágicos. A maioria das espécies se caracteriza 

por um tamanho relativamente pequeno, até 50 cm, e habitam o ambiente pelágico, 

incluindo a região nerítica sobre a plataforma continental. 
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Durante os inventários de espécies dos cruzeiros da Série REVIZEE Pelágicos, o 

batipelágico Maurolicus stehmanni foi à espécie mais abundante com cerca de 25% do 

total capturado, seguida pelo peixe-espada (Trichiurus lepturus -10%), anchoveta 

(Engraulis anchoita – 7,3%), Synagrops spinosus (6,8%) e Bregmaceros cantori (5,8%) entre 

os pequenos pelágicos. As duas espécies mais abundantes apresentaram ampla 

distribuição ao longo da área de pesquisa, estando presentes em pelo menos 50% 

dos lances de pesca efetuados (FIGUEIREDO et al., 2002).  

 

Analisando as campanhas oceanográficas, realizadas pelo mesmo projeto, 

MADUREIRA et al., (2004) confirmaram a presença do batipelágico Maurolicus 

stehmanni no litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (Área de Influência do 

empreendimento), corroborando os estudos anteriormente citados.  

 

a) Espécies de Pequenos Pelágicos Raras, Endêmicas e Ameaçadas de 

Extinção: 

Apesar de não haver espécies de peixes pelágicos em risco de extinção, várias 

espécies de pequenos pelágicos estão correndo sérios riscos de sobreexplotação 

na costa Sudeste-Sul brasileira. O MMA (2004) divulgou uma lista com as 

espécies de peixes ameaçadas de extinção e sobreexplotação na costa brasileira 

dentre as espécies citadas encontram-se: Engraulis anchoita (anchoveta); Sardinella 

brasiliensis (sardinha-verdadeira); Caranx crysos (xerelete); Balistes carolinensis 

(cangulo-branco) e Balistes vetula (cangulo-rei), que ocorrem na costa Sudeste-Sul e 

possuem interesse econômico.  

 
Grandes Pelágicos 
 
O grupo dos grandes peixes ósseos pelágicos encontrados na região Sudeste do 

Brasil é composto principalmente por atuns, bonitos, serras e cavalas (Família 

Scombridae) e agulhões (Famílias Istiophoridae e Xiphiidae). Em sua maioria, as 

espécies aqui abordadas são altamente migratórias, com seus estoques apresentando 
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áreas de distribuição que se estendem, em alguns casos, por todo o Oceano 

Atlântico, ou mesmo em outros oceanos.  

 

O Quadro 4.3.3.2-1 caracteriza a ocorrência e distribuição das principais espécies 

de grandes pelágicos, explotados na região Sudeste brasileira.   
 

QUADRO 4.3.3.2-1: OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS PRINCIPAIS GRANDES PELÁGICOS NA 
REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA 

Ordem PERCIFORMES 

Família Coryphaenidae 
 

Coryphaena hippurus 

 

O dourado é uma espécie circuntropical oceânica (ZAVALA-CAMIM, 1986; 
DIEDHIOU, 1996). MENEZES & FIGUEIREDO (1980) citam a espécie como 
abundante no Norte e Nordeste ocorrendo no Sudeste/Sul. As larvas são encontradas em 
regiões tropicais de todos os oceanos.   Chegam a atingir até 2 m de comprimento. O 
maior exemplar citado por FIGUEIREDO & MENEZES (1980) encontra-se no Museu 
de Zoologia da USP e mede 1,18 m. Regularmente capturada na pesca de atuns com 
espinhel, linha de mão e na pescaria de currico em toda a costa brasileira. No Sul e Sudeste 
é capturado também na pesca de bonito-listrado com isca viva. 

Família Scombridae 
Thunnus albacares 

 

A albacora-laje é uma espécie oceânica, epipelágica, de distribuição circunglobal, com 
maior abundância em águas equatoriais e tropicais, ocorrendo em toda a costa brasileira. 
Os limites de temperatura da água do mar para a sua ocorrência situam-se entre 18 e 31°C, 
aproximadamente. Sua distribuição em relação à profundidade é determinada pela estrutura 
vertical da temperatura, ocorrendo em maior abundância normalmente dentro ou acima da 
termoclina. Durante as fases juvenis e de desova, contudo, costuma formar grandes 
cardumes na superfície. 

 
Thunnus alalunga 

 

A albacora-branca é uma espécie oceânica que ocorre em águas tropicais e temperadas de 
todos os oceanos, incluindo o Mar Mediterrâneo, sendo porém, pouco abundante em áreas 
equatoriais. No Oceano Atlântico, ocorre desde a superfície até pelo menos 600 m, sendo 
a sua distribuição fortemente influenciada pela estrutura térmica vertical. Na área 
equatorial, ocorre normalmente abaixo da termoclina, entre 200 e 300 m. No Atlântico Sul, 
é capturada principalmente com espinhel e isca viva. Encontra-se presente em toda a costa 
brasileira, sendo porém bem mais abundante na costa Sudeste. 

 
Katsuwonus pelamis 

 

O bonito-de-barriga-listrada, ou bonito-listrado, é uma espécie oceânica cosmopolita que 
costuma formar grandes cardumes na superfície. Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e 
Pacífico, em temperaturas superiores a 15°C. Espécie de pequeno tamanho que atinge a 
maturidade sexual em torno de 50 cm, com 2 anos de idade (MATSUURA, 1982). As 
maiores concentrações de larvas são observadas na zona equatorial, entre 5° N e 5°S, de 
forma difusa, entre o Mar do Caribe e o Golfo de Guiné. A desova é feita de forma 
oportunista, bastando que as condições hidrológicas sejam favoráveis, com temperaturas 
acima de 25°C. 

Família Scombridae 
Scomberomorus cavalla 
 

A cavala ocorre no Brasil desde a costa Norte até o Rio de Janeiro (COLLETTE e 
RUSSO, 1979). ZAVALA-CAMIN (1983) cita a ocorrência até Ubatuba,SP. A espécie 
também está presente no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (LUBBOCK e 
EDWARDS, 1981). Epipelágica e nerítica é freqüentemente encontrada em áreas de recifes 
(COLLETTE & NAUEN, 1983). A salinidade é o fator de maior influência na sua 
distribuição, limitando sua aproximação de áreas costeiras influenciadas pelas descargas 
fluviais (FURTADO JR., 1997). De acordo com IBAMA (1994), ocorre além da isóbata de 
20 m. O tamanho máximo registrado para a espécie é de 1,73 m de comprimento e 45 kg 
de peso (COLLETTE & NAUEN, 1983).  
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Ordem PERCIFORMES 

Família Xiphiidae 
Xiphias gladius 

 

O espadarte ou meca é uma espécie oceânica cosmopolita, epi e mesopelágica, 
distribuindo-se em águas tropicais e temperadas de todos os oceanos e ocorrendo em toda 
a costa do Brasil. Apresenta uma ampla tolerância térmica, ocorrendo de 5° a 27°C, desde 
a superfície até profundidades superiores a 600 m (NAKAMURA, 1985). 

FONTE: BASE DE DADOS TROPICAIS - BDT - www.fishbase.com 
 

a) Espécies de Grandes Pelágicos Raras, Endêmicas e Ameaçadas de 

 Extinção: 

Para a ictiofauna marinha listada pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais - IUCN, BAILLIE & GROOMBRIDGE 

(1996), citam que algumas espécies de grandes pelágicos podem estar sendo 

consideradas ameaçadas de extinção na costa brasileira. 

 

Todavia, como estas espécies se distribuem por grandes extensões oceânicas, não 

raro por todos os oceanos do mundo, nenhuma das espécies de teleósteos 

pelágicos encontra-se sob risco imediato de extinção biológica, embora alguns 

estoques estejam sendo explorados em níveis acima da sua capacidade máxima 

sustentável na costa brasileira (ICCAT, 2000).    

 

A IUCN (2007) indica os seguintes estoques de teleósteos pelágicos como 

ameaçados no Atlântico Sul: albacora-branca (Thunnus alalunga), atum (T. maccoyii), 

atum-cachorra (T. obesus), atum-verdadeiro (T. thynnus) e espadarte (Xiphias 

gladius).  

 

Peixes Demersais  

 

A avaliação do Ministério do Meio Ambiente (MMA/SBF, 2002a) das áreas 

prioritárias para a conservação dos recursos demersais considera a área entre Arraial 

do Cabo e Cabo Frio, como áreas prioritárias (Figura 4.3.3.2-1). Contudo, por ser a 
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região costeira do Norte Fluminense composta por mangues e estuários, sua 

importância biológica não pode ser negligenciada.  

 

Ressalta-se, ainda, que as áreas sensíveis relacionadas aos recursos demersais foram 

criadas, atribuindo maior relevância aos pequenos pelágicos e aos teleósteos 

demersais e, dessa forma, regiões ricas em outros recursos como a carcinofauna não 

foram avaliadas, ainda de forma significativa na costa brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na costa brasileira foram inventariadas 617 espécies de teleósteos demersais 

marinhos e estuarinos, distribuídos em 26 ordens e 118 famílias. As regiões Sudeste 

e Sul abrangem 66 espécies de 42 famílias e 15 ordens. Destas aproximadamente 

70% são demersais, 15% bento-pelágicas, 10% batidemersais e 3% recifais. A 

maioria das espécies é subtropical (85%), sendo o restante, tropical (6%) e 

temperada (3%), além de 6% que habitam águas mais profundas. As principais 

ordens em números de espécies são: Perciformes (42%), Pleuronectiformes (16%), 

Gadiformes (7,5%), Scorpaeniformes (6%), Syngnathiformes (6%).  

 

O número de espécies por famílias: Paralichthyidae (7), Serranidae (5), 

Cynoglossidae (4), Pinguipedidae (3), Sciaenidae (3), Carangidae (2), Macrouridae 

Figura 4.3.3.2-1:  Áreas de 
interesse para a preservação dos 
teleósteos demersais no Rio de 

Janeiro. Cor laranja indica área de 
importância biológica elevada. 

Adaptado de: MMA/SBF, 2002a.
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(2), Ophidiidae (2), Percophidae (2), Phycidae (2), Syngnathidae (2), Synodontidae 

(2), Acropomatidae (1), Ariommatidae (1), Atherinidae (1), Batrachoididae (1), 

Berycidae (1), Blenniidae (1), Centriscidae (1), Cheilodactylidae (1), Clinidae (1), 

Congridae (1), Diodontidae (1), Fistulariidae (1), Gobiidae (1), Haemulidae (1), 

Lophiidae (1), Malacanthidae (1), Merlucciidae (1), Mugilidae (1), Mullidae (1), 

Ophichthidae (1), Opistognathidae (1), Peristediidae (1), Polymixiidae (1), 

Polyprionidae (1), Scorpaenidae (1), Sebastidae (1), Trachichthyidae (1), Triglidae 

(1), Uranoscopidae (1), Zeidae (1).  

 

Vinte e duas são as espécies de teleósteos demersais endêmicas do Brasil, de 

distribuição restrita à costa brasileira. Dos quais, 16 são da ordem dos Perciformes, 

2 dos Pleuronectiformes, 2 dos Scorpaeniformes,1 dos Anguilliformes e 1 dos 

Siluriformes. Cinco espécies são endêmicas da costa Central e do Sudeste, sendo 

que: 

 Demersais: Hexanematichthys grandoculis (ordem Siluriformes, família Ariidae) e 

Calamus mu (ordem Perciformes, família Sparidae); 

 Bento-Pelágicas: Xenodermichthys copei (ordem Osmeriformes, família 

Alepocephalidae) e Ventrifossa macropogon (ordem Gadiformes, família 

Macrouridae); 

  Bati-demersal: Penopus microphthalmus (ordem Ophidiiformes, família Ophidiidae); 

 Espécies endêmicas: cinco espécies endêmicas considerando o Sudeste e Sul do 

Brasil: Myrophis frio (Anguilliformes: Ophichthidae); Peristedion altipinne 

(Scorpaeniformes: Peristediidae), Lonchopisthus meadi (Perciformes: 

Opistognathidae); Pseudopercis numida (Perciformes: Pinguipedidae); e Symphurus 

kyaropterygium (Pleuronectiformes: Cynoglossidae).  

 

Em levantamentos realizados pelo REVIZEE nas costas Sudeste-Sul, com o uso de 

espinhel-de-fundo de cabo principal de aço, foram evidenciadas maiores capturas de 

teleósteos no inverno e primavera na costa Sul e no outono na costa Sudeste 

(HAIMOVICI et al., 2004).  
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As principais espécies ou gêneros nas capturas em peso, considerando os teleósteos, 

foram: o peixe-batata (Lopholatilus villarii - 28,4%), abrótea (Urophycis cirrata - 18,8%), 

cherne-poveiro (Polyprion americanus - 10,4%), cherne (Epinephelus niveatus - 5,3 %), 

namorado (Pseudopercis numida - 4,0%), sarrão (Helicolenus dactylopterus lahillei - 3,0 %), 

pargo-rosa (Pagrus pagrus - 1,3%) e congro-rosa (Genypterus brasiliensis - 1,0%). 

Numericamente tiveram certa importância, as moréias do gênero Gymnothorax e a 

merluza (Merluccius hubsi) 

 

O Quadro 4.3.3.2-2 apresenta as principais espécies da icitiofauna demersal 

exploradas na região Sudeste do Brasil. 
 

QUADRO 4.3.3.2-2: PRINCIPAIS EXEMPLARES DA ICTIOFAUNA DEMERSAL  
EXPLORADA  NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

Ordem PERCIFORMES 

Espécie Nome Vulgar Habitat 
Família Serranidae 

Acanthistius brasilianus 

 

garoupa bentopelágico 

Mycteroperca acutirostris 

 

badejo-mira recifal 

Mycteroperca bonaci 

 

badejo-quadrado recifal 

Epinephelus itajara 

 

mero recifal 

continua
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 continuação 

Ordem PERCIFORMES 

Espécie Nome Vulgar Habitat 
Família Branchiostegidae 

5 Epinephelus niveatus  

 

cherne verdadeiro demersal 

Lopholatilus villarii 

 

batata demersal 

Família Centropomidae 
Centropomus undecimalis 

 

robalo recifal 

Família Sparidae 
Pagrus pagrus 

 

pargo rosa recifal 

Família Pinguipedidae 
Pseudopercis numida 
 

 

namorado demersal 

         FONTE: BIZERRIL & COSTA (2001) -  www.fishbase.com 
 
 

a) Espécies da Ictiofauna Marinha Demersal Raras, Endêmicas e 

  Ameaçadas de Extinção: 

Da ictiofauna marinha listada pela IUCN (2007), BAILLIE & 

GROOMBRIDGE (1996), algumas espécies demersais são consideradas 

ameaçadas na costa brasileira. As espécies Epinephelus itajara (mero) e E. nigritus 

(cherne-negro) pertencem à Província Zoogeográfica Marinha do Caribe, 

ocorrendo no Brasil desde a Região Amazônica até a Região Sudeste. E. itajara 
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está associada aos recifes na plataforma interna e E. nigritus aos fundos 

inconsolidados da plataforma externa e do talude.  

 

FERREIRA & MAIDA (1995) realizaram um levantamento sobre E. itajara no 

Brasil e sugerem que, por seu tamanho e habitat, este é muito vulnerável às 

pescas comercial e amadora e, por esse motivo, sua abundância diminuiu na 

última década.  

 

Elasmobrânquios (Chondrichthyes) 

 

Segundo a Sociedade Brasileira para Estudos de Elasmobrânquios – SBEEL, os 

elasmobrânquios (Subclasse Elasmobranchii) constituem o grupo mais diversificado 

dos peixes cartilaginosos ou Chondrichthyes, reunindo de 929 a 1.164 espécies 

recentes de tubarões e raias. Em acepção mais abrangente, neste caso equivalente a 

do próprio termo Chondrichthyes, os elasmobrânquios podem também incluir as 

quimeras, um grupo menos diversificado e conhecido de peixes cartilaginosos 

(Subclasse Holocephalii) (Fonte: www.sbeel.org.br ). 

 

No litoral Norte do Rio de Janeiro, Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento, ocorrem as seguintes espécies de elasmobrânquios: Dasyatis sp., 

Rhinobatos percellens, Mustelus higmani, Carcharhinus brachyurus, Rhizoprionodon lalandii e R. 

porosus de possível ocorrência no Espírito Santo (RINCÓN & GADIG, 1999). DI 

BENEDITTO et al. (1998) e PAES et al. (1998) citam as seguintes espécies para o 

litoral do Rio de Janeiro: Squatina argentina, S. guggenheim, Zapteryx brevirostris, 

Psammobatis bergi, P. glandissimilis (Sinônimia: P. extenta), Rioraja agassizi, Atlantoraja 

castelnaui, A. cyclophora, Carcharhinus plumbeus, C. acronotus, C. brevipinna, C. limbatus e 

Rhizoprionodon porosus.  

 

Outros levantamentos de campo realizados por autores diversos permitem ainda 

relacionar algumas espécies de Chondrichthyes registradas no Estado do Rio de 
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Janeiro. ROSAS et al. (1991) mencionam a ocorrência de tubarão-tigre (Galeocerdo 

cuvieri) – exemplar capturado em Atafona no Município de São João da Barra litoral 

Norte do Estado.  

 

A grande predominância (65,85% do total) de espécies da Ordem 

Carcharhiniformes, no Estado do Rio de Janeiro, reflete a maior diversidade natural 

deste grupo. Na região, a composição da fauna mostra-se influenciada pelas 

Correntes do Brasil e das Malvinas, destacando-se também a presença do fenômeno 

de ressurgência em Cabo Frio, que determina o padrão de distribuição e abundância 

de algumas espécies de tubarões, sobretudo o tubarão-branco (Carcharodon carcharias) 

e o tubarão-baleia (Rhincodon typus) (JARDIM et al., 2000). 

 

HAIMOVICI et al. (2004) estudaram as espécies demersais capturadas com espinhel 

de fundo, na costa Sudeste-Sul brasileira. As principais espécies ou gêneros de 

elasmobrânquios nas capturas em peso foram: caçonetes das espécies Squalus 

megalops e S. mitsukurii (14,1%), cações do gênero Carcharhinus (4,5%), cação-bico-

doce, Galeorhinus galeus (1,6%) e os caçonetes Mustelus schmittii e M. canis (1,4 %).  

 

A avaliação do Ministério do Meio Ambiente das áreas prioritárias para a 

conservação dos elasmobrânquios, considera as áreas costeiras ao Norte do Rio de 

Janeiro e Sul do Espírito Santo, como uma região de conhecimento insuficiente para 

essas espécies (Figura 4.3.3.2-2). 
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a) Espécies de Elasmobrânquios Raras, Endêmicas e Ameaçadas de   

 Extinção: 

A ocorrência de espécies raras de elasmobrânquios no Brasil é mais observada 

na fauna demersal do talude, ou mesmo nas espécies mesopelágicas e 

batipelágicas, devido à dificuldade de amostragem em comparação com a 

plataforma continental. Vários elasmobrânquios demersais, como os do gênero 

Squalus e da espécie Heptranchias perlo, não eram observados com freqüência até o 

final da década de 80. Com as frotas espinheleiras operando no talude e a 

mencionada atuação do Programa REVIZEE, esses animais passaram a ser 

comuns nos desembarques, o que determinaria diferenças na concepção atual 

das categorias de ocorrências.  

 

Algumas espécies encontram-se em sério risco de sobrepesca e outras até 

ameaçadas de extinção, segundo critérios da IUCN (1994), como é o caso de 

Rhinobatos horkelii, M. fasciatus, Squatina guggenheim, S. occulta, Carcharias taurus, 

Mustelus schmitti, Galeorhinus galeus e Isogomphodon oxyrhynchus. Na sua maioria, as 

espécies em risco possuem uma distribuição mais ao Sul, onde a atividade 

pesqueira alcançou um maior desenvolvimento no país, sendo que existem 

Figura 4.3.3.2-2: Áreas de interesse 
para a preservação dos 
elasmobrânquios no Rio de Janeiro e 
sul do Espírito Santo. Cor amarela 
indica áreas de alta importância 
biológica; cor vermelha escura indica 
áreas de extrema importância 
biológica; cor verde indica áreas de 
conhecimento insuficiente. Adaptado 
de MMA/SBF (2002). 
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pesquisas indicando quedas nas capturas com índices alarmantes de mortalidade 

(PERES JR., 1998).  

 

Muitas espécies de tubarões e raias demersais apresentam evidências de 

vulnerabilidade, devido à sua dependência com o tipo de fundo e por sua 

modesta migração (estuarina e batial) quando comparada a das espécies pelágicas. 

Contudo, padrões migratórios não são sempre claros, principalmente, quando 

somente parte da população, geralmente a adulta, é a que migra.   

 

Outro problema a destacar, são as espécies pouco abundantes, que exigem séries 

amostrais longas durante algum tempo, até que um padrão possa ser visualizado.  

Nesse caso, incluem-se Narcine brasiliensis, Discopyge tschudii, Psammobatis spp. Torpedo 

puelcha, Etmopterus spp. entre outras. Um exemplo de pequeno migrador são as 

raias do gênero Myliobatis, que saem de águas entre 30-60 m para dar à luz a seus 

filhotes perto da praia (VOOREN, 1997). 

 

No entanto, não são somente as espécies demersais que apresentam indícios de 

declínio populacional. O tubarão-estrangeiro (Carcharhinus maou), espécie 

oceânica-pelágica, começa a apresentar evidências do impacto da pesca. A 

diminuição dos comprimentos máximos encontrados nos últimos cinco anos de 

prospecção pesqueira na Região Nordeste (o que serve de alerta para as outras 

regiões), em relação aos comprimentos máximos encontrados em referências 

bibliográficas para esta espécie, demonstra que os exemplares de grande tamanho 

não se encontram mais na população, sugerindo que o esforço de pesca crescente 

seria o principal determinante desta constatação (LESSA et al., 1999).  

 

Outra espécie que atrai crescente atenção é o tubarão-azul (Prionace glauca), pois "é 

capturado em grandes quantidades, suas populações não estão sendo avaliadas e 

os desembarques não são incluídos nas estatísticas pesqueiras" (MARIN et al., 

1998). Isto indica que espécies pelágicas também estão sofrendo diminuição de 
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seus estoques, mas que devido às suas características migratórias, essa diminuição 

não é evidente. 

 

Vários pesquisadores identificaram a sobrepesca e a captura acidental como as 

maiores ameaças para a fauna de elasmobrânquios no Brasil (ROSA & 

MENEZES, 1996). Além desses fatores, os autores identificaram ainda o 

procedimento de atos pesqueiros danosos, como a utilização de redes oceânicas 

de grandes dimensões e a prática de aproveitamento ilegal de partes dos animais 

com alto valor comercial como as nadadeiras.  

 

B) Moluscos Cefalópodes 

 

O polvo e a lula são os moluscos cefalópodes marinhos mais comuns, mas podemos 

encontrar ainda o náutilo e a sépia. Os cefalópodes possuem corpo mole revestido 

por um integumento denominado manto, locomoção através de tentáculos (polvo) 

ou no caso da lula através de jato propulsão (sifão), brânquias protegidas em uma 

cavidade paleal (formada pelo manto) e sistema circulatório fechado. São os maiores 

invertebrados conhecidos (Fonte: www.octopus.furg.br). 

 

A fauna de cefalópodes no Brasil é pouco conhecida, pela carência de estudos sobre 

os mesmos. Dessa forma, as informações sobre ocorrência e distribuição dos 

cefalópodes ainda estão baseadas no trabalho de HAIMOVICI et al. (1994) cuja lista 

de espécies está apresentada no Quadro 4.3.3.2-3. A ocorrência de cefalópodes ao 

longo da costa brasileira é evidenciada nos registros de captura pelas frotas 

pesqueiras, principalmente nas regiões Sudeste-Sul.  
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QUADRO 4.3.3.2-3: LISTA DE ESPÉCIES DE CEFALÓPODES PELÁGICOS – COSTA BRASILEIRA 
FAMÍLIA ESPÉCIE HABITAT 

Ordem SEPIOIDEA 
Spirulidae Spirula spirula pelágica 

Sepiolidae Semirrosia tenera 
Heteroteuthis atlantis 

fundo de lama 
mesopelágica 

Ordem TEUTHOIDEA 
Pickfordiateuthidae Pickfordiateuthis pulchella águas rasas 

Loliginidae 
Loligo sampaulensis 
Loligo surinamensis 
Doryteuthis plei 

águas costeiras 
nerítica 
acompanhante/pesca camarão 

Lycoteuthidae Sepioteuthis sepioidea água rasa/algas e corais 

Enoploteuthidae 
Abralia veranyi 
Abralia redfield 
Ancistrocheirus lesueuri 

 
oceânica 

Onychoteuthidae Onychoteuthis banksii 
Moroteuthis ingens 

oceânica 
oceânica epipelágica 

Architeuthidae Architeuthis sp  oceânica 

Ommastrephidae 

Illex argentinus 
Todarodes filippovae 
Ornithoteuthis antillarum 
Ommastrephes bartramii 
Ommastrephes pteropus 
Symplectoteuthis luminosa 
Hyaloteuthis pelagica 

oceânica e nerítica 
demersal do talude 
oceânica 
oceânica 
oceânica 
oceânica 
oceânica 

Thysanoteuthidae Thysanoteuthis rhombus epipelágica 

  Fonte: Haimovici et al. (1994). 
 
 

Os levantamentos de ecointegração (hidroacústica) pelágica realizados pelo 

REVIZEE identificaram “Registros Acústicos Profundos” (RAPs). Posteriormente, 

outros cruzeiros utilizaram uma combinação de acústica e diferentes artes de pesca 

com capacidade de amostrar a coluna d´água e o fundo com a finalidade de 

identificar o(s) organismo(s) associados aos RAPs (REVIZEE: Score Sul , 2005).  

 

A identificação de movimentos migratórios verticais na coluna e os resultados das 

capturas permitiram definir um cefalópode: o calamar argentino (Illex argentinus) 

como o principal componente dos RAPs (REVIZEE: Score Sul , 2005). Estes 

registros evidenciam a ocorrência deste organismo próximo a área de influência do 

empreendimento (Figura 4.3.3.2-3). 
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a) Espécies de Cefalópodes Raras, Endêmicas e Ameaçadas de Extinção: 

Apesar da ocorrência de cefalópodes ao longo da costa brasileira ser evidenciada 

quase que exclusivamente pelos registros de captura da atividade pesqueira, 

algumas espécies podem estar ameaçadas pela sobrepesca. O calamar argentino 

(Illex argentinus) figura na lista de espécies em perigo da IUCN no Atlântico Sul 

devido à intensa atividade pesqueira principalmente pelas frotas de pesca 

brasileiras e argentinas dedicadas à captura deste recurso (IUCN, 2007).   

 

Cabo Frio Cabo de São Tomé 

Figura 4.3.3.2-3: Mapa do relevo de fundo da região de estudos, construídos com um exagero vertical 
de 50 vezes, que permitem visualizar a forte associação entre a ocorrência dos RAPs (Illex argentinus) e 
o talude, assim como mostrar que as maiores ocorrências deles estão localizadas próximas ao fundo, 

tanto na região da quebra de plataforma quanto no talude.  Fonte: REVIZEE  Score Sul (2005). 
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C) Crustáceos 

 

A maioria das espécies do Subfilo Crustacea são marinhas. Dentro da Classe 

Malacostraca, a Ordem Decapoda possui seus representantes mais conhecidos, os 

camarões, as lagostas e os caranguejos. Estes são na maioria de vida marinha (90%): 

pelágicos, bentônicos, sedentários, errantes e crípticos. 

 

No Brasil, há várias espécies de crustáceos explorados de forma intensa como os 

camarões e as lagostas no Norte, Nordeste e Sudeste (Espírito Santo), e os camarões 

e os caranguejos demersais no Sudeste e Sul. A captura de organismos marinhos no 

Norte e Nordeste é realizada principalmente, pela pesca artesanal praticada com 

tecnologia tradicional e baixa autonomia de navegação (ARAÚJO et al., 1996), 

enquanto que no Sudeste e no Sul do Brasil, existem embarcações pesqueiras mais 

especializadas (HAIMOVICI, 1997; CERGOLE et al., 2003). 

 

A dinâmica da frota pesqueira de arrasto no Rio de Janeiro foi estudada, a partir das 

principais categorias de pescado presentes nos desembarques dos anos de 1998 e 

1999 nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, pelo IBAMA/RJ (TOMÁS & 

CORDEIRO, 2003).  A frota camaroneira foi identificada como representando 

34,8% do total de embarcações.  

 

Os camarões-rosa (Penaues brasiliensis e P. paulensis), assim como o camarão-vermelho 

(Peloticus muelleri), camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), camarão-branco 

(Litopenaeus schmitti) e o camarão barba-ruça (Artemisia longinaris) foram os principais 

componentes da carcinofauna, identificados nos desembarques. Grande parte das 

pescarias realizadas por esta frota, se encontra dentro da área de influência indireta 

do empreendimento, principalmente na região costeira adjacente a Campos dos 

Goytacazes.  
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a) Espécies de Crustáceos Raras, Endêmicas e Ameaçadas de Extinção: 

No Quadro 4.3.3.2-4 estão apresentados os crustáceos costeiros e pelágicos, 

presentes em áreas costeiras brasileiras, com ênfase para a região Sudeste, 

ameaçados pela intensa explotação, segundo o MMA (2004). 

 
QUADRO 4.3.3.2-4: LISTA DE INVERTEBRADOS MARINHOS  
AMEAÇADOS DE SOBREEXPLOTAÇÃO NA COSTA SUDESTE 

ESPÉCIE NOME VULGAR 

Ucides cordatum Uçá 

Callinectes sapidus Siri-azul 

Panulirus argus Lagosta 

Panulirus laevicauda Lagosta 

Farfantepenaues subtilis Camarão-rosa 

Litopenaeus schmitti Camarão-branco 

Xyphopenaues kroyeri Camarão-sete-barbas 
                                     Fonte: MMA, 2004 
 
 

4.3.3.3  Bentos 

 

Não foram encontrados na literatura, trabalhos específicos sobre a biota bentônica 

realizados exclusivamente na área de influência do empreendimento. No entanto, essa 

área fez parte de diversos levantamentos ambientais de larga escala. Diante dessa 

dificuldade na seleção de fontes de dados para compor inventários, estes foram 

divididos em dois diferentes ambientes: costeiro e de plataforma. O segundo, conta 

com dados obtidos em projetos de larga escala que apresentam estações de coleta em 

perfis perpendiculares à costa que, de alguma forma, cruzam, ou representam, a área de 

influência da atividade. 

 

Dentre os diferentes ecossistemas, o bentos desempenha papel vital tanto como 

receptor de energia proveniente dos pélagos, quanto como fornecedor de energia para 
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os organismos que se alimentam junto ao fundo (peixes e crustáceos, entre outros) 

além de nutrientes para o fitoplâncton. Portanto, o estudo da fauna bentônica é 

imprescindível para qualquer abordagem ecossistêmica que se pretenda realizar no 

ambiente marinho, embora haja uma forte tendência a miniaturizacão e redução da 

biomassa em comparação com o evidente aumento na diversidade até uma 

profundidade média de 2.000 m (GAGE & TYLER 1991, ETTER & MUULINEAUX 

2001). No litoral brasileiro, como em outras regiões tropicais e subtropicais, a fauna é 

composta por mais espécies com baixas abundâncias específicas, quando comparado a 

zonas temperadas (ALONGI, 1990). 

 

Em termos percentuais, a fauna de invertebrados marinhos da costa brasileira ainda é 

muito pouco estudada, pois o número de espécies citadas encontra-se entre 1 e 2% do 

total descrito em nível mundial, sendo comum na literatura a menção ao parco 

conhecimento acumulado sobre a fauna marinha do Atlântico Sul Ocidental. O 

conhecimento da biodiversidade do Bentos abaixo dos 20 m é restrito, tendo como 

situação extrema a da plataforma externa (abaixo da isóbata de 50 m) e do talude 

continental, considerados como grandes vazios em termos de conhecimento faunístico 

(MIGOTTO & TIAGO 1999). 

 

Um dos fatores que precisa ser considerado, quando se estuda os organismos 

bentônicos, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, é a sua distribuição 

heterogênea, formando manchas ou agregados, o que é bem conhecido na literatura. 

Como comprovado recentemente por PAIVA (2001), diferenças significativas podem 

existir entre as populações de organismos bentônicos, mesmo em duas áreas bem 

próximas entre si e que apresentam distribuições granulométricas e profundidades 

similares (200 m).  

 

Desta maneira, qualquer levantamento regional restringir-se-á aos estudos, até o 

momento, realizados e aos padrões gerais de distribuição geralmente atribuídos a essas 

regiões, até que novos estudos confirmem, ou não, o padrão preestabelecido. 
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A riqueza em termos de biodiversidade na região Sudeste é de difícil estimativa, pois 

estudos de variação espaço-temporal de organismos bentônicos inexistem na costa 

brasileira, devido à baixa freqüência de cruzeiros oceanográficos e à limitação dos 

dados, na sua maioria, obtidos por coletas pontuais. 

 

Como os organismos bentônicos são influenciados diretamente pelos seus habitats, a 

natureza e a distribuição dos sedimentos regionais da costa brasileira constituem um 

aspecto de fundamental importância. 

 

Entre a foz do Rio Itabapoana e o Cabo São Tomé, (região onde o empreendimento 

em foco está inserido) a plataforma interna é recoberta, predominantemente, por areias 

terrígenas de origem fluvial (Figura 4.3.3.3-1).  Neste trecho, vale destacar a descarga 

do rio Paraíba do Sul, que varia, sazonalmente, entre 500 e 2.000 m3/s (MUEHE, 

1995). Material em suspensão, medido a quase 30 km ao largo da foz, indica 

concentrações de 0,5 mg/l, fazendo parte de uma faixa de idênticas concentrações, que 

se estende do Rio Doce até as proximidades da Baía da Guanabara (SUMMERHAYES 

et al., 1976). 
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Em seu estudo na Bacia de Campos, HEITOR (1996) considera que a plataforma 

continental do Rio de Janeiro apresenta condições oceanográficas complexas, com 

sazonalidade no padrão de circulação de massas d´água, graças a ressurgência da Água 

Central do Atlântico Sul (ACAS), mais acentuada no período de verão, o que se 

observa em todo sudeste brasileiro.  

 

VALENTIN (1994) considera, ainda, que em função da topografia, a ACAS é mais 

intensa na região de Cabo Frio. As intrusões da ACAS podem ser consideradas como 

um importante mecanismo de movimentação de sedimentos e nutrientes na região e, 

Figura 4.3.3.3-1: Mapa de distribuição granulométrica dos sedimentos (diâmetro 
médio) adaptado de FIGUEIREDO JR. A. G., & TESSLER M.G. 2004 
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conseqüentemente, de enriquecimento orgânico (CARTER, 1988; GAETA, 1993), o 

que sugere um reflexo nas comunidades bentônicas. 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002) classifica a costa Norte do Estado Rio 

de Janeiro, até um pouco acima da foz do rio Paraíba do Sul, como de extrema 

importância para a biota bentônica, ressaltando a importância da região até a isóbata de 

200 m. Contudo, a partir da região costeira limítrofe dos Estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, ocorre uma diminuição acentuada das áreas de relevante importância 

biológica (Figura 4.3.3.3-2). 
 

 
 

 

 

Um dos estudos mais abrangentes da fauna bentônica foi realizado através do 

Programa REVIZEE. Considerando a região Sudeste-Sul da costa brasileira, várias 

campanhas oceanográficas foram efetuadas entre o Cabo de São Tomé (RJ) até o Chuí 

(RS). Os resultados aqui apresentados, neste estudo, restringiram-se apenas às estações 

localizadas entre a Baía da Ilha Grande e o Cabo de São Tomé, totalizando 39 estações 

amostradas em 2 cruzeiros oceanográficos realizados em março de 1998 (REVIZEE-

SUL, 2003). 

 

Figura 4.3.3.3-2: Área de extrema relevância para o Bentos 
adaptado de MMA 2002 
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Na área correspondente ao Rio de Janeiro, os grupos taxonômicos mais 

representativos foram os crustáceos e poliquetas. Outros grupos como os 

sipunculídeos, ofiuróides, gastrópodes e bivalves também apresentaram freqüências e 

abundâncias expressivas.  

 

Numa análise geral identificou-se que a maioria dos grupos registrados no Rio de 

Janeiro ocorreram principalmente entre 100-200 m de profundidade. O estudo também 

revelou que a região do Rio de Janeiro possui uma heterogeneidade sedimentar e 

conseqüentemente de microhabitats propícios para o estabelecimento de várias 

espécies (REVIZEE-SUL, 2003). 

 

ABSALÃO et al. (1999) estudaram as associações malacológicas na região de Macaé 

(RJ), mais especificamente na Área de Proteção Ambiental do Arquipélago de Santana. 

As coletas foram realizadas, em 1993, através de um pegador de fundo do tipo Van-

Veen, entre as isóbatas de 10 e 40 m. Duas associações entre os moluscos e o tipo de 

sedimento foram encontradas. Na primeira, as espécies Americuna besnardi, Crassinella 

martinicensis, Glycymeris longior, Carditamera floridana, Halystilus columna e Caecum ryssotium 

apresentaram-se dominantes nos sedimentos mais arenosos, enquanto que Adrana 

electa, Nucula puelcha, Cadulus brazileinsis, Periploma compressa e Macoma tenta dominaram 

em fundos mais lamosos. 

 

Inserido dentro do Projeto JOPS-II, a dissertação de mestrado de COSTA (2001) 

estudou a fauna de moluscos gastrópodes na região compreendida entre Abrolhos 

(BA) e o Norte do Estado Rio de Janeiro. As coletas foram realizadas em abril de 1995, 

através de coletores de fundo do tipo Van-Veen e box-corer, em 41 estações, entre as 

isóbatas de 20 e 1.400 m. Na Plataforma Continental as espécies dominantes foram 

Nassarius albus, Turritela exoleta, Finnela dubia e Alvania amberiana. 

 

Um estudo bastante abrangente sobre a distribuição dos poliquetas na Bacia de 

Campos foi realizado por ATTOLINI (1997) em sua dissertação de mestrado e 
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posteriormente publicada por ATTOLINI & TARARAM (2000). Os autores 

estudaram 57 estações situadas entre Itabapoana (RJ) e Cabo Frio (RJ), em 

profundidades que variavam entre 12 e 200 m. Eles definiram vários tipos de 

associações sazonais entre as espécies e os gradientes batimétricos e sedimentares.  

 

No inverno em sedimentos arenosos, encontrados geralmente na plataforma interna e 

média (5 a 50 m de profundidade) foram dominadas por espécies móveis e predadoras 

como Nephtys squamosa, Neanthes sp1, Typsyllis prolifera e Phylo felix. Em sedimentos mais 

finos, caracterizados pela elevada taxa de silte e argila Lumbrineris tetraura e Diopatra 

cuprea foram às espécies de poliquetas mais freqüentes e abundantes, enquanto que em 

sedimentos biodetríticos a associação dominante foi composta por Kinbergonuphis mixta, 

Tiposyllis prolifera e Neanthes sp1. No verão Goniada emerita, Kinbergonuphis mixta e Nephtys 

squamosa formaram a associação dominante. Em sedimentos mais finos, Chirimia amoena 

e Piromis roberti foram dominantes e em sedimentos biodetríticos a associação 

dominante foi composta pelas espécies Neanthes sp1, Tiposyllis prolifera, Eunice rubra e 

Kinbergonuphis mixta.  

 

Dentre os Crustacea, um grupo sempre bem representado é o dos Peracarida. 

Geralmente, os Peracarida são numerosos tanto em número de indivíduos como em 

espécies, compreendendo de 32 a 51% de todas as espécies macrobentônicas 

(HESSLER et al., 1979). A maioria dos Peracarida possui um ciclo de vida epibêntico 

apesar de algumas espécies serem tubícolas. Sua diversidade e abundância quase 

sempre excedem àquela de todos os demais Crustacea na Plataforma Continental e 

região batial. O fato deles não terem estágio larvar pelágico e requererem habitats 

específicos exibindo uma taxa baixa de dispersão faz com que sejam excelentes para 

estudos ecológicos e de distribuição. 

 

GALLERANI (1997) realizou um estudo específico sobre a distribuição das espécies 

de anfípodas na Bacia de Campos. Esse estudo estava inserido dentro do projeto 

“Monitoramento Ambiental da Bacia de Campos”. As coletas foram realizadas através 
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de um buscador de fundo do tipo Van-Veen, em 57 estações oceanográficas situadas 

entre as isóbatas de 10 e 180 m. Durante o inverno, as espécies mais freqüentes foram 

Phoxocephalopsis zimmeri, Ampelisca brevisimulata, Chevalia aviculae, Dulichiella appendiculata e 

Ampelisca panamensis.  

 

Durante o verão, as espécies que se destacaram foram Gammaropsis (Gammaropsis) 

thompsoni, Chevaliae aviculae, Ampelisca panamensis, Ampelisca pugetica, Photis longicaudata e 

Podocerus brasiliensis. O estudo ainda identificou as espécies Caprella penantis, Batea 

cuspidata, Colomastix pusilla, Metharpinia longirostris, Podocerus cristatus e Tiron biocelata, além 

dos gêneros Byblis, Haploops, Polycheria, Megaluropus e Laetmatophilus como novas 

ocorrências para a costa brasileira. 

 

O estudo de HEITOR (1996) registra a distribuição dos equinodermas na Plataforma 

Continental da Bacia de Campos. As coletas foram realizadas em 57 estações situadas 

entre 10 e 200 m de profundidade no inverno de 1991 e verão de 1992. Os ofiuróides 

apresentaram-se dominantes, correspondendo a mais de 57% do total de organismos 

identificados, seguido pelos asteróides (16%), holotúrias (13%), equinóides (10%) e 

crinóides (3%).  

 

Os resultados demonstraram três grupos de associações: o primeiro formado pelas 

estações que apresentavam um sedimento mais arenoso e cujas espécies dominantes 

foram Amphiodia planispina e Mellita sexiesperforata, o segundo formado por estações 

localizadas ao largo de Cabo Frio, que possuíam como características sedimento 

arenoso, com maiores teores de silte e argila e temperaturas reduzidas, influência da 

ACAS, sendo as espécies dominantes Amphiura joubini, A. complanata, A. flexuosa, 

Nudamphiura carvalhoi e Ludia ludwigi scotti.  

 

Um terceiro grupo foi caracterizado por espécies mais euritérmicas e euribatimétricas e 

ocorrência mais freqüente em estações que apresentavam sedimentos com teores 

biodetríticos, sendo as espécies mais representativas Ophiacantha pentacrinus, Ophiothrix 
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angulata, O. rathbuni, Ophionereis olivaceae, Ophiactis Iymani, Amphipholizona delicata, 

Amphipholis squamata, Ophiomusium acuferum, Ophioplax clarimundae, Tretocidaris spinosa, 

Stylocidaris lineata e Coscinasterias tenuispina. 

 

De uma forma geral, as espécies constituintes da fauna bentônica apresentadas neste 

diagnóstico, são as que provavelmente poderão ser encontradas na área do 

empreendimento em foco, desde que, observadas as devidas semelhanças com o tipo 

de substrato (areia média) e profundidade (13 a 17 m). 

 

4.3.3.4 Cetáceos e Quelônios Marinhos na Bacia de Campos 

 

De forma a poder contextualizar os impactos que a atividade de dragagem marítima 

pretendida, para implantação do aterro hidráulico na área do pátio terrestre do Porto 

do Açu poderá eventualmente causar, realizou-se um levantamento das informações 

disponíveis na literatura, sobre os cetáceos e quelônios com ocorrência assinalada para 

a Bacia de Campos. O Mapa 4.3.3-1, anexo ao final da Seção 4.3.3, apresenta as áreas 

prioritárias para conservação e rotas de migração destas espécies na área de influência 

do presente projeto. 

 

A) Cetáceos 

 

A ordem Cetácea possui 83 espécies de baleias e golfinhos distribuídas em regiões 

oceânicas, costeiras e estuarinas em todos os oceanos do planeta e em algumas 

bacias fluviais (IWC, 2001). Destas, existem no Brasil, registros de 43 espécies em 

ambientes costeiros, oceânicos ou em ambos (ZERBINI et al., 2004). 

 

Os cetáceos atuais são classificados em duas subordens: Misticetos (baleias com 

barbatanas) e Odontocetos (baleias com dentes). Estas se dividem em 13 famílias 

distintas, totalizando 78 espécies. 
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Mais de 40 espécies de cetáceos ocorrem no Brasil, destas pelo menos 31 delas 

habitam a Bacia de Campos (SICILIANO et al., 2006). Os primeiros registros de 

cetáceos nesta região referiam-se a lista de capturas de uma estação baleeira, que 

operou na região de Arraial do Cabo em Cabo Frio, no começo da década de 60. 

 

Os dados de ocorrência destes animais eram direcionados apenas às capturas. 

Somente em 1987, após o fechamento das duas companhias (Arraial do Cabo e 

outra situada na Paraíba), foi iniciado um acompanhamento sistemático da 

ocorrência das espécies de cetáceos (DI BENEDITTO & RAMOS, 2001).  

 

No litoral Norte do Rio de Janeiro, diversas espécies de cetáceos são vítimas de 

capturas acidentais em petrechos de pesca. A franciscana (Pontoporia brainvillei) e o 

boto-cinza (Sotalia guianensis) são as espécies mais capturadas. Porém, o golfinho-

pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis), o golfinho-de-dentes-rugosos (Steno 

bredanensis), o golfinho-comum (Delphinus sp.), a falsa-orca (Pseudorca crassidens) (DI 

BENEDITTO et al., 1998) e outras espécies, de grandes cetáceos, como baleias-

jubarte e franca também são emalhados em redes costeiras e oceânicas. 

 
O Quadro 4.3.3.4-1 apresenta a lista nominal das espécies de cetáceos com 

ocorrência comprovada na Bacia de Campos. 

 
QUADRO 4.3.3.4-1: LISTA NOMINAL DOS CETÁCEOS COM OCORRÊNCIA COMPROVADA NA  

BACIA DE CAMPOS 
SUBORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR C O OCR/SA

Balaenidae Eubalaena australis baleia-franca-do-sul X   OC/S 

Balaenoptera musculus baleia-azul   X OC/S 

Balaenoptera physalus baleia-fin   X OC/S 

Balaenoptera borealis baleia-sei   X OC/S 

Balaenoptera edeni baleia-de-bryde X   OC/N

Balaenoptera bonaerensis baleia-minke-antártica   X OC/S 

Balaenoptera acutorostrata baleia-minke-anã X   OC/DI

Mysticeti 
Balaenopteridae 

Megaptera novaeangliae baleia-jubarte X X OC/S 

continuação 
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SUBORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR C O OCR/SA

Physeteridae Physeter macrocephalus cachalote   X OC/DI

Kogia breviceps cachalote-pigmeu   X OC/DI
Kogiidae 

Kogia sima cachalote-anão   X OP/DI

Berardius arnuxii Baleia-bicuda-de-arnoux   X OP/DI

Mesoplodon europaeus Baleia-bicuda-de-cervais   X OP/DIZiphiidae 

Mesoplodon mírus Baleia-bicuda-de-true   X OP/DI

Orcinus orca orca X X OC/DI

Globicephala macrorhynchus 

baleia-piloto-de-peitorais-

curtas   X OC/DI

Pseudorca crassidenns falsa-orca   X OC/DI

Feresa attenuata orca-pigméia   X OP/DI

Peponocephala electra golfinho-cabeça-de-melão   X OP/DI

Sotalia guianensis boto-cinza X   OC/N

Steno bredanensis golfinho-de-dentes-rugosos X   OC/N

Grampus griseus golfinho-de-Risso   X OC/DI

Tursiops truncatus golfinho-nariz-de-garrafa X X OC/N

Stenella attenuata golfinho-pintado-pantropical   X OC/N

Stenella frontalis golfinho-pintado-do-atlântico X   OC/N

Stenella longirostris golfinho-rotador   X OC/N

Stenella clymene golfinho-de-clymene   X OP/N

Stenella coeruleoalba golfinho-listrado   X OC/N

Delphinus sp. golfinho-comum X   OC/N

Delphinidae 

Lagenodelphis hosei golfinho-de-fraser   X OC/N

Odontoceti 

Pontoporiidae Pontoporia blainvillei toninha X   OC/N

Legenda: 
(C): comunidade costeira; (O): comunidade oceânica; (OCR/SA): ocorrência/sazonalidade; (OC): ocorrência 
confirmada; (OP): ocorrência possível; (S): ocorrência sazonal; (N): ocorrência não sazonal; (DI): dados insuficientes. 

FONTE: SICILIANO ET AL. (2006). 

 

Misticetos 

 

As espécies pertencentes a esta subordem apresentam modos de ocorrência e 

distribuição diversificados, conforme pode ser observado no Quadro 4.3.3.4-1, 

acima. 
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Das oito espécies de grandes baleias (Subordem Mysticeti), sete realizam migrações 

latitudinais entre áreas de reprodução (baixas e médias latitudes) e áreas de 

alimentação nas proximidades do continente Antártico. Essas espécies são mais 

abundantes na costa brasileira nos meses de inverno e primavera (WILLIAMSON, 

1975; CÂMARA e PALAZZO, 1986; ZERBINI et al., 1996; SICILIANO, 1997 

apud ZERBINI et al., 2004). 

 

Segundo ZERBINI et al. (2004), outras 35 espécies (um Mysticeti e 34 Odontoceti) 

habitam águas do Oeste do Oceano Atlântico Sul, durante todo o ano. Destas, 

quatro espécies destacam-se na região da Bacia de Campos: Megaptera novaeanglidae, 

Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera acustorostrata e Eubalaena australis. 

 

a)  Baleia-franca-do-sul (Eubalaena australis): 

A baleia-franca-do-sul (Foto 3) pode ser observada no litoral brasileiro entre os 

meses de junho a novembro. Esta espécie é característica por apresentar hábitos 

costeiros e sua principal área de reprodução é a costa de Santa Catarina (Câmara 

& PALAZZO JR., 1984), mas atualmente pode ser encontrada desde o litoral do 

Rio Grande do Sul até o Sul da Bahia (18oS), entre julho e outubro (SICILIANO 

et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Baleia-franca-do-sul 
(Eubalaena australis) e filhote em 
águas costeiras do sul do Brasil. 
Fonte: www.baleiafranca.org.br 
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Resultados de estimativas aéreas permitem registros, mesmo que pontuais, de 

baleias-francas nos litorais capixaba e baiano. O aumento do número de 

avistagens de baleias-francas, na região Nordeste do Brasil, indica sinais de 

recuperação populacional, sugerindo a volta às antigas áreas de ocupação e 

reprodução. 

 

Também estão mais comuns registros de avistagens nas praias da Região Sudeste, 

no litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro (SICILIANO et al., 2006), incluindo 

praias da área de influência da atividade de dragagem, como Grussaí e São 

Francisco de Itabapoana. 

 

Os registros ocorridos nessa região são, em sua maioria, de filhotes com 

evidências de envolvimento em petrechos de pesca (SANTOS et al., 2001). 

 

A instalação e ampliação de portos podem representar uma ameaça adicional  à 

espécie, tanto pelo risco de colisões com embarcações como pelo aumento de 

ruídos provocados pelo incremento do tráfego aquaviário (PALAZZO JÚNIOR 

com. pess. apud MMA, 2001). 

 

A IUCN classifica a baleia-franca-do-sul como “em perigo”, mas a recuperação 

lenta de seu estoque faz com que seja incluída na Lista de Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção, do IBAMA. É, provavelmente, a espécie 

costeira de baleia mais ameaçada em águas brasileiras (SICILIANO et al., 2006). 

 

b)  Baleia-jubarte (Megaptera novaeanglidae): 

A baleia-jubarte (Foto 4) está classificada como espécie “vulnerável” pela IUCN 

(HILTON-TAYLOR, 2000) e pelo Plano de Ação para Mamíferos Aquáticos do 

Brasil (MMA, 2001).  
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Os indivíduos dessa espécie passam o verão alimentando-se em águas de altas 

latitudes e migram para latitudes mais baixas durante o inverno, a procura de 

águas quentes para se reproduzirem e criarem seus filhotes (JEFERSON et al., 

1993). Dessa forma, realizam extensos movimentos migratórios entre as áreas de 

alimentação antárticas ou subantárticas, onde passam o verão e o outono; e áreas 

tropicais de reprodução e cria dos filhotes, onde permanecem durante o inverno 

e a primavera (SICILIANO et al., 2006). 

 

Levantamentos aéreos mais recentes, realizados na plataforma continental, entre 

o limite Sul do Espírito Santo e o limite Norte da Bahia, estimaram a população 

dessas baleias em 2.291 indivíduos em 2001, e 2.663 indivíduos em 2002 

(ANDRIOLO et al., 2003 apud MARTINS et al., 2003). 

 

A principal área de reprodução conhecida no Atlântico Sul Ocidental, é o Banco 

de Abrolhos, no Sul da Bahia. Uma estimativa populacional baseada em método 

de marcação de indivíduos foto-identificados resultou em um número 

aproximado de 1.634 (90% CI 1.379-1.887), baleias que utilizam o Banco de 

Abrolhos para reprodução (KINAS & BETHLEM, 1998 apud MMA, 2001). Os 

picos de sua densidade em Abrolhos são os meses de setembro e outubro 

(SICILIANO et al., 2006). 

 

Foto 4: Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) 
Fonte: http://veja.abril.com.br/151003/p_082.html.
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Segundo SICILIANO et al. (2006), apesar de migrar preferencialmente por áreas 

de até 200 m de profundidade, sobre a plataforma continental, a baleia-jubarte 

apresenta distribuição mais ampla na Região Sudeste, ocupando áreas profundas 

distantes da costa. Recentemente, grupos foram observados sobre o talude 

continental das bacias de Santos e Campos, confirmando a ocorrência da espécie 

em áreas de até 3.000 m de profundidade.  

 

Durante os cruzeiros do Programa REVIZEE, ocorridos entre julho e agosto de 

1996 (inverno), abril e maio (outono) e novembro e dezembro (verão) de 1997, 

oito grupos de baleias-jubarte foram avistados, todos na porção Norte da área 

contemplada neste estudo, e a maioria nas proximidades do Cabo de São Tomé. 

Os animais avistados no cruzeiro de inverno se deslocavam para o Norte 

(ZERBINI et al., 2004).  

 

Um estudo pioneiro vem avaliando as rotas migratórias desta espécie. Os 

primeiros resultados apontam o uso de águas oceânicas e costeiras na rota das 

baleias-jubarte em seu retorno para as áreas de acasalamento e cria de filhotes – 

bancos de Abrolhos (ZERBINI et al., 2005).  

 

A Figura 4.3.3.4-1 apresenta as rotas obtidas nos monitoramentos de 2003 e 

2005 no deslocamento desde a Antártica até o banco de Abrolhos.  

 

A Figura 4.3.3.4-2 apresenta um detalhe da rota na passagem das baleias pelas 

Bacias de Campos e Santos, nos mesmos anos, 2003 e 2005. 
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Figura 4.3.3.4-1: Resultados preliminares do estudo das rotas  
migratórias da baleia-jubarte no atlântico Sul Ocidental 

 (Figura extraída de  ZERBINI et al 2005). 
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Comparando-se o traçado das rotas migratórias obtidas nos anos de 2003 e 2005, 

pode-se supor que há uma tendência, a ser confirmada nos próximos anos, de 

que as baleias estejam desviando as suas rotas migratórias, evitando as áreas de 

perfuração e produção de óleo e gás na Bacia de Campos, e percorrendo áreas 

mais oceânicas. 

 

Estudos de fotoidentificação estimaram entre 928 e 1265 indivíduos o tamanho 

do estoque de baleias-jubarte que se dirige, anualmente, à região dos Abrolhos, 

enquanto que a estimativa realizada por sobrevôos, para a mesma região, é de 

2900 (cv=31%) (BETHLEM et al., 1998; ANDRIOLO et al., 2003). Portanto, 

Figura 4.3.3.4-2: Passagem das Baleias-Jubarte pelas Bacias de Campos  
e Santos (Figura extraída de  ZERBINI et al 2005). 
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estes estudos apontam que um número expressivo de baleias-jubarte cruza as 

águas da Bacia de Campos. 

 

As interações destes animais com atividades antrópicas, ocorrem principalmente 

em regiões de pesca, resultando em morte de baleotes pelo emalhamento em 

redes (PIZZORNO et al., 1998 apud MMA, 2001). Além disso, na Bacia de 

Campos, onde é comprovada a existência de um corredor migratório para a 

espécie, podem ser observados grupos se deslocando na direção Nordeste de 

junho a setembro, inclusive nas proximidades das plataformas de petróleo 

(SICILIANO et al., 2006). 

 

c) Baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni)  

 

A baleia-de-Bryde (Foto 5) é uma espécie relativamente pouco conhecida e que 

ocorre com freqüência considerável na costa sudeste do Brasil. A maioria dos 

registros de ocorrência no Brasil provém de relatos ocasionais e plataformas de 

oportunidade em regiões costeiras. Porém estudos recentes feitos na costa da 

região sudeste demonstram que nos meses de verão a espécie ocorre com 

freqüência considerável também em águas oceânicas (GONÇALVES et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Baleia-de-bryde 
(Balaenoptera edeni) 

Fonte: www.sarkanniemi.fi 
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A baleia-de-Bryde ocorre durante todo o ano na Bacia de Campos. Apesar de 

ainda ser escasso o conhecimento sobre seus hábitos de vida, é sabido que seus 

deslocamentos em águas rasas e águas mais afastadas da costa estão relacionados 

aos de suas presas preferenciais, como sardinhas e outros pequenos peixes 

(CHEVRONTEXACO, 2002). 

 

Devido ao fato de ser a espécie de balaenopterídeo menos conhecida, a baleia-de-

Bryde é classificada pelo IUCN como “deficiente em dados”, dependendo de 

estudos complementares para definição de estratégias de conservação adequadas 

(SICILIANO et al., 2006). 

 

 d) Baleia-minke-antártica (Balaenoptera bonaerensis) e Baleia-minke-anã 

 (Balaenoptera acustorostrata)  

 

As duas espécies de baleia-minke têm sido observadas no Brasil desde o Rio 

Grande do Sul até o litoral da Paraíba (ZERBINI et al., 1996, 1997).  

 

A baleia-minke-anã (Balaenoptera acutorostrata) apresenta maior concentração no 

Sul-Sudeste, em águas da plataforma e talude. Já a baleia-minke-antártica (B. 

bonaerensis) apresenta maior concentração em águas do Nordeste (5°-10°S), 

porém, também pode estar presente na área deste estudo durante seu período 

migratório (entre julho e setembro). 

 

Segundo BEST (1985), a diferenciação entre estas duas espécies se dá através da 

observação da nadadeira peitoral, quanto à presença (baleia-minke-antártica) ou 

ausência (baleia-minke-anã) de uma marca branca (nadadeira com coloração 

uniforme). 

 

Dados de capturas comerciais, em localidades como Antártica e África do Sul, 

demonstram que a baleia-minke-antártica é a espécie predominante do hemisfério 
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Sul (HARWOOD, 1990 apud LUCENA, 2006). Na costa brasileira, pouquíssimos 

exemplares de baleia-minke-anã foram caçados durante o período de caça à baleia 

realizado na década de 80, no Largo de Costinha, na costa da Paraíba. Isso se 

deveu, provavelmente, à baixa densidade da espécie em áreas oceânicas da região 

Nordeste, onde é mais comum a ocorrência da baleia-minke-antártica 

(SICILIANO, 2006). 

 

Ainda segundo SICILIANO et al. (2006), aproximadamente 80% do total de 

encalhes de baleia-minke, na costa brasileira, correspondem a indivíduos da 

forma anã, sugerindo que sua distribuição seja predominantemente costeira e 

associada à plataforma continental. Adicionalmente, as poucas avistagens 

confirmadas de baleia-minke-anã no Brasil provêm essencialmente de áreas 

situadas entre a costa e o limite da quebra da plataforma continental, até a linha 

isobatimétrica dos 200m de profundidade. 

 

Odontocetos 

 

Enquanto os misticetos apresentam hábitos migratórios, os odontocetos encontram-

se distribuídos desde águas costeiras até águas oceânicas, durante todo o ano. Nesta 

subordem encontram-se cetáceos com uma grande diversidade de tamanhos e 

hábitos, desde o cachalote (Physeter macrocephalus), tipicamente oceânico e chegando a 

atingir 17 m de comprimento, até a franciscana (Pontoporia blainvillei), espécie 

estritamente costeira alcançando apenas 1,5 m de comprimento.  

 

a)  Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus): 

O golfinho-nariz-de-garrafa é um delfinídeo de ampla distribuição, ocorrendo em 

zonas tropicais e temperadas de todo o mundo (MMA, 2001). Pode ser 

encontrado, ao longo de todo o ano, em ambientes costeiros ou oceânicos, ou 

realizando deslocamentos entres estes. A espécie é conhecida por realizar saltos 
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acrobáticos e acompanhar embarcações, se aproveitando das ondas formadas 

pela proa dos barcos. 

 

SICILIANO et al. (2006), afirmam que estes golfinhos podem ocupar lagoas e 

estuários e cada vez mais grupos são vistos em águas profundas, inclusive 

residentes em ilhas oceânicas. Suas avistagens na Bacia de Campos são comuns e 

os registros de encalhes feitos pelo GEMM-Lagos (Grupo de Estudos de 

Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos) também são freqüentes na região, 

sendo as capturas acidentais em rede de pesca o maior risco para esta espécie, 

principalmente, devido a seus hábitos costeiros. 

 

Esta espécie foi predominante no monitoramento visual de cetáceos em águas 

rasas da Bacia de Campos, realizado pela Ecologus, durante atividade sísmica 

marítima nos Blocos BM-C-26 e 27, entre os meses de fevereiro e julho de 2007. 

Indivíduos foram registrados durante todos os meses de monitoramento (FLOR 

et al., 2008). Estas informações estão de acordo com as apresentadas por 

GOMES (1986) e AZEVEDO (1997), que apontam a espécie como freqüente na 

área da Bacia de Campos ao longo do ano. 

 

b)  Boto-cinza (Sotalia guianensis) 

Os botos-cinza são golfinhos tipicamente costeiros. Deslocam-se em grupos de 

10 a 15 indivíduos em média, porém grupos contendo até 200 indivíduos já 

foram observados na costa norte do Rio de Janeiro (SICILIANO et al., 2006).  

 

Existem registros de capturas acidentais em todo o litoral brasileiro e do uso da 

carne proveniente de capturas acidentais para consumo humano, em pequena 

escala, e para uso como isca de espinhel na pesca de tubarões (SICILIANO, 1994 

apud MMA, 2001). 
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Por apresentar hábitos costeiros, esta espécie é constantemente capturada em 

redes de pesca. Depois da toninha (Pontoporia blainvillei) é o golfinho com mais 

envolvimento em capturas acidentais, por redes na Bacia de Campos 

(SICILIANO et al., 2006). 

 

As principais ameaças que afetam esta espécie estão diretamente relacionadas à 

destruição de seu habitat, aos efeitos da poluição por efluentes indústrias e 

agrícolas, ao aumento do tráfego de embarcações, ao desenvolvimento urbano 

nas regiões costeiras e a exploração de mangues e estuários (MMA, 2001). 

 

Durante monitoramento de praias realizado pela Ecologus, no Norte 

Fluminense, para monitoramento de encalhes de cetáceos durante atividade 

sísmica marítima nos Blocos BM-C-26 e 27, entre março e dezembro de 2007, 

esta espécie teve o maior número de encalhes registrados. Os encalhes ocorreram 

nos municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, em sua 

maioria ocasionados por emalhe dos animais em redes de espera, petrecho de 

pesca freqüentemente utilizado na região (AMARO et al., 2008a). 

 

c) Toninha ou franciscana (Pontoporia blainvillei): 

Encontra-se entre as espécies tipicamente costeiras do Sudeste. Assim como os 

botos-cinza, de maneira geral, costumam formar pequenos grupos (5 a 50 

exemplares) e podem ser encontradas, não muito além das 5mn (milhas náuticas) 

da costa, onde desenvolvem o seu ciclo de vida (DI BENNEDITO & RAMOS, 

2001).  

 

Segundo SICILIANO et al. (2006), a toninha geralmente ocupa águas turvas, com 

menos de 30-35 m de profundidade, e pode ser observada muito perto da praia, 

inclusive logo depois da arrebentação. 
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Segundo os mesmos autores, não há evidências de que a toninha realize 

movimentos sazonais de grande escala (migrações) e pouco se conhece sobre a 

extensão de seus movimentos diários. Evidências indicam que a distribuição desta 

espécie ao longo da costa Sul ocidental não é contínua, havendo duas áreas em 

que a espécie é muito rara ou até mesmo inexistente: uma entre Macaé (Rio de 

Janeiro) e Ubatuba (norte de São Paulo), e outra entre o norte de Atafona (norte 

do Estado do Rio de Janeiro) até o rio Doce (Espírito Santo). 

 

A captura acidental em redes de pesca representa o principal problema de 

conservação enfrentado pela espécie (TROINA et al., 2008). 

 

d)  Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis): 

Esta espécie pode estar dividida em duas populações na costa brasileira, uma vez 

que ocorre desde antes do limite Sul do Brasil, até o Norte da Bacia de Campos, 

voltando a ocorrer novamente da Paraíba ao Ceará (SICILIANO et al., 2006). 

 

Nesta Bacia, a espécie é freqüentemente observada ao longo de todo o ano. Os 

registros são oriundos de encalhes, capturas acidentais em redes de pesca e 

avistagens em águas costeiras e oceânicas (AZEVEDO, 1997; DI BENEDITTO, 

2001). 

 

Apesar dos impactos sofridos por esta espécie ainda não terem sido 

dimensionados, as fortes evidências de isolamento geográfico e reprodutivo das 

populações do Sul e do Sudeste do Brasil são apontadas por SICILIANO et al. 

(2006), como um potencial problema de conservação. 

 

e)  Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis): 

Segundo SICILIANO et al. (2006), apesar de ser uma espécie relativamente 

comum de ser avistada em águas costeiras brasileiras, o golfinho-de-dentes-

rugosos é pouco conhecido pela maioria da população. A carência de estudos 
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sobre esta espécie faz com que esta seja considerada pela IUCN como “dados 

insuficientes”. 

 

Ainda segundo SICILIANO et al. (2006), esta espécie ocorre em todos os 

oceanos tropicais e temperados, parecendo ter preferência por águas mais 

quentes, geralmente acima de 25oC. Os golfinhos-de-dentes-rugosos estão 

presentes em todo o litoral brasileiro, inclusive da área de influência do 

empreendimento em foco, e o limite geográfico mais austral conhecido no 

Atlântico Sul é a costa do Rio Grande do Sul. 

 

B) Quelônios 

 

Cinco espécies de tartarugas marinhas habitam e desovam na costa brasileira e ilhas 

oceânicas: tartatuga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas), a 

tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e a 

tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). (Fotos 6 a 10) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 6: Tartaruga-Cabeçuda 
(Caretta caretta) 

Fonte: www.projetotamar.org.br 

Foto 7: Tartaruga-Verde  
(Chelonia mydas) 

Fonte: www.projetotamar.org.br 
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A Instrução Normativa n° 3, de 27 de maio de 2003, elaborada pelo MMA, 

considera todas as espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil como 

ameaçadas de extinção. 

 

A Lei n° 5197, de 3 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção à fauna e às 

tartarugas marinhas e a Portaria da SUDEPE de 31 de janeiro de 1986, proíbe a 

captura das tartarugas marinhas em todo o território nacional. Além de proibir a 

captura e a comercialização de tartarugas marinhas, também são proibidas a coleta 

de ovos dos ninhos e a produção de artigos derivados das tartarugas (SANCHES, 

1999). 

 

Foto 8: Tartaruga-de-Pente   
(Eretmochelys imbricata) 

Fonte: www.projetotamar.org.br 

Foto 9: Tartaruga-oliva  
(Lepidochelys olivacea) 

Fonte: www.projetotamar.org.br 

Foto 10: Tartaruga-de-Couro 
(Dermochelys coriacea) 

Fonte: www.projetotamar.org.br 
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As tartarugas marinhas são espécies altamente migratórias, migrando pelos oceanos 

entre os continentes para reprodução, alimentação e descanso (MEYLAND, 1982 

apud PARENTE et al., 2006). 

 

O Projeto TAMAR, através de rastreamento por satélite, busca ter as informações 

referentes às áreas geográficas onde esses animais passam as outras fases do seu 

ciclo de vida, quando não estão se reproduzindo. Essas informações permitem 

estabelecer diretrizes e prioridades nos trabalhos de conservação. 

  

Sobre as ameaças e riscos para as populações de tartarugas marinhas em território 

brasileiro, os principais são: a ocupação irregular do litoral; abate de fêmeas e coleta 

de ovos; trânsito nas praias de desova; iluminação artificial nas áreas de desova; 

captura acidental em artes de pesca; criação de animais domésticos nas praias de 

desova; poluição dos mares; trânsito de embarcações rápidas e extração mineral em 

praias. 

 

Apenas duas bases estão presentes na Área de Influência Indireta (AII) desta 

atividade: uma em Farol de São Tomé (Norte do RJ), que permanece desativada 

durante a maior parte do ano e uma em Anchieta (Sul do ES). Porém, os estudos 

feitos no Espírito Santo estão concentrados na região Norte do Estado, nas Bases 

de Regência e Comboios. 

 

Nestas áreas foram identificadas regiões consideradas como áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade de quelônios marinhos, segundo SANCHES (1999). 

A importância biológica de cada uma dessas regiões é bastante variável, podendo 

ser: regiões de desova, áreas de alimentação ou áreas de rota migratória.  

 

Com relação à importância biológica, destacam-se duas regiões na Área de 

Influência Indireta: 
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 Campos (RJ)  A faixa de praia que vai do Norte ao Sul do Farol de São Tomé. 

Constitui-se no extremo Sul da área de desova de tartarugas marinhas da costa 

brasileira. 

 

 Litoral Sul do Espírito Santo  Local de alimentação e rota migratória, 

principalmente, de Chelonia mydas e Eretmochelys imbricata, e local de desova de 

Caretta caretta. Esta região apresenta alto índice de captura de tartarugas pela frota 

lagosteira. 

 

A avaliação do Ministério do Meio Ambiente das áreas prioritárias para a 

conservação dos quelônios marinhos, considera a área que compreende a região 

costeira situada ao Norte do Estado do Rio de Janeiro, entre Macaé e a foz do rio 

Paraíba do Sul e o Sul do Espírito Santo, como áreas de extrema e elevada 

importância biológica respectivamente (Figura 4.3.3.4-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na costa brasileira, a tartaruga-cabeçuda ou amarela (Caretta caretta) é a espécie 

predominante. Sua desova está compreendida principalmente na região costeira dos 

Estados do Rio de Janeiro até Alagoas. E o período destas desovas se estende de 

Figura 4.3.3.4-3: Áreas de Interesse para a
Preservação de Quelônios Marinhos. A cor
laranja indica área de elevada importância e
a cor vermelha indica área de extrema
importância biológica.  

Adaptado de MMA (2002). 
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setembro a março, com o pico entre os meses de outubro a fevereiro (Centro 

TAMAR, 2006). Para monitoramento das desovas desta espécie foi criada, em 1998, 

a APA da Guanabara, onde, em outubro de 2003 foi instalada a Base TAMAR em 

Anchieta. 

 

Esta base, que foi criada com o objetivo de proteger as fêmeas de tartaruga-

cabeçuda, que desovam na região, além de ninhos e filhotes, protege também 

juvenis de tartaruga-verde (Chelonia mydas) e tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata), que utilizam a área para alimentação. 

 

A tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) tem poucas áreas de reprodução, porém bem 

definidas, e é considerada a espécie com maior número de indivíduos no mundo. 

Particularmente no Brasil, esta espécie possui hábito solitário nas incursões à praia 

para desovas, que são concentradas no Estado de Sergipe, havendo pouquíssimos 

registros na costa do Espírito Santo. 

 

A tartaruga-verde (Chelonia mydas) é uma espécie cosmopolita e as principais áreas de 

nidificação e alimentação estão nos trópicos. No Brasil, as áreas oceânicas são as 

principais áreas de desova dessa espécie, sendo a Ilha de Trindade o maior sítio do 

Atlântico Sul. Sua área de alimentação, entretanto, estende-se da costa do Estado de 

São Paulo até o Ceará.  

 

Existem poucos dados e registros da tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) ao 

redor do mundo. No Brasil, é a espécie mais ameaçada, possuindo um número bem 

reduzido de fêmeas e tendo o litoral Norte do Estado do Espírito Santo como seu 

único sítio reprodutivo. 

 

O monitoramento de praias realizado pela Ecologus, no Norte Fluminense, para 

monitoramento de encalhes de quelônios durante atividade sísmica marítima nos 

Blocos BM-C-26 e 27, apontou a espécie Chelonia mydas, que utiliza praias da região 
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para alimentação, como predominante em número e distribuição de registros de 

ocorrência não reprodutivos. Além de indivíduos desta espécie, foram registrados 

outros de Lepidochelys olivacea, Caretta caretta (inclusive um registro reprodutivo em 

Campos dos Goytacazes e Eretmochelys imbricata) (AMARO et al., 2008b). 

 

Atualmente está sendo realizado o Programa de Monitoramento de Tartarugas 

Marinhas, em parte do litoral no Norte Fluminense. Este projeto teve início a partir 

de uma determinação da FEEMA, condicionante à Licença de Instalação FE012725, 

sendo parte integrante do processo de licenciamento do Porto do Açu. O 

monitoramento se estende do limite Sul de Campos dos Goytacazes ao limite Norte 

de São João da Barra, abrangendo uma extensão total de 62 Km de praia.  

 

Entre os meses de janeiro e maio do presente ano foram registradas 57 ocorrências 

reprodutivas e 14 não-reprodutivas na referida área, de 5 indivíduos da espécie 

Caretta caretta, 5 Chelonia mydas, 1 Dermochelys coriacea e 3 indivíduos de espécie não-

identificada (NEKTON, 2008). 

 
 
4.3.3.5 Aves 

 

As aves constituem uma classe de animais vertebrados, tetrápodes, endotérmicos, 

ovíparos, caracterizados principalmente por possuirem penas, apêndices locomotores 

anteriores modificados em asas, bico córneo e ossos pneumáticos. 

 

As aves marinhas desempenham um papel de elevada importância no meio marinho, 

funcionando como bioindicadores do estados dos oceanos. As aves marinhas além de 

identificarem importantes zonas de pesca são espécies que, à semelhança dos seres 

humanos, acumulam metais pesados no seu organismo (ORR, 1986). 

 

O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo, apresentando 148 espécies 

de aves marinhas e costeiras, pertencentes a 9 ordens e 29 famílias. 
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Noventa e dois por cento das aves brasileiras são espécies residentes, sendo apenas 8% 

espécies migrantes. A distribuição das espécies residentes ao longo do Brasil é desigual, 

estando a maior diversidade de espécies concentrada na Amazônia e na Mata Atlântica, 

dois biomas que, originalmente, eram cobertos por florestas úmidas. O maior número 

de espécies de aves residentes (1.300) e a maior taxa de endemismo (20%) ocorrem na 

Amazônia, seguida pela Mata Atlântica, com 1.020 espécies (18% endêmicas) 

(MARINI, 2005).  

 

Aproximadamente 130 espécies de famílias tipicamente marinhas habitam os 

ambientes costeiro e marinho, mas nenhuma espécie é endêmica do Brasil.  

 

Muitas espécies migrantes (61%) vêm do hemisfério norte e são aves aquáticas que 

migram por longas distâncias e se congregam, sazonalmente, ao longo da costa ou nas 

grandes bacias de drenagem (MARINI, 2005). 

 

Três ordens representam 81% das ocorrências de aves: Procellariiformes (albatrozes e 

petréis), Pelecaniformes (fragatas, atobás e afins), Charadriiformes - Subordem 

Charadrii (maçaricos, batuíras e afins) e  Charadriiformes - Subordem Lari (gaivotas, 

trinta-réis e afins), que contribuem, respectivamente, com 26%; 9%;  24% e 22% 

(VOOREN & Brusque, 1999).  

 

Dentre estas, diversas espécies de aves marinhas são observadas no Estado do Rio de 

Janeiro, porém poucos estudos sistemáticos foram desenvolvidos (SICILIANO et al., 

1999).  

 

A área de dragagem está inserida em uma região utilizada como parte das rotas 

migratórias de muitas espécies de aves marinhas, que nidificam em outros locais, desde 

a Antártica até o Ártico (Ver Mapa 4.3.3-1). É também área de uso de espécies 

residentes que ocorrem durante todo o ano. 
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Das espécies de aves marinhas e costeiras registradas para a costa dos Estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo, 11 espécies se reproduzem nas regiões costeiras do Rio de 

Janeiro e 5, nas regiões costeiras do Espírito Santo (VOOREN & BRUSQUE 1999; 

COELHO et al., 1991). Com relação ao aspecto migratório, 21 são consideradas 

espécies migrantes do Norte e 16, do Sul, sendo que 11 delas aparecem no litoral 

brasileiro apenas esporadicamente.  

 

Considerando habitats específicos, os albatrozes, pardelas, petréis e tesourão tendem a 

habitar, preferencialmente, as praias oceânicas, enquanto que os biguás, ararapás, 

garças, socós, savacus, saracuras, caranguejeiro e maçaricos habitam, preferencialmente, 

as regiões estuarinas. As gaivotas e trinta-réis podem habitar vários ambientes como as 

águas adjacentes da plataforma, as ilhas costeiras e praias localizadas próximas aos 

estuários.  

 

A avaliação do Ministério do Meio Ambiente das áreas prioritárias para a conservação 

das aves marinhas, indica pontos da região costeira do Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, mais notadamente na região do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 

como áreas de extrema importância biológica (Figura 4.3.3.5-1). 

Figura 4.3.3.5-1: Áreas de interesse para 
a preservação de aves marinhas. 

Cor vermelha indica área de extrema 
importância biológica. 

Adaptado de MMA/SBF (2002). 
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O Quadro 4.3.3.5-1 apresenta as espécies de aves marinhas que ocorrem na  área da 

Bacia de Campos.  Esclarece-se que o termo migrante meridional relaciona-se às aves 

migratórias vindas do Sul; e migrante setentrional, aves migratórias vindas do Norte.  

 
QUADRO 4.3.3.5-1: LISTA DAS ESPÉCIES QUE OCORREM NA REGIÃO OCEÂNICA SOBRE A 

PLATAFORMA E TALUDE CONTINENTAL DA BACIA DE CAMPOS  
(ADAPTADA DE FUNDESPA, 1994C E  NACINOVIC, J. B., 2005) 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO OCUPAÇÃO DA ÁREA ÉPOCA DE MAIOR 
ABUNDÂNCIA 

Ordem Procellariiformes 
Família Diomedeidae 
Albatroz-viajeiro Diomedea exulans *migrante meridional Inverno-primavera 
Albatroz-real Diomedea epomophora migrante meridional Inverno-primavera 
Albatroz-de-sombrancelha Diomedea melanophris migrante meridional Inverno-primavera 
Albatroz-nariz-amarelo Diomedea chlororhynchos migrante meridional Inverno 
Albatroz-de-cabeça-cinza Diomedea chrysostoma migrante meridional Inverno 
Albatroz-pardo-de-capa-clara Phoebetria palpebrata migrante meridional Inverno 
Família Procellariidae    
Bobo-pequeno Puffinus puffinus  *migrante setentrional Inverno-primavera 
Pardela-de-sobre-branco Puffinus gravis residente Primavera-verão-outono 
Petrel-gigante Macronectes halli migrante meridional Inverno-primavera-verão
Petrel-gigante Macronectes giganteus migrante meridional Inverno-primavera-verão
Pomba-do-cabo Daption capensis migrante meridional Inverno-primavera 
Faigão-de-bico-fino Pachyptila belcheri migrante meridional Inverno 
Faigão Pachyptila desolata migrante meridional Inverno 
Pardela Procellaria aequinotialis migrante meridional Inverno 
Fura-buxo-cinza Pterodroma  brevirostris registros ocasionais Não determinada 
Família Hydrobatidae 
Alma-de-mestre Oceanites oceanicus migrante meridional Inverno-primavera 

Ordem Sphenisciformes 
Família Spheniscidae 
Pingüim-de-magalhães Spheniscus magellanicus migrante meridional Inverno-primavera 

Ordem Pelecaniformes 
Família Sulidae 
Atobá Sula leucogaster residente todo o ano 
Atobá Branco Sula dactylatra registros ocasionais todo o ano 
Família Fregatidae 
Tesourão, Fragata Fregata magnificens residente primavera-verão 

Ordem Charadriiformes 
Família Stercorariidae 
Gaivota-rapineira-comum Stercorarius parasiticus migrante setentrional primavera-verão 
Gaivota-rapineira-grande Catharacta sp. incerta  Incerta 
Família Laridae 
Gaivotão Larus dominicanus residente outono-inverno 
Trinta-réis-boreal Sterna hirundo migrante setentrional primavera-verão 
Gaivota-de-cabeça-cinza Larus cirrocephalus residente (raro) Inverno 
Gaivota-maria-velha Larus maculipennis residente verão-inverno 

Trinta-réis-ártico Sterna paradisaea migrante setentrional verão (ocupa também o 
habitat pelágico) 

continua



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.3 - 163

continuação 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO OCUPAÇÃO DA ÁREA ÉPOCA DE MAIOR 
ABUNDÂNCIA 

Ordem Charadriiformes 
Trinta-réis-antártico Sterna vittata migrante meridional Inverno 
Trinta-réis-de-coroa-branca Sterna trudeaui residente outono-inverno 
Trinta-réis-anão Sterna superciliaris residente Inverno 
Trinta-réis-real Sterna maxima residente outono-inverno 
Trinta-réis-de-bico-amarelo Sterna eurygnatha migrante meridional inverno e primavera 
Trinta-réis-grande Phaetusa simplex residente uniforme durante o ano 
Trinta-réis-de-bico-preto Gelochelidon nilotica residente raro na região sul 
Gaivota-rapineira-pomarina Stercorarius pomarinus migrante setentrional primavera-verão 
Corta-água Rynchops niger migrante meridional verão 

 
 

A) Ordem Sphenisciformes 

 

Família Spheniscidae 

 

Na plataforma continental do Rio de Janeiro, os pingüins (Família Spheniscidae) são 

encontrados, seguindo as águas da Corrente das Malvinas (SICK, 1985), sendo 

freqüente apenas o pingüim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus). Embora existam 

registros de sua presença durante todo o ano, é nos meses de junho a outubro que 

são mais freqüentes na costa brasileira, havendo anos em que muitos indivíduos são 

localizados e recolhidos nas praias do Estado do Rio de Janeiro (NARCINOVIC, 

2005). A maioria dos registros de pingüins no litoral do Sudeste é de indivíduos 

jovens, que permanecem à margem das colônias, até completarem idade 

reprodutiva, e eventualmente, são capturados pela corrente supracitada, vindo parar 

em nosso litoral (ver Quadro 4.3.3.5-1). A alimentação dessas aves é baseada em 

peixes e pequenos invertebrados marinhos. 

 

B) Ordem Pelecaniformes 

 

A ordem Pelecaniformes está presente com duas espécies residentes na área de 

influência, que se caracterizam por nidificar em ilhas oceânicas e costeiras, entre a 

primavera e o verão.  
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Família Fregatidae – fragatas e tesourões   

 

As fragatas poderão ser observadas durante todo o ano na área de influência da 

atividade de dragagem (Foto 11). Uma de suas principais características é o hábito 

de pescar em águas superficiais, sem mergulhar o corpo na água (ver Quadro 

4.3.3.5-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Sulidae – atobás  

 

Os atobás (Foto 12) sobrevoam o mar em 

pequenas altitudes, usando as estratégias de vôo, 

adotadas pelos albatrozes. Possuem o hábito de 

mergulhar atrás de peixes, o que é muito 

facilmente observado pelos banhistas, o que faz 

dos atobás as aves marinhas mais populares 

(NOVELLI,1997).  

 

 

 
 

Foto 11: Fragata (Fregata magnificens) 
Fonte: www.avesphoto.com 

Foto 12: Atobá (Sula leucogaster) 
Fonte: www.avesphoto.com 
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C) Ordem Charadriiformes 

 

Subordem Lari – gaivotas e trinta-réis  

 

A subordem Lari é composta por espécies com hábitos marinhos essencialmente 

costeiros, se alimentando durante o dia nas águas costeiras e descansando, à noite, 

nas praias. Muitas espécies, como é o caso das gaivotas-rapineiras e dos trinta-réis, 

realizam migrações, variando de curtos deslocamentos até migrações interpolares 

(ver Quadro 4.3.3.5-1). 

 
Família Stercorariidae – gaivotas-rapineiras 

 
As gaivotas-rapineiras (Família Stercorariidae) roubam alimentos de outras espécies 

de gaivotas, predam filhotes, ovos e até mesmo adultos de espécies menores, além 

de pescarem em águas superficiais e comerem animais mortos nas praias. Imaturos 

das diferentes espécies percorrem regiões tropicais chegando com freqüência às 

costas sul-americanas.  

 

Família Laridae – gaivotas e trinta-réis 

 

As gaivotas desta família são onívoras, se alimentam de peixes mortos nas praias, e 

depósitos de lixos, como fazem os gaivotões (Larus spp., Laridae - Foto 13).  

 

Já os trinta-réis (Sterna spp.), dão preferência a mergulhos como estratégia para a 

pesca. Voam vagarosamente em busca de presa, podem pairar para observar a água 

mergulhando sobre a presa até mais ou menos meio metro.   
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Na região costeira do Estado do Rio de Janeiro são identificadas áreas de relevante 

interesse para as aves marinhas, devido a grande concentração de exemplares de 

espécies residentes e migratórias, tanto para reprodução quanto para alimentação: 

 

 Ilhas ao largo de Macaé, RJ: dos Papagaios, Santana, do Costa, Pombas e Trinta-

Réis-da-Barra. Sítios de nidificação de trinta-réis (Sterna spp) e fragata (Fregata 

magnificens). 

 

 Ilhas Comprida e Cabo Frio, RJ: nidificação de atobá (Sula leucogaster), fragata 

(F. magnificens) e gaivotão (Larus dominicanus). 

 

As espécies citadas acima comumente são avistadas na porção marítima deste 

empreendimento. Além destas, há outras com probabilidade de ocorrência na 

porção costeira da área de influência da atividade. 

 

Segundo SEMADS (2001), os ambientes lagunares desta região,  abrigam diversas 

espécies de aves aquáticas, residentes ou migratórias. Entre as espécies de aves 

residentes encontram-se: a marreca-viúva ou irerê (Dendrocygna bicolor), a marreca-pé-

vermelho (Amazonetta brasiliensis), a marreca-cabocla (Dendrocygna autumnalis), o pato-

preto (Melanitta nigra) e o pato-de-crista (Sarkidiornis melanotos).  

 

Foto 13: Gaivotão (Larus dominicanus) 
Fonte: www.avesphoto.com 
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Entre as aves migratórias, oriundas do Hemisfério Norte, destacam-se maçaricos de 

diferentes espécies: Callidris alba, Callidris canutus, Charadius semipalmatus, Tringa 

flavipens, Tringa melanoleuca, Pluvialis squatarola, entre outras. 

 
 
4.3.3.6 Recursos Pesqueiros 

 
Os recursos pesqueiros compõem os grupos de organismos, que podem ser 

explorados, tanto de forma artesanal pelas populações ribeirinhas, como de forma 

profissional, utilizando barcos e equipamentos especializados. Eles podem ser 

encontrados distribuídos na coluna d’água (pelágicos) ou estar associados aos fundos 

marinhos e, neste caso, são denominados de recursos demersais. Na exploração da 

ictiofauna existem várias modalidades de pesca que são utilizadas para a obtenção 

destes recursos, algumas são artesanais e outras requerem a utilização de uma 

tecnologia mais robusta (industrial). 

 

A pesca extrativa industrial ou artesanal comercial de grande porte no Sudeste-Sul do 

Brasil advém principalmente da atuação das frotas de arrasto, cerco ou traineiras, covos 

ou armadilhas, espinhel, linha e rede de emalhe. De modo geral, essas frotas operam 

sobre a plataforma continental explorando recursos tradicionais; entretanto, algumas 

têm ampliado suas áreas de captura para regiões de maior profundidade na plataforma 

externa e talude superior, à procura de espécies de maiores tamanhos e valor 

econômico. 

Os recursos pesqueiros estudados pelo REVIZEE encontram-se sobreexplotados ou 

próximos do limite máximo de explotação, apontando para a insuficiência dos métodos 

tradicionais de manejo, baseados em uma abordagem específica, sem levar em conta as 

relações ecológicas intrínsecas das espécies em relação ao ecossistema em que se 

inserem, bem como do intenso esforço de pesca que sobre eles vem incidindo 

(REVIZEE: SCORE SUL, 2005). 
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Espécies do domínio oceânico-pelágico, na sua grande maioria, são conhecidas através 

das pescarias industriais, obtidas com espinhéis pelágicos e redes de emalhe de deriva. 

Esta pesca é dirigida para atuns, cavalas (Família Scombridae), agulhões (Família 

Istiophoridae), dourados (Coryphaena sp.) e ao espadarte (Xiphias gladius), sendo os 

elasmobrânquios capturados principalmente de forma acidental.  

 

A participação da pesca artesanal na captura destas espécies é considerável, mesmo em 

se tratando de capturas além da plataforma continental (1.000 a 2.000 m de 

profundidade), onde a atuação de barcos artesanais de grande porte (acima de 12 m) 

mostra-se cada vez mais freqüente (ECOLOGUS, 2005). 

 

A) Atividade Pesqueira na Área de Influência 

 

O Estado do Rio de Janeiro possui a terceira maior costa pesqueira do país (cerca de 

635 km de extensão), e sua produção anual de pescados provenientes da pesca 

marinha é de cerca de 63.7 mil t, o que lhe confere o 3º lugar no ranking nacional 

(IBAMA, 2007). 

 

Segundo dados do IBAMA para o ano de 2005, a produção pesqueira marinha 

Fluminense apresentou queda no último período, passando de 68.400 t (2004) para 

63.700 t (2005). Este declínio corresponde a uma diminuição de 5,5% na produção 

de pescado. 

 

Os números registrados pelo IBAMA demonstram que existe uma boa 

produtividade e variedade de espécies de significativo valor econômico, destacando-

se a sardinha-verdadeira (12.377 t) e o bonito-listrado (5.129 t), no Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

A participação da pesca industrial na produção marítima e estuarina foi de 70%, 

enquanto a artesanal ficou em torno de 26%. O desembarque da pesca industrial em 
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toda a costa do Estado do Rio de Janeiro, para o ano de 2005, foi de 47.408 t, 

enquanto a pesca artesanal apresentou 16.307 t. 

 

No Quadro 4.4.3.6-1 apresenta-se a estatística de captura geral das espécies de 

interesse comercial no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2005 (IBAMA, 2007). 

Dada a dificuldade na obtenção dos nomes específicos para as espécies capturadas, a 

quantificação de espécies variadas é apresentada sob o mesmo nome comum ou 

comercial. 

 
QUADRO 4.4.3.6-1: PESCA EXTRATIVA EM TONELADAS PARA AS PRINCIPAIS ESPÉCIES 

MARINHAS CAPTURADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
TONELADAS PRINCIPAIS ESPÉCIES 

TOTAL INDUSTRIAL ARTESANAL 
Total Geral 63.716,0 47.408,5 16.307,5 
Peixes: 60.584,5 46.237,0 14.347,5 
Abrotea  311,0 307,5 3,5 
Agulha 1,0 0,5 0,5 
Agulhão-branco 68,5 24,0 44,5 
Albacora branca 239,5 239,5 0,0 
Albacora-laje 1.679,0 1.629,5 49,5 
Albacorinha 133,5 133,5 0,0 
Badejo 30,0 12,0 18,0 
Bagre 74,0 53,0 21,0 
Baiacu 13,5 0,0 13,5 
Batata 516,0 471,5 44,5 
Bonito-cachorro 178,0 170,5 7,5 
Bonito-listrado 5.129,0 4.975,5 153,5 
Bonito-pintado 503,0 389,5 113,5 
Cabra 34,0 32,5 1,5 
Cação-anequim 2,5 2,5 0,0 
Cação-anjo 15,0 13,5 1,5 
Cação-azul 3,5 3,5 0,0 
Cação-martelo 4,5 4,5 0,0 
Cação-viola 33,0 25,5 7,5 
Cações (outras espécies) 762,0 281,5 480,5 
Caranha (vermelho) 13,0 10,5 2,5 
Castanha 224 183,5 40,5 
Cavala 62,0 51,5 10,5 
Cavalinha 2.047,0 1.987,5 59,5 
Cherne 257,0 175,5 81,5 
Chicharro 12,5 9,5 3,0 
Cioba 4,0 3,5 0,5 
Congro-rosa 382,5 354,5 28,0 
Cocoroca 60,0 21,5 38,5 
Corvina 3.213,0 2.417,5 795,5 
Dourado 1.756,5 685,5 1.071,0 
Enchova 1.301,0 609,5 691,5 
Espada 677,0 278,5 398,5 
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TONELADAS PRINCIPAIS ESPÉCIES 

TOTAL INDUSTRIAL ARTESANAL 
Espadarte 21,0 21,0 0,0 
Galo 1.252,0 1.012,5 239,5 
Garoupa 24,0 10,5 13,5 
Goete 432,5 47,5 385,0 
Linguado 523,5 510,0 13,5 
Manjuba 42,5 0,0 42,5 
Merluza 407,0 405,5 1,5 
Mistura 2.050,0 1.503,0 547,0 
Namorado 459,0 293,5 165,5 
Olhete 68,0 16,5 51,5 
Olho-de-Boi 84,0 10,5 73,5 
Olho-de-Cão 41,0 21,5 19,5 
Palombeta 199,0 169,5 29,5 
Pampo 27,0 3,5 23,5 
Papa-terra 17,0 1,5 15,5 
Parati 298,0 16,5 281,5 
Pargo-rosa 1.204,0 705,5 498,5 
Paru 16,0 8,5 7,5 
Peixe-porco 4.737,0 129,5 4.607,5 
Peixe-sapo 1.386,0 1.381,5 4,5 
Pescada 72,0 63,5 8,5 
Pescada-amarela 69,0 5,5 63,5 
Pescada-branca 111,0 19,5 91,5 
Pescada-cambuçu 4,0 2,5 1,5 
Pescada-olhuda 227,0 217,5 9,5 
Pescada (outras espécies) 37,0 31,5 5,5 
Pescadinha-real 529,0 99,5 429,5 
Pirajica 44,5 40,5 4,0 
Prejereba 10,5 0,0 10,5 
Raia 285,0 239,5 45,5 
Robalo 30,5 0,0 30,5 
Roncador 36,0 11,5 24,5 
Salteira (guaivira) 59,0 9,5 49,5 
Sarda (serra) 149,0 43,5 105,5 
Sardinha-boca-torta 5.926,0 5.598,5 327,5 
Sardinha-cascuda 24,0 19,5 4,5 
Sardinha-laje 1.504,0 1.397,5 106,5 
Sardinha-verdadeira 12.377,0 11.998,5 378,5 
Savelha 624,0 594,0 30,0 
Sororoca 38,0 16,5 21,5 
Tainha 1.107,0 271,0 836,0 
Tira-vira 399,0 387,5 11,5 
Trilha 667,0 657,5 9,5 
Xaréu 375,0 335,5 39,5 
Xerelete 2.157,0 1.865,5 209,5 
Outros peixes 694,5 485,0 209,5 
Crustáceos: 1.882,5 338,0 1.544,5 
Camarão-barba-ruça 247,0 1,5 245,5 
Camarão-branco 130,0 2,5 127,5 
Camarão-rosa 359,0 205,5 153,5 
Camarão-santana 140,0 2,5 137,5 
Camarão-sete-barbas 711,0 13,5 697,5 
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TONELADAS PRINCIPAIS ESPÉCIES 

TOTAL INDUSTRIAL ARTESANAL 
Camarões (outras spp.) 21,5 21,5 0,0 
Caranguejo-uça 61,5 0,0 61,5 
Lagosta 3,0 2,5 0,5 
Lagostim 68,0 67,5 0,5 
Siri 115,5 0,0 115,5 
Outros 26,0 21,0 5,0 
Moluscos: 1.249,0 833,5 415,5 
Lula 558,0 451,5 106,5 
Mexilhão 270,0 0,5 269,5 
Polvo 421,0 381,5 39,5 

Fonte: IBAMA 2007 
 

A área de estudo do empreendimento inclui diversos pontos de desembarque de 

relevância regional, como São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e Campos 

dos Goytacazes na região Norte Fluminense.  

 

A frota pesqueira da região Norte Fluminense (Barra de Itabapoana, Guaxindiba, 

Gargaú, Atafona e Farol de São Tomé) atua nas pescarias utilizando arrasto, rede de 

deriva e emalhe, covos, espinhel e linha, concentrando cerca de 14 % do volume das 

capturas desembarcadas no Estado.  

 

Cabe ressaltar que no Capítulo 4, Meio Socioeconômico – Seção 4.4.4.2 é 

apresentada uma descrição completa da atividade pesqueira na Área de Influência do 

empreendimento (profundidade de captura, modalidades, petrechos, área de pesca, 

espécie capturadas entre outros). 

 

Como forma de evidenciar a informação supracitada, na Figura 4.4.3.6-1 pode-se 

visualizar a distribuição da produção média anual para um período de 10 anos, 

registrado entre 1989 e 1999. Na Figura 4.4.3.6-2 podem ser encontradas as 

principais áreas de pesca, para os diferentes tipos de pescarias empregadas pelas 

frotas pesqueiras que operam no litoral Fluminense. 
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Figura 4.4.3.6-1: Produção Média Anual (em milhares de toneladas) de pescado marinho  

desembarcado no Estado do Rio de Janeiro no período 1989-99.  
Fonte: Bizerril & Costa (2001). 

 

 
Figura 4.4.3.6-2: Distribuição das Principais Áreas de Pesca da Frota Industrial que opera no Litoral 

Fluminense. Destaque para o círculo vermelho, região onde está inserido o empreendimento.  
Adaptado de: Bizerril & Costa (2001). 
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De acordo com as informações apresentadas nas Figuras 4.4.3.6-1 e 4.4.3.6-2, a 

região Norte Fluminense, que inclui Barra de Itabapoana, Guaxindiba, Gargaú, (São 

Francisco de Itabapoana), Atafona (São João da Barrra), Farol de São Tomé (Campo 

dos Goytacazes) apresenta os menores níveis de produção do Estado. Os recursos 

explorados variam entre as localidades, destacando-se o peroá, a corvina, a 

pescadinha, o dourado, o pargo-rosa e os cações como as principais categorias de 

peixes comercialmente explorados na região, segundo dados de 1997 (BIZERRIL & 

COSTA, 2001). 

 

A afirmação supracitada não retrata a atual realidade, devido à falta de uma 

estatística pesqueira eficaz. O que ficou comprovado em levantamento de campo é a 

forte produção pesqueira no Norte Fluminense, tendo sua produção escoada para 

diversos pontos do Estado como CEASA-RJ, Cabo Frio e Niterói (ECOLOGUS, 

2005). 

 

A atividade pesqueira, nesta região, é incrementada pelos rios Paraíba do Sul e 

Itabapoana, principalmente pelo grande aporte de nutrientes e sedimentos carreados 

por suas águas. As lagoas costeiras e os extensos manguezais da região têm 

importante papel como berçário de muitas das espécies exploradas como recurso 

pesqueiro, além de também contribuírem no aporte de nutrientes para a área 

costeira, que se estende ao longo do litoral Norte Fluminense. Em especial no 

trecho de costa entre Farol de São Tomé e a foz do rio Itabapoana, é notável a 

abundância de espécies de camarão, nas faixas de menores profundidades, 

dominadas por depósitos de sedimentos finos, de origem fluvial, juntamente com os 

sedimentos “trabalhados” pelo oceano e pela presença de águas quentes da Corrente 

do Brasil, que se mistura com a Água Costeira (ECOLOGUS, 2006). 

 

Segundo D’INCAO et al. (2002), que realizaram uma avaliação abrangente sobre a 

explotação de camarões nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, a pesca de camarões em 

tais regiões é desenvolvida, principalmente, sobre os estoques de camarão-rosa 
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(Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis) e de camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus 

kroyeri). 

 

O camarão sete-barbas (mais comum na área de estudo), diferentemente dos demais 

camarões da família Penaeidae, depende dos estuários apenas na sua fase de 

crescimento, realizando migrações inshore-offshore no momento da 

reprodução/desova. Além disto, embora seja marcante a correlação da ocorrência 

do sete-barbas junto a fundos lamosos e rasos (até 25 metros), é registrada a 

ocorrência desta espécie para profundidades de 70 metros e associados a fundos 

arenosos (NATIVIDADE, 2006). 

 

A distribuição temporal e espacial dos camarões depende de vários fatores 

ambientais como a disponibilidade de alimento, o tipo de sedimento, a salinidade, a 

profundidade e a temperatura (BOSCHI, 1963 apud NATIVIDADE, 2006) e 

comportamentos como as migrações dentro do ciclo biológico da espécie podem 

influenciar na sua distribuição espaço-temporal (DALL et al., 1990). Os habitats 

preferenciais de juvenis de peneídeos estão ligados principalmente aos sedimentos 

ricos em algas, pequenos crustáceos, foraminíferos, poliquetas, moluscos e 

fragmentos vegetais (DALL et al., op cit.; BRANCO, 2005), associados à 

desembocadura de rios e estuários.  

 

Desta forma, há fundamento na literatura científica sobre a distribuição da espécie 

que respalde as informações obtidas em entrevistas com os pescadores, que afirmam 

capturar os camarões sete-barbas em áreas offshore, em distâncias superiores a 40 km 

da costa e a profundidades maiores que 25 metros. 

 

De fato, os ambientes costeiros influenciados pela pluma do rio Paraíba do Sul são 

considerados de grande importância para juvenis de várias espécies de peixes e 

crustáceos, pois são utilizados como áreas de berçário e refúgio, devido à 
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concentração de material particulado, que provém alimento e proteção contra 

predadores (LASIAK, 1984). 

 

Outro aspecto natural que favorece a pesca na região Norte Fluminense é a 

presença de áreas abrigadas pelos ambientes estuarinos, que fornecem condições 

adequadas à aproximação e aporte de embarcações. Sob este aspecto, destaca-se o 

delta do rio Paraíba do Sul, que possui uma saída denominada Estuário Principal, na 

região de Atafona (Município de São João da Barra). Este estuário, juntamente com 

o denominado Estuário Secundário, nas proximidades de Gargaú (Município de São 

Francisco de Itabapoana), concentra uma enorme quantidade de embarcações de 

pesca. 

 

Os dados da produção pesqueira para a região Norte Fluminense, são 

demasiadamente incompletos, posto que o Programa Estatpesca, principal programa 

de monitoramento da atividade pesqueira do país, não descreve o desempenho 

municipal das pescarias nacionais. 

 

Em Campos dos Goytacazes, por exemplo, só há registro para a produção de 

camarão sete-barbas para o mês janeiro de 2005, um total de 6,2 t. Este dado, não é 

oficial, nem foi obtido através da metodologia do Estatpesca, tendo sido gerado pela 

Colônia Z-19. Para São Francisco não foi encontrado qualquer registro estatístico. 

 

A exceção corresponde ao município de São João da Barra, cujo esforço de coleta 

de dados sobre o desembarque pesqueiro remonta a uma série histórica de 11 anos, 

com início em 1997. 

 

De 1997 a 2004 utilizou-se uma composição dos dados fornecidos pelo Instituto 

Multidisciplinar de Qualificação Empresarial (2007) e pela Secretaria de Pesca de 

São João da Barra e, para o restante do período os dados são referentes apenas aos 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Pesca. 
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Dados da Estatística Pesqueira de São João da Barra indicam que o município 

apresenta uma média de desembarque de pescado, para o referido período analisado, 

da ordem de 4,1 mil t, o que representa 6,5 % do total produzido para o Estado do 

Rio de Janeiro comparados aos dados do IBAMA para o ano de 2005 (IBAMA, 

2007). 

 

As principais espécies pescadas foram o peroá (especialmente até 2002) o cação e o 

camarão apresentando no período uma captura média anual de 1,6 mil t, 328 t e 286 

t respectivamente. A Figura 4.4.3.6-3 apresenta a produção pesqueira no período 

entre 1997 e 2008. Nota-se um pico da produção no final da década de 90, com 

grande participação do peroá (Figura 4.4.3.6-4) e um segundo pico de produção 

entre 2005 e 2006, com uma distribuição mais equilibrada entre as principais 

espécies capturadas. 

 

Descartando-se a produção do peroá, os dois máximos produtivos quase se 

equivalem. 
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Figura 4.4.3.6-3: Produção pesqueira em São João da Barra entre 1997 e 2008. 
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Figura 4.4.3.6-4: Evolução da pesca em São João da Barra entre 1997 e 2008. 

 

A sobre-pesca parece ter sido o principal problema desta pescaria, contribuindo para 

a expressiva queda na produção observada a partir de 2000. Outro fator relevante na 

queda da produção foi à ocorrência do vazamento de resíduos industriais da 

Cataguazes em 2003. 

 

A poluição, como a sobre-pesca, pode proporcionar mortandades imediatas e a 

posteriori ao contato com a substância poluente, caso afete o recrutamento dos 

estoques. 

 

B) Restrições de Captura e Defeso 

 

A Instrução Normativa nº 53, de 22 de novembro de 2005, do Ministério do Meio 

Ambiente, estabelece o tamanho mínimo de captura de espécies marinhas e 

estuarinas do litoral Sudeste e Sul do Brasil. Apresenta-se a seguir, no Quadro 

4.4.3.6-2, a lista de espécies comerciais e seus respectivos tamanhos mínimos de 

captura. 
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QUADRO 4.4.3.6-2: TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA PARA AS PRINCIPAIS ESPÉCIES  
MARINHAS E ESTUARINAS NO SUDESTE- SUL DO BRASIL 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
TAMANHO 
MÍNIMO 

(cm) 
Anchova  Pomatomus saltatrix 35  
Badejo Mira  Mycteroperca acutirostris 23  
Badejo Quadrado  Mycteroperca bonaci 45  
Badejo de Areia  Mycteroperca microlepis 30  
Bagre Branco  Genindes barbus 40  
Bagre  Cathorops spixii 12  
Bagre  Genindes genidens 20  
Batata  Lopholatilus villarii 40  
Cação anjo asa longa  Squatina argentina 70  
Cação listrado/Malhado  Mustelus fasciatus 100  
Cabrinha  Prionotus punctatus 18  
Castanha  Umbrina canosai 20  
Corvina  Micropogonias furnieri 25  
Goete  Cynoscion jamaicensis 16  
Garoupa  Epinephelus marginatus 47  
Linguado  Paralichthys patagonicus / P. brasiliensis 35  
Miraguaia  Pogonias cromis 65  
Palombeta  Chloroscombrus chrysurus 12  
Pampo/Gordinho  Peprilus paru 15  
Pampo Viúva  Parona signata 15  
Papa-terra branco ou Betara Menticirrhus littoralis 20  
Peixe Espada Trichiurus lepturus 70  
Peixe Porco, Peroá ou Cangulo(*) Balistes capriscus / B. vetula 20  
Peixe-Rei  Odonthestes bonariensis /Atherinella brasiliensis 10  
Pescada Olhuda ou Maria Mole  Cynoscion striatus 30  
Pescadinha  Macrodon ancylodon 25  
Robalo peba ou peva  Centropomus parallelus 30  
Robalo Flexa  Centropomus undecimalis 50  
Sardinha Lage Opisthonema oglinum 15  
Tainha  Mugil platanus / Mugil Liza 35  
Trilha  Mullus argentinae 13  
Tubarão Martelo recortado  Sphyrna lewini 60  
Tubarão Martelo liso  Sphyrna zygaena 60  

     (*) Para as espécies indicadas, os tamanhos mínimos de captura são obtidos pelo comprimento furcal 
          (da ponta do focinho até a furca da cauda).           
         Fonte: www.ibama.gov.br/cepsul 
 

 

O Quadro 4.4.3.6-3 apresenta o período de defeso para as espécies marinhas 

comercialmente capturadas na Região Sudeste-Sul. 



 
 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.3 - 179

QUADRO 4.4.3.6-3: PERÍODO DE DEFESO PARA ESPÉCIES MARINHAS EXPLORADAS NA 
 REGIÃO SUDESTE-SUL 

RECURSO/ESPÉCIE ABRANGÊNCIA PERÍODO NORMAS 
Camarão-sete-barbas Xiphopenaeus 
kroyeri Sudeste e Sul 01/10 a 31/12 Instrução Normativa 

no 91 /2006 
Camarão-rosa Farfantepenaeus 
paulensis, F. brasiliensis e F. subtilis Sudeste e Sul 01/03 a 31/05 Instrução Normativa 

no 92 /2006 
Mexilhão  
Perna perna Sudeste e Sul 01/09 a 31/12 Instrução Normativa 

no 105 /2006 
17/11/06 a 24/02/07 

21/06 a 09/08/07 
17/11/07 a 24/02/08 

18/06a 06/08/08 
12/11/08 a 20/02/09 

Sardinha-verdadeira  
Sardinella brasiliensis e 
 
Sardinha-lage 
Opisthonema oglinum 

Sudeste e Sul 

06/07a 25/08/09 

Instrução Normativa 
no 128/2006 

*Lagosta  
 Panulirus argus e  
P. laevicauda  

Nacional 01/01 a 30/04 Portaria no 138/2006 

 *Segundo a Instrução Normativa nº 138/06 editada pelo IBAMA para as regras do defeso da lagosta em 2007: 
1 - Fica proibida a pesca da lagosta a menos de quatro mil milhas (7,4 quilômetros); 
2 - Fora do defeso, só pode ser capturada lagosta com pelo menos 13 centímetros (vermelha) e 11 (verde); 
3 - Não se pode descaracterizar o animal (tirar a casca); 
4 - A rede do tipo caçoeira e a marambaia ficam proibidas para a pesca da lagosta, em qualquer época do ano; 
5 - Só poderão ser capturados com armadilhas dos tipos covo (com madeira e chumbo), mazuá (com rede) e 
cangalha; 
6 - Pesca da lagosta por meio de mergulho também é proibida; 
7 - As embarcações não podem ter aparelho de ar comprimido ou algo para captura através do mergulho. 

Fonte: www.ibama.gov.br/cepsul 
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Mapa 4.3.3.1 
Áreas Prioritárias e Rotas de Migração dos Cetáceos e 

Quelônios Marinhos na Bacia de Campos
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4.4 MEIO SOCIOECONÔMICO 

  

4.4.1  Introdução  

 

Os efeitos da implantação do Complexo Industrial Portuário do Açu já se fazem sentir 

nos municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, bem como na região 

norte fluminense como um todo. A implantação de um novo pólo de desenvolvimento 

econômico atrai a atenção de diversos setores da sociedade, para uma zona 

historicamente marcada pelos declínios econômico e produtivo – e pela conseqüente 

ausência de oportunidades de trabalho – e pela evasão dos habitantes, especialmente 

das áreas rurais, em direção aos centros urbanos regionais e estaduais. 

 

Em que se pese o aumento das arrecadações municipais decorrentes do pagamento dos 

royalties da produção petrolífera na Bacia de Campos – no norte fluminense, em 

Campos e São João da Barra, não foram geradas alternativas produtivas para sua 

população, nos últimos anos. A chegada do Porto do Açu parece significar uma nova 

oportunidade para os jovens e suas famílias se manterem na região e garantirem novos 

empregos formais. 

 

O pátio logístico, objeto do presente EIA, integra este complexo industrial e sua 

implantação resultará no incremento das operações portuárias, englobando outros 

nichos de mercado, além do escoamento de minério a que se destina a 1ª fase do Porto, 

atualmente em construção.  O pátio logístico agrega ao complexo portuário atividades 

de apoio à exploração e produção de petróleo,  bem como a movimentação de cargas 

diversas tais como:  granéis sólidos (calcário, carvão, etc.), granéis líquidos para apoio 

logístico, produtos siderúrgicos e contêineres.  Os possíveis impactos decorrentes das 

obras marítimas associadas ao Porto e das operações portuárias para escoamento de 

minério de ferro foram avaliados e discutidos no processo de licenciamento do Porto 

do Açu, cuja Licença Prévia foi emitida em dezembro de 2006 e a Licença de 

Instalação em maio de 2007.   As obras licenciadas se encontram em implantação. O 
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presente estudo, portanto,  focalizará os novos efeitos potenciais da implantação das 

obras do pátio logístico e das atividades portuárias a ele associadas.  

  

Na primeira parte desse Diagnóstico apresenta-se uma caracterização socioeconômica 

da região Norte Fluminense, com ênfase nos dois municípios considerados como 

pertencentes à Área de Influência do empreendimento – Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra. A caracterização regional justifica-se, pois é necessária ao 

entendimento da própria dinâmica socioeconômica destes dois. 

 

Uma questão de importância na compreensão desta dinâmica diz respeito à localização 

do Porto do Açu, situado no distrito de Pipeiras, 5º distrito de São João da Barra.  

Trata-se de área de características rurais, ligada ao distrito sede por estradas sem 

pavimentação, e que faz fronteira ao município de Campos dos Goytacazes. O acesso 

da população do 5º distrito à sede  municipal é dificultado pela inexistência de 

transporte público que integre os dois distritos (1º e 5º). Isto ocorre em função de São 

João da Barra não contar com sistema municipal de transporte público. O município é 

servido pela empresa Campos Tur de transporte público, que pertence ao município de 

Campos dos Goytacazes. A rota de ônibus que passa no 5º distrito não chega a São 

João da Barra, seguindo direto para Campos, o que obriga a população a utilizar dois 

ônibus quando deseja ir a sede municipal. Por esse motivo, parte da população do 5º 

distrito utiliza os serviços públicos oferecidos pelo município de Campos dos 

Goytacazes em detrimento aos disponíveis em São João da Barra. 

 

A interação entre esses dois municípios é constitutiva de suas próprias dinâmicas 

internas. A assimetria entre Campos dos Goytacazes – um pólo regional de serviços – 

em relação a São João da Barra é por si só determinante de uma relação de 

subordinação da dinâmica socioeconômica do segundo em relação ao primeiro. 

Contudo, a implantação de um empreendimento da envergadura do Complexo do Açu, 

em São João da Barra poderá reduzir ou mesmo inverter a assimetria, hoje, existente 

acarretando transformações nas dinâmicas socioeconômicas de ambos. 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4 - 4

Com base neste contexto considera-se que a Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento se projeta sobre ambos os municípios. 

Como Área de Influência Direta (AID), foi considerada a área do 5º distrito de São 

João da Barra e as localidades  campistas junto à divisa municipal da região do Açu, 

uma vez que as comunidades residentes nestas áreas estariam sujeitas aos efeitos mais 

imediatos das obras e da operação do Porto do Açu, inclusive da ampliação 

representada pelo Pátio Logístico. Na Seção 4.4.4 do presente Diagnóstico, referente 

ao diagnóstico da AID, são apresentados em detalhe os critérios utilizados na definição 

da mesma, bem como as localidades que a compõem.  

 

4.4.2  Metodologia 

 

Desde o final de 2007 até o presente momento, a equipe da Ecologus tem sido 

responsável pela implantação de uma série de programas sociais e ambientais, 

associados às obras da 1ª fase do Porto do Açu. Durante esse período, a implantação 

dos Programas Sociais – Programa de Comunicação Social (PCS); Programa de 

Educação Ambiental (PEA) e Programa de Acompanhamento das Comunidades 

Vizinhas (PACV) – permitiu à equipe  adquirir amplo conhecimento e contato com os 

vários setores sociais da Área de Influência, dotando a mesma de grande familiaridade 

com a dinâmica socioeconômica da região, o que se reflete em diversos aspectos do 

presente Diagnóstico. 

 

Além do conhecimento local no nível de dados primários, a caracterização da região e 

dos municípios fundamentou-se na análise das estatísticas produzidas por diferentes 

órgãos públicos e de pesquisa – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

Fundação CIDE – RJ; Tribunal de Contas do Estado (TCE); etc – e das informações 

qualitativas disponibilizadas nos estudos anteriores a esse, produzidos no contexto de 

licenciamento ambiental de outros empreendimentos pertencentes ao Complexo 

Portuário do Açu – EIA do Terminal Portuário (CAL, 2006) e EIA da Usina 

Termoelétrica do Açu (CRA, 2007). Outra importante fonte de informações estatísticas 
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locais refere-se aos resultados obtidos com o Programa de Acompanhamento das 

Comunidades Vizinhas (PACV), que vem sendo implementado no contexto da Licença 

de Instalação do Porto do Açu.  Neste Programa foram sistematizadas informações 

fornecidas pela Prefeitura Municipal de São João da Barra e coletadas nos trabalhos de 

campo realizados.  Finalmente, a  cartilha dos professores, produzida no contexto da 

implantação do Programa de Educação Ambiental, em curso, também forneceu 

informações relevantes sobre os aspectos da história  município de São João da Barra 

de interesse ao  para o presente Diagnóstico. 

 

Para a elaboração do Diagnóstico, além de fontes secundárias e estatísticas 

mencionadas, foram realizadas diversas campanhas de campo, durante o período já 

mencionado. Exploratória e de recorte etnográfico, a estratégia de investigação se 

sustentou sobre uma participação dos pesquisadores na condição de observadores dos 

grupos sociais sobre influência do Porto do Açu.  

 

Essa participação se efetivou não apenas por meio das constantes visitas da equipe às 

comunidades locais, mas também nos eventos promovidos pelo Programa de 

Comunicação Social (reuniões do Fórum Permanente de Acompanhamento das 

Comunidades Vizinhas, reuniões informativas com a população, oficinas com o poder 

público municipal etc) e Educação Ambiental (oficinas com as professoras e reuniões 

com as supervisoras da rede municipal de ensino). 

 

Entrevistas em grupo in situ e entrevistas individuais semi-estruturadas permitiram 

conhecer os discursos dominantes da população local, dos representantes de 

organizações da sociedade civil e empresariais e das lideranças locais sobre a 

implantação do projeto do Porto. A observação permitiu contato com as suas práticas 

habituais, referentes ao cotidiano daqueles que residem nas localidades sob influência 

do empreendimento ou que lá desenvolvem suas atividades econômicas. A partir dessa 

aproximação, põe-se em evidência a complexidade que reside na distinção entre a 

percepção dos atores, seus discursos e suas práticas. 
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4.4.3  Diagnóstico da Área de Influência Indireta (AII) 

 

4.4.3.1 Caracterização Regional  

 

Para compreender a dinâmica socioeconômica dos dois municípios pertencentes a área 

de influencia indireta das obras de ampliação do Porto do Açu, faz-se necessária uma 

caracterização da região onde eles se inserem. Isso se dá, pois a Região Norte 

Fluminense possui uma dinâmica própria, tanto em relação a sua história quanto aos 

processos sociais e econômicos de seu desenvolvimento. Essa região é composta pelos 

seguintes municípios: Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, 

Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. 

 

Além disso, assume-se que a implantação desse novo complexo portuário poderá 

exercer influência sobre a dinâmica regional, como um todo, uma vez que esse 

investimento será responsável pela criação de um novo pólo de desenvolvimento 

econômico, com atividades portuárias voltadas ao atendimento das demandas de 

importação e exportação de diversos produtos conforme já citados, além de constituir 

uma nova estrutura de apoio logístico para uma das atividades mais importantes da 

região, a produção  marítima de petróleo. 

 

4.4.3.2 Ocupação 

 

a) Dinâmica Demográfica (população e migrações): 

A população do Norte Fluminense alcançou 763 mil habitantes, no ano de 2007. 

Ainda que tenha crescido em termos absolutos pode-se apreciar uma redução da 

taxa de crescimento, que passa de um valor de 1,4%, no período correspondente a 

1991-2000, a um valor de 1,26% entre 2000-2007. Sem dúvida, esses valores 

representam magnitudes maiores do que aquelas registradas no resto do Estado do 

Rio de Janeiro (0,98%, entre 2000 e 2007) e do que a média encontrada no resto do 
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país (1,14%, no mesmo período).  Esta diferença tem sido atribuída ao crescimento 

das atividades petrolíferas na Bacia de Campos, com reflexos sobre as economias 

dos municípios litorâneos, seja pela distribuição dos royalties, seja pela implantação 

das atividades associadas à cadeia produtiva de petróleo. 

 

Se compararmos os municípios litorâneos petrolíferos com o resto da região, com o 

resto do estado, e mesmo do país, advertiremos que neles a população cresce a um 

ritmo muito superior. Os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã registram a 

maior taxa de crescimento entre os municípios petrolíferos, que alcança os 3% a.a. 

Em termos absolutos, Macaé passou a ter uma população de 94.815 habitantes em 

1991 a 169.229 em 2007 (um aumento de 78,4%); Carapebus aumentou sua 

população de 6.080 habitantes para 10.677, no mesmo período (o que representa um 

crescimento de 75,6%); e, por último, o município de Quissamã contava com 10.467 

habitantes em 1991 e, para o ano de 2007, sua população cresceu até alcançar os 

17.376 (um crescimento de 66%). 

 

Embora apresente as menores taxas percentuais de crescimento, Campos 

apresentou expressivo crescimento populacional em valores absolutos, superado 

apenas por Macaé, onde se concentram as atividades econômicas associadas à 

atividade petrolífera, polarizadas pela Sede Unidade de Negócios da Petrobras, para 

a Bacia de Campos. 

 

As taxas de crescimento dos municípios não petrolíferos  do Norte Fluminense se 

situam entre a média de 0,77% a.a, abaixo da média estadual e do resto do país. De 

1991 a 2000, estes municípios cresceram em uma média razoável, como se pode 

observar no Quadro 4.4.3-1, e estagnaram a partir desse ano. No ano de 1991, os 

municípios petrolíferos contavam com uma população cinco vezes maior do que a 

dos não-petrolíferos. Para o ano de 2007, as taxas dos municípios petrolíferos eram 

quase seis vezes maiores. 
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QUADRO 4.4.3-1: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL DO NORTE FLUMINENSE 
 (1991, 2000 E 2007) 

1991 2000 2007 
UNIDADE GEOGRÁFICA 

ABS ABS VAR.  
(% a.a s/1991)

ABS VAR.  
(% a.a s/1991) 

VAR.  
(% a.a s/2000)

Macaé 94.815 132.461 3,78 169.229 3,69 3,56

Carapebus 6.080 8.667 4,02 10.677 3,58 3,02

Quissamã 10.467 13.673 3,01 17.376 3,22 3,48

Campos dos Goytacazes 377.866 407.168 0,83 426.154 0,75 0,65

São João da Barra 24.069 27.681 1,57 28.889 1,15 0,61

P
et

ro
líf

er
os

 L
it

or
ân

eo
s 

Subtotal 513.297 589.650 1,55 652.325 1,51 1,45

Conceição de Macabu 16.963 18.782 1,14 19.541 0,89 0,57

São Fidélis 34.581 36.789 0,69 37.481 0,50 0,27

Cardoso Moreira 11.243 12.595 1,27 12.199 0,51 - 0,46

São Francisco de 
Itabapoana 

35.492 41.476 1,75 41.947 1,05 0,16

N
ão

-P
et

ro
líf

er
os

 

Subtotal 98.279 109.642 1,22 111.168 0,77 0,20

Total 611.576 699.292 1,50 763.493 1,40 1,26

(%) Rio de Janeiro 4,78 4,86 0,19 4,96 0,23 0,28

N
or

te
 

F
lu

m
in

en
se

 

(%) Brasil 0,42 0,41 - 0,13 0,42 - 0,02 0,12

Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 

 

A concentração do pólo petrolífero em Macaé testemunha uma concomitante 

concentração populacional nos municípios fronteiriços (Carapebus e Quissamã) e, 

sobretudo, alerta sobre as causas do aumento populacional: a migração do trabalho. 

Nada de estranho, então, que ao comparar os municípios de Macaé e seus arredores 

com o resto dos municípios petrolíferos, se note um padrão populacional distinto. 

 

Macaé funciona como base logística para a exploração da Bacia de Campos e tem 

atraído, pelo desenvolvimento econômico associado ao petróleo, população para ele 

e para os municípios mais próximos. Os municípios de Campos dos Goytacazes e 

São João da Barra foram beneficiados economicamente por meio dos royalties do 

petróleo, mas não se produziu neles um desenvolvimento de seus negócios 

subsidiários a exploração petrolífera. Essa é a razão pela qual observamos um 
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crescimento populacional diferenciado, acima da média estadual em Campos, e 

muito acima desta em Macaé. 

 

A abertura do mercado petrolífero, na segunda metade da década de 90, parece ter 

afetado os municípios não-petrolíferos. Desde o ano de 2000, até a atualidade, sua 

taxa de crescimento populacional tem decrescido, inclusive, para o caso do 

município de Cardoso Moreira, chegou a valores negativos (-0,46% a.a). Parte do 

fluxo migratório aos municípios petrolíferos provém desses municípios.  

 

Como evidenciado no Quadro 4.4.3-2, à exceção de São João da Barra, com um 

quinto de sua população em zonas rurais, e de Quissamã, com quase um terço de 

sua população rural, os municípios petrolíferos são hegemonicamente urbanos. Uma 

das primeiras conseqüências da exploração petrolífera foi, justamente, a 

concentração urbana e o desenvolvimento dos setores secundários e terciários da 

economia. 
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QUADRO 4.4.3-2: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA  

(1991, 2000, 2007) 
1991 2000 2007 

UNIDADE GEOGRÁFICA 
ABS ABS VAR.  

(% a.a s/1991)
ABS VAR.  

(% a.a s/1991) 
VAR.  

(% a.a s/2000)
Macaé 80.416 126.008 5,12 163.115 3,76 93,39
Carapebus 4.518 6.873 4,77 8.938 3,82 83,71
Quissamã 4.410 7.701 6,39 11,573 5,99 66,60
Campos dos Goytacazes 315.286 364.180 1,61 406.465 1,58 95,38
São João da Barra 15.639 19.628 2,56 22.733 2,12 78,69P

et
ro

líf
er

os
 

L
it

or
ân

eo
s 

Subtotal 420.269 524.390 2,49 612.824 2,25 93,94

Conceição de Macabu 13.982 16.543 1,89 17.781 1,04 90,99
São Fidélis 22.160 26.153 2,01 30.912 2,22 82,47
Cardoso Moreira 6.481 8.040 2,42 8.636 1,03 70,79
São Francisco de 
Itabapoana 14.152 19.737 3,77 24.181 2,94 57,65N

ão
-

P
et

ro
líf

er
os

 

Subtotal 56.775 79.833 2,49 81.510 2,03 73,32

Total 477.044 595.223 2,49 694.334 2,22 90,94

(%) Rio de Janeiro 3,91 4,31 1,08 4,61 0,98 - 

N
or

te
 

F
lu

m
in

en
se

 

(%) Brasil 0,43 0,43 0,05 0,45 0,62 - 

Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 

 

Os municípios não-petrolíferos também contam com uma exceção: Conceição de 

Macabu. Os 91% de sua população se concentram em zonas urbanas, a diferença do 

que ocorre com o resto destes municípios. Em média, e levando em conta a exceção 

de Conceição de Macabu, os municípios não-petrolíferos têm mais de um quarto de 

sua população (26,6%) vivendo em zonas rurais. O que estas cifras testemunham, 

grosseiramente, é a importância do setor primário nessa região. 

 

Observa-se que a evolução do crescimento urbano em toda a região Norte 

Fluminense, em relação ao resto do país, situa-se acima da média, com uma taxa de 

crescimento urbano – em média – de 2,03% a.a para a região não-petrolífera, e de 

2,25% para a região petrolífera. As cifras demonstram que a região ainda é parte de 

um forte processo de urbanização. Nesse sentido, os municípios com maior 

população rural da região não-petrolífera, Cardoso Moreira e São Francisco de 
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Itabapoana, são eloqüentes: o primeiro, como já citado, apresenta um taxa de 

crescimento negativo; o segundo, uma magra taxa positiva de 0,16% a.a.  

 

Os municípios com maior população rural e taxas de crescimento baixas evidenciam 

que o forte crescimento populacional da região se deve ao desenvolvimento da 

indústria e dos serviços nos centros urbanos. 

 

Os dados do Quadro 4.4.3-3 permitem apreciar a migração rural-urbana, por meio 

da redução da população rural em detrimento à urbana. Em termos absolutos, 

depois do ano de 2000, não houve crescimento rural em nenhum município, à 

exceção de Carapebus – que mostra um aumento de sua população rural no período 

de 1991 – 2007 (de 1.562 a 1.794) – e São Francisco de Itabapoana – que mostra um 

crescimento ainda menor para o mesmo período -, todo o resto vê diminuir sua 

população rural, desde o ano de 1991. 

 

Essas mudanças se relacionam com os fluxos migratórios: “O primeiro tipo de fluxo 

concerne as tradicionais migrações campo-cidade, em escala regional, alimentadas 

pela incapacidade da agricultura no Norte Fluminense em fixar a população no 

campo. Estes fluxos alimentam um processo de urbanização em toda a região, 

particularmente pujante em Macaé, onde uma conurbação está em vias de formação 

ao longo da RJ-124, que segue o litoral.  
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QUADRO 4.4.3-3: NORTE FLUMINENSE - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL 
(1991, 2000, 2007) 

1991 2000 2007 
UNIDADE GEOGRÁFICA 

ABS ABS VAR.  
(% a.a s/1991)

ABS VAR.  
(% a.a s/1991) 

VAR.  
(% a.a s/2000)

Macaé 14.399 6.453 (8,53) 6.114 (0,77) 3,61

Carapebus 1.562 1.794 1,55 1.739 (0,44) 16,29

Quissamã 6.057 5.972 (0,16) 5.803 (0,41) 33,40

Campos dos Goytacazes 62.580 42.988 (4,09) 19.689 (10,56) 4,62

São João da Barra 8.430 8.053 (0,51) 6.157 (3,76) 21,31

P
et

ro
líf

er
os

 L
it

or
ân

eo
s 

Subtotal 93.208 65.260 (3,86) 39.502 (6,92) 6,06

Conceição de Macabu 2.981 2.239 (3,13) 1.760 (3,38) 9,01

São Fidélis 12.421 10.276 (2,08) 6.569 (6,19) 17,53

Cardoso Moreira 4.762 4.555 (0,49) 3.564 (3,44) 29,21

São Francisco de 
Itabapoana 

21.340 21;739 0,21 17.765 (2,84) 42,35

ão
-P

et
ro

líf
er

os
 

Subtotal 41.504 38.809 (0,74) 29.658 (3,77) 26,68

Total 134.532 104.069 (2,81) 69.160 (3,67) 9,06

(%) Rio de Janeiro 22,12 18,24 (2,12) 19,92 1,27 - 

N
or

te
 

F
lu

m
in

en
se

 

(%) Brasil 0,38 0,33 (1,56) 0.23 (4,72) - 

Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 

 

Observações realizadas em pesquisa de campo evidenciaram a existência de um 

segundo tipo de fluxo, de maior alcance espacial, relativo à mão-de-obra oriunda de 

outras regiões do Brasil. Uma proporção significativa destes migrantes já adquiriu 

experiência de trabalho no setor petrolífero em outras bacias de exploração, em 

particular, do nordeste do país, e, por isso, se dirige para Macaé. Enfim, um terceiro 

tipo de migração envolve profissionais de média e alta qualificação que vem do resto 

do Brasil e do estrangeiro” (MONIÉ, 2003). É de se esperar que essa tendência se 

mantenha e, inclusive, se intensifique em proporção ao crescimento industrial 

petrolífero da região. 

 

Este fluxo migratório tem hoje seu foco dirigido à cidade de Macaé e imediações.  A 

cidade de Campos, embora a de maior porte na região, não consegue exercer o 
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mesmo nível de atuação, em virtude da estagnação econômica que experimenta nas 

últimas décadas. 

 

De qualquer sorte, e consolidação de seu núcleo universitário e a oferta mais 

estruturada de serviços públicos responde por um nível de atração relativamente 

alto, em relação às cidades vizinhas.  

 

É de supor que a implantação do pólo portuário industrial do Açu teria o potencial 

de redistribuir os fatores de atração que subordinam o crescimento populacional e 

econômico da região, alterando consideravelmente a dinâmica de desenvolvimento 

de São João da Barra e, pela proximidade e maior grau de estruturação que hoje já 

apresenta o município de Campos dos Goytacazes. 
 
 

b) Dinâmica Territorial – Uso e Ocupação do Solo, Pólos Urbanos e Regionais: 

Historicamente, o município de Campos dos Goytacazes, com uma população hoje 

de 406.465 habitantes – toda a população do norte fluminense, incluindo-o, conta 

com 763.493 habitantes - era o principal centro regional e polarizava as demandas 

de infra-estrutura, serviços e mercadorias dos municípios vizinhos. Essa influência 

alcançou os municípios de São João da Barra, São Fidélis, São Francisco de 

Itabapoana e Cardoso Moreira – e também os municípios do noroeste fluminense – 

Itaperuna, Natividade e Cambuci. 

 

Como evidenciado pelos números da dinâmica populacional já apresentada partir da 

exploração petrolífera, Macaé se converte em um pólo de atração alternativo e 

exerce uma crescente e notória influência sobre os municípios de Quissamã, 

Carapebus e Conceição de Macabu. 

 

No contexto atual, as condições de vida da região Norte Fluminense estão 

associadas à distância entre qualquer município e as cidades de Campos dos 

Goytacazes e Macaé. A proximidade com um deles implica na possibilidade de 
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aproveitar da infra-estrutura de serviços essenciais. Estas duas cidades polarizam as 

demandas da região por suas melhores condições de atenção à educação e à saúde e 

oferta diversificada de serviços.   

  

Dentre os municípios Norte Fluminense, Macaé  foi o que sofreu maior 

transformação devido à exploração petrolífera. O complexo petrolífero se 

concentrou aí – tanto em termos de infra-estrutura como de logística - produzindo 

uma reconfiguração do município. Contudo, a distribuição espacial dos 

trabalhadores reproduz as desigualdades socioeconômicas ali existentes. Por um 

lado, se multiplicaram os bairros pobres e as favelas onde vivem os trabalhadores 

menos qualificados nas áreas baixas e alagadiças da foz do Macaé.  Por outro lado,  

na porção sul da cidade  se expande a ocupação em loteamentos e as áreas sul dos 

condomínios de melhor padrão urbanístico, onde reside a população de maior poder 

aquisitivo.   

 

Em Campos, o processo de favelização precede a fase do petróleo,  ainda que tenha 

se intensificado nas últimas décadas. Em 1980 a cidade possuía 13 favelas; em 2000 

este número já alcançava 32 áreas. O crescimento urbano de Campos dos 

Goytacazes se intensificou na década de 80, por meio do êxodo rural dos 

trabalhadores, que se estabeleceram na periferia da cidade. Este processo de 

migração rural-urbana não se deteve, senão que se intensificou na década de 90 

(4,09% a.a), chegando ao seu ápice na primeira década de 2000 (10,56% a.a), como 

se pode observar no Quadro 4.4.3-3. 

 

Outras das ocupações típicas da região são os aglomerados urbanos da faixa 

litorânea, situados na região turística denominada de Costa Doce, que abriga os 

municípios de: São João da Barra, a localidade de Farol de São Tomé, em  Campos 

dos Goytacazes, Carapebus, Macaé, Quissamã e São Francisco de Itabapoana.  
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Em grande medida, esse tipo de ocupação se desenvolve pelo turismo interno 

regional, de baixo e médio poderes aquisitivos. Este padrão arquitetônico se 

concentra, principalmente,  nos núcleos costeiros de Atafona, Grussaí, Porto do 

Açu e Farol de São Tomé. As casas, em geral,  costumam ser construídas com 

pequeno investimento – de arquitetura simples. 

 

A região conta com uma malha viária abrangente, embora as vias locais necessitem 

de manutenção mais freqüente ou mesmo obras de ampliação, para atenderem as 

atuais necessidades de circulação da região.  O traçado rodoviário comunica os 

municípios entre si e estes com as metrópoles mais importantes do sudeste do país. 

A circulação de mercadorias e pessoas aumenta, segundo as necessidades 

econômicas atuais e, devido a magnitude de seu fluxo, representa uma 

sobreexploração da capacidade viária instalada. 

 

As principais vias de acesso da região são: 

 

 BR-101/Norte: Rio – Vitória. É a principal rodovia da região, pois conecta Rio de 

Janeiro – capital do estado – com Vitória – capital do Espírito Santo -, atravessando 

os principais municípios do norte fluminense. Devido ao forte crescimento 

econômico da região e o conseqüente aumento da circulação viária, sua capacidade 

encontra-se esgotada. A quantidade de veículos que circula nessa rodovia torna o 

tráfego lento e perigoso.  É comum a ocorrência de veículos pesados realizando  

ultrapassagens perigosas, fato que caracteriza esta via como de alto risco de 

acidentes. Por tal razão, esta via foi concessionada e está prevista a melhoria de suas 

condições de segurança, inclusive com a realização de obras para duplicação entre 

Rio Bonito e a divisa com o Rio de Janeiro e com o Espírito Santo.  O trecho a ser 

duplicado corta os municípios de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Macaé, 

Conceição de Macabu, Quissamã e Campos dos Goytacazes. 
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A BR-101 é de vital importância para o crescimento econômico da região: comunica 

capitais estaduais, interliga pontos logísticos de grande relevância econômica (por 

exemplo: é a via de acesso dos municípios do norte fluminense aos Portos do Rio e 

de Itaguaí), e permite o translado de insumos para os crescentes setores de 

mineração, petroquímica, alimentação e siderurgia. 

 

 BR-356: Belo Horizonte – São João da Barra. Esta via começa em São João da 

Barra, passa por Campos dos Goytacazes e continua em direção a Minas Gerais. 

Nela é necessária a construção de acostamento, recapeamento e manutenção, que 

beneficiaria os municípios de Italva, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes, 

bem como a reparação do trecho Itaperuna – divisa com Minas Gerais. Existe um 

trecho municipalizado em Campos dos Goytacazes, que localmente recebe o nome 

de rodovia dos ceramistas, em função de servir de acesso às olarias do município de 

São João da Barra e de Campos. 

 

 RJ-216: Campos – Farol de São Tomé. Interliga a sede do município de Campos 

dos Goytacazes às áreas litorâneas do município. Encontra-se em mal estado de 

conservação e necessita reparação e manutenção. 

 

 RJ-178: Macaé - Campos. Une os dois pólos regionais. Atravessa Carapebus e 

Quissamã termina seu percurso pavimentado na localidade de Santa Catarina. Daí 

segue em leito natural até Dores de Macabu, no extremo sul de Campos, onde se re-

denomina RJ-180. Após um trecho de terra, nas proximidades de Ibitioca, se 

conecta à BR-101, por onde se chega a Campos dos Goytacazes. 

 

 RJ-196: Conceição de Macabu – São Francisco de Itabapoana. Encontra-se em 

mal estado, com trechos em leito natural. Existem projetos para realizar obras no 

trecho entre São Sebastião de Campos e Gargaú de São Francisco de Itabapoana, 

em um trajeto que passa pelo município de São João da Barra. 
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 RJ-204: São Fidélis – São Francisco de Itabapoana. A rodovia começa em leito 

natural, em São Fidélis, até cruzar a BR-356 nas proximidades de Cardoso Moreira. 

Após o rio Muriaé, apresenta um trecho asfaltado que atravessa São Joaquim, Vila 

Nova de Campos e Morro do Coco. Segue logo um caminho de terra até São 

Francisco de Itabapoana, onde se conecta com a RJ-224. 

 

 RJ-158: Sapucaia - Campos. Com trechos de terra e uma pavimentação precária é 

um importante eixo rodoviário do interior do estado, que necessitaria de grandes 

melhorias. 

 

 RJ-224: Campos - São Francisco de Itabapoana. Interliga os dois municípios e 

possui uma pavimentação precária. 

 

Cabe ressaltar que obras de melhoria de diversos trechos de algumas estradas acima 

foram objeto de licenciamento junto à FEEMA, solicitado pela LLX no contexto do 

licenciamento do Porto do Açu.  Serão realizadas obras para cruzamento da BR-101, 

no entroncamento com a estrada para Ibitioca, bem como melhorias em pontos de 

cruzamento e sinalização ao  longo da Rodovia Ceramistas, da RJ-216, BR-356, RJ-240 

até atingir o Porto do Açu. 

 

A região conta também com transporte ferroviário de cargas.  Hoje estão em 

funcionamento dois ramais, Rio-Vitória e Campos-Recreio (em Minas Gerais), que 

cruzam todo o território do município de Campos dos Goytacazes. O ramal com 

destino a São João da Barra está desativado. 

 

No que se refere ao transporte aéreo, a região Norte Fluminense conta com dois 

aeroportos, um em Campos e outro em Macaé. As principais linhas aéreas tem como 

destino o Rio de Janeiro. 
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4.4.3.3 Contexto Econômico Regional (Região Norte Fluminense) 

 

Avaliando-se o contexto econômico da região, com base  nos níveis de pobreza da 

população constata-se que seus dois principais núcleos populacionais exibiram, nas 

últimas décadas do Século XX, níveis críticos comparáveis em regiões mais pobres do 

país.  Este quadro começou a se modificar a partir da intensificação da atividade 

petrolífera, refletindo-se em melhorias consideráveis na presente década, especialmente 

para o município de Macaé. 

 

Estudos da Fundação Getúlio Vargas, sobre a evolução da percentagem da população 

com renda per capita inferior a 80 reais (condição considerada como de indigência), 

mostram que em 1970, Campos tinha uns 30,80% de sua população em situação de 

indigência, enquanto, em Macaé a indigência alcançava os 17,91% de sua população; 

em 1980 a indigência de Campos passou a ser de 38,13%, e Macaé sofreu um aumento 

considerável, chegando a ter os 33,24% de sua população em situação de pobreza 

extrema.  

 

A transformação tecnológica da indústria açucareira ocorrida nos anos 80 modernizou 

a produção mas eliminou os antigos cultivos, produzindo o desemprego de milhares de 

trabalhadores “bóias-frias”, que migraram para as cidades em busca de trabalho e só 

conseguiram estabelecer-se em condições de vida e renda precárias. Em 1991, o índice 

de indigência de Campos disparou, alcançando a cifra dramática de 52,34%, enquanto 

o de Macaé descendeu à cifra de 31,88%.  

 

Nos anos 80, começa a extração do petróleo na região, com a indústria instalada em 

Macaé, permitindo que sua economia melhore e, com ela, se reduzam os índices de 

pobreza. Campos, ao revés, permanece com uma economia baseada  na agroindústria 

açucareira e apesar da transformação tecnológica mencionada não conseguiu alcançar 

os níveis de modernização, competitividade, eficiência e investimento, típicos de outros 

setores canavieiros do país.  No ano de 2000, Campos alcançou certa prosperidade, 
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conseguindo que a pobreza reduzisse dos 52,34% (1991) para 28,88% de sua 

população. Sem embargo, Macaé, pelo dinamismo da atividade petrolífera, apresentou 

uma grande melhora na condição econômica da sua população e passou a contar, em 

2000, com apenas 6,5% de sua população em condições severas de pobreza. 

 

A população campista, apresentava no ano de 2000 uma parcela de 60% na faixa de 

baixa renda.  Este contingente, residente principalmente nas favelas da cidade de 

Campos, alterna o trabalho com a cana-de-açúcar, o biscate na construção civil e os 

serviços domésticos.  

 

O monopólio da economia açucareira sobre as demais economias restringiu a 

formação da mão-de-obra local às demandas dessa atividade. Com a crise do setor, 

formou-se uma massa de desempregados desqualificados para ocupar outras funções. 

A grande demanda por trabalho – e a grande oferta de mão-de-obra disponível - 

somada à baixa qualificação dessa população resultou no estabelecimento de relações 

precárias de trabalho, subemprego e baixos salários.  

  

A agroindústria açucareira e o emprego público ainda respondiam pelo grosso do 

emprego. O excedente de mão-de-obra, desqualificada foi, principalmente, empregada 

na indústria, no comércio e no setor de serviços. A estrutura de formação e 

qualificação de Campos – Sistema S, Escolas Técnicas, CEFET - não parece ter 

resultado na formação de uma grande massa de profissionais, com possibilidade de 

maiores cargos e salários. 
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a)  O Petróleo: 

A atividade petrolífera e, sobretudo, os royalties a ela associados reconfiguraram a 

região Norte Fluminense.  

 

Ao final da década de 80, a canalização de recursos financeiros do setor para as  

administrações municipais provocou o surgimento de um bloco de poder, que 

assumiu a hegemonia regional, até então, pertencente aos municípios açucareiros. A 

partir de 1999, com a modificação na legislação referente à distribuição dos royalties, 

esses recursos passam a ser um fator extraordinário para os orçamentos municipais. 

 

Campos dos Goytacazes, Quissamã e São João da Barra são os principais 

municípios agroindustriais, sendo que sua vinculação à atividade petrolífera limita-se 

ao recebimento de royalties. Macaé é o único a sediar atividades econômicas 

diretamente vinculadas à cadeia de petróleo, fato que situa o município na posição 

de realmente, líder do “novo regionalismo” ligado ao ciclo petrolífero. 

 

Hoje, pode-se dividir os municípios da região entre ricos e pobres, em função da 

maior ou menor participação na distribuição de royalties de petróleo. Contudo, nem 

sempre tal ingresso municipal implicou em maior nível de emprego, de renda e de 

qualidade de vida para as populações dos municípios beneficiados. 

 

Em alguns casos, pela incipiência das políticas públicas e deficiência das 

administrações municipais, a receita de royalties não foi capaz de gerar mudanças 

consistentes nas perspectivas de desenvolvimento e na qualidade de vida das 

populações.  Em função disto, a região Norte Fluminense, responsável por 80% da 

produção brasileira de petróleo,  ainda exibe bolsões de pobreza compatíveis com as 

das regiões de menor desenvolvimento do país.  

 

Analisando-se a distribuição dos royalties do petróleo, observa-se que Macaé e 

Campos dos Goytacazes são os municípios com maior ingresso absoluto e com 
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maior percentagem recebida, em relação ao total distribuído na região Norte 

Fluminense. No ano de 2000, Macaé recebeu quase 86 milhões de reais e Campos 

150 milhões de reais, magnitudes que significavam, respectivamente, os 28,6% e 

50,3%, das regalias totais da região. Os números de 2004 os recebimentos de ambos 

os municípios tiveram um crescimento superior a 3 vezes os valores de 2000, 

chegando 293 milhões de reais para Macaé e 530 milhões de reais para Campos, 

correspondendo respectivamente a 30,3% e 54,8%, do total distribuído para a 

região. São valores elevados, mas quando relacionados às respectivas populações, 

perdem relevância ao serem comparados com os valores recebidos por São João da 

Barra e Quissamã.  Estes, com populações e demandas muitas vezes menores, 

receberam em 2004, em respectivamente calores da ordem de 38 e 67 milhões de 

reais (Quadro 4.4.3-4). 

 

Quando se compara a região petrolífera com a não-petrolífera, as arrecadações são 

mais do que eloqüentes: em 2004 os royalties do petróleo repartiram 952 milhões de 

reais entre os municípios petrolíferos da região norte fluminense, enquanto a cifra 

para os municípios não-petrolíferos foi de 15,87 milhões de reais. 
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QUADRO 4.4.3-4: VALORES DOS ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS EM 2000 E 2004 

PERCENTUAL S/O VALOR TOTAL 
VALORES TOTAIS DOS 

ROYALTIES EM R$ 
MILHÕES 

ROYALTIES E  
ROYALTIES 

EXCEDENTES* 

PARTICIPAÇÕES 
ESPECIAIS* 

DISTRIBUÍDO 
PELO 

ESTADO* 

UNIDADE 
GEOGRÁFICA 

ESTATÍSTICA 

2000 2004 Ev % aa 2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Abs 85,70 293,03 36,0 78,72 73,72 20,26 24,95 1,01 1,52
Macaé 

% s/Tot .AII 28,6 30,3 1,4 31,1 36,7 22,1 20,0 21,9 28,3

Abs 11,62 24,33 20,3 93,46 89,19 5,09 8,33 1,45 2,49
Carapebus 

% s/Tot .AII 3,9 2,5 - 10,3 5,0 3,7 0,8 0,6 4,2 3,8

Abs 31,46 66,62 20,6 79,71 70.38 18,96 26,78 1,31 2,84
Quissamã 

% s/Tot .AII 10,5 6,9 - 10,0 11,6 8,0 7,6 4,9 10.3 12,0

Abs 150,39 530,12 37,0 62,52 48,57 36,40 50,28 1,08 1,14Campos dos 
Goytacazes % s/Tot .AII 50,.3 54,8 2,2 43,4 43,9 69,6 73,0 40,8 38,4

Abs 12,47 37,94 32,1 98,38 83,87 0,00 14,28 1,62 1,85São João da 
Barra % s/Tot .AII 4,2 3,9 - 1,5 5,7 5,4 0,0 1,5 5,1 4,4

Abs 291,63 952,03 34,4 71,90 60,22 26,98 38,33 1,12 1,44

% s/Tot .AII 97,4 98,4 0,2 96,8 97,6 100,0 100,0 82,4 86,9Petrolíferos 
Litorâneos 

% s/Tot .RJ 52,6 52,9 0,1 52,8 50,3 75,7 71,4 6,1 9,2

Abs 1,79 3,55 18,7 92,71 90,03 0,00 0,00 7,29 9,97Conceição de 
Macabu % s/Tot .AII 0.6 0,4 - 11,5 0,8 0,5 0,0 0,0 3,3 2,2

Abs 2,17 4,34 19,0 91,63 88,34 0,00 0,00 8,37 11,66
São Fidélis 

% s/Tot .AII 0,7 0,4 - 11,3 0,9 0,7 0,0 0,0 4,6 3,2

Abs 1,53 3,19 20,2 91,05 88,21 0,00 0,00 8,95 11,79
Cardoso Moreira 

% s/Tot .AII 0,5 0.3 - 10,4 0,6 0,5 0,0 0,0 3,4 2,4

Abs 2,17 4,79 21,9 88,48 82,66 0,00 0,00 11,52 17,34São Francisco de 
Itabapoana % s/Tot .AII 0,7 0,5 - 9,1 0,9 0.7 0,0 0,0 6,3 5,3

Abs 7,65 15,87 20,0 90,88 86,98 0,00 0,00 9,12 13,02

% s/Tot .AII 2,6 1,6 - 10,5 3,2 2,4 0,0 0,0 17,6 13,1Não-Petrolíferos 

% s/Tot .RJ 1,4 0,9 - 10,6 1,8 1,2 0,0 0,0 1,3 1,4

Abs 299,28 967,90 34,1 72,39 60,66 26,29 37,71 1,33 1,63Região Norte 
Fluminense % s/Tot .AII 54,0 53,8 0,1 54,6 51,6 75,7 71,4 7,4 10,6
(*) Fontes: Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) 

Notas:  

- Royalties: Parcela correspondente a 5% do valor da produção (Lei nº 7.990/89) 
- Royalties excedentes: Parcela excedente a 5% do valor da produção (art. 49 da Lei nº 9478/97) 
- Participações especiais: Lei nº 9.478/97, art. 50; e 
- Distribuído pelo Estado: Decreto nº 1.11-01-91, art. 23 (regulamenta o pagamento da compensação financeira instituída 

pela Lei nº 7.990/89) 
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b) O Açúcar e o Álcool: 

A economia sucroalcooleira do Norte Fluminense, por sua vez, vem perdendo 

produtividade e pode considerar-se em decadência. Em 1970, existiam 24 usinas na 

região, hoje, restam apenas 7. Como se pode observar no Quadro 4.4.3-5, a 

indústria de cana-de-açúcar se encontra em franco retrocesso. Das 6.534 toneladas 

que produziam em 2000, só se obtém 4.549 seis anos depois. Os municípios 

petrolíferos da região produziram 5.337 toneladas em 2000, enquanto os municípios 

não-petrolíferos – que subsistem, em grande medida dessa indústria – produziam 

apenas 1.196 toneladas. Por mais que, em 2006, a produção tenha decrescido nos 

dois conjuntos de municípios, ela se desequilibrou em favor dos municípios 

petrolíferos, que passaram a produzir os 82% do total da cana-de-açúcar da região.  

 
QUADRO 4.4.3-5 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

EM 2000 E 2006 

CANA-DE-AÇÚCAR QUANTIDADE PRODUZIDA VALOR DA PRODUÇÃO (MIL REAIS) 

2000 2006 2000 2006 

GRUPOS E REGIÃO 
UNIDADE 

DE 

MEDIDA Abs Abs Ev a.a  
s/2000 Abs 

%  
s/Total

Abs 
Ev a.a  
s/2000 

%  
s/Total

Municípios Petrolíferos Mil.ton 5.337,7 5.763,3 - 5,7 97.628 82,9 129.718 4,9 82,9

Municípios Não-Petrolíferos Mil.ton 1.196,8 786,0 - 6,8 20.078 17,1 26.773 4,9 17,1

Norte Fluminense Mil.ton 6.534,6 4.549,3 - 5,9 117.706 100,0 156.491 4,9 100,0

% no total da produção agrícola regional - - - 75,4 - 64,7 - - 

% da cana-de-açúcar no Rio de Janeiro 92,2 89,4 - 0.5 88,6 253,9 81,8 - 1,3 234,1

% da cana-de-açúcar no Brasil 2,0 1,3 - 6,7 1,8 511,8 0,9 - 10,3 375,1

 

 

c) Distribuição do PIB: 

O PIB regional começou a crescer de forma sustentável com a chegada da 

exploração petrolífera. A partir do ano 2000, com a modificação da lei de royalties, o 

PIB da região cresceu estrepitosamente saltando de 3,88% do total do PIB do 

Estado do Rio de Janeiro, em 1996, para 21,6%, no ano de 2004. O crescimento do 

PIB regional no período de 1996/2004 é apresentado no Quadro 4.4.3-6. 
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QUADRO 4.4.3-6: NORTE FLUMINENSE –PIB TOTAL EM 1996, 2000 E 2004 
1996 2000 2004 

GRUPOS E MUNICÍPIOS Abs 
(em R$ 

mil) 

Abs 
(em R$ 

mil) 

Var.%aa 
s/1996 

Abs 
(em R$ 

mil) 

Var.%aa 
s/1996 

Var.%aa 
s/2000 

Macaé 3.859.240 7.635.072 19,37 19.666.975 22,58 25,87

Carapebus 396.978 1.042.663 27,30 1.786.318 20,68 14,41

Quissamã 38.814 2.455.427 182,02 3.798.408 77,35 11,52

Campos dos Goytacazes 2.041.949 12.435.533 57,09 22.891.180 35,27 16,48

São João da Barra 116.608 1.384.516 85,63 2.734.652 48,34 18,55P
et

ro
líf

er
os

 
L

it
or

ân
eo

s 

Subtotal 6.453.589 25.153.211 40,51 50.877.533 29.45 19,26

Participação % no Total da AII 95,0 95,1 - 98,5 - -

Conceição de Macabu 53.028 261.553 49,03 105.399 8,97 - 20,33

São Fidélis 146.506 422.051 30,28 281.771 8,52 - 9,61

Cardoso Moreira 42.629 84.986 18,83 63.383 5,08 - 7,07

São Francisco de Itabapoana 95.585 506.715 51,74 323.255 15,45 - 10,63

N
ão

-P
et

ro
líf

er
os

 

Subtotal 337.748 1.275.305 39,40 773.508 10,92 -11,74

Participação % no Total da AII 5,0 4,9 - 1,5 - -

Total 6.791.337 26.428.516 40,45 51.651.341 28,87 18,24

% Rio de Janeiro 3,88 11,96 32,50 21,64 23,96 15,98

N
or

te
 

F
lu

m
in

en
se

 

% Brasil 0,42 1,52 37,53 2,73 26,16 15,73

 

Contudo, observa-se nos números do Quadro 4.4.3-6, que as maiores taxas de 

crescimento e valores de PIB concentram-se nos municípios petrolíferos. 

 

Constata-se que  o impacto das modificações da lei dos royalties não alcançou as 

economias dos municípios não-petrolíferos, que inclusive apresentaram uma queda 

expressiva em seu PIB entre 2000 e 2004.  Esse decréscimo está  diretamente 

associado à crise do setor sucroalcooleiro e a falta de empreendimentos que 

substituam tal setor.  Em que pese existirem programas de Estado voltados a 

promover alternativas produtivas, estes não conseguiram, ainda reverter o quadro de 

retração econômica verificado naqueles municípios. Uma das alternativas visadas 

pelo Estado é a indústria da celulose. As condições de clima e solo da região são 

adequadas ao plantio de florestas com finalidade de produzir pasta de celulose.  

Contudo ainda não se conseguiu estabelecer condições capazes de atrair 

investimentos relevantes nesta área. 
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Outra alternativa que vem sendo apoiada pelos governos municipais da região e pelo 

e do Estado é a fruticultura.  Os Programas Moeda Verde Frutificar e o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar são algumas linhas de ação 

voltadas ao fomento deste segmento.  O desenvolvimento de projetos agrícolas e 

curto prazo têm um impacto importante na região, em função do perfil da mão-de-

obra deslocada pela crise do setor sucroalcooleiro. Pela sua demanda de mão-de-

obra (1,5 trabalhador por hectare), permitiria não só criar empregos e riqueza, mas 

também frear a emigração campo-cidade, melhorando assim a qualidade de vida das 

cidades municipais. 

 

Observando-se a evolução do PIB por setores econômicos, apresentada no Quadro 

4.4.3-7 e nota-se que a sua distribuição se concentra, fortemente, na indústria e, 

dentro dela, no setor petrolífero. Em 1996, nos municípios petrolíferos, os serviços 

representavam uns 35% do PIB, enquanto a indústria correspondia aos 60% do 

mesmo (2.313.934 e 3.903.931 mil reais, respectivamente). Para o ano de 2000, e 

apesar de apresentar um crescimento de 13,35% a.a, os serviços representavam 15% 

do PIB da região. A indústria havia apresentado um crescimento formidável (52% 

a.a), que significou uma participação de 83% do PIB local. O ano de 2004 mostra 

uma desaceleração do crescimento industrial (21,68% a.a) que , contudo, não reverte 

a tendência da relação, pois o setor de serviços também entrou em recessão (queda 

de 3,60% a.a) e, agora, representa cerca de  8,65% do PIB regional. 

 

O setor agropecuário apresentou um leve crescimento no período 1996-2000, para 

retroceder a valores inferiores àqueles que apresentava em 1996. Esses valores 

demonstram, em termos absolutos, a crise do setor agrícola – em grande medida, 

dependente da exploração de cana-de-açúcar, já mencionado.(Quadro 4.4.3-7) 
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 QUADRO 4.4.3-7: NORTE FLUMINENSE PBI SETORIAL -1996, 2000 E 2004 
1996 2000 2004 GRUPOS DE 

MUNICÍPIOS 

SETORES DO 

PIB 
Abs 

(em R$ 
mil) 

% 
s/Total

Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total

Ev. % 
aa  

s/1996 

Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total 

Ev. % 
aa  

s/2000 

Agropecuária 235.724 3,65 241.311 0,96 0,59 235.316 0,46 - 0,63

Indústria 3.903.931 60,49 21.090.487 83,85 52,46 46.239.709 90,88 21,68

Serviços 2.313.934 35,85 3.821.413 15,19 13,36 4.402.508 8,65 3,60
Petrolíferos 
Litorâneos 

Total 6.453.589 100,00 25.153.211 100,00 40,51 50.877.533 100,00 19,26

Agropecuária 111.198 32,92 170.625 13,38 11,30 145.191 18,76 - 3,96

Indústria 16.100 4,77 557.496 43,71 142,58 106.653 13,78 - 33,86

Serviços 210.450 62,31 547.184 42,91 26,98 521.964 67,45 - 1,17
Não-

Petrolíferos 

Total 337.748 100,00 1.275.305 100,00 39,40 773.808 100,00 - 11,74

Agropecuária 346.922 5,11 411.936 1,56 4,39 380.507 0,74 - 1,96

Indústria 3.920.031 52,72 21.647.983 81,91 53,30 46.346.362 89,73  20,96

Serviços 2.524.384 37,17 4.368.597 16,53 14,70 4.924.472 9,53  3,04
Norte 

Fluminense 

Total 6.791.337 100,00 26.428.516 100,00 40,45 51.651.341 100,00 18, 24
 

 

A situação dos municípios não-petrolíferos é mais complexa. Em 1996, os serviços 

eram o setor líder da economia, com uma produção que representava 62% do PIB 

dessa região. O setor agropecuário – e, por isso, são considerados municípios 

agrícolas – conformava os 33% restantes, enquanto a indústria só alcançava os 5% 

do PIB. O período de 1996 a 2000 pode ser considerado como próspero para 

região, com crescimentos consideráveis nos três setores da economia. Sobressai 

entre eles o tremendo crescimento da indústria (142% a.a), que passa de 16.100 mil 

reais a 557.492 saltando de 5% do PIB da região não petrolífera para constituir 43% 

do mesmo. O setor de serviços cresce a um ritmo considerável de 27% anual, mas 

vê reduzida a sua participação no PIB, que passa a 43%. Por último, o setor 

agropecuário cresce cerca de  11%, mas perde a sua participação no PIB (13%) e, 

com isso, a sua importância estratégica. 

 

O ano de 2004 apresenta dados controversos. Pois, se sustentávamos que o período 

anterior tinha sido de grande prosperidade, o período entre 2000 e 2004, em troca, 

pode ser considerado decadente. Os três setores apresentam crescimentos negativos. 
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Se em 2000 o setor líder havia sido a indústria, quatro anos depois foi o setor mais 

débil da economia. Os serviços recuperaram a liderança de 1996 e aumentaram a sua 

participação no PIB, chegando a 67%. O setor agropecuário passou a representar os 

18% do PIB, superando a indústria, que decresceu até situar-se nos 13%.  

 

4.4.3.4 Municípios da AII – Campos dos Goytacazes e São João da Barra 

 

Campos do Goytacazes e São João da Barra são municípios muito distintos e subsistem 

numa forte relação, em função da proximidade e da polarização gerada pela maior 

oferta de serviços em Campos e pela  circulação de pessoas, diariamente, entre eles.  

 

Como pólo regional Campos atrai os habitantes dos municípios vizinhos em busca das 

ofertas de serviços, especialmente, saúde e educação, e comércios. O município é o 

maior do estado do Rio de Janeiro e tem uma área total de 4.040,6 quilômetros 

quadrados, correspondentes a 41,4% da área da Região Norte Fluminense. Faz divisa 

com os municípios de: Quissamã, Conceição de Macabu, Santa Maria Madalena, São 

Fidélis, Cardoso Moreira, Itaiva, Bom Jesus de Itabapoana, São Francisco de 

Itabapoana e São João da Barra, todos no estado do Rio de Janeiro; e Mimoso do Sul, 

no Espírito Santo. (Figura 4.4.3-1) 

 

O principal acesso a Campos se faz pela BR-101, além da BR-356 que liga a cidade a 

Minas Gerais e a São João da Barra. Outro acesso rodoviário importante é a RJ-216, na 

direção do litoral, que presta fundamentais serviços para as bases de apoio à exploração 

de petróleo na plataforma continental. As ferrovias Rio-Vitória e Campos-Recreio, em 

Minas Gerais, também seguem cruzando o território de município (TCE, 2007). 

 

São João da Barra situa-se na margem direita do rio Paraíba do Sul, junto à foz  e faz 

fronteira: ao Norte com São Francisco de Itabapoana, ao Sul e a Oeste com Campos 

dos Goytacazes e a leste com o Oceano Atlântico. Sua área total de 457,8km2 

corresponde a 4,7% da área da Região Norte Fluminense e a 1% do Estado do Rio. 
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A sede do município a 323km da cidade do Rio de Janeiro, com acesso pela rodovia 

BR-101 até o município de Campos dos Goytacazes e, a partir dali, pela BR-356. 

 

Até outubro de 2007, o município de São João da Barra se dividia em três distritos: 

primeiro - sede; quinto - Pipeiras e sexto - Barcelos. Essa divisão distrital já existia 

antes da emancipação do município de São Francisco de Itabapoana, ocorrida em 

1997. 

 
Figura 4.4.3-1: Divisão distrital e limites territoriais de Campos dos Goytacazes  

Fonte: Prefeitura de Campos dos Goytacazes 
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Em audiências públicas realizadas, pela Prefeitura em 2006, com representantes da 

sociedade civil sanjoanense nos três distritos, foram discutidos novos limites  e nova 

divisão distrital criando três novos distritos, de forma a recompor a numeração 

existente. Desse modo, o Plano Diretor Participativo de São João da Barra, aprovado 

pela Câmara de Vereadores em 26/12/2006, já estabelece a nova distribuição distrital, 

da seguinte forma: 1º Distrito - sede; 2º Distrito - Atafona; 3º Distrito - Grussaí; 4º 

Distrito - Cajueiro; 5º Distrito - Pipeiras; 6º Distrito - Barcelos (Figura 4.4.3-2).   

 

Entretanto, grande parte da população do município, somente este ano tomou 

conhecimento dessa nova divisão político-administrativa, ainda não aprovada pela 

Assembléia Legislativa do Estado (ALERJ).  

 

Até recentemente  (julho de 2008) os representantes do escritório do IBGE em 

Campos,  desconheciam a nova divisão distrital a qual, portanto, ainda não foi 

incorporada ao levantamento das estatísticas municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos 
Goytacazes  

Figura 4.4.3-2: Mapa das Localidades 
de São João da Barra com a nova 

divisão distrital, incluindo a localidade 
de Campos dos Goytacazes que faz 

fronteira com o 5º Distrito. 
 

São João da 
Barra

Campos dos  
Goyatacazes 
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A) Histórico de Ocupação: 

 

Na época do descobrimento do Brasil, o litoral norte fluminense era ocupado pelos 

índios goytacazes, que se distribuíam pelas planícies e restingas, além dos coroados, 

saruçus, poris e guanhans. As tribos viviam em Guerra entre si e também contra os 

conquistadores. Segundo alguns historiadores, há indícios da passagem de 

marinheiros da expedição de Gaspar Lemos na costa do Rio de Janeiro, em 1501. 

Essa região constitui-se na denominada Capitânia Hereditária de São Tomé. 

 

O surgimento da colonização portuguesa na região coincide com a expulsão dos 

franceses da baía de Guanabara, quando se doou terras a alguns capitães 

portugueses vencedores dessa guerra. 

 

Se o povoamento português foi inicialmente realizado a partir de 1627, mediante a 

doação de terras aos militares, a prosperidade da região se deveu, primordialmente, a 

sua proximidade com a metrópole. A criação de gado para o abastecimento do Rio 

de Janeiro consolidou um modelo agrícola-terratenente, que possibilitou o 

crescimento populacional e a expansão e diversificação da agricultura. 

 

Durante quase um século, a região viveu em permanente conflito envolvendo 

colonizadores, populações nativas, monges beneditinos e jesuítas, alem de herdeiros 

colonos que trabalhavam na terra. 

 

Depois disso, os ciclos econômicos de ascensão e decadência marcaram a história da 

Região norte fluminense. Campos dos Goytacazes e São João da Barra tiveram, ao 

longo dos séculos uma relação de dependência recíproca, embora o primeiro tenha 

sempre exercido uma função polarizadora.  

 

No século XVII, iniciou-se um processo de diversificação da produção agrícola local 

e um aumento do número de fazendas de criação de gado. A cana-de-açúcar, que 
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mais tarde se tornaria a base da sustentação econômica da zona, também teve sua 

produção aumentada nesse período (embora tenha sido introduzida na região desde 

o séc XVI, trazida de São Vicente, São Paulo). 

 

Os principais eventos históricos que contribuíram para o progresso econômico e 

político dos dois municípios são abordados a seguir: 

 

 Século XIX (primeira metade): 

O século XIX começou com a chegada da família real ao Brasil e, com ela, uma 

enorme leva de novos habitantes para o Rio de Janeiro, aumentando 

consideravelmente a necessidade de produção de gêneros alimentícios e outros. 

Houve incremento da lavoura açucareira. As plantações de mandioca e milho se 

mantiveram, assim como a criação de gado vacum e cavalar; o comércio se 

intensificou; formaram-se novas irmandades.  

 

Nesse período, foram inauguradas a Companhia Agrícola de São João da Barra e 

Campos, com o Engenho Central de Barcelos (terceiro engenho de açúcar a se 

instalar no Brasil); a Companhia de Cabotagem São João da Barra, responsável 

pelo transporte marítimo e fluvial de mercadorias para o Rio de Janeiro, e a 

Companhia de Navegação São João da Barra e Campos, com mais de 33 

embarcações, entre navios a vela e a vapor e barcas, para transporte de 

mercadorias e serviço fluvial. 

 

O progresso trouxe, ainda, a instalação dos vice-consulados de Portugal, da 

Espanha, da Inglaterra, da Baviera e dos chamados Países Baixos, que tinham 

interesses comerciais na região. Dessa forma, ao visitar a vila de São João da 

Barra, em 1847, o imperador Dom Pedro II decidiu elevá-la à condição de 

cidade, o que fez, por decreto, três anos depois, em 17 de junho de 1850. Era o 

apogeu da cidade. 
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São João da Barra nesse período passou a ganhar importância no cenário político 

nacional, pois se transformou num importante local para o escoamento da 

produção regional, através da foz do rio Paraíba situada em ser território. É nesse 

período, devido a sua localização em relação ao importante rio, que São João da 

Praia (fundada em 1676) passou a denominar-se São João da Barra.  

 

Campos dos Goytacazes já tinha sido decretada cidade desde de 1835. Nesse 

período já se fazia sentir o desenvolvimento do setor açucareiro local. Segundo 

dados do CRA (2008) existiam nessa época cerca de 245 engenhos de açúcar, 

com 3.610 fazendeiros, 16 usinas e 200.000 hectares cultivados; tudo isso na 

região de Campos dos Goytacazes. 

 

Outro importante marco regional desse século foi a instalação da ferrovia, em 

1837, na cidade de Campos, que contribui para sua função centralizadora do 

norte fluminense. 

 

 Século XIX (segunda metade): 

A partir da década de 1850, o cultivo da cana-de-açúcar passou a ser mecanizado 

e as grandes propriedades produtivas começaram a fornecer para grandes 

empresas. Como em outras regiões do mundo, a mecanização do campo foi 

responsável pelo aumento da concentração de terras e do emprobecimento de 

pequenos e médios produtores, que não conseguiram competir com os preços 

das grandes fazendas. 

 

A Abolição da escravatura, por sua vez, reverteu o desenvolvimento da produção 

agrícola local, em função da necessidade de outro tipo de mão-de-obra, que 

aumentou os custos dos grandes produtores. 

 

Na segunda metade do século XIX, o porto de São João da Barra, natural 

escoadouro da produção de açúcar do Norte Fluminense, começou a perder sua 
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função devido a diversos fatores. Em 1918, a venda da Companhia de Navegação 

São João da Barra/Campos, a abertura da navegação de cabotagem a navios 

estrangeiros e o assoreamento do rio Paraíba do Sul contribuíram para agravar o 

quadro já em andamento desde a chegada da linha férrea, em 1896, passando essa 

a ser responsável, em grande parte, pelo transporte da produção.  

 

A economia da cidade foi fortemente abalada, girando em torno da Indústria de 

Bebidas Joaquim Thomaz de Aquino Filho, fundada em 1908, e do comércio. 

Boa parte da população voltou a viver da pesca. Durante as décadas de 30 e 60, a 

recessão foi tão intensa que a cidade chegou a retroceder tanto economicamente 

quanto em relação à sua densidade populacional. Iniciou-se um processo de 

êxodo da população em idade produtiva em direção a Campos, Niterói e ao Rio 

de Janeiro. 

 

 Século XX: 

Desde o início do século XX, a economia regional dependeu da modernização da 

produção açucareira e se cristalizou no sistema de grandes propriedades 

monocultoras, com mão-de-obra empregada. Em Campos dos Goytacazes, essa 

atividade se manteve mais importante e estável do que em São João da Barra, que 

passava, nesse período, por uma grande crise econômica e um processo de 

evasão da população municipal para Campos ou para o Rio de Janeiro, em busca 

de oportunidades de trabalho. 

 

Em Campos dos Goytacazes, a população mantida permanentemente pela 

agricultura e também pelas lavouras de subsistência foi bastante reduzida (em 

função do já citado processo de modernização) fazendo crescer o setor informal 

e a migração.  

 

Somente nos anos 80, com o início da exploração petrolífera na Bacia de 

Campos, que a região, em função da destinação dos recursos dos royalties, pôde 
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recuperar a sua economia, com realização de investimentos em infra-estrutura e 

na diversificação das atividades produtivas. Ainda que, a extinção do Instituto do 

Açúcar e do Álcool, em 1991, tenha representado um golpe para a agroindústria 

da cana-de-açúcar, que, mesmo com o aumento das arrecadações municipais e da 

produção de petróleo, continuou sendo o principal setor da economia local, 

responsável pela manutenção de uma elite açucareira com grande poder na 

região. 

 

Em 1997, o então distrito de São Francisco de Itabapoana, ao norte das margens 

do rio Paraíba do Sul, emancipou-se, cabendo ao novo município o segundo, 

terceiro e quarto distritos. São João da Barra ficou com o primeiro (sede), quinto 

e sexto. 

 

Pode-se dizer que o posicionamento geográfico desses dois municípios teve 

grande importância na consolidação dos ciclos históricos de desenvolvimento 

econômico. Em primeiro lugar, estava a sua posição periférica em relação à 

capital da colonização portuguesa, a cidade do Rio de Janeiro, que fomentou o 

desenvolvimento de uma agricultura voltada ao abastecimento desse mercado. 

Depois, a proximidade com o rio Paraíba e sua foz, que lhe permitiu transformar-

se em um pólo de navegação nacional e de escoamento da produção regional.  

 

Por fim, a sua condição costeira, que lhe atribui recursos e vantagens locacionais 

para o desenvolvimento dos setores petrolíferos (da produção da Bacia de 

Campos) e portuários (especialmente, com a chegada do Porto do Açu em São 

João da Barra). 

 

B) Uso e Ocupação do Solo: 

 

O uso e ocupação do solo foi caracterizado no presente estudo com base no 

Mapeamento Digital do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Fundação CIDE, 
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no ano de 2004. Detalhes sobre as formas de uso e de ocupação, bem como 

descrições das paisagens locais, serão apresentadas no item referente a Área de 

Influência direta do presente Diagnóstico. 

 

 Campos dos Goytacazes: 

De acordo com o mesmo censo de 2000, a taxa de urbanização do município 

alcançava os 89,5% de sua população. A população urbana se distribuía em 

137.823 domicílios, dos quais os 67,7% tinham acessos a rede de água pública, 

35% contavam com rede de esgoto sanitário e 87% eram atendidos por serviço 

de coleta de lixo. 

 

As elevadas taxas de urbanização, entretanto, não resultaram numa mudança do 

padrão de uso e ocupação de Campos dos Goytacazes. No Mapeamento Digital 

do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela fundação CIDE, em 2004, o 

município apresentou grande parte de seu território ocupado por áreas agrícolas 

(76%). A segunda maior parcela do território está divida entre os distintos 

ambientes naturais aí existentes: 17% de áreas pioneiras e 5% de corpos d’água. 

As áreas urbanas ocupavam nesse ano apenas 1% da área total do território 

(Quadro 4.4.3-8). 

 
QUADRO 4.4.3-8: USO DO SOLO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - 2004 

UNIDADE 

GEOGRÁFICA 
2004 – USO DO SOLO (%) ÁREA 

Formações Pioneiras, Florestas Densas e Vegetação 
Secundária 

17,4 

Corpos d’água, Afloramentos Rochosos e Campos de 
Altitude 

5,2 

Pastagens e Áreas Agrícolas 76,3 
Área urbana 1,1 
Área Degradada e Outros 0,1 

Campos dos 
Goytacazes 

Total 100,0 
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Contudo em comparação com o resto da região,  este município apresenta uma 

das maiores áreas urbanas. Caracteriza-se pela presença de numerosas 

comunidades urbanas e rurais, de pequeno porte que se distribuem no território 

municipal e estão, preferencialmente, localizadas ao longo das rodovias. Os 

núcleos de ocupação rural são, geralmente, formados pela concentração de 

residências e uma pequena área de comércios essenciais, serviços públicos, praças 

públicas e sedes de igrejas. 

 

  São João da Barra: 

A distribuição de uso no território de São João da Barra é diferenciada da 

observada em Campos dos Goytacazes. Grande parte de seu território ainda se 

mantém virgem ou não é apropriada por atividades humanas, o que se pode 

observar no Quadro 4.4.3-9, abaixo, onde as formações pioneiras, as florestas 

densas e a vegetação secundária respondem a 76,3%  das áreas totais do 

município e corpos d’água, afloramentos rochosos e campos de altitude 3,6%. 

Esse município situa-se junto a foz do rio Paraíba, abrigando parte das formações 

de manguezais do estuário (com 891 ha de área ocupada) e ilhas fluviais (como a 

Ilha da Convivência, por exemplo), e uma grande área de costa, composta por 

vegetação de restinga (que ocupa 4.185 ha), lagoas, campos inundáveis e dunas.  

 
Nesses territórios poucos acidentados e próximos ao nível do mar, que 

conformam uma extensa planície, ocorrem solos de grande fertilidade, 

conhecidos como “massapês”, onde se desenvolve uma intensa atividade agrícola 

de subsistência e voltada para o mercado – oleicultura e plantio de cana-de-

açúcar. As áreas agrícolas e de pastagem representavam, em 2004, cerca de 19% 

do território de São João da Barra.  

 
A área total destinada à agricultura é de, aproximadamente, 50.800ha, sendo 

4.000ha ainda improdutivos. Para as pastagens, são utilizados cerca de 7.500ha 

como pastos cultivados e 26.480 ha de pastos nativos (PLANO DIRETOR DE 

SÃO JOÃO DA BARRA, 2006). 
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As áreas urbanas representam 1,2% do território sanjoanense, cujas principais 

áreas estão localizadas na porção Norte do município, onde estão: a sede do 

município, Atafona e Grussaí, as três maiores e mais populosas localidades do 

município. Na sede concentram-se as ofertas de serviços, comércios e a estrutura 

da administração municipal. Atafona e Grussaí, além de também contar com uma 

estrutura de serviços e comércios (um pouco menor do que a encontrada na 

sede), polarizam as atividades de turismo de veraneio, com casas e condomínios 

ocupados em apenas algumas épocas do ano. 

 
QUADRO 4.4.3-9: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE SÃO JOÃO DA BARRA – 2004 
UNIDADE 

GEOGRÁFICA 
2004 – USO DO SOLO (%) ÁREA 

Formações Pioneiras, Florestas Densas e Vegetação 
Secundária 

76,3 

Corpos d’água, Afloramentos Rochosos e Campos de 
Altitude 

3,6 

Pastagens e Áreas Agrícolas 18,8 
Área urbana 1,2 
Área Degradada e Outros 0,0 

São João da Barra 

Total 100,0 
           Fonte: GEROE/CIDE – Mapeamento Digital do Estado do Rio de Janeiro 

 
De acordo com o Plano Diretor Municipal, aprovado em 2006, as áreas do 

entorno das localidades de São João da Barra (sede), Atafona, Grussaí, Barcelos e 

Barra do Açu são consideradas como de expansão urbana. No 5º Distrito, na área 

da fazenda Saco Dantas, foi definida uma zona destinada ao uso ou à expansão 

industrial. As lagoas de Grussaí, de Iquipari e do Taí foram consideradas como 

“áreas especiais de interesse ambiental”. As demais parcelas do território são 

prioritariamente de uso rural (Figura 4.4.3.3). 
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Figura 4.4.3.3: Áreas de Expansão Urbana. 
Nota: As demais áreas demarcadas na figura, dentre as quais a Zona Industrial, já sofrerem 
alterações, de acordo com a lei 110, de 31 de dezembro de 2008, e por este motivo devem 

ser desconsiderada para futuras referências. 
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C) População: 

 

 Campos dos Goytacazes: 

Campos dos Goytacazes é o município com maior população da região norte 

fluminense. De acordo com a contagem sua população atual é de 426.154 

habitantes (2007), os quais representam uns 55,8% da população do norte 

fluminense (Quadro 4.4.3-10). Houve um decréscimo na sua participação 

percentual na região, em função do fato de sua taxa de crescimento (0,65 %, 

2000-2007) ser menor do que a de alguns municípios aí localizados, bem como da 

taxa que apresentou o Estado do Rio de Janeiro (1,23 %). 
QUADRO 4.4.3-10: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (2000 – 2007) 

1991 2000 2007 
MUNICÍPIO 

Abs Abs Var. % aa 
s/1991 

Abs 
Var. % aa 

s/1991 
Var. % aa 

s/2000 

Campos dos Goytacazes 377.866 407.168 0,83 426.154 0,75 0,65

% de Participação no Norte Fluminense 61,7 58,2 - 55,8 - - 

% de Participação no Estado 2,9 2,8 - 2,7 - - 
Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 
 

Campos possui uma densidade populacional de 105,4 hab/km2 e sua população 

se concentra nas áreas urbanas. No período entre 2000 e 2007, a população 

urbana do município cresceu numa taxa média anual de 1,58%, representando no 

último ano cerca de 95,4% da população total do município.  Ao contrário, a 

população rural decresceu abruptamente, a uma taxa de  - 10,56% anual, em 

relação ao mesmo período. Essa variação está associada ao fluxo migratório 

campo-cidade, já observado como tendência de toda a região norte fluminense. 

(Quadro 4.4.3-11). 
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QUADRO 4.4.3-11: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE  

CAMPOS DO GOYTACAZES (1999, 2000 E 2007) 

POPULAÇÃO 1991 2000 
Var. % a.a 

s/ 1991 
2007 

Var. % 
a.a s/ 
2000 

Urbana 315.286 364.180 1,61 406.465 1,58 

Rural 62.580 42.988 - 4,09 19.689 - 10,56 

Total 407.168 407.168 0,83 426.154 0,75 
Fonte: Censos de 1991 e 2000; CONTAGEM populacional de 2007/IBGE 

 

O Quadro 4.4.3-12, que se segue, evidencia o envelhecimento da população. 

Considerndo-se os menores de 20 anos, as três faixas etárias que os representam 

mostraram, em 2007, valores negativos (-0,72, -0,25, -0,31). Em 1991, os menores 

de 20 anos representavam 41% da população (157.241 habitantes); em 2007 

foram 34% do total (147.304 habitantes). 

 

Fora do processo de envelhecimento populacional já assinalado, o 

comportamento demográfico do município de Campos é estável. A grande 

transformação demográfica ocorreu com o êxodo rural-urbano dos anos 80. 

Hoje, em troca, os fluxos migratórios não se produzem por conta da crise 

trabalhista da indústria (sucroalcooleira), mas estão relacionados ao crescimento 

da indústria petrolífera.  
QUADRO 4.4.3-12: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXAS ETÁRIAS  

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

1991 2000 2007 UNIDADE 
GEOGRÁFICA 

FAIXAS 

ETÁRIAS 
Abs 

% 
s/Total

Abs 
% 

s/Total
Ev.%aa
s/1991

Abs 
% 

s/Total 
Ev.%aa
s/2000

0 a 6 anos 53.668 14,20 50.786 12,47 - 0,61 41.280 11,33 - 0,72
7 a 14 anos 66.520 17,60 60.142 14,77 - 1,11 59.097 13,87 - 0,25
15 a 19 anos 37.053 9,81 40.813 10,02 1,08 39.927 9,87 - 0,31
20 a 59 anos 188.914 49,99 214.061 52,57 1,40 233.605 54,82 1,26
60 anos ou mais 31.711 8,39 41.366 10,16 3,00 45.246 10,62 1,29

Campos dos 
Goytacazes 

Total 377.866 100,00 407.168 100,00 0,83 426.154 100,00 0,65
Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4 - 41

  São João da Barra: 

O censo demográfico de 2000 registra uma população de 27.682 habitantes em 

São João da Barra, correspondentes a cerca de 4,0% do contingente da Região 

Norte Fluminense, com uma proporção de 99,6 homens para cada 100 mulheres. 

A densidade demográfica era de 64 habitantes por km2. Em 2004, a população foi 

estimada pelo censo em 28.441 pessoas.(Quadro 4.4.3-13) 

 
QUADRO 4.4.3-13: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA  

1991 2000 2007 
MUNICÍPIO 

Abs Abs 
Var. % aa 

s/1991 
Abs 

Var. % aa 
s/1991 

Var. % aa 
s/2000 

São João da Barra 24.069 27.681 1,57 28.889 1,15 0,61

% de Participação no Norte Fluminense 3,9 3,9 - 3,8 - - 

% de Participação no Estado 0,2 0,2 - 0,2 - - 
Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 
 

Destes, 78% residem na área urbana dos quais, segundo o Plano Diretor 

Municipal 27%  residem na sede do município.  Os demais 22% da população 

residem nas áreas rurais de São João da Barra. Também se observa o mesmo 

processo de esvaziamento do campo, numa variação média negativa de 3,76, no 

período entre 2007 e 2000. A população urbana, ao contrário, cresceu 2,12% ao 

ano, no mesmo período (Quadro 4.4.3-14). 

 
QUADRO 4.4.3-14: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE  

SÃO JOÃO DA BARRA (1999, 2000 E 2007) 

POPULAÇÃO 1991 2000 Var. % a.a 
s/ 1991 2007 Var. % a.a 

s/ 2000 

Urbana 15.639 19.628 2,56 22.733 2,12 

Rural 8.430 8.053 - 0,51 6.157 - 3,76 

Total 24.069 27.681 0,83 28.889 1,15 
Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007/IBGE 

 

Segundo estudo do TCE (2005), o município tem um contingente de 21.796 

eleitores, correspondentes a 77% do total da população e um número total de 

17.450 domicílios, com uma taxa de ocupação de 47%.  
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Dos 9.253 domicílios não ocupados, 82% têm uso ocasional, demonstrando o 

elevado contingente de turistas de temporada e de fim-de-semana. Nesse período, 

a população residente – temporários e fixos – aumenta consideravelmente, 

movimentando a economia local e aumentando a demanda por serviços básicos.  

 

O mesmo processo de envelhecimento da população observado em Campos dos 

Goytacazes ocorre em São João da Barra. Grande parte da população, 53,62%, 

possui entre 20 e 59 anos.  

 

A população com menos de 20 anos de idade, nas três categorias compostas, 

tiveram um decréscimo da taxa de crescimento, como pode ser observado no 

Quadro 4.4.3-15, apresentado em seguida. Esse comportamento nos dados 

populacionais pode ser relacionado ao processo de evasão observado no 

município, por conta da ausência de oportunidades de trabalho. Muitos jovens 

vão para Campos ou outras cidades em busca de trabalho e acabam por fixar 

residência fora de São João da Barra. Acredita-se que, com a chegada do Porto do 

Açu, e com a criação de um novo pólo de desenvolvimento econômico no 

município, essa situação possa se reverter. 

 
QUADRO 4.4.3-15: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXAS ETÁRIAS  

SÃO JOÃO DA BARRA 

1991 2000 2007 UNIDADE 
GEOGRÁFICA 

FAIXAS 

ETÁRIAS 
Abs 

% 
s/Total

Abs 
% 

s/Total
Ev.%aa
s/1991

Abs 
% 

s/Total 
Ev.%aa
s/2000

0 a 6 anos 3.849 15,99 3.498 12,64 - 1,06 3.077 10,65 - 1,82
7 a 14 anos 4.579 19,00 4.528 16,36 - 0,11 4.324 14,97 - 0,66
15 a 19 anos 2.428 10,09 2.768 10,00 1,47 3.859 9,90 0,46
20 a 59 anos 11.170 46,41 14.048 50,75 2,58 15.492 53,62 1,41
60 anos ou mais 2.048 8,51 2.839 10,26 3,70 3.138 10,86 1,44

São João da 
Barra 

Total 24.069 100,00 27.681 100,00 1,57 28.890 100,00 0,61
Fonte: Censos de 1991 e 2000; Contagem Populacional de 2007 / IBGE. 
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D) Atividades Econômicas:  

 
 Campos dos Goytacazes: 

A tendência de crescimento do PIB associada ao setor industrial observada nos 

municípios petrolíferos se evidencia, de modo acentuado, no caso de Campos do 

Goytacazes, em função da expressiva participação do município na distribuição 

dos royalties do petróleo. O extraordinário crescimento da participação do setor 

industrial da região de municípios petrolíferos no período entre 1996 e 2000 é, no 

caso de Campos, ainda maior e significou uma variação anual de 135,20% 

(recordemos que o crescimento deste setor na região foi de 52,46% a.a.).  O PIB 

industrial em Campos saltou de 321 milhões de reais para 9,8 milhões , 

representando 79% do PIB total do município. No período de 2000 a 2004, se 

estabiliza esse crescimento com uma taxa de crescimento 19,73% a.a., que 

representa para o ano de 2004, uma magnitude monetária de 20.231.603 mil reais. 

(Quadro 4.4.3-16) 

 
O setor de serviços que era  líder da economia de Campos em 1996,  embora 

tenha crescido de 12% a.a. entre 1996 e 2000, teve no mesmo período, sua 

participação no PIB municipal reduzida em seis vezes, mantendo-se em um 

patamar da ordem de 10% do PIB pelo período seguinte. O setor agropecuário 

foi o que mais se retraiu, tendo experimentado decréscimo tanto em valores 

absolutos como em participação percentual, ao longo do período de 

1996/2000/2004.  

 
QUADRO 4.4.3-16: EVOLUÇÃO DO PIB POR SETORES DA ECONOMIA  

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
1996 2000 2004 

MUNICÍPIO 
SETORES 

DO PIB Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total

Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total

Ev. % 
aa  

s/1996 

Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total 

Ev. % 
aa  

s/2000 

Agropecuária 182.522 8,94 156.501 1,26 - 3,77 151.534 0,66 - 0,80

Indústria 321.638 15,75 9.843.261 79,15 135,20 20.231.043 88,38 19,73

Serviços 1.537.789 75,31 2.435.771 19,59 12,19 2.508.603 10,96 0,74
Campos dos 
Goytacazes 

Total 2.041.949 100,00 12.435.533 100,00 57,09 22.891.180 100,00 16,48
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O PIB per capita cresceu, por sua vez,  saltando de 5.184 mil reais em 1996 a 

54.775 no ano de 2004,  experimentando um aumento de mais de 10 vezes em 8 

anos (Quadro 4.4.3-17) 

 

QUADRO 4.4.3-17: EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

1996 2000 2004 
MUNICÍPIO Abs  

(em R$) 
Abs  

(em R$)
Var. % aa 

s/2004 
Abs  

(em R$) 
Var. % aa 

s/1996 
Var. % aa 

s/2000 

Campos dos 
Goytacazes 

5.184 30.542 80,61 54.775 17,02 4,99

 

 

A parte da atividade petrolífera que de fato não possui estrutura petrolífera de 

apoio em Campos, as atividades produtivas no município são principalmente 

voltadas à  sucroalcoleira e ao setor de serviços.  A pesca, a indústria da cerâmica 

e a fruticultura complementam o setor produtivo local. 

 

Com as receitas municipais impulsionadas pelos royalties  do petróleo Campos se 

constituiu como um dos principais pólos de atração da região Norte Fluminense. 

Com várias instituições de ensino técnico e pesquisa, Campos tem hoje condições 

de  qualificar força de trabalho, embora não apresente ainda oportunidades de 

absorção desta mão-de-obra pelos setores locais. 

 

O município concentra a maioria dos estabelecimentos industriais da região 

Norte Fluminense, sendo os principais estabelecimentos vinculados às atividades 

de transformação mineral, alimentação e indústria química. A grande maioria é 

formada por microempreendimentos (91%) e, destacando-se entre eles, o 

pequeno comércio (mais de 50% dos microempreendimentos). (Quadro 4.4.3-

18) 
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QUADRO 4.4.3-18: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS  
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

TIPOLOGIA 

EMPRESARIAL 
INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA TOTAL (%) 

Micro 1.147 5.216 3.284 675 10.322 91,91 

Pequena 127 342 294 20 783 6,97 

Média 7 26 31 3 67 0,60 

Grande 3 10 41 4 58 0,52 

Total 1.284 5.594 3.650 702 11.230 100.00 

 

O setor primário está conformado pela importante produção de cana-de-açúcar e 

pela produção de frutas: maracujá, coco, limão, melão, acerola, manga, caju, 

goiaba e pinha. Existe uma importante produção de olerícolas, de espécies como 

o aipim. Parte dessa produção é requerida por algumas agroindústrias locais para 

fabricação de doces, azeites, conservas etc. A fabricação semi-artesanal de doces é 

uma atividade muito desenvolvida na região. 

 

Com 140 unidades produtivas, a indústria ceramista, ou de argila vermelha é bem 

desenvolvida no município e possui ainda considerável potencial de expansão. De 

fato, é a maior concentração de indústrias de cerâmicas do Estado do Rio de 

Janeiro, empregando hoje, de forma direta, 5 mil trabalhadores – entre empregos 

formais e informais.  Como desdobranamento destes calculam-se cerca de 15 mil 

empregos indiretos  setor agrícola, no período de entressafras. 

 

O porte dos estabelecimentos do setor ceramista não se aparta da tendência geral 

do município: unidades pequenas com, em média, 9 empregados, 

aproximadamente. Nos últimos anos, foram substituídos os velhos fornos a lenha 

por gás natural. Essa mudança permitiu uma queima mais regular e uniforme 

evolução para produtos com maior valor agregado. 

 

A indústria ceramista se encontra em um período de mudanças. Recebe apoio 

dos laboratórios de Materiais Avançados e Engenharia Civil, da Universidade 
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Estadual no Norte Fluminense – UENF e do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Indústrial. Todavia, o setor ceramista de Campos não oferece, ainda,  a qualidade 

alcançada que os outros pólos desse setor no país. 

 

O setor de rochas ornamentais está bem representado no município. Existem 55 

licenças de direitos minerais em Campos. Predomina o tipo intrusivo de 

produção: granito cinza prata de granulação média e o granito juparaná salmão de 

granulação fina. A maioria desse tipo de exploração no Brasil é caracterizada por 

seu regime artesanal de produção: empregados sem capacitação, sem estudos para 

exploração e para o desenvolvimento de atividades em minas e jazidas, com 

insuficientes condições de segurança e pouco cuidado com o meio ambiente.  

 

Campos não escapa a esta tendência. Em que pesem distintos esforços do poder 

público em prol da formalização e profissionalização do setor, o próprio 

Departamento de Recursos Naturais do Rio de Janeiro – DRM, estima que 

apenas 50% dos negócios encontram-se regularizados.  

 

O turismo não figura hoje como atividade econômica relevante no município.      

É  caracterizado por incipiente atividade e turismo de negócios na sede municipal 

e atividades dispersas do turismo rural, além do turismo veranico em Farol de 

São Tomé.  O município conta, entretanto, com atrativos naturais e culturais que 

podem no futuro motivar investimentos que impulsionem este segmento 

econômico. 

 

Campos dos Goytacazes pertence à região turística da Costa Doce e possui uma 

complexidade de ecossistemas. Sua parcela rural está localizada na parte serrana 

do município, nas regiões sudoeste e noroeste de seu território; essa paisagem 

alterna com as várzeas e alagados, na região sul, próxima à Lagoa Feia, e no 

litoral, próximo aos municípios de Quissamã e São João da Barra. Esta topografia 
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permite várias opções de prática do esporte e do lazer, desde passeios e 

caminhadas a esportes aquáticos e radicais. (Quadro 4.4.3-19) 

 

Na região desenvolve-se, hoje, atividade ecoturística baseada em atrativos 

naturais ainda preservados. Dentre aqueles citados no Perfil Socioeconômico do 

Plano Diretor Municipal (2005), encontram-se: 

 
QUADRO 4.4.3-19: PRINCIPAIS ATRATIVOS NATURAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

PARQUE ESTADUAL 
DO DESENGANO  

Localizado em Morongaba, 9º distrito de Campos, no coração do Imbé, 
abrange os municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidélis e Santa 
Maria Madalena 

MORRO DO ITAÓCA  
Localizado no distrito de Ibitioca, o atrativo é uma das 7 elevações que 
fazem parte do Maciço de Itaóca, cujo morro de mesmo nome atinge 
414 metros de altitude 

PICO SÃO MATEUS  

Formação rochosa arredondada com 1.576m de altitude, o ponto mais 
elevado do município, constituído por uma gigantesca massa granítica. 
A vegetação densa, mais concentrada em sua base, é composta por 
árvores de grande porte (cedro, jequitibá, canela) apresentando ainda 
variadas espécies onde se destacam as orquídeas e as samambaias 

LAGOA FEIA  
Encontra-se na divisa com Quissamã e tem área total em torno de 
138km2, a maior do Estado do Rio de Janeiro, resultante de um antigo 
golfo e se comunica com o Oceano Atlântico pelo Canal das Flechas. 

PEDRA DO BAÚ E 
PEDRA LISA  

Com altura aproximada de 726m, a Pedra Lisa é um dos cumes mais 
peculiares do Estado do Rio de Janeiro. A Pedra do Baú localizada ao 
lado, possui menor altitude, porém com maior dimensão. 

LAGOA DE CIMA  
A Lagoa visitada pelo Imperador D. Pedro II, foi por ele chamado 
“Lagos dos Sonhos”, nome pelo qual é conhecida por muitos. Está 
localizada no distrito de Ibitioca a 28 km da sede do município. 

PRAIA DO FAROL DE 
SÃO TOMÉ  

Situada na costa do município, a leste da áreagg central da cidade, é uma 
praia de águas escuras, em função do aporte de sedimentos do rio 
Paraíba, mas limpas, com vista para os barcos dos pescadores ancorados 
na areia. Os ventos constantes e o farol imponente sinalizando os 
barcos desde o século passado façam lembrar que Farol é para quem vê 
além dos olhos. 

Fonte: Perfil Socioeconômico do Plano Diretor Municipal 

 

A cidade exibe um casario que remonta ao passado e a sua história colonial. As 

casas, igrejas (como a Basílica do Santíssimo Salvador e as Igrejas do Solar do 

Colégio e de São Francisco), solares (o Solar da Baronesa e o Solar do Carmo, 

ambos construídos no Século XIX) e palácios são os registros da passagem de 

personalidades importantes pelo município e remontam a um período de 
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ascensão econômica, no apogeu da agricultura da cana-de-açúcar. Alguns desses 

imóveis viraram museus onde é reproduzida a história da cidade, como: o Museu 

Barbosa Guerra (que recebe o nome do fundador e possui um acervo de jornais e 

revistas editadas em Campos e municípios vizinhos desde 1830, bem como 

objetos pertencentes aos índios Goytacazes e escravos africanos, que eram 

trazidos para trabalhar na produção açucareira), e o Museu Pietro Ubaldi (em 

homenagem ao franciscano e pregador do evangelho, dedicado a conversão dos 

nativos goytacazes). 

 

Alguns eventos culturais também atraem a presença de visitantes para Campos. 

Um deles é o Jardim in Concert, um festival de música instrumental, onde tocam 

artistas regionais e nacionais. Esse festival é realizado no Jardim do Liceu, 

geralmente, nas tardes de sábado. O Fest Campos de Poesia Falada, é outro 

desses eventos, criado em 1999, com o objetivo de abrir espaço na cidade, para 

poetas e atores.  

 

Mitos, lendas, tradições culturais, festas religiosas e apresentações folclóricas 

também compõem o calendário turístico cultural de Campos dos Goytacazes, 

inclusive o carnaval profano, com seus blocos carnavalescos. Entre as 

manifestações culturais consideradas como tradicionais de Campos, estão: 

 

 A Cavalhada, um conjunto de manobras de origem ibérica, que remonta à 

Idade Média, e que dramatiza as históricas lutas entre soldados cristãos de 

Carlos Mágno e os soldados mouros do sultão de Constantinopla. São 

formados dois grupos de cavaleiros, com calças brancas, botas pretas e túnica 

de cetim azul ou vermelha. Os cavalos também recebem seus paramentos e a 

apresentação se dá no campo de futebol. Este evento ocorre dentro da 

programação da festa em louvor ao Padroeiro da Baixada Campista realizada 

em todo 15 de janeiro no distrito de Santo Amaro e se repete há mais de 327 

anos ininterruptos; 
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 O boi pintadinho, que a cultura transformou em Boi-de-Samba, pode ser 

visto nos dias de Carnaval; 

 Os cabloquinhos revividos pelos Cordões Carnavalescos;  

 O Ururau da Lapa é um dos mais importantes folguedos populares, e de 

relevância para o turismo, chegou ao Brasil com os Jesuítas e consiste na 

encenação dançada do episódio em que os Reis Magos visitam o Menino 

Jesus. 

 

 São João da Barra: 

Turismo, fruticultura, olericultura, pesca, agropecuária, indústrias de bebidas, de 

doces caseiros e de fios têxteis, usina de açúcar e olarias movimentam a economia 

sanjoanense, sendo que a maior fatia da arrecadação municipal vem do repasse 

dos royalties do petróleo da produção na Bacia de Campos. 

 

No setor produtivo secundário (relativo à indústria), destacam-se a fábrica de 

bebidas Joaquim Thomas de Aquino Filho (que produz o conhaque de alcatrão, a 

aguardente Praianinha e a vodca Kovac), a indústria têxtil Tecex e a usina de 

Barcelos, responsáveis por 18.9% do PIB municipal. Existem, ainda, as indústrias 

de goiabadas, as quais na maioria encontra-se na informalidade.(Quadro 4.4.3-

20) 

 

No setor terciário (serviços), o município conta com agências bancárias, postos 

de gasolina e o comércio atacadista e o varejista. Este segmento tem pouca 

representatividade no PIB: 0.82 em relação aos outros setores. 

 

No setor primário local, inclui-se a extração de areia, realizada em dois pontos na 

sede municipal, um terceiro ponto na localidade de Sabonete, e a extração de 

argila para olarias, na localidade de  Cazumbá. 
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A fruticultura é responsável por 38% do setor agrícola, cujos principais produtos 

são: o abacaxi, o caju, o coco verde, a goiaba e o melão. Na olericultura, que 

detém 15% da produção agrícola, destacam-se a abóbora, o maxixe, o pimentão, 

o quiabo e o tomate. Na pecuária, o gado de corte e o de leite correspondem a 

32%. 

 

São João da Barra é o maior produtor de maxixe do Estado do Rio de Janeiro, 

com mais de 2.400 t  no ano de 2004produzidas em uma área  de plantio de cerca 

de 3.200 haç. 

 

A comercialização dos produtos acontece no CEASA/RJ, por meio de 

atravessadores, ou, diretamente nas feiras do produtor rural em São João da Barra 

e em Campos. Para a pecuária, utiliza-se o matadouro municipal. 

 

Entre as agroindústrias, são mais representativas as de fabricação de goiabada 

caseira, farinha de mandioca e tapioca, que se localizam em pequenas 

propriedades e utilizam mão-de-obra familiar. A Usina Barcelos é a responsável 

por grande parte da produção de açúcar e de álcool da região Norte Fluminense. 

 

A parte dos postos de trabalho associados ao setor de serviços, a agricultura 

responde por parcela expressiva da ocupação da mão-de-obra.   A despeito diso, 

é o setor industrial que responde, hoje, pela formação do PIB municipal.  Isto 

sem que seja gerado um único emprego vinculado diretamente ao setor. A grande 

parcela do PIB industrial decorrente do recebimento de royalties  do petróleo é o 

fator na origem desta situação. 

 

Verifica-se  na evolução do PIB municipal um aumento considerável desde o ano 

de 1996 até o ano de 2004, aumento este devido, basicamente, à receita de royalties  

(Quadro 4.4.3-20).   
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QUADRO 4.4.3-20: EVOLUÇÃO DO PIB TOTAL E SETORIAL  

SÃO JOÃO DA BARRA 
1996 2000 2004 

MUNICÍPIO 
SETORES 

DO PIB Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total

Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total

Ev. % 
aa  

s/1996 

Abs 
(em R$ 

mil) 

% 
s/Total 

Ev. % 
aa  

s/2000 

Agropecuária 14.743 12,64 14.107 1,02 - 1,10 19.830 0,73 8,89

Indústria 41.621 36,55 1.191.783 86,08 129,96 2.528.434 92,46 20,69

Serviços 59.244 50,81 178.626 12,90 31,77 186.388 6,82 1,07
São João da 

Barra 

Total 116.608 100,00 1.384.516 100,00 85,63 2.734.652 100,00 18,55
Fonte: IBGE / IPEA 

 

A estagnação no crescimento populacional neste período de grande expansão do 

PIB, levou a um crescimento surpreendente do PIB per capita que aumentou 

quase 25 vezes no período de 8 anos (Quadro 4.4.3-21). 

 
QUADRO 4.4.7-21: EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA  

SÃO JOÃO DA BARRA 
1996 2000 2004 

MUNICÍPIO Abs  
(em R$) 

Abs  
(em R$)

Var. % aa 
s/2004 

Abs  
(em R$) 

Var. % aa 
s/1996 

Var. % aa 
s/2000 

São João da Barra 4.483 50.017 123,46 96,406 22,70 5,62

 Fonte: IBGE / IPEA 

 
Grande parte dos estabelecimentos da economia de São João da Barra, cerca de 

95%, são de microempresas, dos quais quase a metade (289) são ligados ao 

comércio. A distribuição do número de estabelecimentos, por segmento de 

atividade é apresentada no Quadro 4.4.3-22. 

 
QUADRO 4.4.3-22: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS  

SÃO JOÃO DA BARRA (2004) 

TIPOLOGIA 

EMPRESARIAL 
INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA TOTAL (%) 

Micro 65 289 169 77 600 94,94 

Pequena 4 10 9 3 26 4,11 

Média 3 0 1 0 4 0,63 

Grande 0 0 2 0 2 0,32 

Total 72 299 181 80 632 100.00 
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O setor turístico responde por uma parcela não-desprezível da geração de 

empregos locais.  A produção de bens e serviços, associada ao turismo balneário 

e de segunda residência embora insipiente e informal,  movimenta a economia 

local, influi nos sistemas de transporte, de comunicações e em outros aspectos da  

dinâmica social do município.  O grande afluxo de veranistas a cada ano, além de 

dinamizar periodicamente a economia estimula a preservação de bairros e 

edifícios históricos, conservando a memória e a história da cidade.   

 

São João da Barra pertence à região turística denominada Costa Doce e tem no 

turismo uma parcela importante de suas atividades econômicas. Quem visita a 

cidade encontra diferentes ecossistemas, entre: praias, lagoas, manguezais, rios e 

uma vegetação típica de mata atlântica, em seu ecossistema de restingas, com 

áreas ainda em bom estado de conservação. Além disso, seu patrimônio 

arquitetônico da época imperial e a culinária típica são atrativos turísticos para os 

visitantes.  

 

O município oferece roteiros históricos, ecológicos e culturais bem como, 

passeios de barco e prática de esportes náuticos. O carnaval sanjoanense, 

especialmente o de rua, atrai, a cada ano, mais e mais visitantes de outros estados. 

Para o ecoturismo, a cidade dispõe das lagoas de Grussaí, Açu, Taí, Salgado e 

Iquipari,  além dos ambientes de manguezais, onde ocorrem os três tipos de 

vegetação característica destas formações (preto ou siriba, vermelho e branco).  A 

foz do rio Paraíba do Sul,  onde se encontra o segundo maior delta do país, 

apresenta uma paisagem atraente que pode ser contemplada dos bares e 

restaurantes localizados na área de Atafona.  Áreas litorâneas ainda silvestres 

contam com matas, onde os visitantes podem caminhar em trilhas povoadas de 

tamanduás-mirins, preguiças e tatus, além de uma fauna e flora abundantes. 

 

No pontal de Atafona, onde ocorre o encontro do rio Paraíba com o mar, é 

possível acompanhar o processo da erosão da costa com avanço do mar,  em 
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direção à cidade.  Este processo já destruiu quadras litorâneas tragando 

lentamente casas, lojas, ruas, uma antiga  sede da colônia de pesca e a capela 

Nossa Senhora dos Navegantes. Apesar deste fenômeno o balnerário de Atafona, 

com uma superfície de aproximadamente 400 mil m2, tem considerável potencial 

para implantação de projetos turísticos de lazer, educação e cultura. 

 

Em Grussaí, área litorânea ao sul de Atafona, são promovidos inúmeros eventos 

esportivos e culturais, incluindo shows, trios elétricos, campeonatos de 

motocross e outras competições esportivas, jet sky, teatro e micareta. A região é 

servida por quiosques, bares, restaurantes, pousadas, clube e o Hotel Sesc 

Mineiro. Considerado o maior centro de turismo, convenções e lazer do país, o 

Hotel Sesc Mineiro, oferece uma completa estrutura de hospedagem e diversão. 

Um de seus atrativos é um passeio no trem maria-fumaça, dentro de sua grande 

propriedade. 

 

E) Emprego e Renda: 

 

 Campos dos Goytacazes: 

Como na quase totalidade dos municípios petrolíferos da região, os valores de 

renda média per capita da população camista constrastam enormemente com os 

valores do PIB per capita  já analisados.  Este contraste permite compreender que 

as exuberantes arrecadações dos municípios geradas pelos royalties do petróleo 

não foram ainda capazes de promover mecanismos de dinamização econômica 

que levassem ao aumento da renda e melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes. Como se observa no Quadro 4.4.3-23. 

 

O município apresenta um total de 35% de sua população em um nível de renda 

que classifica como pobres, além de e 12% na categoria de indigentes. A pobreza 

é medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

75,50, equivalente a metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. Ainda 
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que tenha se reduzido a proporção desde 1991, a situação no ano de 2000 ainda 

situa  Campos dos Goytacazes entre os municípios mais pobres do estado do Rio 

de Janeiro. 

 

QUADRO 4.4.3-23: EVOLUÇÃO DA RENDA PER CAPITA MENSAL 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

INDICADORES 1991 2000 

Renda per capita média (R$ de 2000) 140,9 177,3 
Proporção de Pobres (%) 46,7 35,9 
Índice de Gini 0,52 0,52 

Fonte: PNUD / IPEA / FJP – Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 
 

A renda dos responsáveis por domicílios mostra melhorias em algumas faixas de 

salários e uma piora em outras. A faixa sem renda representava 1,8% em 1991 e, 

em 2000, quase se duplicou, chegando aos 3,1%. A faixa até 3 salários mínimos 

diminuiu em 2000 e aumentou a de 5 salários mínimos, que passou a representar 

uns 8,8% do total. Ainda que esses dados demonstrem uma certa melhora, a 

referencia mais contundente é a percentagem da população do município com 

ingressos abaixo de 3 salários mínimos: 83,6%. 

 

Deve-se considerar que cerca de 15% do total de famílias do município (cerca de 

20.500) estão cadastradas e recebem os benefícios governamentais de assistência. 

Destas, 82% recebem, efetivamente, os benefícios atualmente.  As distintas 

“bolsas” governamentais – bolsa escola, bolsa família, bolsa alimentação e auxílio 

a gás - são uma importante fonte de renda para os moradores pobres do 

município de Campos dos Goytacazes (Quadro 4.4.3-24).  Esta distribuição atua, 

também, como fator de atração de migrantes pobres que procuram se instalar no 

município para se integrar aos programas de benefícios. 
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QUADRO 4.4.3-24: BOLSA FAMÍLIA – BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS  
JUNHO, 2007 

Total Famílias - Cadastradas 
Estimativa - Famílias 

Pobres 

Benefícios Pagos em Julho/2007 (bolsa-
família, bolsa escola,bolsa alimentação, 

cartão alimentação e auxílio gás) 
% Famílias 

Unidade 
Geográ-

fica 

Número 
de 

Famílias 
em 2007 Abs 

% Perfil 
Cadastro 

Ùnico  
(1) 

% Perfil 
Bolsa-

Família 
(2) 

% Perfil 
Cadastro 

Ùnico 
(1) 

% Perfil 
Bolsa-

Família 
(2) 

Abs Cadas-
tradas 

% Perfil 
Cadastro 
Ùnico (1) 

% Perfil 
Bolsa-

Família 
(2) 

Campos 
dos 

Goytacazes 
133.044 20.548 98,43 92,87 35.921 21.770 16.862 82,06 46,94 77,46 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de Renda da Cidadania. 
 

 

O emprego apresenta, desde os anos 70, uma dinâmica estacional. Os 

trabalhadores alternam o trabalho na indústria de cana-de-açúcar, com serviços 

domésticos de escassa qualificação. (Quadro 4.4.3-25) 

 
QUADRO 4.4.3-25: POPULAÇÃO OCUPADA POR SETOR DE ATIVIDADE  

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
1991 2000 SETORES DE 

ATIVIDADE Abs 
% 

s/Total 
Abs % 

s/Total 
Ev. % aa  

s/1991 
Agropecuária 17,914 13,33 12,164 8,15 - 4,12
Indústria 20,961 15,60 20,683 13,75 - 0,15
Construção Civil 9,201 6,85 13,242 8,80 4,13
Outros Serviços 81,052 60.32 83,018 55,17 0,27
Administração Pública 5,250 3,91 21,265 14,13 16,82

Total 134,378 100,00 150,472 100,00 1,26
     Fonte: Censos de 1991 e 2000 / IBGE. 

 

Em 1991, a população ocupada era de 134.378 habitantes e o setor de  serviços, 

aquele com maior número de pessoas ocupadas, respondendo por cerca de 60% 

dos postos de trabalho (81.052 pessoas). Entre a indústria e a atividade 

agropecuária, se empregava cerca de  28% do resto da população 

economicamente ativa. Os 10% restantes estavam ocupados na construção civil 

(6,8%) e na administração pública (3,9%).  
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Em 2000, o município contabilizou 150.472 empregos e os serviços seguiram 

dominando a demanda de trabalho, ocupando 83.018 pessoas, que nesse período 

representavam 55% do total ocupado. A indústria sofreu um leve decréscimo, de 

menos 0,15%, e o setor agropecuário foi o mais afetado, perdendo 5.650 

empregos e retrocedendo menos 4,12%. A administração pública apresentou o 

crescimento mais acentuado, produzindo 16.015 novos empregos. 

 

Se levarmos em conta o crescimento extraordinário da produção industrial – 

devido a exploração petrolífera - e se o relacionarmos com o volume de 

empregos do município, se chega a conclusão de que o maior beneficiário do 

petróleo foi a administração pública municipal. De certa forma, a criação de 

empregos na administração pública é uma conseqüência razoável do 

enriquecimento municipal e da ausência de empresas, geradoras de emprego 

genuíno, vinculados ao setor e a produção petrolífera (como ocorreu no caso de 

Macaé, onde se instalou efetivamente a indústria). (Quadro 4.4.3-26) 

 
QUADRO 4.4.3-26: NÚMERO TOTAL DE EMPREGOS POR TAMANHO DA EMPRESA 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
2000 2005 

TAMANHO DA 

EMPRESA Abs 
% Total p/ 
Tamanho 

Abs % Total p/ 
Tamanho 

Ev. % aa  
s/2000 

Pequenas 21.779 43,05 30.813 34,67 7,19
Médias 11.836 23,39 16.830 18,93 7,29

Grandes 16.978 33,56 41.244 46,40 19,42
Total 50.593 100,00 88.887 100,00 11,93

       Fonte: Cadastro Central das Empresas – IBGE. 

 

Um dos dados mais alentadores da evolução do número de empregos no 

município é a formalização crescente do trabalho. Em 2000, a população com 

emprego formal representava apenas 37% do total da população empregada. 

Apenas cinco anos mais tarde, essa cifra passou a representar 59%. 

A maior parte do emprego – 46,4% - se situa nas grandes empresas e, em grande 

medida, o processo de formalização trabalhista passou pelo crescimento de sua 
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participação no mercado. Em 2000, estas empregavam 33% do total de 

trabalhadores formalizados segundo as leis trabalhistas. 

 

 São João da Barra: 

A renda média per capita em São João da Barra cresceu 25,83%, passando de R$ 

140,93 em 1991, para R$ 177,33 em 2000. A pobreza diminuiu 23,18%, passando 

de 46,7% em 1991 para 35,9% em 2000. 

 

O município de São João da Barra também  pode ser considerado entre os mais 

pobres do Estado do Rio de Janeiro, por apresentar altas taxas de indigência 

(12,65%) e de pobreza (35,9%). 

 

Em São João da Barra, no ano de 2007, haviam 4.850 famílias cadastradas para 

recebimento de algum dos benefícios ofertados pelo governo, seja bolsa família, 

bolsa escola, bolsa e carta alimentação ou auxílio gás (o que representaria cerca de 

51% do total de famílias). Isso significa que mais da metade das famílias do 

município de São João da Barra dependem desse recurso para subsistência. Das 

famílias cadastradas 48,5% das de São João da Barra recebem, diretamente, esses 

benefícios. (Quadro 4.4.3-27) 

 
QUADRO 4.4.3-27: BOLSA FAMÍLIA – BENEFÍCIOS PAGOS EM JUNHO, 2007 

Total Famílias - Cadastradas 
Estimativa - Famílias 

Pobres 

Benefícios Pagos em Julho/2007 (bolsa-
família, bolsa escola,bolsa alimentação, 

cartão alimentação e auxílio gás) 
% Famílias 

Unidade 
Geográ-

fica 

Número 
de 

Famílias 
em 2007 Abs 

% Perfil 
Cadastro 

Ùnico  
(1) 

% Perfil 
Bolsa-

Família 
(2) 

% Perfil 
Cadastro 

Ùnico 
(1) 

% Perfil 
Bolsa-

Família 
(2) 

Abs Cadas-
tradas 

% Perfil 
Cadastro 
Ùnico (1) 

% Perfil 
Bolsa-

Família 
(2) 

São João 
da Barra 

9.471 4.850 85,44 71,90 3.356 2.034 2.356 48,58 70,20 115,83 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de Renda da Cidadania. 
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A população ocupada no município totalizava 10,2 mil pessoas em 2000, 

representando 37% da população total. O maior percentual encontrava-se no 

setor de serviços, 44,1%, seguido da agropecuária – 19%. A administração 

pública obteve a maior taxa de crescimento entre os setores, 20,5%, 

quintuplicando o contingente dos empregados públicos, desde 1991. (Quadro 

4.4.3-28) 

 
QUADRO 4.4.3-28: POPULAÇÃO OCUPADA POR SETOR DE ATIVIDADE  

SÃO JOÃO DA BARRA 
1991 2000 SETORES DE 

ATIVIDADE Abs 
% 

s/Total 
Abs % 

s/Total 
Ev. % aa  

s/1991 
Agropecuária 2.470 32,06 1,939 19,90 - 2,65
Indústria 1.023 13,28 1.149 11,26 1,30
Construção Civil 859 11,15 1.115 10,92 2,94
Outros Serviços 3,072 39,88 4.501 44,10 4,34
Administração Pública 280 3,63 1.502 14,72 20,52

Total 7.704 100,00 10.206 100,00 3,17
       Fonte: Censos de 1991 e 2000 / IBGE. 

 

Em termos de empregos formais, no entanto, observa-se no Quadro 4.4.3-29 

que, apenas 2,4 mil pessoas tinham vínculo empregatício em 2000, ou seja, 

apenas 24,3% da população ocupada e 9% da população total, revelando a alta 

informalidade que caracteriza o mercado de trabalho local. Dados da Fundação 

CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – indicaram que o 

grande empregador constitui-se na administração pública, que congrega 55% 

desses empregos e alcançou crescimento expressivo em 2005, quando da 

mudança na administração municipal. A indústria de transformação é responsável 

por 17,9% e o comércio e serviços por 20%.  
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QUADRO 4.4.3-29: NÚMERO TOTAL DE EMPREGOS POR TAMANHO DA EMPRESA 

SÃO JOÃO DA BARRA 
2000 2005 

TAMANHO DA 

EMPRESA Abs 
% Total p/ 
Tamanho 

Abs % Total p/ 
Tamanho 

Ev. % aa  
s/2000 

Pequenas 1.045 42,00 1.482 31,88 7,24
Médias 236 9.49 571 12,28 19,33

Grandes 1.207 48,51 2.596 55,84 16,55
Total 2.488 100,00 4.649 100,00 13,32

 Fonte: Cadastro Central das Empresas – IBGE. 

 

F) Infra-Estrutura e Serviços: 

 

Energia 

 

 Campos dos Goytacazes: 

Uma análise dos registros de consumo de energia nos anos 2000 e 2005 revela 

pequeno aumento do consumo de eletricidade em Campos, em todas as classes 

de consumo, conforme demonstrado no Quadro 4.4.3-30. 

 
QUADRO 4.4.3-30: EVOLUÇÃO DO CONSUMO ELÉTRICO POR CLASSE DE CONSUMO 

Percentual s/o Valor Total 
Município Estatística

Consumo Total de 
Energia em GWh Residencial

Industrial e 
Comercial 

Rural  Outras 

  
2000 2005 

Ev.% 
aa 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2004 2005 

Campos dos 
Goytacazes 

Abs 437,68 469,17 1,4 49,9 46,7 35,5 34,7 1,7 2,0 12,9 16,5

   Fonte 
 

Estes números poderiam ser interpretados como indicadores de baixo 

crescimento econômico, uma vez que perfazem uma taxa de crescimento anual 

de 1,4%, bastante reduzido em relação à média mensal. 

 

São João da Barra: 
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Em São João da Barra, a evolução do consumo de energia segue padrão similar 

ao encontrado em Campos dos Goytacazes,  observando-se, inclusive  uma 

diminuição do consumo residencial, entre os anos de 2000 e 2005 (Quadro 

4.4.3-31, abaixo).  

 

A diferença de Campos dos Goytacazes, o consumo de energia pelas indústrias e 

estabelecimentos comerciais aumentou, um pouco, em São João da Barra.  

 
QUADRO 4.4.3-31: EVOLUÇÃO DO CONSUMO ELÉTRICO POR CLASSE DE CONSUMO 

Percentual s/o Valor Total 
Consumo Total de 
Energia em GWh Residencial

Industrial e 
Comercial 

Rural  Outras Município Estatística 

2000 2005 
Ev.% 

aa 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2004 

São João da 
Barra 

Abs 39,25 42,88 1,8 50,1 44,9 29,4 31,2 3,7 4,1 16,8 19,8

Fontes: Concessionárias de Energia Elétrica: Light, CERJ e CENF. 

 

Telefonia: 

 
 Campos dos Goytacazes: 

Como em todo o país a telefonia manifestou um grande crescimento após a 

privatização do serviço. Em 1998, existiam em Campos do Goytacazes 6 

telefones para cada 100 habitantes. Em 2003, esse total passou para 34 telefones 

para cada 100 habitantes. (Quadro 4.4.3-32): 

 
QUADRO 4.4.3-32: EVOLUÇÃO DA TELEFONIA 
Número de Telefones Particulares e 

Públicos Instalados 
Densidade Telefônica (por 100 habitantes)

Município 

1998 2003 
Var. % aa 

2000 s/1998
1998 2003 

Var. % aa 
2000 s/1998

Campos dos Goytacazes 26,04 141,63 40,31 6,50 34,11 39,31 
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 São João da Barra: 

O acesso às redes de telefonia se configuram num grande problema do município 

de São João da Barra. Muitas comunidades rurais não possuem acesso à rede de 

telefones residenciais, nem mesmo aos telefones públicos, o que contribui ainda 

mais para a situação de isolamento em que vive essa população. Esse foi um dos 

principais motivos de reivindicação, durante os trabalhos de campo. Dada essa 

situação, muitos moradores se vêem instados a adquirir aparelhos de celular, que 

possuem um custo bem maior na realização de chamadas, serviço esse não 

adequado ao padrão de renda local. 

 

Ainda assim, houve um aumento do número de telefones disponíveis para cada 

100 habitantes do município, de 1998 - 7 para cada 100 - até 2003 – quando essa 

cifra chegou a 19 telefones por cada 100 habitantes (Quadro 4.4.7-33).  

 
QUADRO 4.4.3-33: EVOLUÇÃO DA TELEFONIA 
NÚMERO DE TELEFONES 

PARTICULARES E PÚBLICOS 

INSTALADOS 

DENSIDADE TELEFÔNICA (POR 100 
HABITANTES) 

MUNICÍPIO 

1998 2003 
Var. % aa 

2000 s/1998
1998 2003 

Var. % aa 
2000 s/1998

São João da Barra 1,90 5,46 23,44 7,09 19,33 22,24 

 
 
Educação: 
 
Os dados utilizados na análise da educação nos municípios da AII foram extraídos 

do estudo do TCE (2007), e correspondem a consolidação das seguintes 

informações e fontes: números de matrículas, professores e escolas de 2001 – 

SEE/CIDE; dados de 2002 e 2003 tabulados a partir do Sistema de Estatísticas 

Educacionais Edudatabrasil, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC); e dados de 2004 a 2006 obtidos 

diretamente do Inep/MEC. 
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 Campos dos Goytacazes: 

De acordo com o estudo do TCE 2007, o número total de matrículas nos ensinos 

infantil, fundamental e médio de Campos dos Goytacazes, em 2005, foi de 

118.770  alunos,  tendo-se  reduzido  111.415  em 2006,  apresentando  redução  

(-6,2%) no número de estudantes. 

 

A evolução das cifras da educação – número de unidades, professores, matrículas 

e relação professor/aluno nas redes de ensino municipal e estadual - no 

município, de 2001 a 2006, pode ser observada no Quadro 4.4.3-34 abaixo.  
 

QUADRO 4.4.3-34: DADOS DA EDUCAÇÃO – CAMPOS DOS GOYTACAZES  
(2001 E 2006) 

Creche Pré-Escola 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Informações 

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Número de Unidades 53 78 294 274 332 299 51 53

Número de Professores 205 599 887 956 4.599 4.345 1.832 1.732

Número de Matrículas 2.992 4.956 14.580 12.817 83.241 74.005 22.918 19.637

Rateio aluno/professor na rede municipal 14,6 8,3 16,4 13,4 18,1 17 12,5 11,3

Rateio aluno/professor na rede estadual 11,4 15,8 16,5 16,7 18,7 16,6 14,6 13,2
Fonte: TCE, 2007 

 

O panorama retratado pelos números acima mostra que as creches são a única 

modalidade de estabelecimento educacional com aumento significativo em 

número de unidades, passando de 53 (2001) a 78 (2006), crescendo 

concomitantemente o número de matrículas (de 2.992 a 4.956) e de professores 

deste segmento  (de 205 a 599) no mesmo período.  Ressalta-se, ainda, neste 

segmento a redução do número de alunos por professor nas creches da rede 

municipal.  Esse dado estaria associado a um maior investimento do município 

na contratação de professores para as creches. Segundo TCE 2007, a rede 

municipal respondeu por 89% das matrículas em creches, no ano de 2006. 

 

No segmento da pré-escola, embora tenha ocorrido redução no número de 

unidades de ensino, houve aumento no número de professores contratados.  Este 
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aumento ocorreu principalmente no quadro municipal, contribuindo para  

diminuição da relação do número de alunos por professor, de 16,4 a 13,4 no 

município que foi responsável por 56% das matrículas totais de Campos, em 

2006 para este segmento.  Há que se ressaltar, contudo, que a  diminuição do 

rateio aluno/professor foi também influenciada pela variação de -12% no 

número de matrículas, nesse mesmo período.  

 

Os demais segmentos retratados no Quadro 4.4.3-34, mostram características de 

retração no período analisado.  O ensino fundamental apresentou redução em 

todas as cifras dos indicadores analisados.  O ensino médio, por sua vez, embora 

tenha agregado em 2006 mais dois estabelecimentos aos 51 que contabilizava em 

2001, apresentou redução tanto no número de matrículas quanto de professores, 

o que retratou redução neste segmento. 

 

Dados do estudo TCE (2007) apontaram que a tendência de redução nos 

segmentos, fundamental e médio, vem se configurando desde os números de 

1998.  

 

Campos dos Goytacazes vem crescendo significativamente no segmento de 

ensino superior sendo hoje  é o segundo pólo de formação universitária do 

estado do Rio de Janeiro. Os investimentos nesse setor da educação voltaram-se 

para a especialização de uma mão-de-obra, , direcionada às exigências do 

mercado da indústria petrolífera instalada na região. Entretanto, a quantidade de 

formados é maior do que a oferta de postos de trabalho em Campos, em função 

da maior concentração de empresas vinculadas ao petróleo na região de Macaé, 

que absorve uma boa parcela dos formados, em Campos, naquela cidade. 

 

Segundo dados do TCE (2007) existiam em 2005, no município de Campos dos 

Goytacazes, de sete instituições de ensino superior, com 22.336 alunos 

matriculados em 2005. Este número de instituições vem crescendo rapidamente 
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com a abertura de novos estabelecimentos. O estudo do CRA (2008), levantou 

neste ano, as seguintes instituições de curso superior  funcionando, no  

município: UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense, instalada nos 

primeiros anos da década de 1990; CEFET - Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Campos; UFF - Universidade Federal Fluminense; UFRRJ - 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Institutos Superiores de Ensino do 

CENSA; Universidade Cândido Mendes; Universidade Salgado de Oliveira; 

Universidade Estácio de Sá; Faculdade de Direito de Campos; Faculdade de 

Medicina de Campos; Faculdade de Odontologia de Campos; Faculdade de 

Filosofia de Campos; ISEPAM - Instituto Superior de Educação Professor Aldo 

Muylaert; ESANF – Escola Superior de Administração e Negócios do Norte 

Fluminense; e FGV – Fundação Getúlio Vargas. 

 

Com sede no Campus da UENF, o Parque de Alta Tecnologia do Norte 

Fluminense – TECNorte, foi criado com o intuito de fomentar uma produção 

científica e tecnológica voltada para as novas demandas regionais da indústria do 

petróleo. 

 

O mesmo pode ser dito em relação a iniciativa da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV, na oferta de cursos de MBA e educação a distância, por meio de um 

convênio celebrado entre a Escola de Pós-Graduação em Economia -EPGE e a 

Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP. 

 

Apesar deste aparato educativo, o índice de analfabetismo no município de 

Campos dos Goytacazes se mantém elevado (11,55% da população com mais de 

25 anos) em relação a média do Estado do Rio de Janeiro (7,57), em 2000. Ainda 

que tenha havido uma redução de 5,92% em relação ao ano de 1991 – melhoria 

superior à média do Estado, que no mesmo período reduziu o anafalbetismo em 

apensas 3,35%. (Quadro 4.4.3-35). 
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QUADRO 4.4.3-35: ANALFABETOS NA POPULAÇÃO DE MAIS DE 25 ANOS (%) 

Unidade Geográfica  1991 2000 

Estado do Rio de Janeiro 10,92 7,57 

Campos dos Goytacazes 17,47 11,55 
                 Fonte: PNUD/FJP – 2000 

 

Em Campos dos Goytacazes se implementa também o programa estimulado pelo 

Ministério da Educação de Ensino de Jovens e Adultos. Em 2006, haviam 18.105 

pessoas matriculadas, sendo destes 16.704 para cursos presenciais e 1.311 para 

cursos semipresenciais. 

 

 São João da Barra: 

A evolução das cifras da educação no município, de 2001 a 2006, pode ser 

observada no Quadro 4.4.3-36, abaixo: 

 
QUADRO 4.4.7-36: DADOS DA EDUCAÇÃO – CAMPOS DOS GOYTACAZES  

(2001 E 2006) 

Creche Pré-Escola 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio Informações 

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 
Número de Unidades 13 10 38 31 42 40 3 7 
Número de Professores 25 29 92 77 382 394 49 112 
Número de Matrículas 381 463 1.552 1.225 6.147 6.056 671 1.214
Rateio aluno/professor na rede 
municipal 15,2 16 16,9 15,9 16,1 15,4 13,7 10,8 

Rateio aluno/professor na rede estadual 11,4 15,8 16,5 16,7 18,7 17,6 14,6 13,2 
Fonte: TCE, 2007 
 

O número total de alunos contabilizado no município, no ano de 2006, foi 8.958, 

o que representou um aumento 1,8% em relação ao ano anterior (8.801 em 

2005). É interessante notar que, em contraste com a tendência verificada em 

Campos, São João da Barra teve no ensino médio  um crescimento expressivo, 

com aumento na ordem de 100%, ou mais, em número de unidades, professores 

e matrículas entre 2001 e 2006.  
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A redução observada no ensino fundamental ocorreu na parcela deste segmento 

correspondente à rede estadual, como demonstram os números do Quadro 

4.4.3-37. 

 

QUADRO 4.4.3-37: DADOS DA EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL  
 SÃO JOÃO DA BARRA 

Rede Estadual 
Rede 

Municipal Informações do Ensino Fundamental 
2001 2006 2001 2006 

Número de Unidades 14 9 25 28 
Número de Professores 206 157 153 206 
Número de Matrículas 3.593 2.632 2.291 3.042 
Rateio aluno/professor na rede municipal 17,4 16,8 15 14,8 
Rateio aluno/professor no Estado do RJ 18,8 16,3 22,1 20,5 

Fonte: TCE, 2007 

 

Enquanto a rede estadual reduziu em número de unidades, alunos e professores, 

o contrário ocorreu com a rede municipal.  Esta redução, basicamente, da 

participação do Estado no ensino fundamental deve-se a municipalização de 

escolas estaduais deste segmento.  Contudo é inequívoca a constatação da 

prioridade dada ao mesmo pela política municipal.  De fato, ocorreu umk 

aumento dos investimentos da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, 

direcionados a este segmento na perspectiva de reverter o quadro atual em que 

uma grande parcela da população não possui o ensino fundamental completo, ou 

é analfabeta. De fato, dados de uma pesquisa do PNUD atestam que 16,14% da 

população com mais de 25 anos no município não sabem ler e escrever, quase o 

dobro da média do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2000. Esse valor contudo 

expressa uma melhora em relação ao ano de 1991, quando o município 

apresentava 21,36% de sua população maior do que 25 anos analfabeta.(Quadro 

4.4.3-38) 
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QUADRO 4.4.7-38: ANALFABETOS NA POPULAÇÃO DE MAIS DE 25 ANOS (%) 

Unidade Geográfica  1991 2000 

Estado do Rio de Janeiro 10,92 7,57 

São João da Barra 21,36 16,14 
               Fonte: PNUD/FJP – 2000 
 

Segundo dados do TCE 2007, a rede estadual tem, em média, 27 alunos por sala 

de aula nos anos iniciais do ensino fundamental (série inicial a 4ª série) e 29,6 nos 

anos finais (5ª a 9ª séries). Já, a rede municipal tem, em média, 19,7 alunos por 

sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental e 21 nos anos finais. 

 

Em 2005, formaram-se nesse segmento 376 pessoas em todo município, o que 

representou um aumento de 44% em relação ao ano de 1998. Os levantamentos 

de campo e contratos com a SEMEC, realizados pela equipe da Ecologus 

constataram  que a grande maioria das crianças de São João da Barra, hoje, 

freqüenta a escola.   Contudo nem todas as escolas oferecem boas condições de 

ensino. Muitas vezes, faltam recursos, materiais escolares e, mesmo, professores, 

levando à formação de turmas multisseriadas. 

 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação - 

SEMEC (em 2008), a rede pública de educação do município conta com 34 

escolas, cerca de 500 professores 5 mil alunos, incluindo os segmentos da 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, contemplando do 1º ao 9º ano. 

 

Destas 34 escolas, cinco atendem apenas a Educação Infantil; 22, da Educação 

Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental; seis, da Educação Infantil até o 9º ano 

do Ensino Fundamental, e há uma escola de Educação Especial. Muitas dessas 

unidades têm turmas multisseriadas, sobretudo aquelas que estão no 5o distrito, 

na área rural. 
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A SEMEC possui equipes de coordenação pedagógica, supervisão pedagógica e 

supervisão de merenda, oferecendo suporte às unidades escolares, com visitas 

regulares às escolas. A cada bimestre, acontece a capacitação dos professores dos 

diversos segmentos, assim com a Semana Pedagógica para a abertura do ano 

letivo, com palestras para os profissionais da rede municipal. 

 

No segmento do ensino médio, por sua vez onde, em 2006,  97% das matrículas 

foram, oferecidas pelo Estado, houve um aumento de 150% no número de 

unidades em relação a 2001. (Quadro 4.4.3-39)   

 
QUADRO 4.4.3-39: DADOS DA EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO  

 SÃO JOÃO DA BARRA 

Rede Estadual
Rede 

Particular Informações do Ensino Médio 
2001 2006 2001 2006 

Número de Unidades 2 6 1 1 
Número de Professores 37 101 12 11 
Número de Matrículas 641 1.183 30 31 
Rateio aluno/professor  17,3 11,7 2,5 2,8 
Rateio aluno/professor no Estado do 
RJ 18 15,1  -  - 

Fonte: TCE, 2007 
 

O crescimento do ensino médio, ao longo dos últimos anos se deve à criação de 

4 novos estabelecimentos de ensino público no município.  Em decorrência disto 

concluíram o ensino médio, em 2005, 240 alunos de São João da Barra, o que 

representou um aumento de 134% em relação ao ano de 1998, quando se 

formaram apenas 100 alunos. 

 

Vale ressaltar que o crescimento do ensino médio em São João da Barra está 

articulado com a oferta crescente de ensino de nível superior em Campos dos 

Goytacazes.  Existem políticas específicas do município para viabilizar o acesso 

de jovens saojoanenses às necessidades do município vizinho. 
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Nesta linha a SEMEC implementa o Programa Passes, por meio do qual os 

alunos do município recebem subsídios para o transporte São João da Barra–

Campos. Em abril de 2008, 1.427 alunos foram atendidos pelo Programa. 

 

Outro programa municipal na linha de incentivo à educação superior é  Cartão 

Universitário, no qual os alunos recebem uma bolsa de até 80% do valor da 

anuidade para freqüentarem cursos profissionalizantes e de nível superior 

situados na cidade de Campos dos Goytacazes. Em 2008, 634 alunos foram 

contemplados com essa bolsa. 

 

Além dos programas municipais a SEMEC realiza projetos em parceria com 

empresas privadas e instituições estaduais de ensino, para formação e capacitação   

de educadores e para educação de jovens e adultos. No ensino de jovens e 

adultos, São João da Barra tem um total de 405 alunos matriculados em 2006, 

todos para cursos presenciais.  

 

Na linha da capacitação de educadores cita-se o Programa de Educação 

Ambiental do Porto do Açu, desenvolvido com o apoio da LLX.  Este Programa 

realizou durante o ano de 2008, seções de capacitação de professores da rede 

pública municipal para questões ambientais do município.  Outro projeto 

também promovido com o apoio da LLX  é o Curso Técnico de Nível Médio em 

Informática Industrial, realizado em parceria com o CEFET Campos. Esse curso 

tem como objetivo realizar projetos que impulsionem a educação do trabalhador 

e que atendam às demandas regionais, contribuindo para a promoção do 

desenvolvimento do município e a empregabilidade dos habitantes.  

 

No primeiro momento, o Curso de Informática Industrial, com duração de dois 

anos, em quatro módulos, está atendendo a 90 jovens, em três turmas, divididas 

em escolas do  primeiro e sexto distritos.  
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O Caminhão da Leitura, um projeto de parceria entre a SEMEC e a Petrobrás, 

também está em curso, atendendo às escolas da Educação Infantil ao 9º ano do 

Ensino Fundamental. A partir de um calendário estabelecido para as escolas da 

rede, o município recebe a visita de uma biblioteca volante, com acervo de livros 

para empréstimo a alunos, professores, funcionários e também à comunidade.  

 

Nesse programa de incentivo à leitura, acontecem, ainda, a capacitação de 

professores na linguagem cênica e encontros com apresentação de peças teatrais, 

leituras dramatizadas e contação de histórias, estimulando que esses profissionais 

se expressem através das linguagens da poesia, do teatro, da música e outras. 

 

Saúde 

 

 Campos do Goytacazes: 

A cidade de Campos é a mais bem servida das ofertas de saúde da região. Uma 

grande variedade de hospitais, clínicas, serviços médicos e odontológicos pode 

ser encontrada no município, que acaba por polarizar as demandas regionais e 

atender também a população dos municípios vizinhos. São João da Barra, por 

exemplo, não possui um grande hospital e, para os casos mais graves e de 

emergências, realizou um convênio com a Prefeitura de Campos, para 

atendimento dos pacientes. 

 

Ao todo, de acordo com a Pesquisa de Assistência Médica Sanitária (AMS) 

realizada pelo IBGE, no ano de 2002, Campos possuía 193 unidades hospitalares 

e 1.569 leitos, todos vinculados às esferas privadas ou municipais. Nota-se um 

claro aumento da oferta no período entre 1999 e 2002, conforme disposto no 

Quadro 4.4.3-40, a seguir. 
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QUADRO 4.4.3-40: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HOSPITAIS – ABSOLUTO E POR 10.000 
HABITANTES, POR ESFERA ADMINISTRATIVA (1999 E 2002) 

1999 2002 UNIDADE 

GEOGRÁFICA 
ESFERA 

Abs 
por 10 

mil habs
% 

s/Total 
Abs 

por 10 
mil habs 

% 
s/Total 

Ev % aa 
S/1999 

Federal 0 0,00 0 0 0,00 - -
Estadual 0 0,00 0 0 0,00 - -
Municipal 66 1,64 48,5 110 2,67 57,0 18,6
Privada 70 1,74 51,5 83 2,02 43,0 5,8

Campos dos 
Goytacazes 

Total 136 3,38 100,00 193 4,69 100,00 12,4

 

Ao contrário, o número de leitos credenciados no SUS, sofreu uma pequena 

redução de -3,3%. Veja o Quadro 4.4.3-41, a seguir. 

 
QUADRO 4.4.3-41: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS CREDENCIADOS PELO SUS EM  

1999 E 2002 – ABSOLUTO E POR 1000 HABITANTES 
1999 2002 

MUNICÍPIO 
Abs 

por mil 
habs 

% 
s/Total 

Abs 
por mil 

habs 
% 

s/Total 
Ev % aa 
S/1999 

Campos dos Goytacazes 1.736 4,19 81,1 1.569 3,70 81.6 - 3,3

    Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
 

Na base de informação do SUS, o número de estabelecimentos vinculados à 

saúde existentes em Campos, em 2008, foi de 685 e apresentou a seguinte 

distribuição (Quadro 4.4.3-42): 
 

QUADRO 4.4.3-42: ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM  
CAMPOS DOS GOYTACAZES (2008) 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUANTIDADE 

Centro de saúde/unidade básica de saúde  98 
Central de regulação de serviços de saúde  1 
Clinica especializada/ambulatório especializado  45 
Consultório isolado  441 
Hospital especializado  4 
Hospital geral  9 
Hospital dia  1 
Policlínica  14 
Posto de saúde  39 
Pronto socorro especializado  4 
Pronto socorro geral  2 
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia  24 
Unidade de vigilância em saúde  2 
Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergência  1 

Total 685 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
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A gestão desses estabelecimentos pode ser estadual, municipal ou dupla. No caso 

de Campos dos Goytacazes, a grande maioria (quase 87%) dos estabelecimentos 

pertence ou são geridos pelo poder público municipal. Veja o Quadro 4.4.3-43 

apresentado a seguir. 

 
QUADRO 4.4.3-43: GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,  

CAMPOS DOS GOYTACAZES - 2008 

MUNICÍPIO  DUPLA ESTADUAL MUNICIPAL  TOTAL 

Campos dos Goytacazes  74 17 597 688 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

As principais unidades de saúde instaladas no município são: o Hospital Ferreira 

Machado – referência regional - o recém inaugurado Hospital Geral de Guarus, o 

Hospital Dr. Beda, Pró-Clínicas, Prontocárdio e o Hospital dos Plantadores de 

Cana. 

 

Em 2002, existiam em Campos dos Goytacazes um total de 7.766 profissionais 

de saúde empregados nos estabelecimentos (Quadro 4.4.3-44). Houve um 

aumento de 8,8% em relação ao ano de 1999, quando eram apenas 6.034. No 

último ano medido, encontramos uma maior quantidade de médicos do que 

enfermeiros empregados, o que significa uma inversão em relação a realidade de 

1999, quando o número de enfermeiros era maior.  
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QUADRO 4.4.3-44: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS DE  
MÉDICOS E ENFERMEIROS EM 1999 E 2002 

1999 2002 
UNIDADE GEOGRÁFICA CATEGORIA

Abs 
% 

s/Total 
Abs 

% 
s/Total 

Ev % aa 
s/1999 

Médicos 1.298 21,5 1.931 24,9 14,2

Enfermeiros 1.394 23,1 1.657 21,3 5,9

Outros 3.342 55,4 4.178 53,8 7,7
Campos dos 
Goytacazes 

Total 6.034 100,0 7.766 100,0 8,8

Médicos 72 32,1 74 30,1 0,9

Enfermeiros 33 14,7 44 17,9 10,1

Outros 119 53,1 128 52,0 2,5

Petrolíferos 
Litorâneos 

São João da Barra 

Total 224 100,0 246 100,0 3,2
         Fonte: IBGE –Pesquisa de Assistência Médica Sanitária (AMS) 

 

Um importante índice relacionado à qualidade de vida e saúde de uma população 

refere-se a evolução das taxas de mortalidade infantil. Entre 2004 e 2000, 

Campos apresentou uma redução de 6,1% dessa taxa, passando de 30,6 a 23,8 

(Quadro 4.4.3-45). 

 
QUADRO 4.4.3-45: EVOLUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL EM 2000 E 2004 

2000 2004 
MUNICÍPIO TAXA DE 

MORTALIDADE 
TAXA DE 

MORTALIDADE 
Var. % aa  

s/2000 

Campos dos Goytacazes 30,6 23,8 - 6,1 

                Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE 
 

As principais causas de mortalidade, no período de 2000 e 2005 foram as doenças 

do aparelho circulatório (Quadro 4.4.3-46). A falta de recursos na obtenção de 

diagnósticos e assistência à saúde da população do município pode ser uma das 

razões da presença de muitos casos não identificados. Apresentaram altos índices 

também as causas de mortes relacionadas às doenças respiratórias, neoplasias 

(como o câncer, por exemplo) e as doenças infecciosas e parasitárias. Essas 

últimas apresentaram um crescimento nos últimos anos e são indicativas de 

baixos padrões de qualidade sanitária. 
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QUADRO 4.4.3-46: EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS DE  
DOENÇAS EM 2000 E 2005 

2000 2005 
MUNICÍPIO DOENÇAS 

Abs Taxa 
% 

s/Total
Abs Taxa 

% 
s/Total 

Ev % aa 
s/2000 

Aparelho circulatório 830 2,04 26,9 801 1,90 24,3 - 1,4
Neoplasias 332 0,52 10,7 416 0,99 12,6 3,9
Aparelho respiratório 290 0,71 9.4 317 0,75 9,6 1,1
Infecciosas e parasitárias 133 0,33 4,3 162 0,38 4,9 3,3
Gravidez, parto, puerpério, 
ap. geniturinário 55 0.14 1,8 80 0,19 2,4 7,1

Sintomas e achados anormais 
não-classificados 520 1,28 16,8 517 1,23 15,7 - 0,8

Conseqüências de causas 
externas 394 0,97 12,7 477 1.13 14,4 3,2

Outras 537 1.32 17,4 533 1,27 16,1 - 0,8

Campos dos 
Goytacazes 

Total 3.091 7,59 100,0 3.303 7,85 100,0 0,7

 

Estimulados pelo Ministério da Saúde, os municípios desenvolvem o Programa 

de Saúde da Família - PSF, uma ação de assistência à saúde da população que 

procura garantir uma maior abrangência dos serviços, para além dos 

atendimentos prestados nos estabelecimentos. A atuação do programa prevê a 

visita dos membros das equipes às comunidades e às famílias para implantação de 

ações de prevenção, recuperação e reabilitação de doenças, numa perspectiva 

mais abrangente da saúde, que inclui outros aspectos da qualidade sanitária e de 

vida das populações municipais. As equipes são compostas, no mínimo, por um 

médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes 

comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com: um dentista, um 

auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. Os agentes 

comunitários de saúde são, geralmente, moradores locais capacitados a interagir 

com as comunidades na obtenção das informações necessárias à implantação do 

PSF. 

 

Esse Programa é importante no atendimento das famílias que residem em áreas 

rurais, com dificuldades de acesso até os grandes centros urbanos, onde há 

serviços de atendimentos médicos, especialmente, para realização de exames de 
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rotinas e para o cuidado com doenças não consideradas perigosas (mas que se 

agravam por falta de cuidados). 

 

Em Campos, o número de famílias cadastradas no PSF e no PACS (Programa 

dos Agentes Comunitários de Saúde), nas áreas rurais aumentou 13,9% no 

período entre 2007 e 2000. Ainda assim, é maior o número absoluto de famílias 

cadastradas nas áreas urbanas. Veja o Quadro 4.4.3-47 abaixo. 

 
QUADRO 4.4.3-47: NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS – PSF EPACS  

(EXPRESSO EM MIL UNIDADES) 
2000 2007 

Evolução % AA 
2007 s/2000 

Urbana Total Urbana Total 

% s/ Famílias  

 
UNIDADE 

GEOGRÁ-
FICA 

TIPO DE 

ESTATÍS-
TICA 

Abs 
% 

s/Total 
Rural

Abs 
% 

s/Famílias 
Totais 

Abs 
% 

s/Total
Rural

Abs 
Totais 

Perfil 
BF 
(I) 

URBANA RURAL TOTAL

Campos 
dos 

Goytacazes 
Abs 33,17 83,5 6,54 39,72 32,8 43,98 73,0 16,25 60,23 45,3 276,7 4,1 13,9 6,1 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica - Datasus 

 

 São João da Barra: 

A rede pública de saúde de São João da Barra é menos complexa do que aquela 

encontrada em Campos dos Goytacazes e conta com unidades ambulatoriais de 

saúde, oferecendo consultas básicas nas áreas de clínica médica, pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, dentre outras. 

 

Em 2002, o município contava com 13 hospitais, sendo destes 10 vinculados a 

rede municipal e 3 privados. No Quadro 4.4.3-48 abaixo, observa-se a evolução 

em relação ao ano de 1999, quando houve redução de uma unidade municipal. 
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QUADRO 4.4.3-48: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HOSPITAIS – ABSOLUTO E POR 10.000 
HABITANTES, POR ESFERA ADMINISTRATIVA (1999 E 2002) 

1999 2002 
UNIDADE 

GEOGRÁFICA 
ESFERA 

Abs 
por 10 

mil habs
% 

s/Total 
Abs 

por 10 
mil habs 

% 
s/Total 

Ev % aa 
S/1999 

Federal 0 0,00 0 0 0,00 - -

Estadual 0 0,00 0 0 0,00 - -

Municipal 11 4,11 84,6 10 3,61 76,9 - 3,1

Privada 2 0,75 15,4 3 1,08 23,1 14,58

São João da Barra 

Total 13 4,85 100,00 13 4,69 100,00 0,04
Fonte: IBGE – Pesquisa de Assistência Médica Sanitária (AMS) 

 
O número de leitos se manteve estável no mesmo período de tempo, entre 1999 e 

2002, no entanto aumentou a população do município, o que representou uma 

queda na taxa de leitos por cada 1.000 habitantes, como apresentado no Quadro 

4.4.3-49, que passou de 3,36 para 3,25. 
 

QUADRO 4.4.3-49: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS CREDENCIADOS PELO SUS EM  
1999 E 2002 – ABSOLUTO E POR 1000 HABITANTES 

1999 2002 
UNIDADE 

GEOGRÁFICA 
ESFERA 

Abs 
por mil 

habs 
% 

s/Total 
Abs 

por mil 
habs 

% 
s/Total 

Ev % aa 
S/1999 

Campos dos 
Goytacazes 

1.736 4,19 81,1 1.569 3,70 81.6 - 3,3
Petrolíferos 
Litorâneos São João da 

Barra 
90 3,36 4,2 90 3,25 4,7 0,0

        Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
 

No Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, foram identificados um 

total de 20 estabelecimentos distribuídos, conforme apresentado no Quadro 

4.4.3-50, apresentado em seguida. Grande parte (60%) refere-se às unidades 

básicas de saúde (ou, como chamam os moradores, postos de saúde). Existe 

apenas um hospital geral no município. 
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QUADRO 4.4.3-50: ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM SÃO JOÃO DA BARRA 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUANTIDADE 

Centro de saúde/unidade básica de saúde  12 
Consultório isolado  2 
Hospital geral  1 
Policlínica  2 
Pronto socorro geral  2 
Unidade móvel terrestre  1 
Total 20 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde  
do Brasil - CNES 

 

Em casos de maior complexidade, como internações e consultas especializadas, o 

paciente é direcionado ao hospital filantrópico conveniado ao Sistema Único de 

Saúde/SUS ou ao serviço de referência que tenha a especialidade, localizado na 

zona urbana do próprio município ou de Campos dos Goytacazes, quando não 

há possibilidade de tratamento local.  

 

A maioria dos estabelecimentos é gerida pelo próprio município e, do total de 12, 

oito têm a gestão compartilhada com o Estado do Rio de Janeiro (Quadro 4.4.3-

51). 
 

QUADRO 4.4.3-51: GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,  
SÃO JOÃO DA BARRA - 2008 

MUNICÍPIO  DUPLA  MUNICIPAL TOTAL 

São João da Barra  8 12 20 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 
 

Aumentou o número de todas as categorias de profissionais da saúde empregados 

no município, de 1999 a 2002, quando respondiam por um total de 242. A maior 

variação em relação ao ano de 1999 foi na contratação de enfermeiros, com um 

acréscimo de 10% sobre o valor total, passando de 33 a 44 profissionais. No 

Quadro 4.4.3-52, a seguir está exposto o total de profissionais da saúde, 

existentes no município, no período citado. 
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QUADRO 4.4.3-52: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS DE  
MÉDICOS E ENFERMEIROS EM 1999 E 2002 

1999 2002 
UNIDADE GEOGRÁFICA CATEGORIA

Abs 
% 

s/Total 
Abs 

% 
s/Total 

Ev % aa 
s/1999 

Médicos 1.298 21,5 1.931 24,9 14,2

Enfermeiros 1.394 23,1 1.657 21,3 5,9

Outros 3.342 55,4 4.178 53,8 7,7
Campos dos 
Goytacazes 

Total 6.034 100,0 7.766 100,0 8,8

Médicos 72 32,1 74 30,1 0,9

Enfermeiros 33 14,7 44 17,9 10,1

Outros 119 53,1 128 52,0 2,5

Petrolíferos 
Litorâneos 

São João da Barra 

Total 224 100,0 246 100,0 3,2
     Fonte: IBGE –Pesquisa de Assistência Médica Sanitária (AMS) 

 

As principais causas de mortandade no município de São João da Barra são as 

doenças nos aparelhos circulatório e respiratório (Quadro 4.4.3-53). O maior 

índice se refere aos sintomas e doenças não-identificados, evidenciando uma 

carência nos serviços de diagnose e assistência às comunidades locais. 

 
QUADRO 4.4.3-53: EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS DE DOENÇAS EM  

2000 E 2005 
2000 2005 

Município Doenças 
Abs Taxa 

% 
s/Total

Abs Taxa 
% 

s/Total 
Ev % aa 
s/2000 

Aparelho circulatório 45 1,63 26,3 52 1,82 28,9 2,3
Neoplasias 13 0,47 7,6 21 11,7 11,7 9,3
Aparelho respiratório 17 0,61 9,9 19 0,66 10,6 1,6
Infecciosas e parasitárias 6 0,22 3,5 7 0,24 3,9 2,4
Gravidez, parto, puerpério, 
ap. geniturinário 4 0,14 2,3 1 0,03 0,6 - 24,7

Sintomas e achados anormais 
não-classificados 39 1,41 22,8 31 1,08 17,2 - 5,1

Conseqüências de causas 
externas 17 0,61 9,9 19 0,66 10,6 1,6

Outras 30 1,08 17,5 30 1,05 16,7 - 0,7

São João 
da Barra 

Total 171 6,18 100,0 180 6,29 100,0 0,4

 

São desenvolvidos em São João da Barra programas de assistência ao idoso, 

saúde mental, controle de endemias, combate às carências nutricionais, saúde 

bucal, saúde do trabalhador, tuberculose, agentes comunitários de saúde, 

medicamentos especiais, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 
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DST/AIDS, assistência à criança e ao adolescente, assistência ao portador de 

deficiência, hanseníase, além de saneamento, assistência à mulher e atendimento 

domiciliar.  

 
Os agentes comunitários de saúde promovem o atendimento primário, sem que a 

população necessite se deslocar até uma unidade física da rede de saúde. No ano 

de 2007, foram atendidas 16.018 pessoas em números absolutos.  

 
O número de famílias cadastradas no PSF e no PACS aumentou de 1.280 a 4.330 

entre os anos de 2007 e 2000 – o que representa uma variação anual de cerca de 

19% (Quadro 4.4.3-54). Nas áreas rurais, em 2000, ainda não tinha sido 

cadastrada nenhuma família em 2000 e, em 2007, o número chegou a 1090. 
 

QUADRO 4.4.3-54: NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS – PSF E PACS  
(EXPRESSO EM MIL UNIDADES) 
2000 2007 

Evolução % AA 
2007 s/2000 

Urbana Total Urbana Total 

% s/ Famílias  

 
Unidade 

Geográ-fica 

Tipo 
de 

Estatís-
tica Abs 

% 
s/Total 

Rural 
Abs 

% 
s/Famílias 

Totais 
Abs 

% 
s/Total

Rural
Abs 

Totais 
Perfil 
BF 
(I) 

Urbana Rural Total

São João 
da Barra Abs 1,28 100,0 0,00 1,28 14,7 3,24 74,8 1,09 4,33 45,7 212,9 14,2 0,0 19,0

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica - Datasus 

 
Houve uma redução da taxa de mortalidade infantil: de 25,5 para cada 1000 

nascidos (dados de 2000), para 7,0 (em 2004), ficando este índice abaixo da média 

estadual, que é de 15 a 20. Isto pode ser um reflexo de investimentos em 

programas de prevenção voltados à saúde da mulher e para crianças. (Quadro 

4.4.3-55) 

 
QUADRO 4.4.3-55: EVOLUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL EM 2000 E 2004 

2000 2004 
Município Taxa de 

Mortalidade 
Taxa de 

Mortalidade 
Var. % aa  

s/2000 

São João da Barra 25,5 7,0 - 27,6 

             Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE 
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Saneamento Básico 

 

O saneamento básico deve ser considerado como um dos principais aspectos da 

saúde pública de uma população. As condições de higiene, a qualidade da água, a 

poluição e o lixo estão intrinsecamente associados à proliferação de doenças ou à 

garantia de uma boa qualidade de vida e saúde. 

 
 
 Campos dos Goytacazes: 

Os dados sobre saneamento básico no município de Campos dos Goytacazes 

foram extraídos do estudo do TCE (2007), onde há uma consolidação das 

informações obtidas nas seguintes fontes: Sistema Nacional de Indicadores 

Urbanos (SNIU) do Ministério das Cidades (dados referentes ao ano 2000) e 

IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. Dada a destreza da 

descrição aí encontrada, se reproduzirá ipsis litteris, tal como no estudo citado: 

 

  No tocante ao abastecimento de água, Campos dos Goytacazes tem 67,7% dos 

domicílios com acesso à rede de distribuição, 30,8% com acesso à água através 

de poço ou nascente e 1,4% têm outra forma de acesso à mesma. O total 

distribuído alcança 58.470 metros cúbicos por dia, dos quais 85% passam por 

tratamento convencional, 5% por tratamento não-convencional, 8% por 

simples desinfecção, e o restante não é tratado (provavelmente água de fonte). 

  A rede coletora de esgoto sanitário chega a 35,5% dos domicílios do 

município; outros 27,7% têm fossa séptica, 30,9% utilizam fossa rudimentar, 

2,9% estão ligados a uma vala, e 2,6% são lançados diretamente em um corpo 

receptor (rio, lagoa ou mar). O esgoto coletado não passa por tratamento e é 

lançado no rio. 

  Campos dos Goytacazes tem 87,2% dos domicílios com coleta regular de lixo, 

outros 1,4% têm seu lixo jogado em terreno baldio ou logradouro, e 10,6% o 

queimam. 
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  Dados preliminares de 2005, da Fundação CIDE, apontam que o atual quadro 

de resíduos sólidos em Campos dos Goytacazes é o seguinte: são coletadas 

340,5 toneladas/dia, cujo destino é vazadouros a céu aberto de propriedade da 

Prefeitura, localizados no Distrito Industrial e em Tocos. 

 

 São João da Barra: 

Os domicílios com acesso à rede de distribuição de água somam 70,23%; com 

água originária de poço ou nascente, 29,77% (Fonte: SIAB / Sistema de 

Informação da Atenção Básica - Ministério da Saúde). O volume de água 

distribuído por dia alcança o valor de 9.979m3, dos quais 87% passam por 

tratamento convencional e o restante, por simples desinfecção (cloração). 

 

O rio Paraíba do Sul e o manancial de águas subterrâneas são as principais fontes 

de abastecimento na região. A sede do município (primeiro distrito) é atendida 

exclusivamente pelo Paraíba do Sul. Atafona (segundo distrito) utiliza águas 

superficiais (Paraíba do Sul) e de poço profundo. Grussaí, (terceiro distrito), 

Cajueiro (quarto distrito), Açu (quinto distrito) e Barcelos (sexto distrito) são 

abastecidos a partir de aqüíferos subterrâneos. Em outras localidades, a água 

chega por meio de carros-pipa. 

 

A rede coletora de esgoto sanitário chega a 17,15% dos domicílios; 76,37% têm 

fossa séptica e 6,48% utilizam fossa rudimentar (sumidouro) ou realizam o 

despejo diretamente em valas, rios e lagoas (SIAB). 

 

Estes percentuais são bem inferiores quando comparados com a média da bacia 

do Paraíba do Sul, onde, segundo o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos/PNRH (Ministério do Meio Ambiente, 2006), 74,2% da população 

possuem rede de coleta de esgoto e 7,3% têm seu esgoto tratado. Dados da 

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos / SEMASP, do município, 

relatam que nas áreas da sede, Atafona e Grussaí existem redes coletoras mistas 
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(esgoto e águas pluviais), sendo que nas demais localidades são utilizadas fossas 

sépticas ou sumidouros (na maioria dos domicílios). 

 

A coleta de lixo atende a uma população que varia de 30 mil (baixa temporada) a 

100 mil habitantes (alta temporada) em função da atividade turística do 

município, cobrindo 90,16% dos domicílios (SIAB). Outros 9,39% utilizam o 

recurso da queima, como destinação do seu lixo e menos de 1% joga-o em 

terreno baldio ou nas ruas. Os resíduos coletados são dispostos em um aterro 

sanitário, sendo uma parte destinada à usina de reciclagem (SEMASP). 

 

G) Finanças Públicas: 

 

O último item analisado refere-se às receitas e despesas municipais. Com a 

ampliação do Porto do Açu haverá um aumento na receita tributária direta do 

município de São João da Barra e - por conta da possibilidade de utilização de 

comércios e serviços - na de Campos dos Goytacazes, também. 

 

Embora as atividades de importação e exportação sejam livres de ICMS, os serviços 

portuários, se prestados a terceiros, pagam ISS. A ampliação do Porto do Açu tem 

essa vantagem: trata-se de um porto que vai vender serviços portuários para 

terceiros. portanto terá maior potencial de gerar ISS do que a fase 1 (minério), onde 

o exportador do minério é também proprietário de uma parte do porto. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a ampliação significa uma maior importância do Porto do 

Açu para o desenvolvimento econômico e monetário do município e de suas 

finanças públicas. 

 

Os dados aqui apresentados foram extraídos do estudo do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, com base na consolidação dos orçamentos municipais no 

período de 2001 a 2006. 
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 Campos dos Goytacazes: 

A evolução e a composição das receitas e despesas no período de 2001 a 2006 

são demonstradas no Quadro 4.4.3-56 e na Figura 4.4.3-3 (Receita) e no 

Quadro 4.4.3-57 e Figura 4.4.3-4 (Despesa), abaixo (cifras apresentadas em 

valores correntes). A receita realizada aumentou 206%, enquanto que a despesa 

cresceu 215% entre 2001 e 2006. 

 
 

 
 

QUADRO 4.4.3-56: EVOLUÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 
2001 A 2006 

TIPO DE RECEITA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  Receitas de Capital  11.756 171 0 59 0 0 
  Receitas Correntes  369.359 523.952 727.561 759.388 940.690 1.166.672 
  Receita Total  381.115 524.123 727.561 759.447 940.690 1.166.672 

 

A receita é predominantemente proveniente das transferências correntes e dos 

royalties. O montante transferido pela União e pelo Estado, conforme descrito 

pelo TCE (2007), ao município teve a seguinte evolução:  

 

  Um aumento de 42% entre 2001 e 2006, enquanto que a receita tributária teve 

um crescimento de 105% no mesmo período. 

Figura 4.4.3-3: Evolução de Receita Municipal –  
2001 a 2006 
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  O município apresentou uma evolução na receita tributária beneficiada pelo 

aumento de 110% na arrecadação de ISS. Também houve acréscimo de 130% 

na receita de IPTU, de 185% no ITBI e queda de 12% nas taxas. 

  As transferências correntes da União cresceram 232% no período, com 

aumento de 52% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios e 

ingressos de ICMS Exportação e Outras Transferências. 

  A evolução das transferências correntes do Estado foi de 29% no período, 

tendo contribuído para um aumento de 16% no repasse do ICMS e o 

crescimento de 74% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (TCE, 2007). 

 

 São João da Barra: 

A evolução e a composição das receitas e despesas no período de 2001 a 2006 

são demonstradas Quadro 4.4.3-58 e na Figura 4.4.3-5 (Receita) e no Quadro 

4.4.73-59 e Figura 4.4.3-6 (Despesa), abaixo (cifras apresentadas em valores 

correntes). 
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Figura 4.4.3-5: Evolução de Despesa Municipal – 2001 a 2006 
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QUADRO 4.4.3-58: EVOLUÇÃO DA DESPESA MUNICIPAL 
2001 A 2006 

TIPO DE RECEITA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  Receitas de Capital  1.380 16 300 103 0 0
  Receitas Correntes  35.374 26.929 54.850 63.932 71.473 83.292
  Receita Total  36.754 26.945 55.150 64.035 71.473 83.292

 

A receita realizada aumentou 127%, enquanto que a despesa cresceu 128%, no 

período entre 2001 e 2006. Ocorreu queda abrupta da receita em 2002, em 

virtude da menor arrecadação de royalties - da ordem de R$ 10 milhões a menos 

que no exercício de 2001. Tal fato deveu-se, segundo a Agência Nacional de 

Petróleo, ao naufrágio da plataforma P-36 da Petrobrás em 2002 (TCE, 2007). 

 

O montante transferido pela União e pelo Estado, conforme descrito pelo TCE 

(2007), ao município teve a seguinte evolução: 

 

  Um aumento de 24% entre 2001 e 2006, enquanto que a receita tributária teve 

um crescimento de 46% no mesmo período. 

  O município apresentou uma evolução na receita tributária beneficiada pelo 

aumento de 147% na arrecadação de ISS. Também houve acréscimo de 10% 

na receita de IPTU e de 22% no ITBI, contra queda de 26% nas taxas. 

  As transferências correntes da União cresceram 35% no período, com 

aumento de 45% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. 

  A evolução das transferências correntes do Estado foi de 33% no período, 

tendo contribuído para tanto um aumento de 14% no repasse do ICMS e o 

crescimento de 120% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (TCE, 

2007). 
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H) Entidades Não-Governamentais: 

 

A seguir apresenta-se a relação das Entidades Não-Governamentais dos Municípios 

de Campos dos Goytacazes (Quadro 4.4.3-59) e São João da Barra (Quadro 4.4.3-

60)  

 
QUADRO 4.4.3-59: ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS  - CAMPOS DOS GOYTACAZES 
NOME DA 

INSTITUIÇÃO 
TELEFONE ENDEREÇO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 

Academia Corpo e 
Energia - Prq Turf 

Club 
(22) 2737-1616 

Av Alair 
Ferreira,Dep 263, 

Prq Turf Club 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

STIEENNF - Sindicato 
dos Trabalhadores da 
Indústria de Energia 
Elétrica do Norte e 

Noroeste Fluminense 
Sesc Administração 
Regional do Rio de 

Janeiro 
(22) 2722-6534 Av Alberto Torres 

397, Centro 
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Sesc Administração 
Regional do Rio de 

Janeiro 
Sociedade Ornitológica 
de Campos-sorcam - 

Prq Aurora 
(22) 2739-4885 R Lino,S 220, Prq 

Aurora 
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Sociedade Ornitológica 
de Campos-sorcam 

Sindicato das 
Indústrias Metalurgicas 
Mecânicas e Material 
Elétrico de 

(22) 2733-2230 
R Bruno De 

Azevedo 37, Sala 2, 
Prq Tamandaré 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas Mecânicas e 

Material Elétrico de 
Campos 

Sindicato dos 
Servidores Poder 
Judiciário do Rio de 
Janeiro 

(22) 2722-4908 Av Alberto Torres 
334, Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Sindicato dos Servidores 
Poder Judiciário do Rio 

de Janeiro 

Venerável Ordem 3 de 
Sao Francisco da 
Penitencia 

(22) 2723-1774 R Treze De Maio 
182, Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Venerável Ordem 3 de 
São Francisco da 

Penitencia 
CIEE - Centro de 
Integração Empresa 
Escola do Rio de 
Janeiro - Prq João 

(22) 2722-6529 R Marcílio Martins 
1, Prq João Maria 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

CIEE - Centro de 
Integração Empresa 

Escola do Rio de Janeiro

Associação de Apoio A 
Escola Leoncio Pereira 
Gomes - Prq 
Tamandaré 

(22) 2721-7122 
R Rodrigues 

Peixoto 1, Prq 
Tamandaré 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Associação de Apoio A 
Escola Leoncio Pereira 

Gomes 

Escola Jesus Cristo (22) 2722-4608 R Goitacazes 117, 
Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS Escola Jesus Cristo 

Cecab - Centro de 
Referencia da Cultura 
Afro-brasileira - Prq 
Jardim C 

(22) 2722-9655 
Av Francisco 

Lamego 632, Prq 
Jardim Carioca 

Campos dos 
Goytacazes, RJ 

Cecab - Centro de 
Referencia da Cultura 

Afro-brasileira 

Associação dos 
Plantados de Cana 
Asflucan 

(22) 2723-6300 R Otaviano,Cons 
233, Centro 

Campos dos 
Goytacazes, RJ 

Associação dos 
Plantados de Cana 

Asflucan 
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NOME DA 

INSTITUIÇÃO 
TELEFONE ENDEREÇO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 
Associação de Apoio A 
Escola Estadual Rotary 
Ii - Custodópolis 

(22) 2738-3087 R Carlos Bruno 
110, Custodópolis 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Associação de Apoio A 
Escola Estadual Rotary 

Ii 
Sindicato dos 
Trabalhadores das 
Indústrias de Olaria 

(22) 2734-0337 R Hélio Gomes 
Monteiro 55, - 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Sindicato dos 
Trabalhadores das 

Indústrias de Olaria 

Patronato São José (22) 2722-5055 Av Rui Barbosa 
553, Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Instituto Profissional São 
José 

Associação de Apoio A 
Escola Estadual 
Estefania P.pinto - 
Ururaí 

(22) 2781-1166 R A 65, Ururaí ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Associação de Apoio A 
Escola Estadual 

Estefania P.pinto 

Igreja Batista Em 
Parque Guarus - Prq 
Guarus 

(22) 2731-7223 Av Campista 88, 
Prq Guarus 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Igreja Batista Em Parque 
Guarus 

Seminário Maria 
Imaculada - Prq 
Leopoldina 

(22) 2732-4705 
Av Alberto Torres 

509, Prq 
Leopoldina 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Seminário Maria 
Imaculada 

Igreja Presbiteriana do 
Turfe Clube - Pq Turf 
Club 

(22) 2735-0704 R Severino Lessa 
160, Pq Turf Club 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Igreja Presbiteriana do 
Turfe Clube 

ANFLUDEF - 
Associação Norte 
Fluminense dos 
Deficientes Físicos 

(22) 2723-7929 R Treze De Maio 
90, Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

ANFLUDEF - 
Associação Norte 
Fluminense dos 

Deficientes Físicos 

Cidade 21 (22) 2731-6311 
R José Fernandes, 

Cons 525, Ap 1004, 
Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS Cidade 21 

Sindicato da Indústria 
de Cerâmica para 
Construção de Campos

(22) 2722-4774 Rodovia Raul Souto 
Maior 114 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Sindicato da Indústria de 
Cerâmica para 

Construção de Campos
Capítulo Rosacruz 
Campos Amorc - Prq 
Joquei Club 

(22) 2734-2622 
R José Bonaparte 

Vieira 63, Prq 
Joquei Club 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Capitulo Rosacruz 
Campos Amorc 

O Escritório de 
Serviços Locais de 
Alcoolicos Anônimos 
de Campos dos 

(22) 2722-4505 R Santos Dumont 
35, Sala 110, Centro

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

O Escritório de Serviços 
Locais de Alcoolicos 

Anônimos de Campos 
dos Goytacazes -rj-esl-

campos -rj 
Irmandade de Santa 
Efigenia (22) 2733-2837 R Floriano,Mal 153, 

Centro 
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Irmandade de Santa 
Efigênia 

Associação de Apoio A 
Es.c.e Dr. Sylvio 
Bastos Tavares - Prq 
João Maria 

(22) 2734-3326 
R Viveiros De 

Vasconcelos 245, 
Prq João Maria 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Associação de Apoio A 
Es.c.e Dr. Sylvio Bastos 

Tavares 
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NOME DA 

INSTITUIÇÃO 
TELEFONE ENDEREÇO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 
Casa Espírita Caminho 
e Esperança - Prq 
Tamandaré 

(22) 2725-1814 R Siqueira,Dr 111, 
Prq Tamandaré 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Casa Espírita Caminho e 
Esperança 

Associação 
Filantrópica Projeto 
Pillar - Prq Turf Club 

(22) 2733-0020 R Bernardo Passos 
42, Prq Turf Club 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Associação Filantrópica 
Projeto Pillar 

Grupo Espírita Allan 
Kardec - Prq Turf Club (22) 2722-2027 R Domingos Viana 

250, Prq Turf Club
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

Grupo Espírita Allan 
Kardec 

Sindicato dos 
Vigilantes e 
Empreg.emp.seg.vig.tra
nsp.val. Sim. Com.de 

(22) 2724-0331 R Santa Efigênia 
56, Sala 101, Centro

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Igreja Evangélica Obra 
do Senhor - Sta Cruz (22) 2724-8554 Av Vargas,Pres 359, 

Sta Cruz 
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Cat Campos dos 
Goytacazes - Prq 
Jardim Carioca 

(22) 2101-9000 
R Bartolomeu 

Lizandro,Dep 862, 
Prq Jardim Carioca

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Instituto Social 
Vereador Lilico - Prq 
Guarus 

(22) 2726-9387 R Maricá 69, Prq 
Guarus 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Ministério 
Internacional Batista 
Vinho Novo - Prq Caju

(22) 2732-6630 R Bartolomeu,S 42, 
Prq Caju 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Igreja Presbiteriana de 
Caju - Prq Caju (22) 2732-4227 R Bartolomeu,S 

120, Prq Caju 
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Fundação Rural de 
Campos - Prq Pecuária (22) 2722-9750 Av Vargas,Pres 180, 

Loja, Prq Pecuária 
ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Igreja Presbiteriana de 
Guarus - Prq Jardim 
Carioca 

(22) 2733-4063 
Av Tancredo Neves 

143, Prq Jardim 
Carioca 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Escola Estadual Dr. 
Phillippe Uebe - Prq 
Guarus 

(22) 2723-2553 
Av Carlos Alberto 
Chebabe 1387, Prq 

Guarus 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Associação de Lojistas 
do Pelinca Square 
Center 

(22) 2723-4342 Av Pelinca 100, 
Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Segunda Igreja Batista 
No Parque Jockey Club 
- Prq Joquei Club 

(22) 2731-1776 
R Geraldo Miranda 

127, Prq Joquei 
Club 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4 - 89

 
NOME DA 

INSTITUIÇÃO 
TELEFONE ENDEREÇO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 
Associação Católica 
São João da Cruz - Prq 
Rosário 

(22) 2722-5402 Av Rio Branco,Visc 
246, Prq Rosário 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Associação de Apoio 
da Escola Estadual 
Julião Nogueira - Prq 
Sto Amaro 

(22) 2733-7033 
R Nuno Tavares 

14, Prq Santo 
Amaro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

AIC - Associação de 
Imprensa Campista (22) 2722-7372 

R Cardoso,Tte Cel 
460, Tr Sala 108, 

Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Conselho Regional de 
Odontologia do Estado 
do Rio de Janeiro 

(22) 2722-7838 Praça Salvador,S 
21, Sala 304, 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Segunda Igreja Batista 
Em Jardim Carioca - 
Prq Jd Carioca 

(22) 2723-7550 Rua Inácio Pereira 
10, Prq Jd Carioca 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Conselho Escolar 
Presidente Castelo 
Branco - Prq 
Leopoldina 

(22) 2720-8066 Alvarenga,Visc 0, 
Sn, Prq Leopoldina

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Sindicato D Trab N 
Ind D P Q P F Ind S V 
F A S N N e do e R J 

(22) 2724-3630 
R Saldanha 

Marinho 145, Cs, 
Centro 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Associação de Apoio 
do Ciep 416 Wilson 
Batista - Prq Guarus 

(22) 2738-5014 Avenida Campista 
0, Sn, Prq Guarus 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

41- Igreja Evangélica 
Semear - Prq Jardim 
Carioca 

(22) 2725-4024 
R Júlio 

Nogueira,Cap 50, 
Prq Jardim Carioca

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Associação Atlética 
Banco do Brasil de 
Campos - Vila da 
Rainha 

(22) 2722-0016 R Goytacazes 499, 
Vila da Rainha 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS

 

Sindicato da Indústria 
Mobiliário Campos 
Goytacazes - Prq 
Tamandaré 

(22) 2733-2230 
R Bruno De 

Azevedo 37, Prq 
Tamandaré 

ASSOCIAÇÕES 
E SINDICATOS
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Quadro 4.4.3-60: Entidades Não-Governamentais  - São João da Barra 

ORD. ORGANIZAÇÃO FINALIDADE NOME CARGO TELEFONES ENDEREÇO COMERCIAL LOCALIDADE DISTRITO CONTATO RESULTADO

1 
Associação de Hotéis, Pousadas, 
Bares e Restaurantes de São João 

da Barra (ASHOPSBAR)  
Serviços Jayme Rogério Carvalho da Mota, 

Rogério ou Wilma 
Presidente (22) 2741-3486 Rua das Casuarinas, 05-Grussaí-São João da Barra\RJ. 

CEP.:28200-000 Grussaí 1° distrito não atendeu ok 

2 Associação Sanjoanense 
Estudantil   Michael Bruno Cunha Presidente (22) 9942-0584  Rua Professor Glayds Teixeira,330-centro-São João da 

Barra\RJ CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito     

3 Casa de Cultura Zé Henriques Jornal do município 
e questões culturais Carlos Augusto Abreu Sá Presidente (22) 2741-1326 

(22) 2741-1342 
Rua do Rosário,155-Centro-São João da 

Barra\RJCEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito     

4 Centro Musical e Cultural União 
dos Operários Música Joel de Sá Rosa (Maestro) Lício 

(Presidente) 
  

(22) 2741-8433 
(22) 2741-1992 
(22) 2741-1684 

9964-0474 (Lício) 
9822-6076 
(Viviane) 

Rua do Sacramento,145-Centro-São João da 
Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito Lício - Horário de funcionamento : 17hs 

às 21hs ok 

5 Casa do Artesão Alcimar Simões 
Bomgosto Artezanato Denise Maciel Presidente (22) 2741-1539 

9981-7602 
Largo Mariquonha Salva,S/N-Praça São João Batista-

Centro-São João da Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito     

6 ASSOCIARTHIS  Artezanato, música Alexandre  Rosa Gomes  Presidente 
(22) 2741-1669 
(22) 9221-8767 

2741-1262 

Rua dos Passos,S/N-Praça São Pedro-Centro-São João 
da Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito     

7 Associação Humanitária Geraldo 
Costa Cultural, religioso Terezinha Costa Presidente 

(22) 2741-0796 
(22) 2741-2573 
(22) 9221-4056 

Rua João Luiz do Amaral,30(Beco do ATAMACON)-
Atafona-São João da Barra\RJ.CEP.:28200-000 Atafona 1° distrito 

Teresinha a partir das 14hs até às 17hs, 
mas com um agendamento prévio ela 

pode estar a qualquer hora 
ok 

8 CEPEG - Centro Pró-Estudantil 
de Grussaí 

Dança, esporte, 
música, teatro e 

cultura 

Carlos José(Presidente)    Cristina 
(Diretora)    

  (22) 2741-3185 
22) 9946-8455 

Rua Beira da Lagoa,S/N-Grussaí-São João da 
Barra\RJ.CEP.:28200-000 Grussaí 1° distrito não atendeu ok 

9 ASSOL - Associação dos 
Olericultores Rural Robson Marcos Lopes Peixoto Presidente  (22) 9974-9727 Rua Senhor dos Passos,1300-Centro-São João da 

Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito não atendeu ok 

10 Associação Musical e Cultural 
Amédio Venâncio da Costa Música Angélica Gomes Sena Presidente (22) 2741-4046 Rua João Patrício Delfin Pereira,175-Centro-São João 

da Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito     

11 ONG COCIDAMA - Comitê de 
Cidadania e Meio Ambiente  Meio ambiente Bruno Costa  

Alex 
Presidente 

 (22) 2741-1726 
(22)2741-1893  
(22) 9979-9017  
(Alex - Diretor) 
(22) 9949-2357   
(22) 8127-0143   

Rua dos passos,463-Centro-São João da 
Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito 

Não estão atendendo no prédio, estão no 
Calçadão da Barra no prédio ao lado da 

Lugi Doceria 
ok 

12 Associação de Moradores dos 
Navegantes Comunitária Maria Eni Cajueiro do Amaral Presidente (22) 9992-2212  Rua Regaleira,14-Centro-São João da 

Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito não atendeu ok 

13 
ACISA - Associação Comercial 
Industrial e Agropastoril de São 

João da Barra 

Comércio e 
indústria 

Rener Fernandes de Azeredo           
Márcio Soares 

Presidente (22)27414146 Rua Joaquim Thomá De Aquino Filho,216,Sala 03 
Shopping São João da Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito Presidente normalmente das 15hs às 

16hs, preferível marcar horário ok 

14 APAE Serviços 
assistenciais Augusto César da Silva Moreira Presidente (22)2741-1260 Av. Rotary,139-Centro-São João da 

Barra\RJ.CEP.:28200000 São João da Barra 1° distrito     

15 Associação Cultural Teatral Nós 
Na Rua Teatro Silvano Salvador Adilson Tavares 

Tininha 
Presidente 

(22) 2741-3535     
(22)9904-7109 
22) 9963-0276 

(Fernando - Vice 
presidente) (21) 

8126-2577 

Rua Arthur Antunes de Almeida,96-Água Santa-São 
João da Barra\Rj.CEP.:28200000 São João da Barra 1° distrito Fernando - Ligar e marcar horário, pode 

reunir um grupo de pessoas se necessário ok 

16 Associação de Moradores da 
CEAHB Comunitária Silvana Ribeiro Gomes Presidente (22)9902-1531  Rua Ubaldo Sena,43,CEAHB-Atafona-São João da 

Barra\RJ.    CEP.: 28200-000 Atafona 1° distrito     

17 Associação Cristã Luz e Vida   Elizabeth Rangel Presidente (22) 9984-1641 
(22) 8126-4736 

Rua P.G. Paes,S/N,Fazenda Francisquinho-Cajueiro-
São João da Barra\RJ.CEP.:28200-000 Cajueiro 6° distrito     

18 
Associação de Semeadores de 

Desenvolvimento e Preservação 
Ambiental (SEDEP)  

  Denacy Fernandes Persidente (22) 27419082 
(22) 9824-1647 

Rua João de Sá Neto,S/N-Praia do Açu-São João da 
Barra\RJ.      CEP.:28200-000 Açu 5° distrito A partir de 4ª feira, mas ligar antes 

preferencialmente ok 

19 Loja Maçônica Fidelidade e 
Virtude Serviços 

Joaquim Teixeira Couto 
ou 

Cláudio Mello 
Presidente (22) 2741-4157 Rua Joaquim Thomá De Aquino Filho,135,Lja 15-

Centro- São João da Barra\RJ.Cep.:28200-000 São João da Barra 1° distrito     

continua
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ORD. ORGANIZAÇÃO FINALIDADE NOME CARGO TELEFONES ENDEREÇO COMERCIAL LOCALIDADE DISTRITO CONTATO RESULTADO

20 Associação de Moradores de 
Cazumbá e Sabonete Comunitária Ana Maria Presidente 

(22) 2723-6248 
(22) 2734-6734 
(22) 9988-1943 

Rua Luís Gomes Peixoto, 87, Sabonete - 5º Distrito de 
São João da Barra/RJ Sabonete 5° distrito preferencialmente na 4ª feira   

21 Associação de Moradores da 
Chatuba Comunitária Ulisses Nolasco Presidente (22) 9959-6583    São João da Barra 1° distrito não atendeu ok 

22 Associação de Moradores da 
Nova São João da Barra Comunitária Cristina  Gama  Presidente  22) 9981-1514 

(22) 8805-0601 Rua Principal da Nova São João da Barra  -  São João da Barra 1° distrito não atendeu ok 

23 Associação de Moradores da 
Água Santa Comunitária Alex Ramos Presidente 

(22) 2741-1096 
(Antônio)   

(22) 8128-0034 
  São João da Barra 1° distrito não atendeu ok 

24 Associação de Moradores de 
Barcelos Comunitária Paulinho Presidente           Não existe mais

25 Associação de Moradores do 
Bairro de Fátima (AMAF)  Comunitária Jorge Luiz Stellet Miranda  Presidente  (22)9979-9019 Rua João de Souza Paes, 109 - São João da Barra/RJ  São João da Barra 1° distrito   ok 

26 Associação Terceira Idade de 
Barcelos   Leila Pinheiro  Presidente 

(22) 27415160 
(casa da mãe) 

(22) 8119-5966 
(cel. do marido)

Rua Gregorio Prudente de Azevedo, 139,  Barcelos - 6º 
Distrito de São João da Barra/RJ  Barcelos 6° distrito não consegui falar 

Não 
conseguimos 

contato, fomos 
até a casa dela, 

mas ela não 
estava 

27 Associação de Moradores da Ilha 
de Grussaí(AMIG) Comunitária José Carlos da Silva Miranda  Presidente (22) 2741-7404 

(22)9941-7172 Av. Santo Amaro, 325 - Grussaí  - SJB/RJ  Grussaí 1° distrito telefone errado ok 

28 Associação de Moradores e 
Amigos de Caetá Comunitária Pedro Paulo Paes Magalhães  Presidente     Caetá 5° distrito   ok 

29 Associação de Moradores do 
Cajueiro Comunitária Rogério Abreu Canela Presidente (22) 8116-8357 Rua Manoel Ribeiro Sobrinho - S/n  - Cajueiro Cajueiro 6° distrito Rogério - Ligar para marcar (Prefeitura 

de SJB) ok 

30 
Associação de Moradores e 

Produtores de Mato 
Escuro(AMAME) 

Comunitária Jeremias Presidente (22) 9963-0143 Estrada Principal s/n. - Mato Escuro  Mato Escuro 5° distrito Edvaldo - Ligar para marcar (Prefeitura 
de SJB)   

31 
Associação de Moradores, 

Produtores e Pescarodes da Praia 
do Açu ( AMPRAÇU)  

Comunitária (rural, 
pesca) Aparecida Presidente 

(22)2741-9018 
(22) 9954-0142 
(22) 9923-7629 

  Açu 5° distrito Não consegui contato 

Não 
conseguimos 

contato, fomos 
até a casa dela, 

mas ela não 
estava 

32 AFACEMA Balé, esporte, 
música e teatro 

Fátima Quintino 
Farima 

Presidente (22) 9818-7706       Não consegui contato   

33 Associação de Moradores de 
Amparo e Rua Nova (AMPRA) Comunitária Ronaldo Coelho Presidente 

(22) 2741-5747 
(22) 8135-7978 
(22) 8126-1772 

  Amparo 5° distrito Não consegui contato ok 

34 Associação das Mulheres 
Sanjoanenses (AMUSA)  Cidadania Rosana Penha Presidente 

(22) 2741-1345 
22) 9955-0606 
(22) 8126-2097 

Rua dos Passos 337 - Centro (em frente a Papelândia) São João da Barra 1º distrito Rosana - centro de SJB ok 

35 
Centro de Oportunidades dos 

Artesãos da Praia do Açu 
(COARAÇU) 

Artezanato e meio 
ambiente Lia Presidente 

(22) 2741-9220 
(Lucia) 

 (22) 8122-2648 
(Lia)  

(22) 2741-9056 
(Beth) 

Rua Projetada, A, n. 09 - Recanto dos Lordes - Praia 
do Açu, 5º Distrito - São João da Barra - RJ  Açu 5° distrito Vera - o dia todo   

36 Educandário Santa Cecília Escola / Igreja Pe. José Eduardo Pereira Diretor (22) 2741-1751 Rua Senhor dos Passos, Centro-São João da 
Barra\RJ.CEP.:28200-000 São João da Barra 1° distrito Pe. José Eduardo ou Irmã Cintia - o dia 

todo (até quinta-feira)   

37 Retiro São João Batista  Asilo Estella Lobato  Presidente (22) 2741-1401 
(22) 9909-6688 Av. Rotary, 725 - Centro - São João da Barra  São João da Barra 1° distrito     

continua 
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ORD. ORGANIZAÇÃO FINALIDADE NOME CARGO TELEFONES ENDEREÇO COMERCIAL LOCALIDADE DISTRITO CONTATO RESULTADO

38 Ong Um Novo Projeto de 
VIDA 

Meio ambiente / 
ação social João Gonçalves  Presidente (22) 2741-4077 

(22) 9998-9352 
Rua Orquiméia Pinto Malhardes - 81 - Nova São 

J.Barra  
N. São João da 

Barra 1° distrito João Gonçalves - Ligar para marcar 
(quinta-feira a partir das 11hs) ok 

39 Sindicato Rural de São João da 
Barra  Rural Getúlio Ribeiro de Alvarenga  Presidente  (22) 2741-4173/ 

2741-1466 Rua dos Passos, 168 - Centro São João da Barra  São João da Barra 1° distrito Retornará para o celular da Ecologus ok 

40 Colônia dos Pescadores  de 
Atafona Z-2  Pesca Willian da Silva Pereira  Presidente  

(22) 2741-2580
(22) 2741-2073
(22) 2741-8053 

Rua Nossa Senhora da Penha, 58  - Atafona - CEP 
28000-000 - São João da Barra/RJ  Atafona 1° distrito   ok 

41 Rotary Club de São João da 
Barra  Serviços Alcides da Silva Santos Presidente (22) 2741-1147 

(22)8136-5445 BR  356 - São João da Barra  São João da Barra 1° distrito   ok 

42 
Comitê Interpartidário e 
Comunitário de São J. da 

Barra(CICOM ) 
  Carlos Henrique T. Manhãs  Presidente 

(22) 2741-4714 
(22) 9907-8366 / 

99916420 

Rua Joaquim Tomás de Aquino, 131 - Centro - Ap. 101 
- São João da Barra/RJ  São João da Barra 1° distrito Carlos Henrique - Ligar para marcar 

(Drogaria Santa Rita - calçadão Centro) 

Não 
conseguimos 

contato, fomos 
até lá mas não 
tinha ninguém 

43 Associação de Moradores de 
Pipeiras - ASCOP  Comunitária Josimara Rangel Viana Crispim Presidente (22) 2741-8704 / 

2741-8635 
Estrada Principal s/n. - Pipeiras - 5º Distrito  - São 

João da Barra/RJ   Pipeiras 5° distrito Josimara - Ligar para marcar   

44 Associação de Carroceiros de 
Grussai - ACG    Luis Carlos Caetano de Almeida  Presidente (22) 9849-4536 Telê Santana Grussaí 1° distrito Luis Carlos - todos os dias, na parte da 

tarde. Ligar para marcar ok 

45 Associação das Mulheres de 
Grussai  (AMUG)    Rita de Cássia da Mota Valentim Presidente  (22) 9818-1039 Rua Miray S/n.  - Grussai (presidente) - Vai para a Av. 

Liberdade Grussaí 1° distrito Não consegui contato ok 

46 Projeto Capacitar para 
Transformar Economias Locais Pesquisa UENF Alcimar Ribeiro   

(22) 2726-1632
R. 224 

(22) 2741-4677 
          

47 
Associação dos Pescadores 

Sanjoanenses de Águas Fluviais e 
Lagunas 

Rural, pesca Estésio     DESATIVADA         

48 Associação de Pescadores do Rio 
Paraíba do Sul Pesca Nelson Felipe     DESATIVADA         

49 Associação de Moradores de 
Atafona Comunitária Daltinho   (22) 2741-1222           

50 Associação de Moradores do 
Chapéu do Sol Serviço comunitário Sônia   (22) 2741-0559           

51 EMATER Rural Luiz   (22) 2741-0559           

52 Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de Bebidas Indústria Anselmo   (22) 2741-1055           

53 ONG SOS Atafona Meio Ambiente Paulo Roberto   (22)27413662           

54 Associação de Artesãos de São 
João da Barra Artes 

Dona Terezinha 
ou 

Geraldo Costa 
  

(22) 2741-2573
(22) 2741-0796 
(22) 9221-4056 

          

55 Casa Espírita Cristã Joanna de 
Angelis Religião                 

56 
Sindicato dos Servidores 

Públicos de São João da Barra 
(SISPUBA) 

Serviços de 
funcionários 

públicos municipais 
Eduardo     (22) 2741-1926           

57 Centro Comunitário Nossa 
Senhora da Penha Religioso e Cultural Sônia Ferreira   (22) 2741-2584 

(22) 9905-3120           

58 
Associação de Desenvolvimento 

Comunitário de Cazumbá 
(ADEC) 

Rural Tereza Coelho               

59 Santa Casa de Misericórdia    Renato da Silva Batista  Presidente (22) 2741-1272 Rua João Francisco de Almeida - 260 - Centro - São 
João da Barra /RJ - CEP 28200-000 São João da Barra 1° distrito Reanato - Não estava   
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43 Associação de Moradores de 
Pipeiras - ASCOP  Comunitária Josimara Rangel Viana Crispim Presidente (22) 2741-8704 / 

2741-8635 
Estrada Principal s/n. - Pipeiras - 5º Distrito  - São 

João da Barra/RJ   Pipeiras 5° distrito Josimara - Ligar para marcar   

44 Associação de Carroceiros de 
Grussai - ACG    Luis Carlos Caetano de Almeida  Presidente   Telê Santana Grussaí 1° distrito Luis Carlos - todos os dias, na parte da 

tarde. Ligar para marcar ok 

45 Associação das Mulheres de 
Grussai  (AMUG)    Rita de Cássia da Mota Valentim Presidente   Rua Miray S/n.  - Grussai (presidente) - Vai para a Av. 

Liberdade Grussaí 1° distrito Não consegui contato ok 

46 Projeto Capacitar para 
Transformar Economias Locais Pesquisa UENF Alcimar Ribeiro   

(22) 2726-1632
R. 224 

(22) 2741-4677 
          

47 
Associação dos Pescadores 

Sanjoanenses de Águas Fluviais e 
Lagunas 

Rural, pesca Estésio     DESATIVADA         

48 Associação de Pescadores do Rio 
Paraíba do Sul Pesca Nelson Felipe     DESATIVADA         

49 Associação de Moradores de 
Atafona Comunitária Daltinho   (22) 2741-1222           

50 Associação de Moradores do 
Chapéu do Sol Serviço comunitário Sônia   (22) 2741-0559           

51 EMATER Rural Luiz   (22) 2741-0559           

52 Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de Bebidas Indústria Anselmo   (22) 2741-1055           

53 ONG SOS Atafona Meio Ambiente Paulo Roberto   (22)27413662           

54 Associação de Artesãos de São 
João da Barra Artes 

Dona Terezinha 
ou 

Geraldo Costa 
  (22) 2741-2573

(22) 2741-0796           

55 Casa Espírita Cristã Joanna de 
Angelis Religião                 

56 
Sindicato dos Servidores 

Públicos de São João da Barra 
(SISPUBA) 

Serviços de 
funcionários 

públicos municipais 
Eduardo     (22) 2741-1926           

57 Centro Comunitário Nossa 
Senhora da Penha Religioso e Cultural Sônia Ferreira   (22) 2741-2584 

(22) 9905-3120           

58 
Associação de Desenvolvimento 

Comunitário de Cazumbá 
(ADEC) 

Rural Tereza Coelho               

59 Santa Casa de Misericórdia    Renato da Silva Batista  Presidente (22) 2741-1272 
(22) 9821-4804 

Rua João Francisco de Almeida - 260 - Centro - São 
João da Barra /RJ - CEP 28200-000 São João da Barra 1° distrito Renato - Não estava   
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4.4.4 Diagnóstico para a Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) define-se pela proximidade ou vizinhança 

imediata que sujeita a população a uma percepção mais intensa e contínua da dinâmica 

da construção e da operação do Porto, e dos impactos daí decorrentes. Sob este 

critério enquadra-se a localidade de Barra do Açu, onde são analisadas as principais 

atividades econômicas locais: a agricultura, a pesca e o comércio local. 

 

Tendo em vista as modificações que poderão ser induzidas nas dinâmicas, social e 

econômica, da localidade onde se insere o empreendimento, optou-se por abranger sob 

o conceito de Área de Influência Direta (AID) as localidades vizinhas, potencialmente 

sujeitas aos efeitos mais imediatos da implantação do empreendimento. 

 

Nestas localidades já se fazem sentir os efeitos da implantação do Porto do Açu, os 

quais poderão ser intensificados pelas obras de implantação do Pátio Logístico.  

 

Em vistas disto, a definição da AID para o Diagnóstico Socioeconômico 

fundamentou-se nos seguintes critérios: 

 
a) Zona potencialmente afetada no uso de recursos naturais pela instalação ou 

operação do Porto: assim considerada a localização dos atores sociais que atuem na 

explotação econômica de recursos naturais da zona contígua ao Porto, em terra ou 

em mar. Abrange, sobretudo, as comunidades pesqueiras de Atafona (em São João 

da Barra); Farol de São Tomé (em Campos dos Goytacazes); e Gargaú, Guaxindiba 

e Barra de Itabapoana (em São Francisco de Itabapoana);  

 

b) Zona potencialmente afetada no uso de recursos socioeconômicos: abrange todas as 

localidades que sofrerão interferência em suas dinâmicas sociais e econômicas, 

como o aumento da pressão sobre a infra-estrutura de serviços públicos, 

proporcionado pela instalação e operação do Pátio Logístico. Incluem-se nesta 
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definição comunidades localizadas no 5º Distrito de São João da Barra e no 5º 

Distrito de Campos dos Goytacazes. 

 

c) As localidades possivelmente mais afetadas pelo aumento de tráfego induzido pelas 

obras de implantação do empreendimento: nesta categoria se enquadram as 

comunidades residentes ao longo das rodovias subsidiárias do Porto do Açu, no 5o e 

no 6o Distritos de São João da Barra. 

 

Esta definição baseia-se na constatação de FRAIMAN E ROSSAL (2007) de que 

frente a um melhor desempenho da economia em uma dada região, verifica-se maior 

acidentalidade caso não sejam tomadas medidas para minorar o impacto sobre a 

população residente, do inevitável aumento do fluxo de trânsito local. Sob esta ótica, 

entende-se que a circulação que demandará a construção do porto, deverá ser avaliada 

como aspecto socioambiental relevante, com vistas a orientar a proposição de medidas 

adequadas para redução deste fator de risco. 

 

4.4.4.1 Caracterização das Localidades da ADA e AID 

 

O 5o Distrito é o único que não teve suas fronteiras modificadas pelo novo recorte 

territorial do município de São João da Barra, onde foram redefinidos os limites e o 

número de Distritos. É, justamente, nessa área onde está em construção o Porto do 

Açu, cujas propriedades conformam quase um terço desse Distrito. De acordo com o 

Plano Diretor Municipal, aprovado no ano de 2007, uma grande zona do 5o Distrito 

foi destinada ao uso industrial, uma vez que já se previa a instalação de uma área 

portuária e empreendimentos industriais na mesma, tradicionalmente denominada de 

Fazenda Saco D’antas. 

 

A nova área retroportuária passará a ocupar o local dessas antigas grandes fazendas e 

as redondezas de diversas comunidades, com práticas produtivas rurais, contrapondo 

dois tipos de usos bem diversificados, o industrial e o agrícola. 
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Um importante aspecto da dinâmica de ocupação e uso dos territórios locais refere-se à 

existência de uma zona fronteiriça fluida, entre os municípios de Campos dos 

Goytacazes e São João da Barra, onde não se distingue claramente - nem mesmo entre 

os próprios moradores - onde termina um e onde começa o outro. O sentimento de 

pertencimento dos membros dessas comunidades não correspondem, necessariamente, 

aos limites oficiais. Nesse caso, observa-se uma sobreposição de unidades político-

administrativas exercendo influência nessas localidades1 – do lado de Campos dos 

Goytacazes estão os limites oficiais; do lado de São João da Barra estão os 

investimentos com recursos municipais em educação, infra-estrutura e saúde, o 

atendimento nos registros civis (certidões de nascimento, casamento e óbito, título 

eleitoral, emissão de carteiras de identidade, CPF, etc.) e a adesão de eleitores para o 

município (tendo em vista que muitos dos moradores dessas localidades oficialmente 

pertencentes a Campos, votam em São João). 

 

Esse é o caso das localidades campistas  – Córrego Fundo, Azeitona, Capela São 

Pedro, Quixaba e Folha Larga.  Todas possuem grande parte de sua infra-estrutura 

urbana, de equipamentos e serviços, fornecidas pelo poder público municipal 

sanjoanense.  Pela proximidade com a ADA e a sintonia de sua dinâmica com a 

socioeconômica do 5o Distrito de São João da Barra, estas localidades, pertencentes ao 

5o Distrito do município de Campos dos Goytacazes,  se inserem na Área de Influência 

Direta (AID) das obras do Porto do Açu. 

 

As comunidades do 6o Distrito de São João da Barra (Barcelos), consideradas como 

pertencentes a AID, reproduzem padrões de organização social similares àqueles 

encontrados no 5o Distrito. O mesmo pode ser dito em relação ao padrão de uso e 

ocupação do solo. A diferença reside no fato do 6o Distrito ser mais urbanizado do que 

o 5o, segundo informam as estatísticas oficiais. De acordo com o último censo  
                                                 
1 Há de se destacar também, que no litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro, é, justamente, a partir dos limites 
geográficos municipais que são determinados os padrões de distribuição dos recursos provenientes dos royalties da 
produção petrolífera (nesse caso, da Bacia de Campos, maior área de produção do país). Por isso, a determinação 
dos limites fronteiriços deve passar por instâncias do poder público, em níveis estadual e federal.  
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demográfico, o 5o Distrito possui uma população total de 5.777 pessoas, dentre as 

quais 4.664 residentes em áreas rurais e 1.113 em áreas urbanas. Isso representaria 

cerca de 80% de população rural. De fato, esse padrão não mudou nos últimos anos. 

Ainda se observa uma paisagem bastante rural nessas áreas. 

 

Já, no Distrito de Barcelos, ainda de acordo com a antiga divisão distrital, a população 

era de 5.032 habitantes, sendo destes 2.362 residentes em áreas urbanas e 2.670 

residentes em áreas rurais – ou seja, 53% da população da localidade é rural. Essa 

variação, em relação ao padrão encontrado no 5o Distrito, se dá principalmente pela 

presença da Usina Barcelos, que contribuiu para o processo de urbanização local. 

Contudo, essa urbanização também  é, de certo modo, atípica em relação aos padrões 

das grandes cidades, porque  nas áreas urbanas, o rural se faz presente na paisagem, 

que alterna estabelecimentos comerciais, construções, roçados e plantações. A 

produção de cana-de-açúcar nesse Distrito também está associada às atividades da 

usina e emprega uma parcela importante da população local. 

 

Deste modo, optou-se pela caracterização geral dessas comunidades, com base nos 

dados disponíveis por localidades, seguida de detalhamentos, descritivo e qualitativo, 

de cada uma delas.  

 

Os dados aqui apresentados foram, em grande parte, obtidos durante resultantes da 

implantação dos Programas de Acompanhamento das Comunidades Vizinhas (PACV), 

de Comunicação Social (PCS) e de Educação Ambiental (PEA), no âmbito da Licença 

de Instalação do Porto do Açu (LI Nº FE012725), quando foi possível uma 

aproximação mais direta com a população e com o poder público  que  propiciou a 

obtenção de dados numa escala não disponibilizada pelas estatísticas oficiais de Estado. 

Esses dados, entretanto, encontram-se disponível em maior detalhe para o 5o Distrito, 

que é a área de ação do PACV, de modo que, para o 6o Distrito, não estão disponíveis 

informações sobre educação e saúde, apresentadas na seqüência. 
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Esse item será dedicado à descrição das comunidades rurais que ocupam oficialmente 

o 5o Distrito do município de São João da Barra ou que tem seu cotidiano relacionado 

a ele, como no caso das localidades de Campo dos Goytacazes incluídas na AID, bem 

como das comunidades do 6o Distrito, localizadas nas margens de acesso ao Porto do 

Açu – Estrada Caetá.  

 

Essas localidades estão dispostas no Quadro 4.4.4-1, apresentado abaixo. No 

mapeamento realizado pela Equipe da Ecologus, foram encontradas algumas 

localidades com um pequeno número de casas, aqui agrupadas aos seus locais de 

referência, por estarem muito próximas ou por proverem grande parte dos serviços 

públicos e comerciais, demandados pela população. Algumas destas já tiveram um 

maior número de habitantes e hoje sofrem com o processo de evasão, decorrente das 

questões já citadas sobre a falta de oportunidades de trabalho e o baixo nível de 

desenvolvimento econômico da região. 

 
QUADRO 4.4.4-1: LOCALIDADES DA AID 

MUNICÍPIO DISTRITO LOCALIDADES 

Barra do Açu 
Mato Escuro 
Água Preta / Concha II / Fazenda Papagaio 
Bajuru 
Pipeiras / Enjeitado / Estrada do Ingá 
Barra do Jacaré 
Sabonete 
Cazumbá 
Campo de Areia / Estrada da Concha (Concha I) 

5º 

Estrada do Cordeiro 
Barcelos 
Caetá / Vila Abreu 
Vila Abreu 
Campo da Praia 

São João da Barra 

6º 

Palacete 
Córrego Fundo 
Azeitona 
Capela São Pedro 

Campos dos 
Goytacazes 

Zona de 
Fronteira com o 

5º Distrito de 
São João da 

Barra Quixaba / Folha Larga 
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a) Uso e Ocupação do Solo 

 

A zona referente a AID, a primeira vista, afigura-se como um lugar isolado e 

distante dos padrões urbanos das grandes cidades. O acesso às comunidades parece 

ser um dos principais fatores que contribuem para esse suposto isolamento. 

 

Estas comunidades conectam-se aos outros Distritos de São João da Barra e ao 

município de Campos dos Goytacazes, através de duas estradas principais. Estas 

vias possuem uma elevada importância para a dinâmica cotidiana local: para o 

acesso às localidades que dispõem dos serviços públicos de educação e saúde, 

utilizados pelas comunidades; e para o escoamento da produção agrícola local. 

 

Uma delas, localmente conhecida como Estrada Caetá (estrada municipal SB-26), é 

mais central e cruza na direção Norte-sul, praticamente toda a extensão territorial do 

município de São João da Barra. Essa estrada, por onde passam também os 

transportes coletivos, dá acesso a, praticamente, todas as comunidades do 5o 

Distrito. No momento em que foram realizados os trabalhos de campo, a estrada 

ainda não se encontrava asfaltada na grande maioria de seus trechos. Por ter sido 

escolhida como principal acesso do Porto do Açu, a estrada Caetá encontra-se em 

obras de asfaltamento, por meio de uma parceria estabelecida entre a LLX e a 

Prefeitura Municipal – com recursos investidos por essa primeira. Por este motivo 

também se tornará a principal rodovia que ligará a BR-356 ao Porto do Açu. 

 

A outra é mais interiorana, estrada municipal SB-36, e passa freqüentemente por 

regiões muito próximas a fronteira entre os municípios de São João da Barra e 

Campos dos Goytacazes. Sua orientação segue o mesmo padrão da estrada citada no 

parágrafo anterior (norte-sul), embora seja muito mais sinuosa. O calçamento só é 

encontrado quando a estrada passa por algumas das pequenas localidades da região. 

Esta estrada passa pelas seguintes localidades do 5º Distrito de São João da Barra: 

Campos de Areia, Cazumbá, Sabonete, Barra do Jacaré e Pipeiras.  
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Ao atravessar a fronteira entre São João e Campos, esta estrada se torna a CA-184, e 

oferece acesso às localidades de Córrego Fundo, Bajuru, Azeitona, Folha Larga e 

Quixaba. 

 
Entre as duas estradas, e facilitando integração entre algumas das comunidades 

citadas, existe uma série de outras pequenas estradas vicinais, que também 

possibilitam o acesso dos moradores do 5º Distrito ao município de Campos dos 

Goytacazes e a localidade de Barra do Açu, principal aglomerado local. Estas 

estradas encontram-se em situação de conservação ainda pior, pois como não são 

pavimentadas, dependem de um constante aplainamento. Neste sentido, encontram-

se extremamente vulneráveis às chuvas e aos alagamentos, que geralmente ocorrem 

na região. 

 

O padrão do uso e da ocupação do solo no 5º Distrito é definido pela presença, em 

grande parte do seu território, de fazendas geralmente dedicadas à pecuária bovina, 

tanto de corte quanto leiteira (Fotos 1 e 2).  

 

 

Foto 1: Pasto para prática da pecuária bovina às 
margens da estrada Caetá-Açu (SB-24), na altura de 
Fazenda Papagaio. Nesta foto também é possível 

perceber uma típica construção da região, as cercas 
verdes com a planta popularmente conhecida como 

gaiolinha. 

Foto 2: Cenário típico das áreas circundantes as 
estradas que cortam o 5º Distrito de SJB: grandes 

áreas dedicadas à pecuária. Nesta figura, uma 
fazenda localizada entre Mato Escuro e Azeitona. 
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Em menor proporção, as localidades são ocupadas por médias e pequenas 

propriedades, onde se concentram a ocupação residencial e as áreas de cultivo 

(Fotos 3 e 4).  

 

Segundo dados do último censo, o 5o Distrito é formado por 1.480 propriedades 

rurais de até 30ha e 165 maiores do que este tamanho. Isso indica um padrão de 

ampla distribuição, com cerca de 80% de propriedades médias e pequenas. As 

grandes propriedades são, em grande maioria, destinadas ao plantio de cana-de-

açúcar e a pecuária, enquanto nas pequenas e médias o cultivo é mais diversificado.  

 

No 6o Distrito, com 139 propriedades até 30 ha (80,35%) e 34 propriedades maiores 

de 30 ha (19,65%), se reproduzem as mesmas proporções entre pequenas e médias e 

grandes propriedades do que no 5o Distrito, embora essas existam numa quantidade 

bem menor. As grandes fazendas também se destinam à produção de cana-de-

açúcar, a servir de matéria-prima para as usinas aí instaladas. 

 

Foto 3: Nas proximidades dos pequenos 
centros urbanos do 5º Distrito encontram-se 

pequenas oleiculturas, sobretudo quiabo, maxixe 
e abacaxi (ilustrada na foto). 

Foto 4: Pequenos produtores trabalhando em 
uma cultura de aipim em Enjeitado/Pipeiras. 
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A ocupação residencial ocorre, predominantemente, nas áreas adjacentes à estrada. 

O mesmo é válido para os estabelecimentos comerciais, os serviços públicos e as 

instituições comunitárias e religiosas.  

 

Grande parte das construções é de alvenaria, com pavimento e telhas de cerâmica. 

As casas possuem pequenos quintais, cujos limites são, na maioria dos casos, 

definidos por muros de alvenaria, por cercas de arame, e muito comumente pelas 

cercas vivas, nas quais utilizam a planta conhecida localmente como gaiolinha 

(Euphorbia tirucalli L.). 

 

Em algumas localidades, nas áreas de maior concentração imobiliária, a Prefeitura 

proveu o calçamento da estrada,  com  asfaltamento ou revestimento de 

paralelepípedos. Nestes trechos, a estrada  acaba por se tornar a principal rua da 

localidade, recebendo também  a construção de uma pequena praça, que concentra, 

por sua vez, o ponto de ônibus, o banheiro público e um pequeno coreto (Foto 5). 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto relacionado com a oferta de serviços públicos consiste na presença, em 

praticamente todas as localidades visitadas, de banheiros públicos. Estes 

equipamentos constituem-se claramente como um marco administrativo da 

Prefeitura de São João da Barra, assim como um símbolo da presença do poder 

público em cada localidade (Foto 6). 

 

Foto 5: Trecho de uma das 
estradas que cortam São João da 

Barra pavimentada com 
paralelepípedos, em frente à praça 

de Pipeiras. 
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Algumas das pequenas localidades se destacam por apresentar um maior número de 

estabelecimentos comerciais e serviços públicos, que atendem não só aos moradores 

locais, como à população das comunidades do entorno. Dessa forma, tais 

comunidades representam centros de serviços do 5º e 6o Distritos e exercem 

influência sobre as localidades vizinhas – a exemplo de Barra do Açu, Mato Escuro, 

Pipeiras, Sabonete e Barcelos. 

 

b) Infra-estrutura Urbana 

 

As informações sobre infra-estrutura urbana foram obtidas através da Secretaria de 

Saúde (PACS), do Plano Diretor Municipal, do Sistema Nacional de Indicadores 

Urbanos (SNIU) e do contato direto com a população local, realizada pela equipe 

dos Programas Sociais implantados pela Ecologus no licenciamento ambiental do 

Porto do Açu. 

 

As informações provenientes do PACV para este indicador não contemplam todas 

as localidades do 5º Distrito. Ainda assim, servem de amostra para observarmos o 

padrão encontrado na disponibilidade desses serviços na Área de Influência Direta. 

 
O fornecimento de água é realizado pela CEDAE e ocorre, principalmente, através 

de caminhões pipas (Foto 7) que abastecem caixas d’água comunitárias. A água da 

Foto 6: Banheiro público 
instalado em Água Preta 
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caixa é distribuída por encanamentos ou fica disponível ao acesso direto dos 

moradores (que coletam água com baldes ou galões). Neste sistema, o consumo de 

água não é cobrado pela empresa de abastecimento. O rio Paraíba do Sul e as lagoas 

aí existentes também complementam o consumo de água local. 

 

 

Na AID, as únicas localidades que possuem unidades de tratamento de água são 

Barra do Açu e Barcelos. Em Barcelos há também um poço artesiano construído 

pela Prefeitura Municipal. Esse poço serve ao abastecimento de 4.660 pessoas do 

total da população dessa localidade (a profundidade do poço é de 140 metros e a sua 

vazão é de 45m3 por hora). 

 
Muitos moradores optam pela abertura  de poços artesianos junto às suas casas, para 

obtenção de água, embora aleguem que esta apresenta qualidade ruim,  com cor 

amarelada e o cheiro desagradável. Por isto, preferem utilizá-la somente para a 

irrigação da produção agrícola, a dessedentação dos animais e para limpeza da casa. 

 
De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, do total das famílias do 

5o Distrito cadastradas pelos agentes comunitários, a maioria não realiza qualquer 

tipo de tratamento na água consumida e poucos realizam os procedimentos de 

filtração e cloração da água. Na Figura 4.4.4-1, a seguir, são apresentados esses 

percentuais para as localidades pesquisadas. 

 

Foto 7: Caminhão pipa responsável pelo 
abastecimento de água potável para os 

moradores do 5º Distrito. 
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Grande parte das famílias da AID utilizam o esgotamento sanitário por meio da 

descarga do efluente em fossas sépticas e sumidouros. Em alguns casos foi 

informado que os próprios moradores haviam sido os responsáveis pela obra. 

Apenas nas localidades de Barra do Jacaré, Enjeitado e Sabonete, 4 casas possuem 

sistema de tratamento de esgotos.  

 
Nas localidades de Açu e Azeitona, 4 casas foram identificadas com lançamento de 

esgoto a céu aberto. Ressalta-se que esses valores são proporcionais à amostragem 

realizada pelos agentes de saúde (cada agente cadastra e acompanha 150 casas). 

Contudo, o quadro por eles configurado dá uma indicação da forma como são 

atendidas as  casas situadas nas diferentes localidades da AID. A Figura 4.4.4-2, a 

seguir, apresenta os percentuais das famílias cadastradas pelos agentes. 

 

Figura 4.4.4-1: Tipos de tratamentos de água realizadas nas localidades com 
famílias cadastradas 
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A coleta de lixo não é seletiva e ocorre três vezes na semana, através de caminhões 

da empresa União Norte Fluminense, que terceiriza o trabalho de limpeza. Não foi 

observado lixo nas ruas, que pode estar relacionado com a pequena produção de 

resíduos, associada a um baixo padrão de consumo, associado ao fato de que nesses 

pequenos aglomerados urbanos encravados no ambiente rural, é comum a prática 

de enterrar ou queimar o lixo doméstico. 

 

Na Figura 4.4.4-3, a seguir, encontram-se os percentuais relativos aos destinos dos 

resíduos sólidos nas localidades da AID, abrangidas pelo Programa de Saúde da 

Família. 

 

Alguns serviços públicos são disponíveis em apenas algumas localidades, como: a 

agência dos correios, posto de saúde e escolas públicas. Há de se considerar que 

muitas localidades carecem de iluminação pública e oferta de telefones públicos, 

agravado pelo fato de que não há telefones residenciais e que a área é precariamente 

coberta por sinal de telefonia celular.  Esse fator contribui para o isolamento dessas 

comunidades e as dificuldades de acesso aos serviços públicos oferecidos pelos 

municípios de São João da Barra e Campos do Goytacazes. 

 

Figura 4.4.4-2: Destinos dos dejetos nas localidades com famílias cadastradas. 
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Outro problema de infra-estrutura apontado pelos moradores da AID refere-se à 

carência de transporte público, no que diz respeito ao limitado número de horários 

em que circulam os ônibus, às péssimas condições dos veículos, à escassez de rotas 

para a sede de São João da Barra e ao elevado preço da passagem. Em função deste 

fato, o município de Campos dos Goytacazes representa, para os moradores de 

algumas localidades dos 5º e 6o Distritos, uma referência mais significativa do que 

São João da Barra – no que diz respeito ao atendimento das necessidades de 

serviços. 

 

As localidades do 5o Distrito, quando não possuem um posto de saúde, são 

atendidas pelo serviço de ambulância municipal. A conservação das edificações 

onde estão instalados os postos de saúde indica a possibilidade de terem sido 

construídos num período recente. No entanto, de acordo com as informações 

obtidas nas entrevistas com os moradores locais, pode-se dizer que o serviço 

prestado apresenta algumas insuficiências, relacionadas, por exemplo, à pequena 

oferta nos horários de atendimento e ao número reduzido de especialidades 

médicas. Nesta Seção 4.4, alínea E sobre a Saúde, será apresentada a infra-

estrutura disponível nas localidades da AID. 

 

Figura 4.4.4-3: Coleta de resíduos nas localidades com famílias cadastradas. 
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c) Emprego e Renda 

 

A economia na região é movimentada pela presença de alguns estabelecimentos 

comerciais tais como, postos de combustível (Foto 8), bares/restaurantes e 

pequenas mercearias; pelo serviço público; e, principalmente, por atividade 

agropecuárias como a oleicultura do abacaxi, do maxixe, do quiabo, a criação de 

gado e caprinos – atividades essas responsáveis pelo envolvimento de grande parte 

da mão-de-obra local. A usina de Barcelos também é uma fonte empregadora 

importante na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor de comércio e serviços é, na maioria dos casos, muito informal. Trata-se de 

pequenas mercearias, onde a prática do fiado ainda é comum. Em poucos 

estabelecimentos comerciais é possível encontrar qualquer tipo de comprovante 

fiscal, e a mão-de-obra empregada costuma ser familiar, e o próprio estabelecimento 

se constitui em uma extensão adaptada das edificações residenciais (Foto 9). 

 
A agricultura é realizada sob vários tipos de organização social do trabalho, 

destacando-se a familiar e a meeira. No caso das plantações de cana-de-açúcar, 

durante o período de colheita, ainda se utiliza o sistema de contratação de “bóias-

frias”, com pagamentos diários pelo trabalho. 

Foto 8: Posto de Gasolina de Água Preta
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A produção local caracteriza-se pela monocultura e pela dependência na aplicação 

de insumos químicos, tais como o adubo e o agrotóxico. Nos últimos anos houve 

um decréscimo da produtividade local, decorrente da incidência de pragas, do 

desgaste natural do ambiente, por conta da monocultura e da falta de assistência 

técnica aos produtores locais. O constante alagamento dos solos e sua textura 

arenosa dificultam o plantio (Foto 10). 

 
 

O caso do caju é emblemático desse processo de queda da economia agrícola local. 

Agricultores contam que não precisavam plantar o caju, “que ele crescia em 

qualquer canto, feito praga”. Até que uma praga real atingiu os pés de caju e quase 

extinguiu a produção na região.  

Foto 10: Solo sendo preparado para o 
plantio. A cor branca do sedimento 
corresponde aos sinais facilmente 

identificados, através de fotos aéreas e por 
imagens de satélite dos cordões arenosos 

que marcam a geologia da região. 

Foto 9: Padaria em Mato Escuro 
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Uma série de iniciativas, promovidas pela Secretaria de Agricultura, em parceria com 

a EMBRAPA, foram tomadas para reverter tal “epidemia”. Nenhuma delas resultou 

em sucesso e hoje em dia o caju perdeu o seu lugar protagonista entre os produtos 

cultivados nos 5o e 6o Distritos. Ainda assim, se desenvolve no município a 

plantação de uma outra variação de caju – o “caju anão” -, nativa do Nordeste. A 

Secretaria Municipal de Agricultura distribui mudas, no intuito de manter acesa a 

tradição desse tipo de cultivo. 

 

O gado tem uma importância fundamental na cadeia produtiva rural local. Além dos 

grandes rebanhos de gado para corte, pertencentes aos proprietários das grandes 

fazendas, pequenos produtores também costumam investir em algumas “cabeças”, e 

é muito comum observá-los guiando o gado de um pequeno lote a outro, em via de 

realizar um rodízio na utilização do pasto (Foto 11). Foram encontrados alguns 

abatedouros nos Distritos da AID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plantações de maxixe, abacaxi e quiabo tomam conta da paisagem. Os pequenos 

produtores se orgulham de contribuir para o status do município de São João da 

Barra como o maior produtor de maxixe do Estado. O coco-da-bahia também tem 

se tornado uma aposta para agricultura local, no 5º e 6o Distritos, é possível 

observar culturas deste fruto de médio porte (Foto 12).  

 

Foto 11: Pequeno produtor de gado 
tocando sua produção em Pipeiras. 
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A produção local é vendida aos atravessadores, que a transportam para os grandes 

mercados do Rio de Janeiro. Apenas alguns poucos produtores possuem caminhões 

e podem vender diretamente sua produção. Nesse caso, esses produtores também 

podem assumir a função de atravessadores da produção dos demais membros de 

sua comunidade. 

 

A agricultura familiar, geralmente, é praticada para complementação alimentar da 

família. Nesse caso, a produção de alimentos é mais diversificada e o excedente 

pode ser vendido para o comércio local e servir de complementação da renda 

familiar. 

 

Durante o final do verão e início do outono é muito comum encontrar inúmeros 

moradores do 5º Distrito envolvidos com a coleta das sementes de aroeira (Schinus 

terebentifolia). Trata-se de uma espécie nativa da região, que produz um fruto 

fitoterápico e muito apreciado na culinária. A extração ocorre de forma predatória, 

pois muitos galhos são quebrados para facilitar a extração dos frutos, e o relativo 

bom preço de primeira venda, tem influenciado uma pressão significativa sobre este 

recurso natural. É muito comum a ação do IBAMA tentando inibir o avanço desta 

prática predatória. 

 

Foto 12: Plantação de coco-da-
bahia em Mato Escuro 
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A pesca e o artesanato são importantes atividades de complementação da 

subsistência familiar. Em algumas localidades, a pesca tem um papel mais 

preponderante na economia (Foto 13). Especialmente, aqueles próximos às lagoas 

ou a costa. No que tange ao artesanato, se destaca a produção de esteiras de taboa 

(Typha domingensis), cuja compra é também monopolizada por atravessadores. 

 

 
Uma boa parte dos moradores dessa região é empregada nas olarias e nas usinas, aí 

situadas (Foto 14). Ainda assim, a oferta de empregos não é suficiente para atender 

a demanda dos moradores, e se constitui na mais recorrente reclamação daqueles 

que foram abordados pela pesquisa. Esse fator tem sido responsável pela freqüente 

evasão, especialmente, dos jovens dessas localidades, em direção a Campos dos 

Goytacazes ou outras cidades do Rio de Janeiro, em busca de oportunidades de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Pescadores das lagoas do 5º 
Distrito utilizando uma técnica de pesca 

indígena 

Foto 14: Olaria de Sabonete em 
funcionamento 
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A renda das famílias é complementada pelas políticas compensatórias do Governo 

Federal, a exemplo do Programa “Bolsa Família”. A maioria considerável das 

famílias dessa zona se beneficia com esses recursos, responsáveis pelo aumento 

expressivo da circulação monetária local. 

 

A chegada do Porto do Açu tem movimentado os jovens da região em busca de 

estudos e cursos de capacitação profissional, e alimentado a esperança das famílias 

em relação à permanência dos descendentes nas suas comunidades nativas. A 

educação, entretanto, ainda responde por baixos índices de formação, com grande 

maioria da população sem o ensino fundamental completo. Em seguida, será 

apresentada a estrutura educacional disponível nessa região aqui considerada com 

Área de Influência Direta. 

 

d) Educação 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) recebe, a cada dois meses, 

informações sobre o número de alunos e professores das escolas municipais. Nesse 

item serão analisadas as seguintes informações: número de escolas por localidade; 

número de professores por escola; número de alunos por escola; relação 

professor/aluno; e segmentos atendidos. 

 

O sistema municipal de educação oferece apenas o ensino fundamental, sendo que, 

na maioria das localidades, as escolas atendem somente da 1ª a 4ª séries (Foto 15). 

As localidades com baixa demanda por vagas, em função do pequeno número de 

moradores, são atendidas por escolas de localidades vizinhas. Quando a distância 

não permite o deslocamento pedestre, a Prefeitura fornece o transporte escolar 

gratuito para as crianças. 

 

As escolas públicas que oferecem o ensino médio fazem parte do sistema estadual 

de ensino e, apenas uma encontra-se disponível no 5º Distrito. Por este motivo, os 
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alunos devem procurar escolas localizadas em outros Distritos, e até mesmo no 

município vizinho, de Campos dos Goytacazes. Em Barcelos, no 6o Distrito, há 

uma escola de ensino de médio. 

 

A estrutura educacional do município de São João da Barra comporta até o ensino 

médio. Aqueles sanjoanenses que continuam os estudos após a conclusão da escola 

freqüentam o ensino superior também no município vizinho, Campos dos 

Goytacazes, onde a estrutura de ensino é mais complexa e bem servida. 

 

É importante ressaltar que a maior parte das escolas do 5° Distrito é da rede 

municipal, incluindo duas que foram municipalizadas - E. E. M. Francisco Alves 

Toledo, em Água Preta, E. E. M. Luiz Gomes da Silva Neto, em Pipeiras e E. M. 

Manoel Luís Nogueira, em Quixaba. Há, entretanto, uma escola estadual de ensino 

fundamental e E. E. João Coelho da Silva, operando em Cazumbá. 

 

Há um total de 19 escolas no 5° Distrito, porém três delas - E. E. João de Sá Neto, 

E. M. Amaro José Viana e E. M. Manoel Francisco de Almeida - estão fechadas. O 

número global de alunos matriculados no 5° Distrito é de 1.726, incluindo todos os 

níveis e modalidades oferecidos por todas as escolas, sejam elas municipais ou 

estaduais. 

 

Todas as escolas do 5° Distrito, exceto a E. E. M. Luiz Gomes da Silva Neto, em 

Pipeiras, E. M. Manoel Luis Nogueira, em Quixaba, E. M. Luis Délio Mendonça em 

Campo de Areia e a escola estadual, E. E. João Coelho da Silva, em Cazumbá, 

oferecem, no mínimo, educação infantil e o primeiro segmento do ensino 

fundamental.  

 

Aqueles jovens que continuam o processo educativo no segundo segmento do 

ensino fundamental dirigem-se a Folha Larga (E. M. Manoel Alves Rangel), Barra 
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do Açu (E. M. Chrisanto Henrique de Souza), Mato Escuro (E. M. José Alves 

Barreto) ou Campo de Areia (E. M. Luis Délio Mendonça). 

 

Esta configuração do sistema escolar no Distrito reflete a ocupação rural da zona, 

na qual as crianças e jovens também trabalham com os pais, exercendo a agricultura 

familiar. É provável que, com o avanço do empreendimento do porto, haja 

mudanças na oferta de níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) e na distribuição dos alunos pelos mesmos. Esta modificação é prevista a 

partir da idéia de que os jovens procurarão empregos no porto, que exige um tipo 

de mão-de-obra mais qualificada. 

 

A maioria das escolas do ensino médio se localiza nos 1o e 6o Distritos do 

município, sendo  exceções a Escola Estadual João Coelho da Silva (localizada em 

Cazumbá) e que possuía dezenove alunos matriculados em 2008, e a Escola 

Municipal Chrisanto Henrique de Souza (localizada em Barra do Açu) e que além do 

ensino médio também oferece o Programa de Educação para Jovens e Adultos 

(EJA). 

 

Segundo informações da Secretaria de Educação houve um aumento na procura 

desta modalidade, desde o início das obras do Porto do Açu. Uma das hipóteses 

possíveis sobre  esta procura relaciona-se com o pré-requisito da LLX para 

contratação de mão-de-obra, de que os candidatos possuam no mínimo até o quarto 

ano do ensino fundamental. Atualmente há 146 alunos inscritos na EJA, somente 

no 5o Distrito. A E. M. Chrisanto Henrique de Souza é a escola que possui maior 

número de matrículas em todos os níveis e modalidades do 5º Distrito. Ademais, ela 

sede seu espaço para cursos técnicos. 

 

Atualmente, no segundo seguimento do Ensino Fundamental (5° ao 8° anos), há 

um total de 329 alunos matriculados no 5o Distrito. Estes se encontram distribuídos 

desigualmente entre as escolas E. M. Chrisanto Henrique de Souza, E. M. José 
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Alves Barreto, E. M. Luis Délio Mendonça e E. M. Manoel Alves Rangel, como se 

observa no Quadro 4.4.4-2, abaixo: 

 
QUADRO 4.4.4-2: ALUNOS DO SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO  

FUNDAMENTAL NO 5º DISTRITO EM AGOSTO DE 2008 

NOME DA ESCOLA LOCALIDADE Nº DE ALUNOS 

E. M. Luis Délio Mendonça Campo de Areia 54 
E. M. Manoel Alves Rangel Folha Larga 40 
E. M. José Alves Barreto Mato Escuro 94 

 

No primeiro segmento do Ensino Fundamental, onde se encontra a maior 

concentração de estudantes, há um total de 957 alunos matriculados. Quanto ao 

número  de professores por escola,  é importante observar que não há uma 

regularidade na relação de professor/aluno ao longo do Distrito. Enquanto há 

apenas um professor para 30 alunos na E. M. Guilhermina Ignácio Mendonça, em 

Bajuru, há uma média de um professor para cada 6 alunos na E. M. Manoel Grecy 

Mendonça, em Azeitona. A distribuição de alunos e professores por escola no 5º 

Distrito pode ser observada no Quadro 4.4.4-3. 

 
QUADRO 4.4.4-3: ALUNOS DO PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO  

FUNDAMENTAL NO 5º DISTRITO EM 2008 

NOME DA ESCOLA LOCALIDADE 
Nº DE 

ALUNOS 
Nº DE 

PROFESSORES

E. M. Luiz Ferreira de Almeida Água Preta 24 1 
E. M. Manoel Grecy Mendonça Azeitona 29 6 
E. M. Guilhermina Ignácio Mendonça Bajuru 30 1 
E. M. Chrisanto Henrique de Souza Barra de Açu 206 6 
E. M. Manoel de Souza Gomes Barra do Jacaré 123 4 
E. M. Luis Délio Mendonça Campo de Areia 103 6 
E. M. Manoel Nunes Barretos Capela de São Pedro 23 2 
E. M. Manoel Alves Rangel Folha Larga 76 4 
E. M. José Alves Barreto Mato Escuro 91 4 
E. M. Amaro José Viana Pipeiras 59 - 
E. E. M. Luiz Gomes da Silva Neto Pipeiras 41 - 
E. M. Manoel Luis Nogueira  Quixaba 30 2 
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Na Educação Infantil há, na contagem geral do 5º Distrito, 390 alunos inscritos e 45 

professores. A localidade onde há mais alunos matriculados é como nos outros 

níveis, Barra de Açu. Assim como no Ensino Fundamental, não há uma regra 

padrão para a distribuição de professores.  

 

Enquanto na E. M. Arlindo Mendonça, em Água Preta, esta relação é de um 

professor para 4,5 alunos, na E. M. Guilhermina Ignácio Mendonça, em Bajuru, há 

apenas um professor para os 63 alunos matriculados neste segmento na escola. É 

relevante ressaltar que a E. M. Guilhermina Ignácio Mendonça é a escola que 

apresenta a maior relação de alunos por professor. Os alunos e professores estão 

distribuídos por escola como se encontra disposto no Quadro 4.4.4-4. 

 
QUADRO 4.4.4-4: ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

NO 5º DISTRITO EM 2008 

NOME DA ESCOLA LOCALIDADE Nº DE 
ALUNOS 

Nº DE 
PROFESSORES

E. E. M. Francisco Alves Toledo Água Preta 17 2 
E. M. Ângelo Antônio Mendonça Campo de Areia 17 4 
E. M. Arlindo Mendonça Água Preta 9 2 
E. M. Chrisanto Henrique de Souza Barra de Açu 74 6 
E. M. Guilhermina Ignácio Mendonça Bajuru 63 1 
E. M. João Flávio Batista  Cajueiro 34 6 
E. M. José Alves Barreto Mato Escuro 26 4 
E. M. Luiz Ferreira de Almeida Água Preta 11 2 
E. M. Manoel Alves Rangel Folha Larga 30 4 
E. M. Manoel de Souza Gomes Estrada da Coruja 62 4 
E. M. Manoel Grecy Mendonça Azeitona 15 4 
E. M. Manoel Nunes Barretos Capela de São Pedro 13 2 
Pré-Escola José Marcelo de A. Xavier Sabonete 19 2 

 

No segundo segmento do ensino fundamental no 5o Distrito, não foi possível obter 

dados referentes à quantidade de professores por escola. 

 

No 6o Distrito, é maior a presença de escolas estaduais e privadas (em Barcelos). 

Encontram-se aí as seguintes unidades de ensino: 
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 Barcelos - C. E. Raimundo de Magalhães Jardim de Infância Tia Nilza e E. M. 

Elysio de Magalhães (207 alunos no ensino infantil, 369 no 1o segmento do 

ensino médio e 142 no EJA);  

 Caetá - escola estadual E. E. Manoel D. de Brito;  

 Palacete - E. E. M. João da Silva Ribeiro;  

 Vila Abreu - E. M. Maria Viana de Abreu (10 alunos no ensino infantil e 14 

alunos no primeiro segmento do ensino fundamental).  

 

A educação também é estimulada por programas governamentais como o Bolsa 

Família e o PETI. As Fotos 15 a 18, a seguir, ilustram algumas das escolas do 5º e 6º 

Distritos. 

Foto 15: Escola municipal localizada em Barra do 
Açu, 5º Distrito. 

Foto 16: Escola municipal localizada em Água Preta, 
5º Distrito. 

Foto 17: Escola municipal localizada em Campo de 
Areia, 5º Distrito. 

Foto 18: Escola municipal localizada em  
Pipeiras, 6º Distrito 
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e) Saúde 

 

Em meados de 2008 foram adquiridas cerca de 10 ambulâncias pela Prefeitura, para 

atendimento no município, e está em processo de reforma o posto de saúde de 

Barra do Açu (com recursos provenientes da LLX). No período de realização da 

pesquisa, essas mudanças ainda não se faziam sentir pela população local. 

 

Um problema relacionado ao tema da saúde pública, observado nas localidades 

desse Distrito, constitui-se no emprego generalizado de agrotóxicos e adubos 

químicos nas lavouras. Segundo o antigo presidente da Associação de Oleicultores, 

não existe, entre os agricultores, o hábito no uso do equipamento de proteção 

individual (EPI). A exposição dos trabalhadores à intoxicação pode culminar em 

sintomas como náuseas e dores de cabeça, bem como em seqüelas mais graves 

como impotência sexual e aparecimento de cânceres.(Foto 19) 

 

Os agrotóxicos são popularmente conhecidos entre os agricultores por “veneno 

forte”, e os seus efeitos negativos são ‘tratados’ ou ‘amenizados’ através do 

consumo de um copo de leite, logo após a aplicação do veneno. Este fato,baseado 

na crendice popular, foi ilustrado por um médico de Mato Escuro, e serve de 

exemplo para o que este considerou ser um dos maiores fatores que influenciam 

problemas de saúde do 5º Distrito: a falta de informação. 

Foto 19: ‘Traje’ utilizado por um 
pequeno produtor de quiabo na 

aplicação de agrotóxicos. 
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 No entendimento do mesmo médico, a aplicação de agrotóxicos e fertilizantes, em 

excesso ou de forma inadequada  pode inclusive comprometer a qualidade do lençol 

freático, o que amplia a sua importância como fator de risco à saúde pública das 

comunidades que vivem em localidades agrícolas nos 5º e 6o Distritos.  

 

A caracterização da saúde estará baseada nos equipamentos disponíveis e na 

quantidade de empregados desse setor – médicos, enfermeiros e funcionários, por 

localidade no 5° Distrito de SJB. Além destes dados, há uma relação de registros das 

epidemias ocorridas no ano de 2007 e durante os meses de janeiro a junho de 2008, 

fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Não existem informações sobre o 

número e as demandas por atendimento das comunidades, nessa escala de análise. 

Sabe-se, no entanto, que as localidades do 5o Distrito seguem o padrão encontrado 

em todo município, já descrito para a área de influencia indireta. 

 

Nem todas as localidades dispõem de postos de atendimento ou médicos. Nesse 

caso, seus moradores se deslocam até as localidades vizinhas, ou são atendidos pelos 

médicos de família. Na AID, esse é o caso das seguintes localidades: Ingá, Folha 

Larga, Estrada da Coruja, Capela São Pedro e Campos da Praia. (Foto 20) 

 

 

 
 

Foto 20: Posto de Urgência, 24 
horas, de Mato Escuro e a 
ambulância utilizada pelo 

serviço municipal de saúde. 
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O município de São João da Barra participa de dois programas federais formulados 

pelo Sistema Único de Saúde (já apresentados no presente relatório, Capítulo 3 – 

Seção 3.1.2 – Planos e Programas Co-Localizados) o Programa de Saúde da 

Família (PSF), ao qual estão vinculados o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e a Unidade Básica de Saúde (UBS), e o Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD). 

 

Durante a implantação desses programas, é necessário a realização de um cadastro 

de bens imóveis (para o combate e o controle dos focos da dengue) e de uma 

amostra da situação de domicílio, infra-estrutura e qualidade de vida das unidades 

familiares das localidades. Esses levantamentos são realizados por agentes locais, 

normalmente residentes nas próprias localidades que investigam, capacitados pelos 

coordenadores dos programas. Tais dados foram cedidos pela Prefeitura Municipal 

de São João da Barra, para que a equipe da Ecologus pudesse realizar o diagnóstico 

de base do Programa de Acompanhamento das Comunidades Vizinhas ao Porto do 

Açu (PACV), circunscrito, justamente, ao 5o Distrito de São João da Barra e as 

localidades vizinhas de Campos dos Goytacazes. 

 

Um aspecto importante sobre os dados levantados está relacionado à realização de 

uma amostra de até 150 famílias por cada agente comunitário de saúde - ACS. As 

localidades com maior número de habitantes podem possuir mais do que um agente 

de saúde em exercício. 

 

Algumas localidades do município de São João da Barra - como Água Preta, 

Azeitona, Barra do Jacaré, Bajuru, Cazumbá, Córrego Fundo e Pipeiras - no 5° 

Distrito, onde não há postos de saúde instalados o atendimento é, principalmente, 

realizado através da ação dos agentes. Essas comunidades são caracterizadas como 

áreas de transição, para o Programa da Saúde da Família. 
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Em todo o município há 50 agentes comunitários de saúde, estando, entre eles, 13 

alocados no 5° Distrito. É importante destacar que os dados coletados até junho de 

2008 correspondem apenas a atuação de 7 agentes comunitários no 5o Distrito – já 

que, até aquele  momento, apenas estes haviam realizado  suas amostras. Em geral, 

existe um agente exclusivo para cada uma das localidades citadas acima - com 

exceção de Cazumbá e Barra do Açu, que contam respectivamente dois e três 

agentes.  

 

Em Campo de Areia, tem-se a implantação do sistema completo do Programa de 

Saúde da Família, onde o agente comunitário atua em conjunto com uma equipe 

composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, na visita às casas e 

assistência às famílias. A localidade conta também com uma recém inaugurada 

Unidade Mista de Saúde, na qual são oferecidos primeiros socorros, e atendimento 

para algumas especialidades médicas, tais como, ginecologia e pediatria. 

 

Na Barra do Açu, além de três agentes, há um posto de urgência com efetivo de 22 

profissionais. Dentre eles, doze são médicos: oito clínicos gerais, dois anestesistas, 

um pediatra e um ginecologista e obstetra. Ainda há um enfermeiro e nove técnicos 

de enfermagem. O segundo posto de urgência do 5o Distrito se localiza em Mato 

Escuro, no entanto não obtivemos informações sobre a estrutura aí disponível. 

 

Em Sabonete há uma Policlínica e uma Unidade Mista de Saúde. Na Policlínica de 

Sabonete há sete profissionais de saúde: um urologista, um cardiologista, um 

psiquiatra, dois fisioterapeutas, um cirurgião geral e um gastroenterologista. Na 

Unidade Básica de Saúde de Sabonete há um clínico geral, um ginecologista e 

obstetra, um pediatra, dois odontólogos, um enfermeiro e um técnico de 

enfermagem. 

 

Na Unidade Mista de Saúde de Quixaba há dois clínicos gerais, um ginecologista e 

obstetra, um pediatra, dois odontólogos e um técnico de enfermagem. Cada uma 
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das unidades descritas acima possui uma ambulância nova, adquirida recentemente 

pela Prefeitura Municipal. Até o mês de junho de 2008 haviam apenas dez 

ambulâncias para todo o município, a maioria em mau estado de conservação. A 

região também é dotada de três unidades móveis de resgates, alocadas nas estradas 

do 5º Distrito. Segue abaixo o Quadro 4.4.4-5 resumindo os serviços e efetivos 

existentes em cada localidade do 5o Distrito. 
 
 

QUADRO 4.4.4-5: SERVIÇOS E EFETIVOS DE SAÚDE POR LOCALIDADE 

LOCALIDADE ACS UNIDADE MÉDICO ESPECIALIDADE 
ENFER-
MEIRO 

TÉCNICO 

DE 

ENFER-
MAGEM 

AMBU-
LÂNCIA

Barra de Açu 3 
Posto 

Urgência 
Açu 

8 
1 
1  
2 

Clínico Geral 
Ginecologista/obstetra Pediatra 

Anestesista 
1 9 1 

Azeitona 1             

Barra do Jacaré 1        

Campo de Areia 1,5 

Programa 
Saúde da 
Família 

Campo de 
Areia 

1 Médico de Família 1 1 1 

Cazumbá 2        
Córrego Fundo 0,5             

Mato Escuro 1 
Posto 

Urgência 
Mato 

Escuro 
    1 

Pipeiras 0,5             

Quixaba 1 
Unidade 
Mista de 
Saúde 

Quixaba 

2 
1 
1 
2 

Clínico Geral 
Ginecologista/obstetra Pediatra 

 Odontólogo 
 1 1 

Unidade 
Mista de 
Saúde 

Sabonete 

1 
1 
1 
2 

Clínico Geral 
Ginecologista/obstetra Pediatra 

 Odontólogo 
1 1 1 

Sabonete 1 

Policlínica 
Sabonete 

1 
1 
1 
2 
1 
1  

Urologista  
Cardiologista  

Psiquiatra  
Fisioterapeuta  

Cirurgião Geral 
Gastroenterologista 
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Os registros de epidemiologia do ano de 2008, até o mês de junho, indicam que a 

epidemia mais freqüente no 5o Distrito foi a dengue. Como se observa no Quadro 

4.4.4-6, abaixo. 
 
 

QUADRO 4.4.4-6: EPIDEMIAS NOTIFICADAS NO 5º DISTRITO DE  
JANEIRO A JUNHO DE 2008 

LOCALIDADE DOENÇAS CASOS 

Dengue 11 
03 descartados 
04 confirmados 
04 aguardando resultado Barra do Açu 

Varicela 6  

Campo de Areia Dengue 1 01 confirmado 

Mato Escuro Dengue 5 01 descartado 
04 aguardando resultado 

Pipeiras Dengue 2 01 confirmado 
01 descartado 

Sabonete Dengue 1 01 aguardando resultado 

 

Observa-se que a configuração das epidemias mudou radicalmente no ano de 2008, 

uma vez que em 2007 se havia registrado somente três casos de dengue (dois na 

Barra do Açu - um confirmado e um descartado - e um descartado em Mato 

Escuro), conforme Quadro 4.4.4-7. 

 
 

QUADRO 4.4.4-7: EPIDEMIAS NOTIFICADAS NO 5º DISTRITO EM 2007 

LOCALIDADE DOENÇAS CASOS 

Dengue 2 1 confirmado  
1 descartado 

Barra do Açu Varicela 
Atendimento 
Anti-rábico 

7 3  

Água Preta Varicela 1   

continua
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continuação 

LOCALIDADE DOENÇAS CASOS 

Azeitona 
Atendimento 
Anti-rábico   

Campo de Areia 
Atendimento 
Anti-rábico   

 Dengue 1 01 descartado 
Mato Escuro 

Atendimento 
Anti-rábico 2   

Pipeiras 
Verrugas 
Anogenitais 
Venéreas 

1   

Quixaba Varicela 3   

Sabonete 
Atendimento 
Anti-rábico 1   

 

 

Os agentes comunitários da saúde fazem um mapeamento das seguintes doenças 

por faixas etárias: alcoolismo, chagas, deficiência física, diabetes, distúrbios mentais, 

epilepsia, hanseníase malária, tuberculose e hipertensão arterial. Além disto, eles 

também registram as gestações por faixas etárias. Não foram encontrados casos de 

chagas, distúrbio mental, malária ou tuberculose no 5º Distrito. A doença registrada 

com maior freqüência foi a hipertensão arterial e o maior número de casos foi 

detectado em Barra de Açu. Outras doenças com maior número de registros, após a 

hipertensão, são a diabetes, deficiência física, epilepsia, alcoolismo e hanseníase, 

respectivamente. 

 

Na faixa de 0 a 15 anos apresentaram-se 2 casos de deficiência física em Barra do 

Jacaré. Barra do Açu foi à localidade que apresentou o maior número de casos de 

doenças, seguido por Pipeiras e Palacete. Os dados referentes a doenças no 5º 

Distrito são apresentados no Quadro 4.4.4-8. 
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QUADRO 4.4.4-8: RESUMO DAS DOENÇAS NOTIFICADAS EM JUN/2008 NO 5° DISTRITO  

DOENÇAS REFERIDAS 
LOCALIDADE 

FAIXA 

ETÁRIA 

(ANOS) ALC CHA DEF DIA DME EPI HA HAN  MAL TB  

0 a 14 anos - - - - - 2 - - - - 

15 anos e mais 1 - 1 13 - 4 82 - - - Mato Escuro 

Total 1 - 1 13 - 6 82 - - - 
0 a 14 anos - - 2 - - - - - - - 

15 anos e mais 1 - 1 10 - 4 79 1 - - 
Barra do 
Jacaré ou 
Enjeitado 

Total 1 - 3 10 - 4 79 1 - - 
0 a 14 anos - - 1 1 - - - - - - 

15 anos e mais - - 19 33 - 1 170 1 - - Barra do Açu 

Total - - 20 34 - 1 170 1 - - 
0 a 14 anos - - - - - - 1 - - - 

15 anos e mais 2 - - 26 - 1 101 - - - Pipeiras / 
Palacete 

Total 2 - - 26 - 1 102 - - - 
0 a 14 anos - - 1 - - - - - - - 

15 anos e mais - - 4 9 - - 64 - - - 
Azeitona / 

Alto do 
Cordeiro 

Total - - 5 9 - - 64 - - - 
0 a 14 anos - - - - - - - - - - 

15 anos e mais - - - 11 - 1 58 - - - Sabonete 
Total - - - 11 - 1 58 - - - 

0 a 14 anos - - 4 1 - 2 1 - - - 
15 anos e 

mais 
4 - 25 102 - 11 554 2 - - 5º Distrito 

Total 4 - 29 103 - 13 555 2 - - 
Legenda:  

ALC- Alcoolismo CHA- Chagas DEF- Deficiência DIA- Diabetes 
DME- Distúrbio Mental EPI- Epilepsia HÁ- Hipertensão Arterial  
HAN- Hanseníase MAL- Malária TB- Tuberculose  

 

 

A maior parte das gestações no 5° Distrito acontecem sem problemas, na faixa 

estaria de 20 anos ou mais. Dos 16 casos de gestantes, somente 2 se deram em 

mulheres entre 10 e 19 anos. As gestações ocorreram regularmente distribuídas 

pelas localidades (Quadro 4.4.4-9). 
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QUADRO 4.4.4-9: GESTAÇÕES REGISTRADAS EM JUN/2008 

CONDIÇÃO REFERIDA GES (GESTAÇÃO) FAIXA 

ETÁRIA 

(ANOS) 
MATO 

ESCURO

BARRA DO 

JACARÉ OU 

ENJEITADO 

BARRA DE 

AÇU 
PIPEIRAS/ 
PALACETE

AZEITONA

/ALTO DO 

CORDEIRO

SABONETE 
RESUMO 

DO 5° 
DISTRITO 

10 a 19  1 - - 1 - - 2 

20 e mais 3 3 3 1 2 2 14 

Total 4 3 3 2 2 2 16 

 

No 6o Distrito, as unidades de saúde disponíveis são o Posto de Urgência Barcelos e 

o Posto de Palacete.  

 

f) Espaços e Organizações Sociais 

 

A sociabilidade comunitária dessas localidades se realiza, especialmente, em eventos 

promovidos pelas associações de moradores ou pelas organizações vinculadas às 

entidades religiosas. As praças, Igrejas e sedes de associação são os principais locais 

de encontro. 

 

A prática religiosa é muito comum entre os moradores desses Distritos, que estão 

divididos entre a fé católica e a protestante. Em todas as localidades visitadas, há, ao 

menos, um templo  de cada uma das duas religiões. (Fotos 21 e 22). A ida a igreja é 

regular, variando de uma vez por semana a uma vez por mês. Cada localidade 

homenageia um santo e no dia do padroeiro costuma ser organizada uma celebração 

festiva. 
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A participação nos eventos protagonizados pela igreja, seja a católica, seja a 

protestante, corresponde usualmente ao momento de maior interação comunitária. 

A população local carece de oferta, ou estímulo para participar e produzir outros 

movimentos culturais que a integre. 

 

O associativismo de moradores também promove a reunião comunitária da região. 

Nos encontros entre os membros das associações, além de discutir os problemas 

locais de infra-estrutura e moradia, também são debatidos temas relacionados ao 

desenvolvimento das atividades de subsistência da população. Foram encontradas 

associações de moradores nas seguintes localidades da AID: Cazumbá e Sabonete, 

Mato Escuro, Praia do Açu, Pipeiras, Barcelos e Caetá. Em alguns desses locais, as 

associações também agregam produtores rurais e também pescadores (Mato Escuro 

e Praia do Açu). O que demonstra mais uma vez os vínculos existentes entre as 

questões de moradia e de geração de renda local. 

 

A vida social do município de São João da Barra é cotidianamente marcada pela 

política local. O fato de uma grande parcela dos moradores serem empregados em 

serviços administrativos públicos, somado a cultura de eventos protagonizados pelo 

Foto 21: Igreja católica da localidade de Azeitona. Foto 22: Assembléia de Deus da localidade de  
Mato Escuro. 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 37

poder público municipal promove o envolvimento direto e indireto da população na 

política partidária. Nota-se uma tendência bi-partida, entre a situação e a oposição 

(que se alternam no poder municipal). 

 

A mesma partilha da política, se reproduz na adesão às escolas de samba de São 

João da Barra – Chinês versus Congo. São João da Barra realiza uma grande festa no 

período de carnaval, com desfile de escolas de samba e blocos. As atividades se 

concentram, prioritariamente, no 1o Distrito, mas os moradores dos 5o e 6o não 

deixam de participar dessa festividade. Há de ser destacado que muitos moradores 

do 5º Distrito são proprietários de casas de veraneio tanto em Barra do Açu quanto 

em Grussaí. 

 

Outros importantes eventos sociais realizados nessas localidades, que mobilizam 

uma boa parte dos moradores, são os campeonatos de futebol. Cada comunidade 

tem seu próprio time. Os jogos são momentos importantes de sociabilização da 

comunidade local. 

 

A Foto 23, mostra as premiações recebidas pelo time de futebol da localidade de 

Bajuru, reunidas na prateleira mais alta de um dos bares da localidade. 

 

Foto 23: O Bar com sua “Sala 
de Troféus de Bajuru”. 
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As rádios comunitárias, espalhadas pelos dois municípios são o principal veículo de 

circulação das informações locais. São poucos os que possuem telefone ou televisão, 

mas praticamente todos têm um radinho de pilha, para escutar notícias e música. 

Alguns radialistas famosos ocupam os horários das emissoras com programas de 

notícias, telefonemas e entrevistas. Existe a prática dos moradores telefonarem para 

rádio para efetuar reclamações sobre serviços públicos e mandar recados para os 

políticos e administradores. 

 

Em São João da Barra, as emissoras mais ouvidas são Barra FM e Ultra FM. 

Existem outras emissoras menores, inclusive no 5o Distrito (Radio Atalaia FM 

Comunitária, (localizada em Mato Escuro e Rádio Diário FM, de Campos). Segundo 

o diretor da Rádio Barra FM a grande audiência se dá não só pela programação 

musical, mas, principalmente, pela prestação de serviços à comunidade, realizada no 

programa de Emilson Amaral, todos os dias na parte da manhã (de 08:00 às 12:00 

horas). A Ultra FM é uma rádio comercial, que funciona apenas há um ano e meio e 

tem abrangência em todo Norte Fluminense. Segundo informações obtidas em 

campo, o horário de maior audiência da rádio é na parte da manhã. 

 

g) Circulação Viária 

 

Em função da possibilidade de contar com a LLX para a implantação de melhorias 

nos trechos rodoviários de maior volume de tráfego na região, e da minimização dos 

impactos sobre áreas agrícolas e pequenas comunidades servidas por estradas 

vicinais, foi selecionada para as obras e operações do Porto do Açu a alternativa de 

roteiro  viário que faz uso da BR-101, da Rodovia dos Ceramistas (e de trechos de 

Avenidas em áreas urbanas de Campos de Goytacazes) para chegar a BR- 356 e 

assim adentrar o município de São João da Barra, seguindo até uma estrada vicinal 

correspondente ao eixo da RJ 240 – denominada localmente de Estrada de Caetá - 

que dará acesso ao terminal portuário, em Barra Açu. 
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As informações oficiais sobre tráfego, disponíveis na página do Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT e realizada pelo Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, só estão disponíveis para as rodovias 

BR-101 e alguns trechos da Ceramistas, dentre aquelas interconectadas com o 

empreendimento da LLX. Para as demais vias aqui consideradas como de influência 

direta, não existem informações disponíveis. 

 

Entretanto, como já mencionado, a LLX, por ocasião do licenciamento das obras de 

implantação da primeira etapa do Porto do Açu, contratou a realização de estudo 

sobre o fluxo viário, nas rodovias selecionadas para a circulação de veículos e 

mercadorias relacionadas às atividades do Porto. O método de análise do fluxo de 

circulação adotado foi a contagem mecânica (através do uso de contadores 

pneumáticos, durante 7 dias seguidos) e manual (durante 16 horas seguidas). Dos 

cinco pontos selecionados para contagem, apenas um deles encontra-se inserido na 

AID, o ponto 5 (Figura 4.4.4-4), referente à interseção da BR-356 com a RJ -240, 

na localidade de Caetá - que também dá nome a estrada que parte daí para o Sul do 

município, em direção ao Porto. 

 

 

Figura 4.4.4-4: Variação Diária 
Media Anual do Fluxo de Veículos –

Trevo de Caetá  
Fonte: NATRONTEC, 2007:25
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Os estudos realizados pela empresa  NATRONTEC, chegaram a um volume diário 

médio anual do fluxo de veículos nesse ponto. Na Figura 4.4.4-4 acima, é possível 

observar as proporções entre as direções tomadas pelos veículos. Nesse 

entroncamento, a maioria dos veículos tem como origem e destino às cidades de 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Dos veículos que tomam a estrada de 

Caetá ou são dela provenientes, a maior parte tem como  origem ou destino na 

cidade de Campos. Apenas uma pequena parcela provém ou destina-se a São João 

da Barra. 

 

Do número total de veículos contabilizados, cujo volume médio diário chegou a 

7.719,   478 referem-se a motos e bicicletas; 5.849 a automóveis e 1020 a caminhões 

e ônibus. As horas de maior movimento variam entre 9h e 20h. Em relação aos 

ônibus e caminhões, o período de maior movimento se estende de 8h até às 22h. 

 

Por conta da utilização desses trechos para o transporte de material para as obras e 

para as atividades do Porto do Açu, um dos resultados do estudo citado foi a 

elaboração de um plano de melhoria dessas vias, o qual se encontra atualmente em 

implantação.  

 

Já foram iniciadas obras de pavimentação  da estrada Caetá,  Bem como obras de 

melhoria das interseções entre os diferentes eixos viários que compõem a rota de 

acesso ao Porto. 

 

Com as obras da primeira etapa do Porto em execução, já se fazem sentir os efeitos 

do aumento do fluxo de veículos, estimado em um acréscimo de até cerca de 200 

caminhões por dia.  

 

Tendo em vista a média diária de veículos que tomavam a direção RJ-240 na 

interseção como se pode observar na Figura 4.4.4-4 acima, o acréscimo gerado 
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pelas obras representa uma considerável mudança no fluxo de tráfego nesta que é a 

principal via da AID. 

 

Qualquer população que sofra mudanças em seu fluxo habitual de trânsito, 

experimentará – senão tomar as medidas adequadas – um aumento em seus índices 

de acidentes. Quando se trata de uma população rural, ou semi-rural, pouco 

habituada a circulação veicular, o impacto poderá ser ainda maior. 

 

Os dois municípios da Área de Influência possuem um alto índice de “acidentes de 

trânsito”. As razões disso devem ser identificadas no tipo de circulação e uso dos 

espaços públicos das comunidades dessa região.  

 

É muito comum na região o uso de veículos de “tração animal”– carros de boi e 

carroças – bem como de bicicletas , não aptos para a circulação em rodovias, sem 

sinalização ou luzes para mobilidade noturna. Este fator, associado ao aumento do 

fluxo de veículos pesados, caracteriza uma situação de considerável susceptibilidade 

da região da AID à ocorrência de acidentes de trânsito . As Fotos 24 a 27 ilustram 

as características do transporte local e da informalidade das regras de sua circulação. 

 

Foto 24: Crianças conduzindo uma carroça movida 
a 2 cavalos. 

Foto 25: A bicicleta é um meio de transporte muito 
popular no 5º e 6º Distritos 
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A bicicleta, as motos, os carros de bois e as carroças (geralmente organizadas como 

vagões de trem, longíssimos, para o transporte de cana) são alguns dos veículos 

muito utilizados na região. Circulam tanto pelas estradas de terra como nas rodovias 

pavimentadas sem observar regras básicas de segurança.  Além de bicicletas e motos 

conduzidas pela contramão e no acostamento das estradas; é comum a ocorrência 

de gado solto na estrada cruzando  a pista e pondo em risco os veículos que por aí 

trafegam.  

 

A atitude cultural da população frente ao cumprimento e ao respeito das normas 

viárias regulamentadas, assim como das normas e dos valores não-explicitados na 

lei, correspondem ao padrão semi-rural e de baixo fluxo veicular encontrado nessas 

localidades. Hoje confluem duas modalidades de circulação no trânsito da região. 

Aquela acostumada a normativa rodoviária e ao ritmo intenso de trabalho, que 

caracteriza a dinâmica de  caminhões e caminhoneiros; e uma diversidade de meios 

de mobilidade com um padrão habituado à informalidade no trânsito e à  ao baixo 

fluxo de tráfego. (Foto 28). 

 

Foto 26: Meio de “transporte coletivo”  
típico de Quixaba. 

Foto 27: A utilização de carros-de-boi é muito 
comum em todo o 5º Distrito. 
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É comum nas localidades da AID a presença de pedestres e pessoas ao longo das 

estradas de terra. O deslocamento pedestre é recorrente, principalmente, entre as 

mulheres e as crianças que não circulam além dos perímetros de suas localidades de 

residência. Crianças também costumam correr e jogar bola nas estradas sem 

sinalização e pavimentação (Fotos 29 e 30). 

 

 

 

Foto 28: Motorista de motocicleta 
dirigindo o veículo sem capacete 

Foto 30: Um das estradas que cortam São João da 
Barra de Norte a Sul torna-se, na localidade de 

Campo de Areia, uma avenida de pedestres e área 
de sociabilização. 

Foto 29: Trabalhadores rurais retornam de suas 
roças para suas casas. 
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h) Segurança Pública: 

 
Para a pesquisa sobre este tema em São João da Barra e, sobretudo no 5º distrito, 

foram realizadas entrevistas com diferentes profissionais de instituições ligadas à 

Segurança Pública do município: Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil 

Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

 

Foi feita ainda, solicitação dos registros de incidências criminais ocorridas em São 

João da Barra, junto ao Instituto de Segurança Pública (ISP) – Núcleo de Pesquisa 

em Justiça Criminal e Segurança Pública, este de nível estadual, com sede no 

município do Rio de Janeiro. 

 

As informações fornecidas pelo ISP estão relacionadas às incidências registradas em 

todo município. Os dados disponibilizados para o ano de 2007 e 2008 (todo o 

município), contemplam o número de vítimas por delito. Já os dados de 2008, 

apresentados por divisão distrital, contemplam apenas os registros por delito. Para 

composição dos dados, o instituto levou em consideração a antiga divisão distrital e 

não a atual divisão apresentada na introdução deste relatório. 

 

1) Estrutura, Equipamentos e Efetivos: 

 Polícia Civil: 

A Delegacia Policial de São João da Barra - 145ª DP está locada na Praça da 

Boa Morte s/nº, sede municipal. Sua estrutura atual é de 2 viaturas, 12 

policiais, além do delegado. Os plantões são realizados por apenas um policial. 

A delegacia não possui carceragem e após o registro de ocorrência, os presos 

são encaminhados para a Delegacia Legal de Campos dos Goytacazes - 134ª 

DP. 

 

  Polícia Militar: 

A 5ª Companhia de Polícia Militar de São João da Barra, sediada em Atafona, 

é uma extensão do 8º Batalhão de Campos dos Goytacazes, funcionando 
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como centralizadora dos comandos. Para o policiamento de todo município 

conta ainda com cinco Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPO), 

espalhados, estrategicamente, pelos Distritos, a saber: 1º Distrito: Grussaí, São 

João da Barra; 5º Distrito: Barra do Açu e Sabonete; e 6º Distrito: Barcelos. 

 

O total de efetivo que realiza o policiamento em São João da Barra pode 

chegar a 70 homens, dependendo das necessidades exigidas, mas normalmente 

a 5ª companhia e cada um dos destacamentos funcionam com 

aproximadamente cinco policiais e uma viatura. 

 

Durante entrevista com representante do DPO de Atafona, estes 

manifestaram suas percepções sobre mudanças no contexto de segurança do 

município. Apontam que o número de furtos e roubos a residências vem 

aumentando nos meses recentes (entrevista feita em julho 2008).  

 

Uma crítica do policial entrevistado foi quanto ao efetivo dos grupamentos do 

município e equipamentos disponíveis. Em sua opinião, com os números 

atuais o trabalho já está dificultado e, com a previsão de crescimento da 

população, incentivado pela construção do Porto, esta deficiência tende a ficar 

ainda mais crítica.  

 

Em contrapartida, há a previsão de que a 5ª Companhia em Atafona se torne 

um Batalhão independente sendo responsável pelo policiamento do 

município, o que poderá equacionar as deficiências atuais. 

 

  Guarda Civil Municipal: 

A Guarda Civil Municipal de São João da Barra possui um efetivo de 59 

guardas, utilizando 5 viaturas (3 motos, 2 carros e 1 trailer). 
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Cobrem todo município com guardas dentro dos Postos de Saúde, escolas e 

outros prédios públicos. Além da sede na BR-356 em São João da Barra, a 

Guarda Civil Municipal possui mais dois pontos de apoio, um no prédio da 

Prefeitura e outro em quiosque na BR-356, na localidade de  Cajueiro. 

 

  Defesa Civil: 

O efetivo da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São João da Barra é 

formado por 42 pessoas: 1 coordenador, 1 subcoordenador, 1 engenheiro civil, 

8 agentes (fiscalização), 9 rádio operadores, 5 auxiliares administrativos, 17 

salva-vidas (no verão este efetivo sobe para 124 salva-vidas). De equipamentos 

estão providos de dois automóveis, uma lancha e mais alguns equipamentos 

para salvamentos a afogados. 

 

A Defesa Civil possui um Plano de Contingência e Operação com a finalidade 

de estabelecer diretrizes para atendimento a emergências. Sua atuação se dá de 

acordo com a natureza do evento e da área atingida, levando em consideração 

as características geográficas e a infra-estrutura existente nos locais de risco, 

predefinidos através de estudos realizados pelos técnicos da Coordenadoria. 

 

 Corpo de Bombeiros: 

O DBM 3/5 São João da Barra é um destacamento do 5º GBM de Campos 

dos Goytacazes. O efetivo deste destacamento é de 55 militares, mas atuam 

com a presença de 8 a 10 militares em serviço durante 24 horas. Recebem 

reforço de guarda-vidas no verão. Possuem 5 viaturas, sendo 3 operacionais 

(Auto Bomba Tanque, Auto Busca e Salvamento Leve e Auto Quadriciclo) e 2 

administrativas (carro de passeio). 

 

O Quadro 4.4.4-10, a seguir, apresenta um resumo da estrutura da segurança no 

município, com os órgãos de segurança existentes em São João da Barra e os pontos 

do município onde estão alocadas. 
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QUADRO 4.4.4-10: ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E SUAS UNIDADES TERRITORIAIS 

ÓRGÃO EFETIVO EQUIPAMENTOS UNIDADE TERRITORIAL 

5ª Companhia de Polícia 
Militar e DPO’s De 30 a 70 5 viaturas 

Atafona (5ª Cia), São João da 
Barra, Grussaí, Barra do Açu, 

Sabonete e Barcelos 
145º Delegacia de Polícia Civil 12 2 viaturas São João da Barra 

Guarda Civil Municipal 59 5 viaturas (3 motos, 
2 carros e 1 trailer) SJB e Cajueiro 

DBM 3/5 55 
5 viaturas (3 

operacionais e 2 de 
socorro) 

Atafona 

Defesa Civil 42 2 viaturas e 1 lancha São João da Barra 
 

 

2) Registros e Estatística de Incidências Criminais: 

 

Tomando por base os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) – Núcleo de 

Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública –, a análise das incidências 

criminais no Município de São João da Barra se deu a partir da sua distribuição 

espacial, no ano de 2007 e nos cinco primeiros meses de 2008. 

 

A partir de avaliação dos dados das ocorrências registradas no município, 

segundo Demonstrativo Mensal das Incidências Criminais na área da 145ª DP 

São João da Barra (2007), apresentados no Quadro 4.4.4-11, percebe-se que os 

cinco tipos de delitos mais freqüentes ao longo do ano de 2007 foram: furto, 

lesão corporal dolosa, ameaça, lesão corporal culposa (vítimas de crimes de 

trânsito) e roubo. Os números do quadro indicam a quantidade de vítimas por 

registro. 

 

A Figura 4.4.4-5 apresenta a porcentagem dos delitos praticados, com maior 

número de vítimas. Em maior grau registrou-se os furtos com 33% do total, 

acompanhado de lesão corporal dolosa (19%). O acompanhamento dos crimes 

relacionados ao trânsito é importante para a região, uma vez que o tráfego na 
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região vem aumentando consideravelmente e o comportamento deste indicador 

pode orientar estratégias a serem adotadas sobre a questão. . 

 

Observa-se em 2007, que ocorrências  de lesão corporal culposa originada em 

acidentes de trânsito responderam por 10% do total de número de vítimas.  

 

Outros eventos, cujo monitoramento se faz importante em regiões sujeitas a 

rápido crescimento urbano, estão ligados à produção policial, no que diz respeito 

à apreensão de drogas, armas apreendidas e prisões efetuadas. No diretório 

analisado, os registros de cada evento apontam uma porcentagem de 2% do total 

de vítimas registradas para todo o período. 

 

33%

19%
16%

10%

3%

2%

2%

13%
2%

Furtos

Lesão Corporal Dolosa

Ameaça (vítima)

Lesão Corporal Culposa (crime
de trânsito)

Roubos

Prisões

Armas Apreendidas
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 Figura 4.4.4-5: Porcentagem de vítimas registradas por delito cometido em 

2007, segundo dados do ISP.
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QUADRO 4.4.4-11: DEMONSTRATIVO MENSAL DAS INCIDÊNCIAS CRIMINAIS NA ÁREA DA 145ª DP  
(SÃO JOÃO DA BARRA) – 2007 

 

 

INCIDÊNCIAS CRIMINAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS
Homicídio Doloso - - - 2 - 1 - 3 - - - - 6
Tentativa de Homicídio - - - - - 2 - 1 1 - 1 - 5
Lesão Corporal Dolosa 17 29 18 15 11 15 9 9 18 22 23 19 205
Estupro - 2 - - - - - - - - - - 2
Atentado Violento ao pudor - - - - - - 1 - - 1 1 - 3

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO
Homicídio Culposo - - - - - - 5 2 1 - 4 1 13
Lesão Corporal Culposa 12 13 - 7 9 - 11 12 2 10 6 21 103

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA
Encontro de Cadáver 1 - - - - - - - 1 1 - 1 4

REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Roubo a Estabelecimento Comercial - - - - 1 - - 2 - - - - 3
Roubo a Residência - 1 - - 1 - - - - 1 2 1 6
Roubo a Veículo 1 1 - - - - - - - - - - 2
Roubo a Transeunte 3 1 - - - 2 - - - - - 1 7
Roubo em Coletivo - - - - - - - - - - - 1 1
Roubo de Aparelho Celular - - - 1 - - - - - - - - 1
Furto de Veículos 5 10 2 3 5 3 - 3 2 - 1 3 37
Estelionato - - 1 1 2 - 2 2 1 1 - 1 11

PRODUÇÃO POLICIAL
Apreensão de Drogas 1 4 - - 1 2 2 1 2 3 3 - 19
Armas Apreendidas - 1 - 3 1 2 1 9 1 2 1 1 22
Prisões 5 8 1 - - - - 2 3 4 1 2 26
Recuperação de veículo 2 1 5 - 2 - - - - - 1 1 12
Cumprimento de Mandado de Prisão 1 1 1 1 4 1 - 4 1 1 2 1 18

OUTROS REGISTROS
Ameaça (vítima) 15 10 19 18 4 11 17 8 12 16 9 27 166
Pessoas Desaparecidas 1 - 1 1 1 - - - - 3 - - 7

TOTAIS DE REGISTROS
Roubos 5 6 - 1 2 2 - 2 1 2 5 3 29
Furtos 33 52 31 32 32 28 30 33 19 18 25 25 358
Registros de Ocorrência 102 140 79 85 76 69 78 93 65 85 85 109 1066



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 50

Para as ocorrências com registros de janeiro a maio de 2008 (Quadro 4.4.4-12), 

segundo Demonstrativo Mensal das Incidências Criminais na área da 145ª DP 

São João da Barra, observa-se a mesma tendência do ano anterior para os delitos 

com maior número de vítimas registradas, diferenciando-se somente na ordem de 

importância, ficando o crime ameaça, como o segundo mais registrado.  
 

QUADRO 4.4.4-12: DEMONSTRATIVO MENSAL DAS INCIDÊNCIAS CRIMINAIS NA  
ÁREA DA 145ª DP (SÃO JOÃO DA BARRA) – 2008. 

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI TOTAL

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS
Homicídio Doloso 3 - - 2 1 6
Tentativa de Homicídio - 3 1 2 1 7
Lesão Corporal Dolosa 26 24 7 27 17 101
Estupro - - 1 - 1

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO
Homicídio Culposo - 3 2 1 2 8
Lesão Corporal Culposa 16 21 8 5 1 51

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA
Encontro de Cadáver 1 2 1 1 5

REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Roubo a Residência - 2 1 2 2 7
Roubo a Veículo 1 1 - 1 3
Roubo a Transeunte 2 2 - 1 - 5
Roubo a Banco - 1 1 - 1 3
Roubo de Aparelho Celular - - - 1 1
Furto de Veículos 5 4 3 2 4 18
Estelionato 2 1 3 - 1 7

PRODUÇÃO POLICIAL
Apreensão de Drogas 2 1 1 1 5 10
Armas Apreendidas - 1 1 4 4 10
Prisões - 2 1 - - 3
Recuperação de veículo 2 2 - 4 - 8
Cumprimento de Mandado de Prisão - 1 4 3 - 8

OUTROS REGISTROS
Ameaça (vítima) 22 15 24 22 20 103
Pessoas Desaparecidas - 4 2 - 1 7

TOTAIS DE REGISTROS
Roubos 4 7 5 4 6 26
Furtos 51 46 28 37 31 193
Registros de Ocorrência 135 142 95 119 100 591
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A Figura 4.4.4-6 apresenta a porcentagem dos crimes registrados com maior 

número de vítimas, nos cinco primeiros meses de 2008. 
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Como análise das ocorrências de 2008 utilizaram-se ainda os registros de incidências 

criminais distribuídas por distrito, ocorridas no período de janeiro a maio de 2008 

(Quadro 4.4.4-13). Os delitos, furtos e ameaças apresentam o maior número de 

registros considerando todo município e o 5º Distrito, foco principal dos estudos 

de diagnostico, segue esta tendência. Cabe ressaltar que estes dados são dos 

registros efetivados e não do número de vítimas por registro como nos casos 

discutidos anteriormente. 

 
QUADRO 4.4.4-13: INCIDÊNCIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS POR DISTRITOS 

DE JANEIRO A MAIO DE 2008 
UNIDADE GEOGRÁFICA/FREQÜÊNCIA 

INCIDÊNCIAS 1º 
DISTRITO

5º 
DISTRITO

6º 
DISTRITO

NÃO 

IDENTIFICADO 
TOTAL 

Vítimas de Homicídio Doloso 2 3 1  6 
Furtos 98 4 8 74 184 
Vítimas de Lesão Corporal Dolosa 33 3 4 13 53 
Ameaça 44 5 2 28 79 
Roubos 17 1 2 6 26 
Apreensão de Drogas 7 0 0 3 10 
Roubo a Transeuntes 3 1 0 1 5 

 

Figura 4.4.4-6: Porcentagem de vítimas registradas por delito cometido em 
2008, segundo dados do ISP. 
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3) Registro e Estatística de Ocorrências de Socorro: 

 
Segundo informações fornecidas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

de São João da Barra, existem alguns eventos adversos com maior incidência no 

município, apresentados a seguir. 

  Enchentes do rio Paraíba do Sul tendo como resultado o transbordo da caixa 

do rio; 

  Alagamentos em função de chuvas torrenciais; 

  Vendavais e ou ciclones extratropicais; 

  Erosão costeira na região do pontal de Atafona; 

  Salinização do manancial de capitação de água para consumo em geral. 

 

A coordenadoria também possui um mapeamento com registros de algumas 

ameaças como incêndio, explosão e invasão do mar, para melhor monitoramento 

destas áreas críticas. O Quadro 4.4.4-14 apresenta estas áreas. 

 
QUADRO 4.4.4-14: PONTOS CRÍTICOS 

LOCAL ENDEREÇO AMEAÇA 

Ind. Bebidas Thoquino Rua dos Passos, S/Nº, Centro Incêndio e Explosão 
Tecex Rua dos Passos nº 845 Incêndio 
Pontal Av Atlântica, Atafona Invasão do mar 
Posto Sanjaoanense Av Rotary Inflamável e Explosivas 
Posto Pioneiro Av Liberdade S/Nº, Grussaí Inflamável e Explosivas 

Posto Pontal Rua Alvino da Silva Lopes nº 77 
Atafona Inflamável e Explosivas 

Posto Shangrilá Av Rotary nº 215 S.J.B Inflamável e Explosivas 
Posto Glória II Br 356 S/Nº Barcelos Inflamável e Explosivas 
Posto Batol  Br 356 S/Nº Degredo Inflamável e Explosivas 
Posto Cazumbá Rua Principal, Cazumbá Inflamável e Explosivas 
Posto Petrobrás Rua Principal, Açú Inflamável e Explosivas 
 

Para o monitoramento das ocorrências de socorro registradas no município, 

efetivou-se contato com o DBM 3/5 São João da Barra, onde algumas 

informações foram coletadas. O Quadro 4.4.4-15 apresenta as ocorrências mais 

comuns observadas no município e o número de registros ao longo do ano de 

2007. 
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Um total de 485 eventos foi registrado neste período. As mais numerosas foram: 

afogamento, corte de árvore, colisão de veículos, apoio à paciente com transtorno 

mental, combate a inseto, fogo em vegetação, captura de animal e princípio de 

incêndio. 
 

QUADRO 4.4.4-15: OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS 

 

 

No Quadro 4.4.4-16, a seguir, são apresentadas de forma resumida, todas as 

informações relativas aos indicadores por localidade do 5º distrito, apresentados 

aqui, fornecendo um panorama da situação atual destes espaços. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Princípio de incêndio 4 2 1 3 1 1 5 2 19
Prevenção contra incêndio 1 3 4
Pequeno incêndio 0
Médio incêndio 0
Grande incêndio 0
Fogo em vegetação 1 8 5 2 2 2 1 3 24
Incêndio Florestal 0
Fogo em veículo 1 1 1 2 5
Explosão 0
Falso aviso de incêndio 1 1
Aviso de falso incêndio 0
Auxílio técnico 1 1 2
Fogo em GLP 0
Escapamento de gás 1 2 1 4
Prevenção 1 4 1 1 3 2 1 13
Outros 1 1
Colisão de veículos 4 7 5 2 1 4 2 1 3 3 8 40
Queda de veículo 2 1 1 2 1 7
Capotagem de veículo 1 1 2 1 1 1 2 9
Salvamento de pessoa 5 3 1 1 1 1 3 15
Falso aviso de socorro 1 1
Afogamento 21 14 26 12 17 17 18 13 21 11 32 202
Busca de pessoa 0
Busca de cadáver 4 4
Retirada de cadáver 1 1
APTM (Apoio a Paciente com 
Transtornos Mentais) 2 2 4 6 2 1 4 3 2 2 4 32

Combate à inseto 6 5 3 3 3 6 26
Corte de árvore 7 12 1 6 2 1 1 4 5 2 41
Retirada de animal 1 1 2
Captura de animal 1 5 3 2 1 2 3 4 21
Desabamento 1 1 2
Ameaça de desabamento 0
Esgotamento/Escoamento 0
Auxílio 2 2
Apoio operacional 2 2 2 1 7
Outros 0

16 77 55 47 39 34 31 28 23 33 32 70 485
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QUADRO 4.4.4-16: RESUMO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS INDICADORES POR LOCALIDADE DO 5º DISTRITO 
 

 

POPU-
LAÇÃO

UNIDADE 
PREDIAL

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS

 ESCOLAS ALUNOS
PROFES-

SORES
EQUIPA-
MENTOS

EFETIVO ACS
DOENÇAS     

2007
DOENÇAS     

2008
DESTINO DO 

LIXO
DESTINO 
DEJETOS

ABASTECI-
MENTO

ENERGIA / 
TELEFONIA

UNI-
DADE 

EFETIVO / 
EQUIPAMENTO

PONTOS 
CRÍTICOS

Água          
Preta

E. E. M. Francisco Alves Toledo
E. M. Luiz Ferreira de Almeida

E. M. Arlindo Mendonça

42
35
23

4
3
3

1 varicela - 1 Coleta pública Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE.

Linha telefônica 
residencial não 

disponível           
telefone público - 1 

Lavouras (abacaxi e 
maxixe),  micro-

mercearias, artesanato 
e pesca

Azeitona
Cerca de 

400

E. M. Manoel Grecy Mendonça
E. M. Manoel Francisco de 

Almeida (fechada)
44 6 1 anti-rábico - 1

coleta - 39,1% 
queimado ou 

enterrado - 58,3%  
céu aberto - 2,6%

Fossas e 
sumidouros   

fossas - 98,3% 
ceu aberto - 1,7%

Poços        
caixa d'água 

CEDAE

Energia elétrica - 98,3%
Linha telefônica 
residencial não 

disponível  telefone 
público - 1

Lavoura (maxixe, 
quiabo e cana), 

artesanato e pesca

Bajuru
E. M. Guilhermina Ignácio 

Mendonça 30 2 Fossas e 
sumidouros

Poços         
carro pipa 
CEDAE

Linha telefônica 
residencial não 

disponível.

Lavouras (mandioca, 
maxixe e quiabo), 

comércio, artesanato e 
pesca. 

Barra do 
Açu

Cerca de 
850      

E. M. Chrisanto Henrique de 
Souza 567 12

Posto de 
Urgência    

Ambulância

médicos - 4     
enfermeiro - 1   

técnico de 
enfermagem - 8

3

Dengue - 2
Varicela - 7

Atendimento 
anti-rábico - 3

Dengue - 11
Varicela - 6

coleta - 83,8% 
queimado ou 

enterrado - 15,1%  
céu aberto - 1,1%

Fossas e 
sumidouros

Rede 
abastecimento 

CEDAE       
região central - 

84%       
periféricas - 45% 

restante por 
poço ou 

nascente áreas

Energia elétrica - 97,7%
Calçamento e 
iluminação das 
principais ruas   

telefones públicos e 
residenciais

DPO
Guarda Civil Municipal- 

1                  
policiais militares - 3    

viatura - 1

Posto Petrobrás 
(Inflamável e 
Explosivas)

Comércio, serviços, 
turismo, lavouras 
(abacaxi, maxixe e 

quiabo) e pesca

Barra do 
Jacaré

Cerca de 
500 E. M. Manoel de Souza Gomes 185 8 1

coleta - 39,2% 
queima ou enterra - 

58,1%           
céu aberto - 2,7%

Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Energia elétrica - 96,6%
Linha telefônica 
residencial não 

disponível.

Lavouras e pesca

Campo de 
Areia

E. E. João de Sá Neto
E. M. Luis Délio Mendoça

E. M. Ângelo Antônio Mendonça

(fechada)
183
76

(fechada)
10
9

Programa 
Saúde 

Família     
ambulância

médico - 1      
enfermeiro - 1   

técnico de 
enfermagem - 1

2 anti-rábico - 2 dengue - 1 coleta pública Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Linha telefônica 
residencial não 

disponível           
Há telefones públicos

Pequenas lavouras, 
comércio, artesanato e 

pesca

Capela        
São Pedro

E. M. Manoel Nunes Barretos 36 2 coleta pública Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Linha telefônica 
residencial e pública não 

disponível

Lavouras (maxixe, 
batata e quiabo) e 

pesca.

Cazumbá E. E. João Coelho da Silva ? ? 2 coleta pública Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Energia elétrica 
deficitária            

Linha telefônica 
residencial não 

disponível  Há telefones 
públicos

Posto Cazumbá 
(Inflamável e 
Explosivas)

Olarias, comércio e 
lavouras.

Córrego 
Fundo

1 Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Linha telefônica 
residencial não 

disponível           
Há telefones públicos

Lavoura

Folha 
Larga

E. M. Manoel Alves Rangel 146 8 coleta pública Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Linha telefônica 
residencial não 

disponível
lavouras

Mato 
Escuro

Cerca de 
500 E. M. José Alves Barreto 219 8 Posto 

Urgência

médicos - 4     
técnico 

enfermagem - 2
1

atendimento anti-
rábico 2
dengue 1

Dengue - 5

coleta - 75,8%     
queima ou enterra - 

22,8%           
céu aberto - 1,3%

Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Energia elétrica - 100%
Einha telefônica 
residencial não 

disponível           
Há telefones públicos

Guarda Civil Municipal - 
1

Lavouras (abacaxi, 
maxixe e quiabo), 

pequenas mercearias e 
pesca

Pipeiras
Cerca de 

440

E. E. M. Luiz Gomes da Silva 
Neto 

E. M. Amaro José Viana 

91
(fechada) ? 1

verrugas 
anogenitais 
venéreas - 1

Dengue - 2

coleta - 46,4%    
queima ou enterra - 

53%            
céu aberto - 0,7%

fossas - 99,3%   
céu aberto - 0,7%

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Energia elétrica - 99,3%
Linha telefônica 
residencial não 

disponível           
Há telefones públicos

Lavouras, usina de 
açúcar (Barcelos), 

comércio, artesanato e 
pesca

Quixaba E. M. Manoel Luis Nogueira 30 2
Posto 

Urgência  
ambulância

médicos - 6     
técnico 

enfermagem - 1 
1 varicela - 3 coleta pública Fossas e 

sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Linha telefônica 
residencial não 

disponível           
Há telefone público

Lavouras, abatedouro, 
fabrica de esteiras de 

taboa, pesca e 
comércio 

Sabonete
Cerca de 

440
Pré Escola José Marcelo de A. 

Xavier 19 2

Unidade 
Mista de 
Saúde      

Policlínica 
Sabonete    

ambulância

médicos - 12 1 anti-rábico - 1 Dengue - 1

coleta - 47,3%     
queima ou enterra - 

52,7%           
céu aberto - 2,6%

Fossas e 
sumidouros

Poços         
caixa d'água 

CEDAE

Energia elétrica - 100%
Linha telefônica 
residencial não 

disponível

Policial Militar - 1 Lavouras, olaria e 
comércio

SEGURANÇASAÚDE INFRA-ESTRUTURAEDUCAÇÃO
LOCALI-

DADE

O fato dos ACS atuarem em mais de uma localidade, faz com que a soma dos mesmos na tabela seja maior que o número real 
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4.4.4.2 Caracterização das Localidades de São João da Barra 

 

Barra do Açu (5o Distrito) 

 

Barra do Açu, localizada no 5° Distrito, porção sudeste do município de São João da 

Barra, dista cerca de 50 km de São João da Barra e de Campos dos Goytacazes, e 

possui cerca de 900 habitantes. 

 

O balneário de Barra do Açu localiza-se na faixa litorânea do município, ao Sul de 

Atafona e Grussaí. Embora seja uma localidade caracterizada por uma grande taxa de 

residências destinadas à ocupação ocasional, em virtude do turismo de veraneio, pode-

se notar uma população residente, numericamente, superior às demais localidades do 

5º Distrito que foram visitadas. 

 

O turismo de veraneio mobiliza a vida social do Açu nos meses de verão, férias e no 

período das festividades. Essa sazonalidade é marcante na vida social, pois alterna 

períodos de aumento abrupto da população e das demandas por produtos e serviços 

locais, com períodos de baixa ocupação e poucas oportunidades de geração de renda. 

 

A distribuição das edificações apresenta uma heterogenia, tanto no que diz respeito à 

concentração quanto a qualidade e conservação. De uma forma geral, pode-se dividir 

Barra do Açu nas seguintes áreas: centro, a periferia do Centro e faixas litorâneas, 

Norte e Sul. 

 

No centro (Foto 31) encontra-se o maior adensamento da população que reside 

permanentemente no Açu. Por extensão, corresponde a área que apresenta tanto o 

maior número de edificações, quanto a mais completa oferta de bens e serviços. Assim 

nota-se uma atividade econômica composta por toda a sorte de estabelecimentos 

comerciais, de salão de beleza ao posto de combustível, de restaurantes aos mercados. 

 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 56

Há uma boa oferta de serviços públicos, tais como posto dos correios, posto de saúde 

(Foto 32), escola pública, telefones públicos e residenciais, internet banda larga, 

calçamento e iluminação das principais ruas, algumas praças e água encanada tratada e 

distribuída pela CEDAE. 

 

 

A presença desta infra-estrutura de bens e serviços faz com que Barra do Açu  seja 

referência para atendimento das necessidades de outras localidades, tais como, Capela 

São Pedro, Azeitona, Bajuru e Mato Escuro.  

 

A principal reclamação dos entrevistados em barra do Açu está relacionada com a 

pequena oferta de empregos, insuficiente para atender a demanda comunitária - o que 

se reflete claramente nas expectativas da população em relação ao empreendimento 

portuário. 

 

A periferia do centro corresponde à área próxima a rua do Brejo Comprido, que de 

fato fica à margem de um brejo. Segundo uma moradora local, um dos principais 

problemas locais corresponde aos alagamentos que ocorrem durante o período de 

chuvas e que danificam as moradias situadas ao longo desta rua. A distribuição 

irregular de energia elétrica também foi alvo de queixas, por proporcionar 

inconvenientes aos moradores, dentre os quais, a perda de eletrodomésticos. 

Foto 31: Rua principal da Barra do Açu. Foto 32: Posto de Urgência de Barra do Açu.
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A faixa litorânea (Foto 33) pode ser caracterizada como uma área tipicamente ocupada 

por residentes temporários, ou seja, que vão para Barra do Açu somente para o 

turismo de veraneio. Há um grande número de residências nesta área, mas taxa de 

ocupação inferior à encontrada no centro. O número de edificações na faixa litorânea 

também diminui de concentração na medida em que se afasta da região mais central, 

tanto ao Norte (em direção à área do Porto do Açu), quanto ao Sul (em direção a lagoa 

do Açu e a Campos dos Goytacazes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área sul as casas são grandes, com um ou dois pavimentos, na maioria dos casos 

possuem um quintal, são mais novas e mais bem conservadas. Nesta área, também 

foram localizadas algumas pousadas. 

 

Na área Norte a ocupação imobiliária é bem mais esparsa, onde habitam moradores 

permanentes. As moradias são menores e apresentam pior estado de conservação. Foi 

observada também a presença de alguns barracos de madeira. As ruas não são calçadas, 

nem iluminadas, não há telefones públicos e falta, inclusive, encanamento de água 

potável. 

 

Segundo dados do estudo do CRA (2008), no núcleo central, 84% das residências tem 

abastecimento de água pela rede pública. No restante das casas a água é adquirida 

através poço artesiano ou nascente. Já na área mais periférica, apenas 45% das 

Foto 33: Casa da faixa litorânea 
da Barra do Açu. 
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residências tem abastecimento de água pela rede pública. O principal recurso de 

esgotamento sanitário, utilizado em praticamente todas as casas da localidade, são as 

fossas sépticas. Quanto à coleta de lixo, no núcleo central, 93% recebem o serviço e, 

na área periférica, apenas 70%. O lixo não recolhido costuma ser queimado ou 

enterrado. 

 

O transporte público municipal é deficitário e os moradores são atendidos, 

principalmente, por linhas intermunicipais de Campos dos Goytacazes. 

 

A economia baseia-se no comércio local, nos serviços, no turismo, na lavoura e na 

pesca. Nas épocas de veraneio aumentam as oportunidades de trabalho para os 

moradores locais, especialmente no setor de comércios e serviços. Os produtores 

rurais e os pescadores também aumentam sua produção, uma vez que podem vendê-la 

para os estabelecimentos que servem ao turismo de veraneio, ou diretamente aos 

turistas. O artesanato local também é uma atividade beneficiada nesses períodos. 

 

Em Barra do Açu está o Centro de Oportunidades dos Artesãos de Praia do Açu -

COARAÇU, uma organização não-governamental que procura recursos para o 

desenvolvimento de projetos que possam estimular a produção de artesanato local e a 

defesa das causas ambientais – missão que é difundida no próprio slogan da ONG 

“Preservando a natureza e fazendo arte” (Foto 34).  

 

Essa organização já desenvolveu alguns eventos relacionados às causas ambientais – 

como caminhadas ecológicas e aulas de educação ambiental -, mas, nos últimos 

tempos, voltaram-se mais ao fomento do artesanato local. Existiam cerca de 15 

artesãos associados a entidade, que trabalham com o uso de diferentes técnicas e 

matérias-primas: conchas, sementes, argila, crochê, retalhos, madeira etc. Segunda a 

diretora da ONG, toda a produção é vendida em Barra do Açu, principalmente, nos 

meses de verão. 
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A Associação de Moradores, Produtores e Pescadores da Praia do Açu é outra entidade 

civil presente nessa localidade. Além de sediar a representação da comunidade, a 

associação recebe em sua sede crianças menores que ali permanecem em sistema de 

creche enquanto os pais trabalham. 

 

Mato Escuro (5o Distrito) 

 

Mato Escuro está localizado na porção Sudoeste do município, dista cerca de 40 km do 

centro de São João da Barra e cerca de 35 km de Campos dos Goytacazes. Possui cerca 

de 520 habitantes. 

 

As principais atividades econômicas desenvolvidas nessa localidade são: lavouras de 

abacaxi, maxixe e quiabo; pequenos estabelecimentos comerciais como restaurantes, 

mercearias, drogaria, posto de combustível, cabeleireiro; e serviço público. 

 

O esgoto é tratado através fossas sépticas e sumidouros. A água potável é fornecida 

gratuitamente pela CEDAE através de um caminhão pipa que abastece as cisternas de 

cada residência. Segundo estudo da CRA (2008), 100% das residências tem 

abastecimento de água por poço ou nascente e possui fossa. , 74,17% tem coleta de 

lixo e o restante queima ou enterra. 

Foto 34: A equipe da Ecologus 
conversa com a última presidenta da 
COARAÇU, em outubro de 2007. 
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Como já descrito, a localidade possui um posto de saúde, e uma escola pública. Alguns 

adolescentes da comunidade freqüentam a universidade, em Campos dos Goytacazes, 

custeada pela Prefeitura Municipal. 

 

Não existem linhas telefônicas residenciais nessa localidade, que possui uma 

quantidade razoável de telefones públicos e um posto dos correios. O principal meio 

de comunicação local são as rádios comunitárias que operam na região. 

 

Os principais eventos sociais aí realizados costumam ser organizados pelas igrejas 

evangélica e Assembléia de Deus. Existe também um clube local chamado Lumar, que 

promove algumas festas, e cedia inúmeras reuniões, de cunho político, informativos, 

etc. (Foto 35). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Foram apontados pela população local como os principais problemas e demandas 

sociais a falta de oportunidades de trabalho e a deficiência do transporte público. A 

primeira, pode-se atribuir ao fato dos jovens não desejarem mais viver de atividades 

agrícolas, como seus pais, também em função da queda da produtividade da mesma 

nos últimos anos. A segunda, refere-se a um problema encontrado em toda região do 

5o Distrito, relativa à deficiência do transporte público municipal. 

 

Foto 35: Reunião informativa 
realizada no Clube Lumar pela 

LLX em maio de 2008. 
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Uma importante entidade civil representativa dos interesses locais é a Associação de 

Moradores e Produtores de Mato Escuro. Na sede dessa organização funciona o posto 

dos Correios (Foto 36). São realizadas reuniões regulares com os moradores e a 

entidade encontra-se organizada em secretarias temáticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Água Preta / Concha II / Fazenda Papagaio (5o Distrito) 

 

Água Preta encontra-se distante cerca de 30 km de São João da Barra e 35 km de 

Campos dos Goytacazes. Localiza-se nas margens da uma pequena estrada de terra, 

que liga a BR-356, ao Sul do município. 

 

Assim como grande parte das localidades do 5o Distrito, sua economia baseia-se na 

produção agrícola de pequenas lavouras, principalmente, de abacaxi e maxixe. Na 

região mais central, encontram-se mercearias, bares e um posto de gasolina, que 

movimentam a pequena economia local. . 

 

Água Preta possui 3 escolas, 2 municipais e 1 estadual. Contudo, parte das crianças 

dessa localidade freqüentam a escola de Mato Escuro. 

 

Foto 36: Agência dos correios em Mato Escuro. 
Neste caso, esta agência é responsável pelas 

correspondências de outras localidades como 
Campo da Praia e Água Preta. 
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Na localidade se observa a existência de um transporte público municipal regular. A 

coleta de lixo também é realizada regularmente pela Prefeitura. O esgoto é destinado às 

fossas sépticas e sumidouros. Uma parte da água consumida é potável e distribuída 

gratuitamente pela CEDAE,através das caixas de água instaladas pelo poder público. 

Outra parte é obtida através de poços artesianos. 

 

Um dos principais problemas e demandas dessa comunidade refere-se à evasão 

populacional para outras cidades devido à ausência de empregos. A falta de 

oportunidades de trabalho, segundo os moradores, também é responsável pelo 

aumento do alcoolismo na comunidade. Um problema de ordem infra-estrutural 

também foi mencionado: a falta de iluminação na rua. 

 

Dentre os problemas de saúde mais rotineiros, sofridos pela população de Água Preta, 

estão a diabetes e a pressão alta. A população dessa localidade recorre, mais 

freqüentemente, ao posto de saúde instalado em Mato Escuro. Porém, para os 

atendimentos mais complexos e para os partos, os moradores recorrem à estrutura 

hospitalar de Campos dos Goytacazes. 

 

Só há um telefone público na localidade, não há telefones residenciais e posto dos 

correios. Os moradores se deslocam para Mato Escuro em busca destes serviços. A 

rádio comunitária da região é o principal veículo de transmissão e circulação de 

informações. 

 

Concha II e Fazenda Papagaio são duas aglomerações habitacionais de baixa densidade 

populacional. Devido a proximidade com Mato Escuro, se dirigem a essa localidade 

para o cumprimento das necessidades básicas de consumo e de serviços. Concha II 

possui hoje cerca de 10 casas. Existe na localidade um pequeno colégio. Os moradores 

dessa localidade também freqüentam Enjeitado, que está mais adiante na mesma 

estrada que lhe dá acesso. 
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Pipeiras / Enjeitado / Estrada do Ingá (5o Distrito)  

 

Localizada nas proximidades da Lagoa do Taí, cabeceira do Rio Doce, Pipeiras está 

distante cerca de 30 km de São João da Barra e 25 km de Campos dos Goytacazes. 

Residem aí cerca de 450 habitantes. A localidade se situa nas margens da estrada de 

terra que se inicia na BR 356 rumo ao Sul do município. 

 

As residências têm abastecimento de água por poço – embora esta seja reconhecida 

pelos moradores com de má qualidade. Utilizam-se também de -, nascente ou do 

sistema de caixa de água instalada pela Prefeitura. Segundo dados do CRA (2007), 

47,37% tem coleta de lixo e o restante é queimado ou enterrado. As casas possuem 

fossas ou sumidouros, como sistema de esgotamento sanitário. 

 

A economia baseia-se no comércio local, na lavoura, na pesca e algumas pessoas 

trabalham na usina de cana de Barcelos. A produção agrícola costuma ser vendida na 

“feira da roça”, que ocorre em Campos e em São João da Barra. 

 

Não há postos de saúde em Pipeiras, e seus habitantes são atendidos no posto de saúde 

de Palacete, localidade vizinha. (Foto 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Posto de saúde 
de Palacete.
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Nessa localidade está sediada a Associação de Moradores de Pipeiras,  uma das mais 

ativas associações de São João da Barra. Costumam realizar reuniões e eventos 

periódicos com os moradores locais, que participam ativamente. Uma das atividades 

em desenvolvimento pela associação é construção da igreja. Enquanto não se conclui a 

obra, as missas têm sido realizadas em terrenos particulares, reunindo grande parte da 

população. A Associação também promove atividades de apoio escolar para as crianças 

de Pipeiras (Foto 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os entrevistados apontaram como principais problemas e demandas sociais a falta de 

capacitação para formação de trabalhadores e para os próprios agricultores, que 

também padecem da falta de assistência técnica para desenvolvimento de alternativas 

produtivas. 

 

Foi identificado como únicos equipamentos de lazer e sociabilidade dessa localidade 

uma quadra de esportes e as praças de Enjeitado e Pipeiras, localizada em sua área 

central. 

 

A localidade de Enjeitado está muito próxima de Mato Escuro, sendo considerada 

como se fosse um bairro desta ultima. A própria Associação de Moradores de Mato 

Escuro abrange a comunidade de Enjeitado,  assim como os serviços públicos e os 

estabelecimentos comerciais aí disponíveis. 

Foto 38: Vista frontal do prédio 
onde funciona a Associação 

Comunitária de Pipeiras 
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Estrada do Ingá parece ter sido um núcleo habitacional maior do que é hoje em dia. 

Evidências disto é a existência de um prédio onde costumava funcionar a antiga escola 

(Figura 39). Moradores atestaram que houve uma evasão dos membros dessa 

comunidade. Por isso, praticamente não há mais serviços nem estabelecimentos 

comerciais em Estrada do Ingá e seus moradores se dirigem a Mato Escuro para 

atender suas necessidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra do Jacaré (5o Distrito)  

 

Barra do Jacaré se localizada na divisa de município entre São João da Barra e Campos 

dos Goytacazes, está distante cerca de 38 km de São João da Barra e 30 km da cidade 

de Campos dos Goytacazes, possuindo cerca de 450 habitantes. Situa-se em 

entroncamento de estradas vicinais municipais – SB 48 e SB 52 –, com acesso desde a 

RJ-216. 

 

Todas as residências têm abastecimento de água por poço ou nascente e possuem fossa 

ou sumidouro.  O lixo é coletado pela metade,  sendo o restante é queimado ou 

enterrado. O transporte público municipal é deficitário, sendo atendido por linhas 

intermunicipais de Campos dos Goytacazes. 

 

Foto 39: Antiga escola 
de Estrada do Ingá. 
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Segundo os moradores locais, a falta de oportunidades de trabalho tem sido 

responsável pela evasão de moradores, famílias ou filhos, de Barra do Jacaré. A 

principal atividade econômica da localidade é a agricultura. O único estabelecimento 

comercial existente é um posto de gasolina. 

 

A dificuldade com transportes e a falta de pavimentação das estradas são um outro 

fator que caracteriza o isolamento dessa comunidade, conforme testemunhado pelos 

próprios moradores. 

 

Nessa localidade há uma escola de ensino fundamental, que comporta 123 alunos e 6 

professores. 

 

Sabonete (5o Distrito)  

 

A localidade de Sabonete, localizada no 5° Distrito,  na porção Sudoeste do município 

de São João da Barra,  dista cerca de 38 km de São João da Barra e cerca de 25 km de 

Campos dos Goytacazes, possuindo cerca de 450 habitantes. Boa parte da população 

local está concentrada às margens da rua principal, onde também são oferecidos 

serviços, tais como: mercado, restaurante, açougue, correios etc. 

 

Mesmo apresentando um maior número de serviços, a principal atividade econômica 

de Sabonete continua sendo a agricultura. Outra importante fonte de postos de 

trabalho são as olarias instaladas nesta localidade. 

 

Nesta localidade está  situado o maior posto de saúde da região, contando com uma 

unidade mista de saúde e uma policlínica.  

 

Outro importante marco da presença do poder público refere-se a construção da sede 

da Subprefeitura do 5o Distrito, em Sabonete. A Pastoral da Criança também está 

presente na localidade e presta assistência às gestantes e as crianças até 5 anos. 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 67

 

Há em Sabonete uma escola municipal de educação infantil, , onde além do ensino 

fundamental é implantado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

 

A localidade conta com  telefones públicos, na agência dos correios e em pontos 

espalhados pela cidade. Contudo, o principal veículo de comunicação é a rádio 

comunitária local, bastante ouvida pela população. 

 

A Associação de Moradores de Cazumbá e Sabonete é bastante ativa. Lá funciona o 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), cursos de informática e a agência 

dos Correios. Além disso, é ela quem administra o revezamento e os cuidados com os 

equipamentos agrícolas cedidos pela Prefeitura, para o uso coletivo dos moradores 

dessa localidade. Os tratores ficam estacionados no terreno da sede da Associação. 

Também são realizadas reuniões freqüentes com os moradores. 

 

Cazumbá (5o Distrito)  

 

Cazumbá, distante cerca de 30 km de Campos dos Goytacazes e situa-se entre duas 

estradas de terra que saem de Quixaba, a Sudeste, rumo a Barcelos, ao Norte, passando 

por Pipeiras. 

 

Em função das olarias presentes nesta localidade (como a Cerâmica Cazumbá), 

Cazumbá oferece um maior número de serviços, constituindo num pequeno centro 

urbano que atende também à população das comunidades vizinhas. Podem-se destacar 

os seguintes serviços: cartório, loja de cerâmica, posto de gasolina, mercearias, açougue 

e lojas de materiais de construção. Além de movimentar a economia local, as olarias 

são responsáveis pela geração de um número expressivo de empregos para a 

comunidade. A atividade agrícola ainda assim se mantém como importante fonte de 

renda e subsistência dessa população. 
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Estão instalados na localidade, uma escola municipal de ensino fundamental e um 

posto de saúde. Os serviços prestados nessa última unidade foram alvo de queixas dos 

moradores locais. Assim como, as deficiências nos serviços de infra-estrutura urbana 

como água e luz. 

 

Em Cazumbá está a Igreja Santa Cruz, onde são realizadas missas algumas vezes por 

mês. Outras instituições presentes nessa localidade são a Associação de Moradores de 

Cazumbá e Sabonete e a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cazumbá 

(ADEC). 

 

Campo de Areia / Estrada da Concha (5o Distrito)  

 

Campo de Areia está distante cerca de 30 km do centro de Campos dos Goytacazes. 

Está localizada entre as estradas vicinais municipais SB-58 e SB-52. Essa última é 

localmente conhecida como Estrada da Concha, ao longo da qual está a maior 

concentração de moradores. 

 

Essa localidade possui baixa densidade de ocupação, com maior concentração de casas 

ao longo das ruas de terra, configurando uma paisagem eminentemente rural. A 

agricultura é a principal fonte de renda local e costuma ser desenvolvida em pequenas 

propriedades, no sistema de produção familiar. A pesca também é uma atividade que 

complementa a subsistência das famílias. 

 

O comércio local é maior do que nas localidades próximas. Existe uma oferta de 

produtos maior e mais diversificada incluindo alimentação, produtos agrícolas, moda 

feminina etc. 

 

Essa localidade possui uma escola de ensino fundamental, até o segundo segmento, 

que atende cerca de 54 alunos. 
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O uso da água, a coleta de lixo e o esgotamento sanitário seguem o padrão encontrado 

nas demais localidades descritas. 

 

Há uma unidade mista de saúde recém inaugurada, onde funciona a sede do Programa 

de Saúde da Família, que desenvolve um trabalho voltado apenas à prevenção de 

doenças com os moradores. No posto tem ginecologista e clínico geral, que atendem 

alguns dias da semana e durante algumas horas. O posto ainda não funciona todos os 

dias. 

 

Um grave problema de saúde pública local, de acordo com alguns relatos, é a 

proliferação ou infestação de escorpiões, não “nativos” da região, que ameaçam a 

segurança dos moradores. Segundo eles, os escorpiões teriam chegado em Campo de 

Areia com os caminhões de madeira oriundos de São Francisco de Itabapoana, 

destinada a servir de lenha para o trabalho das olarias. Além deste problema, há ainda 

muitos casos de diabetes, infecção das vias aéreas superiores, alergias e verminoses. 

 

A Igreja é um importante espaço de sociabilização local, onde são realizadas missas e a 

festa de São Miguel (um grande evento local realizado no dia 29 de setembro). 

 

O aglomerado habitacional conhecido com Concha ou Estrada da Concha fica bem 

próximo à Campo de Areia e seus moradores utilizam toda estrutura desta última. 

 

Campo da Praia (5o Distrito)  

 

Campo da Praia está situada nas margens da Estrada Caetá (SB-26), entre as localidades 

de Rua Nova e Amparo e o trevo da estrada vicinal SB-32, na altura de Fazenda 

Papagaio. 

 

Campo da Praia é mais uma localidade de pequenos produtores rurais. A queda na 

produtividade das lavouras tem impulsionado a emigração de moradores. A localidade 
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padece de infra-estrutura e serviços. A única escola que existia aí foi desativada e as 

crianças passaram a freqüentar as escolas de Amparo e Rua Nova. 

 

Tanto essas últimas localidades, quanto Água Preta são freqüentadas pelos moradores 

de Campos da Praia, na obtenção de necessidades básicas como alimentação e saúde, 

ou mesmo, para utilização de telefone público. O isolamento acaba por agravar o 

problema da saúde, uma vez que além de não haver unidade instalada não há como 

chamar uma ambulância. (Foto 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelos (6o Distrito)  

 

Barcelos, localizada entre o rio Paraíba do Sul e a BR-356, na divisa de município de 

São João da Barra e Campos dos Goytacazes, é acessada por essa estrada. Essa 

localidade dista cerca de 20 km de São João da Barra e a 15 km de Campos, possuindo, 

segundo o estudo do CRA (2008), cerca de 2.600 habitantes. O nome desse povoado, 

de acordo com o diagnóstico do Plano Diretor Municipal, surgiu em função da usina 

que foi criada pelo Barão de Barcelos, no ano de 1888. 

 

A região é bem urbanizada, com grande quantidade de residências, intensa circulação 

de pessoas nas ruas e pequena quantidade de estabelecimentos comerciais. A única 

agência bancária que existia no local foi retirada. Esse é um dos principais núcleos 

Foto 40: Imagem ilustrando a baixa 
ocupação de Campo da Praia, que é cortada 

pela Estrada Caetá-Açu. 
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urbanos do município e o maior do 6o Distrito. Talvez por isso e, é claro, pela 

proximidade com a estrada, as condições de acessibilidade são boas e os moradores 

não se queixaram dos meios de transporte. 

 

Alguns grupos de casas da entrada de Barcelos apresentam aspecto de vila. Acredita-se 

que estas construções seriam dos operários da fábrica de açúcar e álcool Othon, 

conhecida como usina de Barcelos, da época de sua instalação no local (Fotos 41, 42 e 

43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 43: Praça de Barcelos.

Foto 41: Indústria Othon em Barcelos. Foto 42: Antiga vila de operários. 
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Na localidade existem duas escolas públicas (uma municipal e outra estadual) e ainda 

duas particulares – com creche, escola de ensino fundamental e médio. Em Barcelos se 

encontra ainda um pequeno posto de saúde, um estádio de futebol (Estádio Municipal 

José Dutra) e uma subestação geradora de energia. Segundo estudo da CRA (2008): a 

coleta de lixo é regular; o abastecimento de água pela rede púbica é realizado em 90% 

das residências; e 100% das casas possuem fossa como sistema de esgotamento 

sanitário. 

 

Em termos de segurança pública, o Departamento de Polícia existente no local é 

suficiente para suprir as necessidades, uma vez que não possuem problema com 

violência, segundo informações de moradores. 

 

O maior problema enfrentado pelos moradores de Barcelos, assim como ocorre em 

outros locais da região, é a falta de oportunidades de trabalho. A cidade de Campos foi 

apontada como a maior empregadora. Apesar da existência da fábrica Othon, (usina de 

Barcelos) moradores consideram que a mão-de-obra local ainda é subaproveitada. 

 

Em relação aos problemas ambientais, o principal deles é a geração de resíduos e 

emissão de gases pela usina. Todo resíduo de cana gerado (bagaço) é estocado num 

pátio da fábrica, que se localiza na beira da rodovia BR-356. Algumas vezes, em dias de 

vento forte, o bagaço é arrastado pelo vento e lançado na estrada e nas residências que 

ficam junto à rodovia. O cheiro de etanol é um dos fatores que mais desagradáveis para 

os moradores. Já os efluentes são despejados distante das moradias e não parecem 

causar problema. 

 

Na localidade de Barcelos foram identificadas duas entidades representativas da 

população, a Associação Terceira Idade de Barcelos e a Associação de Moradores de 

Barcelos. Essa última encontra-se fechada. 
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Caetá / Via Abreu (6o Distrito)  

 

Caetá é o menor aglomerado do 6o Distrito. Encontra-se nas margens da estrada que 

recebe o nome da própria localidade – Estrada Caetá – por ser, justamente, o ponto de 

acesso a ela, que segue rumo ao 5o Distrito, até Barra do Açu. Está distante cerca de 

25 km de São João da Barra e 25 km de Campos dos Goytacazes. Essa localidade 

possui cerca de 100 habitantes. 

 

A área central de Caetá é formada por um casario, ao redor de uma grande praça, onde 

há também um campo de futebol. As habitações encontram-se construídas entre duas 

estradas de terra, a Estrada Caetá e a estrada que dá acesso à localidade de Amparo. 

 

Na área central da localidade, na praça, está em processo de construção o trecho do 

mineroduto que transportará o minério até o Porto do Açu. 

 

A economia local dividi-se entre a produção agrícola – que segue o mesmo padrão 

descrito das localidades do 5o Distrito – e o emprego na usina de Barcelos, localidade 

vizinha à Caetá. 

 

O abastecimento de água se dá por poços e pelas caixas d’água mantidas pela 

Prefeitura e o esgotamento sanitário é feito em fossa séptica. 

 

A Associação de Moradores e Amigos de Caetá encontra-se fechada, embora o ex-

presidente seja ainda uma liderança ativa da região. 

 

Seguindo a Estrada Caetá em direção ao Açu, após a localidade de mesmo nome, 

encontra-se Vila Abreu. Essa localidade se organiza ao longo da estrada e possui cerca 

de 50 habitantes. 
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Em Vila Abreu há uma escola municipal de ensino fundamental. O transporte público 

municipal é regular e as linhas de ônibus circulam, justamente, na estrada que lhe dá 

acesso. A coleta de lixo, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário seguem o 

mesmo padrão das outras localidades. 

 

A renda local, assim como em Caetá, é produzida por meio da agricultura ou do 

emprego na usina de Barcelos. A pesca, realizada na Lagoa do Taí, é uma atividade de 

complementação da renda e da alimentação familiar. 

 

Palacete (6o Distrito)  

 

Ainda, nas imediações da Estrada Caetá encontra-se Palacete, que se organiza entre 

essa estrada de terra e a lagoa do Taí. Embora não esteja localizada ao longo da estrada 

que dará acesso ao Porto do Açu, essa localidade do 6o Distrito foi incluída na AID 

por estar muito próxima ao 5o Distrito.  

 

De fato, existem divergências quanto a localização formal de Palacete, uma vez que, 

embora seja considerada pelo Plano Diretor Municipal como pertencente ao 6o 

Distrito, os agentes comunitários de saúde, em função de sua proximidade com Mato 

Escuro, a consideraram como 5o Distrito em seu trabalho de cadastramento das 

famílias. 

 

A pequena localidade possui apenas um estabelecimento comercial, localizado próximo 

à pequena praça onde se reúnem socialmente os moradores. 

 

A principal atividade econômica dessa localidade é a agricultura. A localidade é 

circundada por canaviais, onde é empregada boa parte da população de Palacete. 

 

As fossas sépticas e os sumidouros representam o destino do esgoto sanitário. A água é 

obtida na caixa d`água localizada próximo à escola. Uma parte da água consumida, 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 75

especialmente para as atividades agrícolas, provém de poços artesianos cuja qualidade, 

segundo moradores é duvidosa. 

 

Há um posto de saúde (unidade mista de saúde) situado na entrada da rua principal de 

Palacete, próximo de Pipeiras. Os habitantes de ambas localidades são atendidos por 

esta unidade e vários deles se declaram insatisfeitos com a qualidade do atendimento. 

 

Nessa localidade, há também uma escola municipal que atende alunos de 1a a 4a séries. 

Os principais problemas e demandas sociais, apontados pelos entrevistados, referem-se 

ao sistema de transportes e aos serviços de saúde, que não atenderiam 

satisfatoriamente a população. 

 

4.4.4.3 Caracterização das Localidades de Campos dos Goytacazes 

 

Córrego Fundo 

 

Seguindo a estrada SB-58, ao Sul de Campo da Praia, chega-se a um trevo, em uma 

pequena estrada vicinal de Campos dos Goytacazes, onde está situado Córrego Fundo. 

A atividade agrícola é a principal fonte de empregos desta localidade. No entanto, 

observa-se um processo de evasão da população para outras comunidades, uma vez 

que a lavoura já não é capaz de absorver toda a mão-de-obra disponível. 

 

O esgoto sanitário é destinado para as fossas sépticas ou para os sumidouros das 

residências. A água proveniente dos poços artesianos não é de boa qualidade. Para 

consumo humano usa-se a água das caixas d’água públicas. 

 

Em Córrego Fundo há uma escola que atende alunos até a 4ª série. As principais 

demandas da comunidade são abastecimento de água e melhorias das estradas. 

 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 76

Os principais eventos comunitários são as missas e a festa de São José (padroeiro da 

igreja de Córrego Fundo), realizada no dia 19 de Março. A pequena praça do ponto de 

ônibus também representa um espaço de sociabilização dos habitantes dessa 

comunidade. 

 

Bajuru 

 

Bajuru está localizado nas proximidades da Lagoa do Salgado, na porção sudeste do 

município de São João da Barra, e dista cerca de 45 km de Campos dos Goytacazes e 

também de São João da Barra. A localidade se expande da estrada de terra que sai de 

Alto do Cordeiro, entre o rio Doce e a Lagoa do Salgado, rumo ao Norte. 

 

O desenvolvimento da economia local baseia-se, principalmente, na agricultura e as 

principais lavouras são de mandioca, maxixe e quiabo. Esse núcleo rural tem como 

atividades complementares e subsistência, a pesca e a produção de alimentos para 

consumo direto. Foram identificados dois bares/armazéns na localidade. 

 

O esgotamento sanitário em fossa séptica e sumidouros. A água potável é fornecida 

gratuitamente pela CEDAE através de um caminhão pipa que abastece as cisternas de 

cada residência. 

 

Os moradores dessa localidade, assim como Água Preta, utilizam a infra-estrutura de 

serviços públicos e comércio de Mato Escuro, um dos pólos centralizadores da 

pequena malha urbana local – especialmente, o posto de saúde e a escola de 1a a 4a 

séries. 

 

Na localidade tem uma escola municipal, E.M. Guilhermina Ignácio Mendonça, que 

abriga 22 alunos e 1 professor no 1o segmento do ensino fundamental e 8 alunos e 1 

professor na educação infantil. 
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O transporte público municipal é deficitário e prestado por linhas de Campos dos 

Goytacazes. A localidade carece de espaços públicos de lazer e não possui banheiro 

público, instalado pela Prefeitura, como outras localidades vizinhas.  

 

Azeitona 

 

Azeitona localiza-se próxima à Barra do Açu e distante cerca de 50 km de São João da 

Barra e também de Campos dos Goytacazes. Essa localidade possui cerca de 400 

habitantes. A rua principal da cidade é de paralelepípedos. Possui um centro 

organizado, com banheiro público, praça e Igreja. 

 

A economia baseia-se na lavoura de maxixe, quiabo e cana. No passado havia 

plantações de azeitona, fato que deu nome a localidade. A pesca e o artesanato tem 

uma função complementar da renda das famílias. Nesta localidade existem duas 

mercearias. 

 

Devido a proximidade com Barra do Açu, os moradores se deslocam na busca de 

serviços (saúde e educação) e comercio. Alguns, também costumam deslocar-se até a 

localidade de Mato Escuro, para usufruir do posto de saúde lá implantado. 

 

Azeitona possui uma escola de educação infantil e 1o segmento da educação 

fundamental. 

 

Segundo o estudo do CRA (2007): 100% das residências tem abastecimento de água 

por poço ou nascente e possuem fossa como esgotamento sanitário; 37% tem coleta de 

lixo e o restante é queimado ou enterrado; o transporte público municipal é deficitário., 

sendo atendido por linhas do próprio município.  

 

Os principais eventos sociais realizados aí são as missas mensais e a festa da padroeira 

da igreja. A Igreja Protestante, no entanto, parece exercer maior influência nessa 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 78

localidade. Os membros dessa seita alugaram um espaço em Azeitona para realização 

dos cultos. 

 

Estrada do Cardeiro corresponde a uma pequena localidade que fica exatamente entre 

Azeitona e Capela São Pedro, a beira de um atalho que conecta a última a Bajuru 

(Fotos 44 e 45). 

 

 

Constitui-se em um pequeno agrupamento populacional de pequenos agricultores e 

pescadores da Lagoa do Salgado. Alguns moradores também trabalham em Barra do 

Açu, localidade que é a referência em termos de oferta de serviços. Nesta localidade só 

foi identificada uma pequena venda. 

 

Capela São Pedro 

 
Capela São Pedro está distante cerca de 60 km de São João da Barra e também de 

Campos dos Goytacazes. No centro da localidade encontra-se uma Capela, uma praça 

e algumas pequenas vendas. O numero de casas é maior do que se imagina, quando se 

chega na área central. Ao longo da estrada e dentro da restinga, os moradores se 

espalham e conformam o pequeno aglomerado que forma a localidade. A localidade 

também abriga um cemitério. 

 

Foto 44: Comunidade de Estrada do Cardeiro Foto 45: Pequenas lavouras e a lagoa do 
Salgado ao fundo. 
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Segundo os entrevistados, alguns homens trabalham nas lavouras (principalmente de 

maxixe, batata e quiabo), ou com a pesca, enquanto algumas mulheres trabalham em 

casas de família, no município de Campos dos Goytacazes. 

 

O abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a coleta de lixo reproduzem os 

padrões já descritos para as outras localidades e são oferecidos, principalmente, pela 

Prefeitura de São João da Barra. 

 

Não há posto de saúde na localidade e os moradores utilizam os serviços oferecidos 

em Barra do Açu, a localidade mais próxima. Em Capela São Pedro há  uma escola que 

atende alunos até a 5o ano, e  na educação infantil e no primeiro segmento do ensino 

fundamental. 

 

No principal marco da localidade, a Igreja, mantida e cuidada por algumas moradoras, 

realizam-se missas mensais e a Festa de São Pedro (padroeiro da local). 

 

Quixaba 

 

A localidade de Quixaba dista cerca de 45 km de Campos dos Goytacazes e também de 

São João da Barra. O padrão de ocupação reproduz aquele de outras localidades dessa 

zona, com uma área central onde se concentram a Igreja, a praça (nesse caso com um 

coreto) e o comércio local e nos arredores sítios e pequenas fazendas, onde se alternam 

paisagens agrícolas e residenciais. (Fotos 46 e 47) 

 

Possui creche, escola de ensino fundamental e médio (até o 6o ano) e posto de saúde. 

A escola municipal Manoel Luis Nogueira (vinculada a Prefeitura de São João da Barra) 

abriga 30 alunos e 2 professores do 1o segmento do ensino fundamental. 
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O abastecimento de água se dá por caixas de água mantidas pela prefeitura de São João 

da Barra, mas, segundo os moradores locais, esses só atendem à população da região 

central de Quixaba. O esgotamento sanitário é realizado através de fossas sépticas. 

 

A economia local baseia-se no trabalho em lavouras e no pequeno número de 

estabelecimentos comerciais. Há um abatedouro de gado também. A fabricação de 

esteiras de taboa e a pesca artesanal também contribuem para a geração de renda de 

algumas famílias de Quixaba. Os moradores de Quixaba também se envolvem com a 

coleta das sementes da aroeira, planta nativa da região. 

 

Os principais problemas e demandas sociais apontados pelos entrevistados foram: a 

falta de transporte público, o funcionamento insuficiente do posto de saúde e a falta de 

oportunidades de trabalho na região. Os problemas ambientais destacados foram a 

degradação dos recursos pesqueiros e da qualidade da água subterrânea. 

 

4.4.4.4 Caracterização das Comunidades Pesqueiras da AID 

 

Esta seção é dedicada à caracterização das comunidades pesqueiras que desenvolvem 

suas atividades nas áreas possivelmente afetadas pelas atividades do Porto Açu. O 

Foto 47: Rua principal de Quixaba, um 
pouco mais distante da área central desta 

localidade 

Foto 46: Rua principal de Quixaba, 
próximo ao seu centro. 
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aumento da circulação de navios cargueiros e da utilização da ponte de acesso e áreas 

de atracação, se fará sentir pelos pescadores oriundos do próprio município de São 

João da Barra e das comunidades dos municípios imediatamente circunvizinhos, 

Campos dos Goytacazes (Farol de São Tomé) e São Francisco de Itabapoana (Gargaú, 

Guaxindiba e Barra do Itabapoana). Tais comunidades pertencem à área de influência 

direta do empreendimento aqui descrito.  

 

Uma boa parte dos pescadores dessas comunidades tem o hábito de realizar a pesca 

nas áreas marítimas da Bacia de Campos, onde estão situadas as plataformas de 

exploração e produção petrolífera. Isso quando têm autonomia para alcançar as 

distancias e profundidades de onde estão instaladas tais unidades. A esse tipo de 

atividade pesqueira, BRONZ (2005), recuperando uma designação “nativa”, 

denominou de “pesca de plataforma”. 

 

“Pode-se também ouvir de alguns pescadores a afirmação de que pescam na Bacia de 

Campos. Nesse caso, referem-se aos locais onde estão instaladas as plataformas de 

petróleo. Os campos de produção da Petrobras (associados às espécies de peixes 

típicos desse litoral, como garoupa, enchova, marlim, albacora, robalo etc), bem como 

de suas plataformas (P-29, P-32 etc.) também são designados como pesqueiros. Nesse 

caso, os pescadores e os petroleiros partilham um mesmo modo de nomear os lugares 

do mar, embora seus valores de uso e seus significados sejam diferentes para cada 

grupo social”. (BRONZ, 2005:133) 

 

As Fotos 48 e 49 ilustram a “pesca de plataforma”, onde é possível observar uma 

embarcação de linha, atuando nas proximidades de uma Unidade de Produção de 

Petróleo na Bacia de Campos. 
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Esse tipo de pesca costuma ser praticado por pescadores artesanais e industriais, locais 

e visitantes. As frotas locais são aquelas oriundas dos municípios do litoral-norte do 

Rio de Janeiro, “confrontantes” com a região onde estão instaladas as plataformas, na 

Bacia de Campos – ou seja, em todos os municípios litorâneos localizados entre São 

Francisco de Itabapoana e Arraial do Cabo. As frotas visitantes são aquelas baseadas 

nas outras localidades pesqueiras do Rio de Janeiro (principalmente Niterói), Espírito 

Santo, São Paulo e Santa Catarina, que possuem autonomia suficiente para se 

deslocarem a grandes distâncias, de seus locais de origem até a região das plataformas, 

na Bacia de Campos (BRONZ, 2005:143). 

 

Supõe-se que esse tipo de atividade pesqueira não será afetada pela implantação e 

ampliação do Porto do Açu, por alguns motivos, entre eles: não se realiza na zona 

marítima contígua ao porto; as embarcações utilizadas possuem grande autonomia de 

navegação; as espécies alvos não se concentram nas áreas diretamente afetadas pelo Porto. 

 

Assume-se que o principal tipo de pesca passível de sofrer influências das obras de 

ampliação do porto é aquele desenvolvido nas áreas mais próximas da costa, por 

embarcações de médio e pequeno portes. A presença da foz do rio Paraíba é 

significativa para conformação de um ambiente marinho propício a reprodução de 

Fotos 48 e 49: Embarcação pesqueira de pesca de linha atuando próxima uma plataforma da  
Bacia de Campos. 
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algumas espécies. Pode-se dizer que a principal delas é o camarão. A frota camaroneira 

local opera em toda área de costa marítima entre São Francisco de Itapaboana e o 

Farol de São Tomé. 

 

Outro tipo de atividade comum nas localidades de área de influência direta desse 

empreendimento é a pesca nas lagoas, realizada tanto para fins de subsistência 

(complementação da renda ou da alimentação familiar) quanto por lazer (especialmente 

nos fins-de-semana). No primeiro caso, na região do Porto do Açu, essa prática 

pertence aos moradores das comunidades do 5o Distrito que a realizam nas distintas 

lagoas aí presentes: Lagoa do Açu, Lagoa do Salgado, Lagoa de Iquipari etc. No 

segundo, a pesca recreativa, pode ser realizada tanto pelos moradores de todo 

município quanto por veranistas e campistas, que freqüentam os sítios ecológicos da 

região. 

 

A área prevista da ampliação do Porto do Açu é, justamente, nas margens de uma das 

lagoas mais utilizadas pelas comunidades do 5o distrito, a Lagoa de Iquipari. LIMA et al 

(2001) fizeram um estudo sobre a atividade de pesca realizada durante o período de 

abertura da barra dessa lagoa, onde apresentam alguns dados importantes sobre a 

forma como ela se organiza. 

 

Historicamente conduzida pelos pescadores, a prática de aberturas artificiais das barras 

das lagoas costeiras visam “promover a entrada de espécies marinhas capazes de 

crescerem e se reproduzirem em ambientes de águas salobras e assim incrementar a 

produtividade pesqueira” (LIMA et al, 2001:191). 

 

“Como conseqüência do contato com o mar, observa-se que estas lagoas reúnem 

comunidades de peixes de água doce procedentes das bacias adjacentes e de peixes e 

crustáceos marinhos que imigram durante as aberturas de barra” (LIMA et al, 

2001:192). 
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Os autores identificaram que os pescadores atribuem à essa prática o significado de 

uma ação de “limpeza” da lagoa, quando são retiradas as algas (algas filamentosas e 

macrofitas submersas), que “atrapalham” a utilização dos petrechos na captura do 

pescado. O principal petrecho utilizado para realização da pesca na lagoa é a rede-de-

espera, seguida da tarrafa e da vara de pescar. 

 

Durante o período de monitoramento, na abertura da barra realizada em setembro de 

1996, foram identificados dois grupos sociais distintos de pescadores: aqueles que 

acampavam nas margens da lagoa, em pequenos grupos e os que pescavam durante o 

dia e voltavam para casa ao entardecer.  

 
O primeiro grupo, segundo os autores citados, desenvolveria uma atividade mais 

ocasional, somente nos períodos de abertura da barra, voltada para captura de espécies 

marinhas, com a utilização de tarrafas. A pesca ocasional seria desenvolvida por 

pessoas que não dependem desses recursos para subsistência e têm outra profissão.  

 
O outro grupo realiza a pesca durante todo o ano, inclusive nos períodos em que a 

barra da lagoa encontra-se fechada. Essa atividade é praticada em toda a extensão 

lagunar – e não apenas na barra – por pescadores que herdaram essa prática e, por isso, 

são mas conscientes sobre os malefícios das aberturas constantes da barra, realizadas 

pelos pescadores ocasionais. Esse grupo, nos períodos de baixa produtividade 

pesqueira, encontra outras formas de subsistência e complementação da renda. 

 
Para o presente estudo, considera-se que parte do segundo grupo descrito, que realiza a 

pesca de subsistência em pontos distantes da barra, será diretamente afetada pela 

implantação do Pátio Logístico do Porto do Açu, uma vez que  a área do 

empreendimento situa-se junto à margem Sul dessa lagoa. 

 
No terreno em questão localizam-se os acessos tradicionais das comunidades vizinhas, 

à lagoa de Iquipari, os quais já se encontram interrompidos desde o início das obras do 

Pátio de Minério e estruturas off-shore, já licenciadas. 
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A restrição ao acesso dos pescadores à lagoa, pela fazenda Saco D’Antas, já decorrente 

do início das obras do Pátio de Minério e estruturas off-shore já licenciadas, mobilizou os 

pescadores em torno da negociação de um novo acesso aos tradicionais sítios 

pesqueiros. De modo a mitigar este impacto, a LLX admitiu acesso à lagoa pela 

Fazenda Caruara, instalando uma guarita na entrada do caminho e outra na beira da 

lagoa como forma de supervisionar o movimento dos pescadores naquela área e evitar 

acidentes. 

 

De qualquer sorte, o acesso por este caminho só é permitido pela empresa durante os 

fins de semana, medida baseada em diagnóstico realizado pela LLX, cujo resultado 

indicou que este é o período de ocupação preferencial da lagoa pelos pescadores. 

 

A Figura 4.4.4-7 indica as rotas, antigas e atual, utilizadas pelos pescadores para 

acessar a lagoa de Iquipari. Cabe ressaltar que a localização das guaritas e das rotas não 

se encontra georreferenciada, é apenas representação gráfica de um cenário estimado, a 

partir de entrevistas realizadas com os pescadores e representantes da LLX. 
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Figura 4.4.4-7: Rotas antigas e atual utilizadas pelos pescadores para acessar a lagoa de Iquipari.
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Esses pescadores pertencem às comunidades do 5o distrito, já caracterizadas no 

presente estudo (Seção 4.4.4.2). 

 

Em seguida, será apresentada apenas a caracterização da atividade pesqueira, 

desenvolvida nas áreas marítimas contíguas ao Porto do Açu, cujos pescadores são 

oriundos de outras localidades, já mencionadas, do município de São João da Barra e 

dos municípios vizinhos. O Mapa 4.4.4-1, anexo ao final desta seção, apresenta a 

localização das colônias de pesca e principais espécies capturadas por petrecho e 

profundidade ao longo da área de influência do empreendimento. 

 

Organização Social da Pesca 

 

As denominadas comunidades de pescadores são referências às localidades com 

presença preponderante de pescadores, em que o desenvolvimento da pesca e/ou da 

mariscagem está entre as principais atividades produtivas da população. 

 

Na região estudada, tais comunidades de pescadores, passam, em maior ou menor 

grau, por processos de transformação social proveniente do desenvolvimento das 

atividades de turismo.  

 

O turismo, ao mesmo tempo em que garante um aumento da produtividade da pesca, e 

da renda do pescador nos meses de alta temporada, contribui para o processo de 

marginalização do pescador artesanal. Um processo observado em toda a costa do país, 

onde os empreendimentos de turismo tomam posse dos terrenos situados na beira da 

praia, locais de residência tradicional dos pescadores.  

 

Os pescadores, ao deixarem seus locais de moradia, se distanciam das áreas de acesso 

ao mar e encontra maior dificuldade no desenvolvimento da sua atividade produtiva. 
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A principal entidade representativa da classe, historicamente, são as colônias de 

pescadores. Essa entidade é responsável pelo cumprimento das funções sindicais da 

economia da pesca, de regulamentação da atividade e da garantia dos direitos 

trabalhistas e civis dos pescadores.  

 

Por meio do trabalho das colônias, os pescadores têm acesso à carteira de pescador 

(fornecida pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca - SEAP), ao seguro-defeso e 

à aposentadoria. Algumas colônias também fornecem aos seus associados benefícios 

assistenciais gratuitos, ou a um custo mais baixo do que o habitual, tais como 

atendimento médico e odontológico, regulamentação dos registros civis, assistência 

jurídica e cursos de informática.  

 

Através das colônias são implementados programas governamentais, desenvolvidos 

pela SEAP ou outros órgãos do poder púbico. Essas entidades podem adquirir 

recursos para o financiamento de embarcações e petrechos de pesca (Fotos 50 e 51). 

 

Foto 50: Colônia dos Pescadores de Farol de São 
Tomé Z-19. 

Foto 51: Colônia de Pescadores de Atafona 
Z-02. 
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Nos últimos anos, em função da reformulação da política pesqueira nacional – que 

culminou na criação do Ministério da Pesca e Aqüicultura – MPA2 - vê-se uma maior 

mobilização do setor pesqueiro em torno das entidades representativas. Além das 

Colônias de Pescadores, às associações de pesca também foi concedida a atribuição de 

adquirir os direitos trabalhistas dos pescadores, como a aposentadoria, o seguro defeso 

e outros. 

 

Nota-se o surgimento e o fortalecimento das associações de pesca, em detrimento ao 

poder de mobilização das colônias, que perderam muito de sua representatividade nos 

últimos anos. Embora as colônias permaneçam com um número maior de associados, 

elas, em muitas situações, não conformam uma unidade coesa e participativa nos 

processos de decisão dessas entidades. As associações, ao contrário, possuem um 

menor número de membros e uma maior coesão de interesses entre eles. 

 

Outro traço marcante da organização social das entidades de pescadores é a sua 

vinculação com a administração pública e a política local. Nas últimas décadas, se nota 

uma participação maior dos dirigentes pesqueiros na política formal: dirigentes que se 

tornam presidentes de unidades locais de algum partido político, dirigentes que 

exercem cargos em secretarias municipais – na maioria das vezes relacionadas ao meio 

ambiente, dirigentes que se tornam vereadores etc. 

 

Numa outra escala de atuação, organizações estaduais como a Federação de Pescadores 

do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), Federação de Associações de Pescadores do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a União das Entidades de Aqüicultura e Pesca 

do Estado do Rio de Janeiro (UEPA) se caracterizam pela reunião dos representantes 

das organizações locais. Essas entidades atuam por meio dos apoios técnico e 

institucional às entidades de pesca.  

 
                                                 
2 No mês de agosto desse ano o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em Salvador, durante lançamento 
do “Mais Pesca e Aqüicultura” – Plano de Desenvolvimento Sustentável 2008/2011, medida provisória 
transformando a Secretaria Especial em Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA). Com a mudança, o novo 
órgão passa a ter novas competências para o desenvolvimento de políticas voltadas para o setor. 
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Quando se envolvem institucionalmente nos conflitos com outros atores, possuem um 

grande poder de mobilização social e adquirem um maior alcance em suas ações, uma 

vez que essas envolvem o reconhecimento de um agrupamento de organizações com 

cobertura em toda a área de influência. Além disso, essas organizações possuem um 

canal direto de interlocução com o poder público. 

 

Divisão Social do Trabalho 

 

A condição de acesso aos bens de produção se processa em decorrência da autonomia 

do controle do uso dos equipamentos, determinando diferentes categorias de 

pescadores com base na propriedade e uso dos bens de produção (BAHIA PESCA, 

1994). As relações de trabalho se estabelecem em função da propriedade dos 

equipamentos de pesca. 

 

A economia pesqueira local reproduz os padrões dessa atividade em outros locais do 

país, onde o acesso aos bens de produção – embarcações e petrechos – demarcam as 

fronteiras da divisão social do trabalho. Essa perspectiva não está representada na 

lógica que distingue a pesca artesanal da pesca industrial.  

 

Quando se trata das funções econômicas dos atores sociais empregados nessa 

atividade, melhor seria distingui-los entre trabalhadores da pesca (pescadores, 

marisqueiros e práticos) e empresários da pesca (atravessadores, donos de barcos, de 

equipamentos de pesca, de frigoríficos e de peixarias). 

 

Os proprietários das embarcações e, muitas vezes, também dos apetrechos de pesca, 

recebem uma parcela da produção em troca do fornecimento do material (geralmente 

de 50% da produção, com variações de acordo com a relação entre o proprietário e o 

pescador). 

 

O pescador pode ser ou não dono da embarcação e dos petrechos de pesca. A relação 
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entre o proprietário do barco e o pescador pode ser marcada apenas por vínculos de 

trabalho e empregatícios, ou envolver laços familiares. 

 

A divisão do pescado entre a tripulação varia de acordo com o sistema de pesca 

empregado. Nos barcos de rede-de-espera, por exemplo, a produção é divida do 

seguinte modo: 50% para o dono do barco e o restante e divido pelos demais 

membros da tripulação (com uma percentagem maior para o mestre), que varia entre 3 

e 4 pescadores. Nos casos em que os donos das embarcações são também mestres e 

pescadores, a renda de um dos membros da tripulação passa a ser radicalmente 

superior aos dos demais. 

 

A comercialização dos produtos pesqueiros é efetuada diretamente às empresas de 

pesca e beneficiamento do pescado, ou, na grande maioria dos casos, pela figura do 

intermediário, conhecido como atravessador. O atravessador pode ser também o dono 

do barco. 

 

A relação entre os pescadores e os atravessadores pode ultrapassar os interesses de 

compra e venda do pescado. No caso do pescador ser desprovido do capital necessário 

para abastecer a sua embarcação, o atravessador fornece os petrechos, adiantamento 

em dinheiro para o “vale” (dinheiro que fica com a família quando o pescador vai pro 

mar), combustível, “rancho” (alimentação da tripulação) e gelo. Em troca, estabelece-se 

um acordo de venda total da produção para o intermediário. Isso atribui ao 

atravessador o poder de definição do valor do pescado. 

 

Essa relação de trabalho, onde o pescador não detém o controle sobre os seus meios 

de produção, pode gerar uma situação de extrema dependência do pescador com o 

atravessador. Nem sempre o pescador consegue produzir o suficiente para, ao menos, 

zerar a sua dívida dos adiantamentos e, em decorrência disso, necessita recorrer mais 

uma vez ao atravessador para voltar para o mar. 
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O trabalho na pesca também se organiza socialmente em função da estrutura familiar. 

É uma atividade prioritariamente masculina. O pai, que é um pescador profissional, 

obtém uma renda em dinheiro pela venda do produto de seu trabalho. Os filhos, 

enquanto estão em idade escolar, só colaboram com a subsistência da família. Sua 

pescaria costuma ser consumida pela alimentação diária. Mas, não se deve menosprezar 

a colaboração infantil, nem a respeito da alimentação familiar, nem no que se relaciona 

a educação para o trabalho. 

 

O papel assumido pelas mulheres na renda das famílias dos pescadores também tem 

uma função complementar e é fundamental para a manutenção da subsistência de seus 

membros. Muitas mulheres, além de cuidar da casa e dos filhos, praticam a mariscagem 

e trabalham “para fora”, no desempenho de serviços domésticos – faxineira, 

cozinheira, manicura etc. 

 

A mariscagem, assim chamada a cata de caranguejo, guaiamun e mariscos, costuma ser 

realizada nas áreas de manguezais situadas próximas àquelas de residência das famílias. 

Assim, as mulheres podem caminhar ou utilizar uma pequena embarcação (geralmente 

canoas) para chegar até o local de trabalho.  

 

A cata é praticada com a mão ou por meio da utilização de pequenas armadilhas, 

geralmente, confeccionadas pelas próprias marisqueiras. O resultado da produção pode 

servir tanto para complementar a dieta alimentar da família quanto a renda mensal, por 

meio da venda do excedente. 

 

As marisqueiras assumem um papel fundamental na cadeia de comercialização do 

pescado, ao realizar, em muitas situações, a atividade de beneficiamento (camarão ou 

peixes). Elas prestam serviço tanto diretamente para os donos dos barcos quanto para 

os compradores intermediários. 
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Comunidades Pesqueiras da AID 

 

A caracterização das comunidades pesqueiras localizadas na AID se constitui em um 

desafio posto à escassez de dados oficiais estatísticos consistentes sobre a região. A 

coleta de dados desta natureza encontra-se sob responsabilidade do IBAMA e da 

SEAP. 

 

O Programa Estatpesca, sob coordenação do IBAMA publica há 8 anos um relatório 

onde apresenta a situação da produção pesqueira brasileira, bem como das exportações 

e importações de pescado, discriminada pelas Unidades da Federação. Este Programa 

pouco pode acrescentar a esta seção, posto a falta de uma descrição pormenorizada da 

situação dos municípios pesqueiros. 

 
A SEAP, por sua vez, publicou em 2005 o senso estrutural da frota pesqueira da região 

sudeste. Este estudo traz uma descrição dos locais de desembarque e da infra-estrutura 

de apoio à pesca existentes nos principais municípios produtores de pescado do Rio de 

Janeiro. No estado fluminense, o estudo contou com uma rede de recenseadores 

composta por 37 técnicos. 

 
A FIPERJ apresenta em sua página virtual um censo pesqueiro realizado em 2000, sem 

mencionar se foi realizado pela própria fundação, ou se por outra instituição. Também 

não menciona a metodologia empregada. 

 
Também foram utilizados os dados coletados pela Secretaria de Pesca de São João da 

Barra, que há 4 anos monitora o desembarque pesqueiro no município. A coleta de 

informação sobre a atividade pesqueira não privilegiou a obtenção de informações 

sobre a frota, tipos de pescaria e o número de pescadores de São João. 

 

Uma fonte de dados secundários corresponde aos dados obtidos através do 

licenciamento ambiental das atividades de petróleo e gás da Bacia de Campos. Segundo 
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WALTER (2008), desde 2005, a Coordenação Geral de Petróleo e Gás (DILIC-

IBAMA), recomenda a utilização da metodologia do Estatpesca para a caracterização 

comunidades pesqueiras direta e indiretamente afetadas pelos empreendimentos de 

Petróleo e Gás. 

 

Publicações científicas, sejam elas sob forma de artigo, monografia, dissertação e tese 

também foram utilizadas como material de apoio e complementação dos dados 

oficiais. 

 

Ainda, tendo em vista as carências de informação consistentes sobre as comunidades 

pesqueiras localizadas na AID, procurou-se caracterizá-las qualitativamente. Para 

dimensionar o número de pescadores, embarcações e tipos de pesca foram 

consideradas as estimativas dos membros das colônias de pesca, baseadas nas suas 

observações empíricas e nas informações cadastrais das entidades. 

 

a) Atafona (São João da Barra): 

O principal distrito pesqueiro de São João da Barra é Atafona, localizado próximo à 

foz do rio Paraíba do Sul. Nesse lugar, o mar avança sobre e a cidade e o rio já não 

possui a mesma profundidade de décadas atrás (Foto 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 52: Aspecto geral dos efeitos 
do intenso processo de erosão 

costeira que incide sobre o pontal de 
Atafona. 
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A dinâmica geomorfológica influencia diretamente no desenvolvimento da atividade 

pesqueira local. Este é influenciado também pela qualidade ambiental do rio Paraíba, 

sabidamente comprometida pelos efeitos da urbanização de sua bacia hidrográfica, 

que atravessa três estados, uma série de cidades e empreendimentos industriais. 

 

Entre praias, beiras, manguezais e ilhotas, as embarcações estacionadas na foz do 

Paraíba conformam a paisagem de Atafona (Fotos 531 e 54). Ao longo das margens 

desse rio encontram-se fábricas de gelo, trapiches e portos, por onde é escoada a 

produção. 

 

Esse local é o principal ponto de desembarque da produção do pescado capturado 

na região, especialmente, a parte originária da produção pesqueira mercantil. No 

caso da pesca de subsistência, o desembarque é mais difuso e se faz, nas lagoas, na 

beira da praia, por toda parte. 

 

 

Nesse lugar a pesca é uma herança de família. Os filhos aprendem o ofício com o 

pai, geralmente, o provedor da família e realizam a atividade de modo a 

complementar a alimentação familiar. Muitas das mulheres de Atafona, mães de 

Foto 53: Área de desembarque das embarcações 
pesqueiras de São João da Barra. 

Foto 54: Outra área de atracamento da frota 
pesqueira sanjoanense. 
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família, realizam as atividades de mariscagem, que servem tanto à complementação 

da renda (através da venda do produto) quando da alimentação. 

 

A principal entidade representativa da pesca nessa localidade é a Colônia de 

Pescadores Z-02 de Atafona, fundada em 1935. Essa entidade possui uma sede com 

infra-estrutura de escritórios, sala de reunião e salas para assistência médica e 

odontológica (implantada em parceria com a LLX). Alguns anos atrás também 

funcionava na sede da colônia uma estação de rádio-amador, para contato com os 

pescadores no mar. O presidente dessa organização já o é há muitos anos. Como a 

maioria das lideranças pesqueiras, o presidente da colônia Z-02  possui engajamento 

político  tendo inclusive concorrido a uma vaga  de vereador nas eleições municipais 

de 2008. 

 

Vê-se em Atafona a criação de uma associação de pesca – Associação de Pescadores 

de Atafona (APAF) –, buscando estabelecer uma contraposição ao poder 

hegemônico exercido pela colônia de pescadores. Essa organização, ainda em 

processo de estruturação, tem sido conduzida por uma liderança emergente, capaz 

de mobilizar uma boa parcela dos pescadores locais. 

 

Desde o início das obras de construção do Porto do Açu, a LLX desenvolve um 

projeto de compensação para pesca, ainda em fase de elaboração. Os investimentos 

já realizados pela empresa na colônia foram: estruturação da sala e aquisição dos 

equipamentos necessários aos serviços de assistência odontológica e a implantação 

de um laboratório de informática para realização de cursos para os filhos de 

pescadores. 

 

A primeira etapa desse programa visou a elaboração de um estudo do perfil 

socioeconômico dos pescadores da Praia do Açu e das mulheres que trabalham com 

o beneficiamento do camarão. Também foram realizados arrastos de camarão, para 

o monitoramento e análise da distribuição dessa espécie. 
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Segundo as estimativas do presidente da Colônia Z-02, existem atualmente, na 

região de São João da Barra, aproximadamente 5.000 pescadores atuando na pesca 

local, dos quais, cerca de 3.000 pescadores encontram-se associados à entidade3. 

Esta estimativa carece de precisão uma vez que a colônia não dispõe de registros 

organizados e atualizados para possam respaldá-las. Ainda segundo informações do 

presidente da Colônia, existiriam aproximadamente, 1.000 barcos atuando nas 

atividades de pesca do município, dos quais apenas 250 registrados. Do total de 

barcos atuando na região, cerca de 500 seriam barcos com casario com cerca de 8 a 

15 metros, 300 seriam canoas, de até 5 metros, motorizadas, além de traineiras com 

14 a 16 metros de comprimento. 

 

Em contraposição às estimativas acima apresentadas, a Prefeitura Municipal de São 

João da Barra tem hoje cadastrados no município apenas 447 pescadores. Este 

levantamento, segundo informações do próprio secretário de Pesca, encontra-se em 

estágio parcial de execução, pois só foi iniciado em 2006, a partir da aprovação do 

Plano Diretor Municipal. O cadastro dos pescadores é realizado de forma 

voluntária, através da página virtual do plano diretor da prefeitura4. Até o momento 

de conclusão deste estudo não haviam sido realizadas campanhas de cadastramento 

dos pescadores in loco5. 

 

Outra fonte de quantificação, o Censo Pesqueiro de 2000 (FIPERJ, 2008), por sua 

vez, indicou que em São João da Barra atuam na pesca marinha 589 pescadores. 

                                                 
3 Estes dados encontram-se possivelmente exagerados haja visto que o número de pescadores de Atafona 
corresponderia a 20 % da população municipal. As estimativas do presidente da Colônia devem levar em 
consideração dados referentes a todas as categorias de pescadores (pescadores ribeirinhos e marítimos), além 
de possivelmente contar com o cadastro de grande parte dos pescadores de São Francisco de Itabapoana, 
remanescente do período quando este município ainda integrava São João da Barra. 
4 http://www.planodiretorsjb.cefetcampos.br/ 
5 A dificuldade de realizar o registro dos pescadores de forma confiável é recorrente. O Registro Geral da 
Pesca, aplicado pela SEAP, por exemplo, mobilizou uma grande estrutura de agentes dedicados a visitar as 
centenas de comunidades pesqueiras do país, e mesmo assim não obteve resultados consistentes. Muito 
pescadores não foram cadastrados, e outros milhares de ‘falsos pescadores’ ocuparam os seus lugares. A 
discrepância entre os dados gerados pela SEAP e a realidade da atividade pesqueira foi trazida à tona pelos 
jornais de maior visibilidade do país em novembro de 2008, quando foram denunciadas as irregularidades do 
pagamento do benefício. 
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O Relatório Técnico sobre o Censo Estrutural da Pesca Artesanal Marítima e 

Estuarina aponta, por sua vez, a presença de uma frota mais modesta para o 

município sanjoanense, de apenas 67 embarcações. A maior parte delas – 42 

embarcações –, correspondem às traineiras, e em segundo plano aparecem os 

arrasteiros – 16 embarcações. Ambas foram caracterizadas como de porte médio 

atingindo o máximo de 12 metros (SEAP/IBAMA/ PROZEE, 2005).  

 

SANTOS E MENEGON (2008), ao caracterizarem o desembarque das 

embarcações de arrasto em Atafona, identificaram a presença de 130 embarcações 

dedicadas ao arrasto, com comprimento máximo variando em torno de 10 metros. 

 

A propriedade das embarcações se divide entre aquelas que pertencem aos mestres-

proprietários, que geralmente são donos de apenas uma embarcação e que 

participam da pesca; e aquelas que pertencem aos armadores, que possuem mais de 

uma embarcação, e que não participam da pesca. Alguns armadores encontram-se 

envolvidos com outras etapas da cadeia produtiva pesqueira, sendo donos de 

frigoríficos, peixarias, além de intermediarem a venda da produção de outros 

pescadores.  

 

Em alguns casos, como forma de melhorar o rendimento nas pescarias, os 

pescadores de convés levam seus petrechos a bordo, o que aumenta a capacidade de 

captura da embarcação e oferece a ele uma participação maior na divisão por cotas 

dos rendimentos da pescaria. 

 

Embora a frota dedicada à pesca de plataforma esteja se tornando cada vez mais 

destacada6, em São João da Barra a atividade pesqueira se mantém bastante 

                                                 
6 Considerando o cruzamento de dados obtidos com as comunicações pessoais realizadas com os pescadores, 
dados do Estatpesca e do censo estrutural da frota da região sudeste. 
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multiespecífica, uma característica que acentua o caráter artesanal da pescaria 

sanjoanense7. 

 

A migração entre modalidades também ocorre influenciada pela ascensão ou 

decadência econômica de uma pescaria. Não é incomum, por exemplo, que 

pescadores de arrasto deixem de atuar momentaneamente na captura do camarão, 

devido a queda do preço deste pescado, para atuar na pesca do peroá. 

 

As pescas de linha são as menos custosas e a pargueira é o tipo mais comum na 

região. As principais espécies-alvo da pargueira são o peruá (gênero Balistes) e o 

pargo (Pagrus pagrus). O tempo de operação varia de 12 a 24 horas em um campo 

pesqueiro que se estende até 20 milhas náuticas com relação à linha de costa (DI 

BENEDITTO, 2001). 

 

A linha de fundo também é um petrecho muito empregado, sobretudo para a pesca 

da anchova (Pomatomus saltador) e de peixes da família Serranidae (garoupas). A pesca 

de linha de fundo é mais longa, podendo alcançar até 12 dias no mar, e é praticada 

em áreas mais distantes da costa, até 60 milhas náuticas (DI BENEDITTO, 2001). 

 

Ocupando áreas de pesca semelhantes a da linha de fundo, a pesca com corrico tem 

se tornado muito popular na região posto o aumento do interesse local pela captura 

de grandes pelágicos como o dourado e dos representantes da família Scombridae. 

A pesca corrico também apresenta uma duração de 12 dias (DI BENEDITTO, 

2001). 

 

A pesca com espinhel também é popular na região, sendo praticada para a captura 

de dourados e de cações. O espinhel apresenta uma variação na sua composição de 
                                                 
7 A multiespecificidade de uma pescaria é apontada como um aspecto favorável à realização de uma pesca 
sustentável, pois reduz a pressão sobre um único estoque. Este cenário permite melhores oportunidades de 
reprodução e recrutamento aos estoques explotados, pois quando estes entram no período reprodutivo, o que 
em alguns casos representa o fim de uma temporada de pesca, os pescadores migram para outras espécies-
alvo. Esta transição é notória em São João, quando, ao final da temporada do dourado (fevereiro), reduz-se 
significativamente a participação de pesca de linha como petrecho de captura. 
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bóias/cortiças e chumbada, podendo ser praticado próximo à superfície, em meia 

água e no fundo. A pesca se estende desde águas muito costeiras até 60 milhas 

náuticas em jornadas que duram de dois dias a uma semana (DI BENEDITTO, 

2001). 

 

As pescarias de linha descritas nos parágrafos anteriores, orientadas para a captura 

do dourado, pargo e peroá, correspondem as mais importantes em termos de 

produção e rentabilidade. 

 

As redes também fazem parte do conjunto de aparelhos utilizados pelos pescadores 

de Atafona. A rede de espera conhecida localmente como “mijuada”, utilizada na 

captura de cações, pescadinha, xaréu, robalos etc. é muito popular. Esta modalidade 

é empregada em áreas bem costeiras, de poucos metros da praia até 20 milhas 

náuticas.  

 

A pesca com rede de espera pode durar de um a cinco dias. Em alguns casos a rede 

fica permanentemente na água (com exceção dos momentos em que é retirada para 

manutenção), sendo inspecionada pelo pescador diariamente. 

 

O arrasto do camarão sete-barbas também é conhecido como a pesca de sol-a-sol, 

por ser tradicionalmente realizada do iniciar do dia ao pôr do sol (BRANCO E 

VERANI, 2006). Em São João da Barra, os pescadores passam, em média, 10 horas 

no mar (SANTOS E MENEGON, 2008). 

 

De acordo com SANTOS E MENEGON (2008), os arrastos são duplos e com 

portas, ou seja, apenas uma embarcação puxa duas redes simultaneamente, que se 

mantém abertas pela utilização das portas. Os arrastos têm como espécie-alvo o 

camarão, embora acidentalmente pesque outras espécies que também possuem valor 

comercial. 
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Os arrastos de camarão ocorrem na plataforma continental interna, principalmente 

sobre o banco de lama fluvial que se estende da foz do rio Paraíba do Sul até a 

altura da lagoa preta em Quissamã. Esta facie se alarga quanto mais próxima do rio 

Paraíba, alcançando a extensão máxima de 20 km, na altura de Grussaí, 10km na 

fronteira entre São João e Campos e 5 km a partir do Cabo de São Tomé. Este 

banco de lama se encontra em profundidades inferiores a 20 metros ao longo de 

toda a sua extensão. 

 

Neste “corredor” de arrasto do camarão existem, de acordo com SANTOS E 

MENEGON (2008:24), pelo menos 15 grandes pesqueiros, sendo os mais 

freqüentados: Baça da Barra, Marinha, Grussaí e Caixa D’água, todos situado entre 

Atafona e Barra do Açu. 

 

Cabe ainda ressaltar que, de acordo com os ‘arrasteiros’, a pesca do camarão não se 

restringe a este importante banco pesqueiro do estado do Rio de Janeiro. Esta se 

estende, pelo menos, mais 20 km a Leste do banco, alcançando profundidades de 

até 40 metros8. 

 

O Mapa 4.4.4-2 apresenta uma perspectiva detalhada das principais áreas utilizadas 

pelas embarcações de arrasto de camarão, tanto da frota mais artesanal e local, que 

como já mencionado, atua, preponderantemente, sobre uma área bem costeira (com 

extensão aproximada de 4.692 km2), quanto à região ocupada também pela frota de 

arrasto visitante, ou seja, de outras localidades. 

 

No Mapa 4.4.4-2 também é possível identificar a área marítima ocupada pelo porto 

e o polígono de segurança localizado no entorno da ponte, do canal de acesso e da 

                                                 
8 O sete-barbas, diferentemente dos demais camarões da família Penaeida, depende dos estuários apenas na 
sua fase de crescimento, realizando migrações onshore-offshore no momento da reprodução/desova. Além 
disto, embora seja marcante a correlação da ocorrência do sete-barbas junto a fundos lamosos e rasos (até 25 
metros), é registrada a ocorrência desta espécie para profundidades de 70 metros e associados a fundos 
arenosos (NATIVIDADE, 2006). Desta forma, há fundamento na literatura científica sobre a distribuição da 
espécie que respalde as informações obtidas em entrevistas com os pescadores. 
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bacia de evolução9 e que apresentará restrição ao desenvolvimento de práticas 

pesqueiras. 

 

Pelo que indica as análises do projeto do Porto e da realidade do arrasto de camarão 

na região, identificas no Mapa 4.4.4-2, nota-se que a área de restrição a navegação 

definida no entorno da área marítima do porto organizado, apesar de se localizar 

próxima a dois tradicionais pesqueiros de camarão (Maria Rosa ao sul e Pesqueiro 

do Porto ao norte), representa apenas uma pequena fração da região de maior 

concentração da atividade da pesca camaroneira em estudo, uma ocupação inferior a 

1 % desta. 

 

O histórico dos desembarques pesqueiros realizados em São João da Barra é 

marcado por um momento de produção recorde em 1998 (aproximadamente 10.900 

toneladas), seguido por acentuados declínios de: 40 % (entre 1998 e 1999, e 1999 e 

2000), e de 82 % (entre 2002 e 2003). A queda acumulada da produção pesqueira 

sanjoanense entre 1998 e 2003 foi de 97 % (INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR, 

2007). 

 

As causas da situação caótica em que se encontrou a pesca sanjoanesne no ano de 

2003 podem ser atribuídas a fatores endógenos e exógenos a pesca. O principal 

fator endógeno corresponde a sobrepesca, cujo caso mais marcante na região pode 

ser atribuído à pesca do peroá, realizada até 2002 com o puçá10. 

 

                                                 
9 Definido a partir de um contorno 500 metros no entorno de todas as áreas marítimas do porto. 
10 Os pescadores Norte-fluminenses, em meados da década de 80, desenvolveram um petrecho adaptado para 
a captura do peroá, espécie que era até aquele momento era capturada com a linha pargueira, o puçá-grande. 
Tão logo o puçá-grande se mostrou eficiente, iniciou-se uma grande disseminação de sua utilização, 
alcançando o Sul do Espírito Santo (VIANNA et al., 2006). A grande capacidade de captura deste petrecho 
transformou a pesca do peroá na mais importante do município de São João da Barra, em termos de produção 
e rentabilidade10 (INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR, 2007). Mas além de muito produtivo, o petrecho 
também se mostrou pouco seletivo, capturando uma grande quantidade de juvenis. A pesca se mostrou então 
de caráter altamente predatório, fato que motivou o IBAMA a editar a Portaria no 81/2002 (VIANNA et al., 
2006). A pesca então, em virtude do comprometimento dos estoques e da proibição do principal petrecho de 
captura da espécie, declinou acentuadamente 2002 e 2005. Em 2006 a produção de peroá foi a segunda mais 
importante em São João, porém sem ter representado (PMSJB, 2008). 
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Com relação às interferências exógenas se inclui a poluição do mar local em virtude 

de despejos acidentais de poluentes, tal como o ocorrido em 2003, com o 

vazamento de 1,2 bilhões de litros de resíduo (GONÇALVES et al., 2003), para citar 

um caso recente. A atividade pesqueira foi suspensa por 30 dias pelo IBAMA11, e 

uma grande mortalidade de organismos marinhos se sucedeu enquanto o resíduo se 

dispersava pelo mar. 

 

Atualmente, nota-se uma tendência de recuperação, influenciada principalmente 

pelo aumento da captura do dourado, espécie que passou a ser explotada pela frota 

de São João apenas a partir de 2003. A pesca do camarão também recuperou o 

fôlego, pois após despencar 98 % entre 1998 (ano da produção recorde) e 2003, 

aumentou estrepitosamente entre 2004 e 2007 (INSTITUTO 

MULTIDISCIPLINAR, 2007; PMSJB, 2008). 

 

Os desembarques ocorrem principalmente em Atafona, na CEAB e no porto da 

Igreja da Penha e o Pontal. A infra-estrutura de desembarque de São João, como na 

maior parte do Estado do Rio de Janeiro, é muito precária. A maior parte do 

pescado é conservado em frezers e existe apenas uma fábrica de gelo 

(SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005). Monitoramentos realizados em 2007 

identificaram outros três frigoríficos em pleno funcionamento no município. 

 

De acordo com SEAP/IBAMA/PROZEE (2005), encontra-se instalada em São 

João da Barra uma incipiente estrutura de apoio à produção do pescado. Há no 

município apenas oito microempresas dedicadas ao reparo de embarcações, sendo 

dois estaleiros e cinco carpintarias. 

 

No comércio predomina a ação de intermediários, tanto para as capturas de peixe 

quanto de camarão. No caso da ictiofauna, 70 % da produção é absorvida por 

atravessadores. A atuação destes atores sobre a produção do camarão é menor, 

                                                 
11 Portaria IBAMA nº 024 de 15 de maio de 2003 
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porém, não menos significativa, pois 60 % da produção é comprada por eles. O 

restante do pescado desembarcado é vendido para a população de São João da 

Barra, principalmente, no Mercado Municipal. (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005). 

 

A colônia já desenvolveu parcerias com a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF) e com a Prefeitura Municipal para realizar projetos, como o de 

piscicultura em tanques-rede e de beneficiamento de pescado, mas a iniciativa não 

foi adiante. 

 

Um importante meio de comunicação dos pescadores de São João da Barra é a 

rádio-base Estação Costeira de Apoio Marítimo – ESCOAM, dirigida pela Defesa 

Civil Municipal. Através desse canal, os pescadores entram em contato com suas 

famílias, enviam recados e é assegurado o atendimento em caso de acidentes. A 

ESCOAM opera nos seguintes canais: 18PX e 71VHF para se comunicar com os 

que realizam a pesca marítima costeira de arrasto de camarão; e 13PX e 71VHF com 

aqueles que realizam a pesca costeira e oceânica de rede de espera e espinhel. 

 

b) Farol de São Tomé (Campos dos Goytacazes): 

A pesca no município de Campos dos Goytacazes, depois da produção de petróleo 

e de gás natural e da agricultura, especialmente do cultivo de cana-de-açúcar, é uma 

das principais atividades econômicas do município. 

 

Campos, embora possua uma grande extensão territorial, tem uma reduzida área de 

costa proporcional. Seu litoral é marcado pela inflexão que conforma o cabo de São 

Tomé e as influências da proximidade com a foz do rio Paraíba. A hidrodinâmica 

marinha é responsável pela formação de uma costa sem abrigos. Essa peculiar 

condição geográfica marcou o desenvolvimento de estratégias únicas de 

sobrevivência da atividade pesqueira local. 
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A ausência de porto ou área abrigada para servir de atracadouro dos barcos é um 

dos maiores entraves, assim apresentado pelos pescadores entrevistados, ainda que 

tenham desenvolvido uma técnica de mantê-los aportados na praia, fora da água. A 

noite se pode observar os barcos enfileirados na praia, como se fosse um grande 

estaleiro. Os barcos são lançados no mar e puxados de volta com o auxílio de 

tratores. Esse procedimento, além de perigoso, é pago e caro. 

 

Da mesma forma como ocorre em outras localidades do litoral Norte, a pesca 

litorânea em Campos dos Goytacazes também é dividida em função das 

modalidades empregadas. Num estudo anterior realizado pela Ecologus na região, 

essas modalidades foram assim caracterizadas: 

 

 A pesca de parelha é realizada ao longo de todo o ano e estende-se além de 100 

km da costa. Envolvessem neste tipo de pesca 40 embarcações e 240 pescadores, 

sendo a captura média de cerca de 1.800 toneladas/ano, entre 10 tipos de 

espécies de pescado capturadas. 

 A pesca de linha é realizada por barcos que permanecem, em média, uma semana 

no mar, podendo lançar os anzóis até a profundidade de 200 metros. Esta 

modalidade de pesca também é realizada durante o ano todo, com 

aproximadamente 125 barcos, 625 pescadores, capturando cerca de 4.000 

toneladas/ano, entre 17 espécies de pescado. 

 A modalidade de pesca com rede de espera é realizada por embarcação que varia 

de 6 a 10 metros, com três tripulantes. Cada rede, colocada verticalmente na 

coluna d’água, na superfície e/ou fundo, possui cerca de 3.000 metros de 

comprimento, com malha de 50 mm ou mais, para a captura de espécies 

bentônicas ou pelágicas. Cerca de 30 embarcações e 150 pescadores realizam esta 

pesca, avançando 50 km da costa. 

 O arrasto de balão com portas é específico para a captura do camarão sete-

barbas, barba russa e do camarão rosa. Esta modalidade de pesca é realizada por 

cerca de 100 barcos e 200 pescadores, durante todo o ano, exceto nos meses de 
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defeso, a partir de 4 km de distância da costa. 

 Para a pesca realizada especificamente para a captura do pargo, os barcos são do 

tipo de arrasto de balão e traineira, levando cerca de dois tripulantes. 

 

Os pescadores do município de Campos estão representados pela Colônia dos 

Pescadores Z-19, localizada no distrito de Farol de São Tomé. Essa colônia possui 

uma sede, instalada em um imóvel alugado. Sua jurisdição abrange desde a 

comunidade dos Fildalgos até Quixaba. Além de garantir os benefícios de seus 

associados – seguro defeso do camarão, da sardinha, do caranguejo e da piracema, 

carteira do pescador e aposentadoria – a entidade também busca recursos para o 

desenvolvimento de projetos voltados para a maricultura e para o desenvolvimento 

da pesca. 

 

O total de pescadores registrados na colônia, segundo o presidente da entidade, é de 

830, entre: pescadores litorâneos e de águas interiores, marisqueiros e 

caranguejeiros. Suas estimativas, entretanto, superam esse valor, chegando à cerca de 

1.500 pescadores atuando na região. Estima ainda que a frota pesqueira seja 

constituída por 125 barcos, dos quais 96 estão registrados na colônia. A grande 

maioria dos pescadores registrados pratica a pesca do camarão, segundo estimativas 

da colônia onde cerca de 90% das embarcações registradas estão voltadas para essa 

atividade. 

 

O Censo Pesqueiro de 2000 (FIPERJ, 2008), indica para Campos dos Goytacazes 

849 pescadores, ou seja, um valor muito próximo ao número de pescadores 

cadastrados na colônia. 

 

Da mesma forma como para São João da Barra, o censo estrutural da pesca 

realizado pela SEAP identificou para Campos de Goytacazes um número menor de 

embarcações. Ao todo foram identificadas pelos recenseadores da SEAP 70 

embarcações pesqueiras. Porém, conforme informou o presidente da colônia, a 
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maioria absoluta das embarcações são dedicadas ao arrasto do camarão, 68 delas 

com 12 metros ou mais de comprimento (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005). 

 

As principais espécies capturadas são o camarão, o pargo e a pescadinha. A colônia 

não pode estimar sobre o volume da produção de pescados no município. 

Resultados de trabalhos de campo realizados pela Ecologus, nos anos de 2002, 

2003 e 2005, estimavam um volume de cerca de 5.800 toneladas de pescado 

produzido anualmente.  

 

Na Foto 55 encontra-se uma amostra dos resultados de um arrasto de camarão. 

 

 

 

O desembarque do pescado em Farol de São Tomé é realizado na praia do Farol, 

onde os barcos são retirados ou colocados no mar com auxílio de cinco tratores 

mantidos pela Colônia Z-19, devido à inexistência de um porto. Com este 

procedimento, ocorre um desgaste maior das quilhas das embarcações, 

determinando um maior gasto com a sua manutenção.  

 

A entidade mantém cinco tratores para execução desta rotina, que há alguns anos, 

costumava custar ao pescador a soma de R$30,00 (Fotos 56, 57 e 58). 

 

Foto 53: Desembarque de camarão em 
Farol de São Tomé. 
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Ainda compõe a infra-estrutura de apoio a atividade pesqueira em Campos: 3 

fábricas de gelo e 15 freezers e 3 carpintarias dedicadas ao concerto das embarcações 

pesqueiras (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005). 

 

Para o presidente da Colônia Z-19, o principal problema relacionado com a 

atividade pesqueira é o fato do pescado invariavelmente ser vendido para o 

atravessador, que, muitas vezes, é o armador/proprietário da embarcação. De fato, 

apenas 10 % do pescado é vendido diretamente ao consumidor final do pescado, 

Foto 56: Embarcação pesqueira sendo rebocada 
para a praia de Farol de São Tomé. 

Foto 57: As embarcações pesqueiras são 
“cuidadosamente estacionadas” na praia com o 

auxílio de um trator 

Foto 58: Aspecto geral da situação da praia do  
Farol de São Tomé. 
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enquanto que 60 % é comprado por intermediários e outros 30 % por empresas de 

beneficiamento (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005). 

 

Os custos dos insumos pesqueiros como o óleo diesel e gelo têm aumentado, o que 

não se pode dizer do preço de primeira venda do pescado. Esta situação torna a 

vida dos pescadores de convés, que recebem por partes, ainda mais difícil, pois, os 

custos de produção são compartilhados entre todos, e não apenas internalizados 

pelo proprietário da embarcação. 

 

Avaliar o desenvolvimento da pesca campista é complicado pela falta de estatística 

pesqueira, como a existente em São João da Barra. Mas, considerando que os 

pescadores de Farol de São Tomé utilizem o mesmo banco camaroneiro que a frota 

sanjoanense, pode-se supor que ela tenha passado por um ciclo de alta 

produtividade no final da década de 90, decaindo drasticamente nos primeiros anos 

de 2000 e se restabelecendo a partir de 2004. 

 

Como alternativas visando o desenvolvimento das atividades pesqueiras no 

município, o representante da Colônia Z-19 tem considerado sobre maricultura e o 

beneficiamento de pescado, como forma de aliviar os estoques pesqueiros e 

complementar a renda do pescador. Ao mesmo tempo, são projetos da colônia: 

conseguir uma bomba de óleo, para o abastecimento dos barcos e; uma fábrica de 

gelo, pois o óleo e o gelo chegam em Farol de São Tomé por intermédio do 

atravessador, que dobra o preço do produto.  

 

Outra luta da colônia é com relação ao término da construção do píer da Barra do 

Furado. Esta obra eliminaria a atual situação em que  os barcos do Farol são 

rebocados por tratores para poderem navegar. Com a conclusão da obra, que está 

parada, os barcos poderão ficar protegidos na água, sem a necessidade do uso dos 

tratores (Fotos 59 e 60). 
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Existe também, no município de Campos dos Goytacazes, uma associação de 

pescadores que pescam em águas interiores, na Lagoa Feia, Lagoa do Jacaré, Canto 

do Rio e no Canal da Flecha. A Associação dos Pescadores de Ponta Grossa dos 

Fidalgos possui cerca de 200 associados, com uma frota de 150 barcos pequenos, 

com cerca de 7,0 metros de comprimento. A associação pretende desenvolver os 

seguintes projetos: cozinha comunitária, corte e costura e cultivo de peixes em 

tanques-rede.  

 

A prefeitura oferece apoio aos pescadores, complementado o seguro-defeso, em 

troca de serviços comunitários. 

 

c) Barra de Itabapoana, Guaxindiba e Gargaú (São Francisco de Itabapoana): 

O município de São Francisco de Itabapoana possui uma extensa área de litoral, que 

chega a cerca de 50km. Os trechos de praia desertos são intercalados com 

aglomerações urbanas. Nas localidades de Barra de Itabapoana, Guaxindiba e 

Gargaú concentra-se a atividade pesqueira desenvolvida no município, a mais 

importante da região Norte Fluminense. 

 

Foto 59: Entrada da Barra do Furado. Foto 60: Alguns mestres pescadores de Campos 
dos Goytacazes já utilizam a lagoa do Furado 

como abrigo para as suas embarcações. 
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O Censo Pesqueiro de 2000 mostra uma população de 1.490 pescadores dedicados a 

pesca marinha, dos quais, apenas 400 sào registrados na Colônia de Pescadores Z-

01, fundada em 2002. 

 

Assim como em Atafona, não existe um porto de desembarque, mas uma série de 

pequenos atracadouros e entrepostos privados, ao longo do rio Itabapoana, 

pertencentes aos donos de pequenas empresas de beneficiamento, fábricas de gelo, 

frigoríficos e peixarias. 

 

Apesar da difusão dos desembarques pesqueiros ao longo de toda a orla municipal e 

nos rios, o censo estrutural da atividade pesqueira indica que o município conta com 

boa estrutura de apoio à pesca artesanal, representada por 3 fábricas de gelo, 16 

frigoríficos para armazenamento de pescado, revenda de material de pesca, oito 

estaleiros e instalações de carpintaria naval (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005). 

 

Também predomina em São Francisco de Itabapoana a atuação dos intermediários 

na compra do pescado, pois 75 % da produção é comprada por estes atores, que 

levam o produto até os mercados do Rio de Janeiro, como a CEASA. No próprio 

município é comercializado o restante da produção (SEAP/IBAMA/PROZEE, 

2005). 

 

Em Barra do Itabapoana existe uma frota voltada à pesca de espinhel, realizada 

prioritariamente nas áreas marítimas da produção petrolífera da Bacia de Campos. 

Essa pescaria é voltada para a captura de espécies como dourado, enchova, sarda e o 

pargo, em profundidades que variam de 60 a 300m e distâncias de até 250km da 

costa. 
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Em Gargaú (Fotos 61 e 62) os moradores estão, em sua grande maioria, atrelados às 

atividades pesqueiras, como principal fonte de renda e subsistência das famílias. Os 

pescadores concentram-se, principalmente, no bairro denominado de Buraco 

Fundo. Nessa localidade, realizam-se as principais modalidades locais de pesca: 

pesca de espinhel, pesca de peroá e pesca de camarão (menos expressiva). 

 

 
Foto 61: Embarcações de Gargaú em 

manutenção à beira do rio. 
 
 

 
Foto 62: Embarcações de Gargaú 

atracadas. 

A pesca do peroá se desenvolve em áreas distantes cerca de 50km da costa, em 

profundidades que variam entre 10 e 30 metros. Os pescadores podem permanecer 

até 8 ou 10 dias no mar, em embarcações médias (8 a 12 metros), com uma 

tripulação de 3 ou 4 pescadores. Segundo informações locais, a divisão da produção 

do peroá é efetuada da seguinte maneira: 30% para o dono do barco, 40% para o 

mestre e 30% para o restante da tripulação. O principal petrecho utilizado é o anzol. 

 

Em Guaxindiba, a pesca é prioritariamente voltada para a captura do camarão. Os 

barcos ficam ancorados próximos à praia, em mar aberto. A pescaria dura apenas 

um dia, entre 2 ou 3 da madrugada e o início da tarde. Em algumas épocas do ano, 

saem a noite e passam o dia seguinte no mar. Por isso, nem todos os pescadores 

utilizam gelo para o armazenamento do pescado, o que representa um custo menor 

de investimento na produção. 
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Os pesqueiros utilizados pelos pescadores, localmente denominados de “lamas”, 

ficam distantes cerca de 50 minutos de viagem desde de Guaxindiba e vão da costa 

confrontante com essa localidade até o município de São João da Barra, nas 

cercarias de Atafona. 

 

Um dos pescadores desta localidade informou existirem cerca de 100 barcos 

camaroneiros em Guaxindiba. Aqueles que desembarcam na própria localidade, 

vendem a produção para os atravessadores e donos de frigoríficos. Alguns se 

dirigem até os mercados de Macaé e aos pontos de desembarque de Barra do 

Itabapoana. Uma parte da produção também costuma ser vendida como isca para os 

outros tipos de atividades pesqueiras locais. 

 

O censo estrutural da atividade pesqueira indica um número menor de embarcações 

para a região. De acordo com o estudo são 145 embarcações pesqueiras no 

município, 106 delas traineiras (que podem pescar camarão, peroá). Também foram 

identificadas 6 embarcações de arrasto. A frota de São Francisco possui 

comprimento máximo de 12 metros de comprimento (SEAP/IBAMA/PROZEE, 

2005). 

 

A estação de rádio ESCOAM é referência também entre os pescadores de São 

Francisco de Itabapoana, sendo que em Gargaú as embarcações geralmente adotam 

o canal 37PX e em Guaxindiba os canais 40 e 23PX. 

 

 



 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 114 



 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.4 - 115 

 



 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu - Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.5 - 1

 

 
Índice 

 
 
4.4.5 Diagnóstico do Potencial Arqueológico da Área de Influência do               

Empreendimento...........................................................................................................2 

4.4.5.1 Introdução .............................................................................................................................2 

4.4.5.2 Caracterização Geral da Região..........................................................................................3 

4.4.5.3 Objetivos................................................................................................................................6 

4. 4.5.4 Aspectos Metodológicos .....................................................................................................7 

4.4.5.5 Seqüência Operacional ........................................................................................................9 

4.4.5.6  Aspectos Arqueológicos do Litoral Norte Fluminense................................................11 

4.4.5.7 Aspectos Etno-Históricos do Litoral Norte Fluminense.............................................15 

4.4.5.8 Aspectos Históricos do Litoral Norte Fluminense .......................................................20 

4.4.5.9  Resultados dos Trabalhos de Campo.............................................................................24 

4.4.5.10 Avaliação e Propostas ........................................................................................................29 

 

 
Anexos: 
 
 Anexo 1:  Mapa de Localização dos Pontos de Coleta 

 Anexo 2:  Relação dos Sítios Arqueológicos Identificados na Região 

 Anexo 3:  Relação dos Bens Tombados na Região 

 
 



 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu - Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.4.5 - 2

4.4.5 Diagnóstico do Potencial Arqueológico da Área de Influência do 
Empreendimento 

 

4.4.5.1 Introdução 

 

A área destinada à implantação do Pátio Logístico, objeto deste EIA, denomina-se 

Fazenda do Meio e situa-se adjacente à Fazenda Saco D’Antas, no município de São 

João da Barra (Figura 4.4.5-1). Ambas as áreas fazem parte do previsto Complexo 

Industrial Portuário do Açu. 

 

A Fazenda Saco D’Antas abrange 1.924 ha e 6,7 km ao longo da linha de costa. Nessa 

área foi realizado, em 2006, um levantamento de campo no intuito de caracterizá-la 

quanto ao potencial arqueológico. O estudo foi apresentado no EIA do Porto do Açu 

em agosto daquele ano, para o empreendimento de implantação do Terminal de 

Minério de Ferro.  

 

Posteriormente, a Portaria do IPHAN Nº 379 de 30 de novembro de 2006 autorizou a 

pesquisa na área, onde a equipe de arqueologia efetuou levantamento sistemático de 

superfície, dando subsídio à elaboração do Diagnóstico do Potencial Arqueológico. A 

partir dos resultados realizados para esse diagnóstico, foi elaborado o Projeto de 

Acompanhamento / Prospecção Arqueológica, autorizado pela Portaria do IPHAN Nº 

158 de 30 de julho de 2007, tendo sido realizadas prospecções intensivas na área de 

impacto direto das obras de engenharia para implantação do referido terminal. 

 

Com base nos estudos acima referidos foi elaborado o presente diagnóstico para a 

Área de Influência do empreendimento em foco.  
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4.4.5.2 Caracterização Geral da Região 

 

Conforme apresentado no Capítulo 4, Seção 4.2, Itens  4.2.1 e 4.2.2 deste EIA, a 

região do Complexo Portuário do Açu apresenta topografia baixa, contínua, bastante 

arenosa, com várias lagoas, braços de rio e canais de drenagem construídos no passado, 

assim como nos últimos anos. 

 

Na região Norte Fluminense em termos geológicos predomina os sedimentos 

quaternários marinhos costeiros (Qml) e sedimentos fluviais (Qal), este de forma 

notável no entorno da Lagoa Feia, em Campos. De idade pleistocênica, as fácies 

arenosas que caracterizam os depósitos praiais tem origem marinha ou lagunar, sendo 

recobertas por areias eólicas. Já o Grupo Barreiras (Tb), de origem terciária, aflora na 

região de Quissamã-Carapebus, sendo a área de maior expressão no delta do rio 
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Paraíba do Sul; esse grupo se apresenta sob a forma de tabuleiros ou falésias, tendo 

sido formado provavelmente em clima semi-árido durante o Plioceno, formando-se 

amplos leques aluviais nos sopés das encostas (segundo MARTIN et al, 1997 e 

GHIGNONE, 1979 in: RADAM, p.67).  

 

A unidade Bela Joana (Ny2b), que ocorre adentrando o continente é a mais antiga (570 

a 560 Ma) na região estudada, de rochas granitóides pertencentes ao Complexo 

Charnockítico, integrante da Associação Paraíba do Sul. Ocorre sob a forma de dois 

corpos alongados, de direção NE-SW, situados nos quadrantes Norte e Nordeste do 

Estado do Rio de Janeiro e chega a ter 125 km de extensão e largura máxima de 24 km, 

estendendo-se ao Estado do Espírito Santo (RADAM, 1983:41). 

 

Predominante na região é a planície costeira quaternária existente na desembocadura 

do rio Paraíba do Sul, que apresenta uma área de cerca de 3.000 km2 e suas dimensões 

máximas são de 120 km na direção N-S e de 60 km na direção E-W. Foram 

identificadas as seguintes unidades de sedimentação nessa planície:  

 

 Terraços marinhos pleistocênicos: mais desenvolvidos na parte Sul, com zonas 

de intercordões que foram ocupadas por lagunas ligadas ao último período de nível 

marinho mais alto de idade holocênica; 

 Terraços marinhos holocênicos: mais desenvolvidos na porção norte da planície, 

em ambos os lados da desembocadura do rio Paraíba do Sul, são mais recentes que 

5.100 anos A.P.; 

 Sedimentos lagunares: na porção central da planície ocupando áreas de São Tomé 

e da Lagoa Feia, ocorrem sedimentos argilo-orgânicos ricos em conchas com 

datação entre 7.000 a 5.000 anos A.P.; 

 Sedimentos fluviais: na porção central, repousam sobre os sedimentos lagunares, 

entre Campos e São Tomé foram encontradas numerosas “cicatrizes” de 

paleocanais no meio destes sedimentos (MARTIN et al., 1984:87). 
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Têm sido evidenciadas várias fases evolutivas na construção da parte holocênica da 

planície e desembocadura do rio Paraíba do Sul, onde se teriam formado um sistema 

de ilhas-barreiras e laguna, que levaram o rio a construir um vasto delta intra-lagunar. 

Após 5.100 anos A.P., o nível relativo do mar vem tendo rebaixamento contínuo 

provocando a transferência das areias da plataforma continental e formando os vastos 

cordões de praia. 

 

Em termos de vegetação destacam-se na região os ecossistemas de restinga. Estes 

ocupam 79% da costa brasileira e se localizam em substratos arenosos originados de 

depósitos marinhos do período quaternário e freqüentemente englobam lagoas de água 

salgada, salobra ou doce. 

  

À medida que se distância do mar em direção ao continente, ocorre uma redução na 

concentração salina no solo, o que caracteriza formações vegetais distintas em praias, 

cordões arenosos, dunas e depressões. De acordo com o estágio de desenvolvimento, 

podem-se observar estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos, este último mais 

interiorizado.  

 

Assim, o estrato de gramináceas ocupa a faixa mais próxima da praia, seguida de uma 

faixa de vegetação intermediária onde entre gramíneas aparece de forma esparsa as 

espécies do estrato seguinte, prenunciando o seu crescimento. O próximo estágio 

muitas vezes apresenta-se em forma de moitas de restinga intercaladas por clareiras, de 

pequenos bosques e campos ralos de gramíneas, com a presença de pitangueiras, 

aroeiras, manga da praia, murici, mandacaru, guriri, entre outras espécies.  

 

O ambiente mais extremo, ou seja, em áreas mais afastadas da praia desenvolvem-se 

espécies lenhosas, com raízes profundas, galhos numerosos e contorcidos, muitas 

vezes denominados como “cerrado de restinga”.  Na planície de restinga de São João 

da Barra este adensamento da vegetação é observado mais para oeste alcançando os 
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aluviões de Campos e, nas zonas marginais nas lagoas de Iquipari e Grussaí, cobrindo 

largas áreas como que matas ciliares. 

 

Os cordões arenosos da restinga são intercalados por depressões, ou ainda, os 

pequenos córregos submersos pela areia formam os chamados “caminhos d’água”, 

geralmente embrejados, que nos períodos secos apresentam vegetação mais verde 

(LAMEGO, 1974). 

 

4.4.5.3 Objetivos 

 

As atividades desenvolvidas para o Diagnóstico do Potencial Arqueológico da área do 

Complexo Portuário do Açu, realizadas em 2006, teve por base os seguintes objetivos: 

 

1) Análise de fotografias aéreas e imagens de satélite da área de pesquisa; 

2) Levantamento dos sítios arqueológicos e históricos registrados na região; 

3) Coleta de informações arqueológicas, antropológicas, etno-históricas e históricas 

sobre o litoral Norte-fluminense; 

4) Levantamento em campo da área de influência direta do empreendimento; 

5) Levantamento de campo em áreas secundárias, correspondendo aos locais 

indicados pelas análises de fotografias aéreas, por pesquisas anteriores e 

documentos históricos; 

6) Identificação de vestígios arqueológicos e características culturais; 

7) Elaboração de diagnósticos e avaliação dos impactos, de acordo com os 

procedimentos das técnicas das obras de engenharia; 

8) Elaboração de projeto(s) de Prospecções Intensivas e Resgate de sítios 

arqueológicos a serem impactados, de acordo com as etapas de licenciamento e o 

cronograma das obras; 

9) Definição de propostas de Educação Patrimonial, de forma a divulgar e valorizar o 

patrimônio arqueológico para o público em geral, segundo as propostas da 

Arqueologia Pública e as legislações patrimoniais, nacional e internacional. 
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4. 4.5.4 Aspectos Metodológicos 

 

A ênfase da maioria das pesquisas arqueológicas realizadas no Estado do Rio de 

Janeiro encontra-se nos sítios arqueológicos pré-coloniais. No entanto, nos estudos 

arqueológicos dos sítios históricos, merecem atenção especial o caráter discursivo tanto 

dos vestígios materiais como documentais (FUNARI, HALL & JONES, 1999; 

FUNARI & ZARANKIN, 2004), como objetos de estudo inseparáveis (OLIVEIRA, 

2002 e 2004). Assim sendo, as documentações textual e iconográfica podem aumentar 

a validade e poder das interpretações do arqueólogo, pois estas conexões nem sempre 

são legíveis simplesmente através dos sítios arqueológicos (ORSER, 1996). 

 

A estratégia adotada em campo para a localização de vestígios arqueológicos consistiu 

na realização de levantamento sistemático de superfície (inspeção visual) e 

subsuperfície em áreas selecionadas a partir das análises de fotografias aéreas, imagens 

de satélite e fontes cartográficas.  

 

As áreas foram definidas, utilizando-se das informações históricas e características 

ambientais que favorecessem o assentamento das populações humanas como: alta 

visibilidade, proximidade à água, proximidade a recursos, proteção contra o vento, 

informações descritas em documentos, entre outros. 

 

Um “sítio arqueológico” é definido como local que apresenta vestígios de ocupação 

humana, ou seja, estruturas de fogueiras, concentração de cultura material, restos 

alimentares, entre outros. Os locais onde os vestígios superficiais apresentam-se 

dispersos e com pouca representatividade são definidos como “áreas de ocorrência”.   

 

As observações de subsuperfície foram realizadas através dos canais de drenagem e 

“cacimbas” existentes na área (Fazendas Saco D’Antas e Fazenda do Meio), já que esta 

apresenta uma rede destas estruturas. A ocorrência de vestígios materiais foi registrada, 
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observando-se a existência ou não de concentração dos mesmos. Tais ocorrências 

foram georreferenciadas, realizadas coletas de amostras, sendo estas etiquetadas, com 

indicação do local de coleta e a identificação do material.  

 

Os materiais coletados foram analisados no Laboratório de Antropologia Biológica da 

UERJ por meio de práticas como: classificação (tipologia), catalogação (nº de registro, 

classificação, procedência, técnica de confecção, dimensões, estado de conservação, e 

outros) e tombamento (registro informatizado dos dados que constam na ficha 

catalográfica).  

 

Para os levantamentos de campo foram definidas, como objeto de pesquisa exaustiva, a 

área de impacto direto correspondente à delimitação da fazenda onde serão instaladas 

as estruturas  portuárias. 

  

A Base de Informação da área da Fazenda Saco D’Antas localizada no município de 

São João da Barra – RJ, apóia-se fundamentalmente na folha topográfica de Muçurepe 

(SF-24-G-IV-4 complemento SF-24-III-3), na escala de 1:50.000, produzida pela 

Diretoria de Geodésica e Cartografia do IBGE. 

 

A referida base teve como principal objetivo espacializar os pontos coletados em 

campo com GPS (Anexo 1), apresentando as seguintes categorias de informações 

altimétricas e planimétricas: 

 

 Hipsografia  curva de nível (eqüidistância de 20 m), pontos cotados; 

 Obras e edificação  construções, pontes; 

 Hidrografia  rios, córregos, represas; 

 Malha em UTM; 

 Toponímia nome das localidades, bairros; 

 Vias  arruamento, estradas. 
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Para a sua construção foi adotada a seguinte metodologia: 

 

1) Edição dos arquivos vetoriais 

  Integração dos elementos das bordas: 

a) reticulado da projeção/dados marginais; 

b) deslocamento de elementos; 

c) nível, cor, estilo, peso, fonte, tamanho e tipo (ponto, linha, polígono, célula, 

texto) dos elementos vetoriais; 

d) "ligação" de elementos que têm continuidade nas folhas adjacentes; 

e) elementos que se superpõem, total ou parcialmente, no mesmo arquivo ou 

em arquivos diferentes. 

 Eliminação de eventuais erros de vetorização: 

a) ausência de elementos vetoriais; 

b) elementos estranhos nos arquivos; 

c) erros na simbologia de representação dos elementos vetoriais(cor, estilo e 

peso das linhas); 

d) vetorização incorreta de elementos; 

e) superposição indevida de linhas; 

f) elementos incompletos e/ou falhados; 

g) erros de posicionamento e grafia dos elementos textuais; 

 Transferência dos elementos para os níveis estabelecidos. 

 

4.4.5.5 Seqüência Operacional 

 

As atividades de pesquisa foram realizadas em três etapas: 

 

 Gabinete:   

 Levantamento cartográfico histórico; 

 Levantamento de obras bibliográficas sobre a região; 
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 Levantamento em publicações e instituições de sítios arqueológicos e patrimônio 

histórico e cultural; 

 Sistematização das informações coletadas. 

 

 Campo: 

 Identificação e georreferenciamento dos limites do empreendimento; 

 Levantamento da área correspondente ao caminho litorâneo; presente em 

cartografia do século XVIII; 

 Levantamento sistemático de superfície da área com vegetação de restinga 

arbustiva e lenhosa relativamente preservada;  

 Levantamento dos quadrantes demarcados, em carta previamente demonstrada, 

na área de impacto direto; 

 Levantamento dos quadrantes próximos às margens das Lagoas de Iquipari e 

Grussaí; 

 Entrevistas com moradores locais e equipes de topógrafos e sondagens presentes 

na área. 

 

 Laboratório: 

 Plotagem das informações obtidas em campo; 

 Análise das amostras coletadas; 

 Análise das informações obtidas em entrevistas com moradores locais; 

 Sistematização dos dados históricos e arqueológicos; 

 Elaboração de Relatório Final. 

 

De acordo com as especificações estabelecidas pelo IPHAN, foram considerados os 

seguintes limites para as áreas de influência, relacionadas aos aspectos arqueológicos e 

culturais: 
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 Área de Influência Indireta (AII): raio de 5 km a partir dos limites da Fazenda 

Saco D’Antas;  

 Área de Influência Direta (AID): raio de 1 km a partir dos limites da Fazenda 

Saco D’Antas;  

 Área Diretamente Afetada (ADA): áreas das fases de implantação e operação que 

sofrerão intervenção direta das atividades do empreendimento. 

 
Cabe ressaltar que os limites da AII e a maior parte da AID acima estabelecidos 

englobam a área diretamente afetada pelo empreendimento de implantação do Pátio 

Logístico, objeto do presente EIA.  

 

4.4.5.6  Aspectos Arqueológicos do Litoral Norte Fluminense 

 

A região denominada Baixada Campista corresponde a toda uma região de planície 

arenosa em São João da Barra, prolongada para o interior pela planície argilosa de 

Campos.  A planície de restingas, resultado da movimentação do enorme volume de 

sedimento trazido pelo rio Paraíba do Sul e distribuídos pelas correntes marítimas, 

caracteriza-se pela extensão linear dos cômoros e depressões.   

 

Os sítios arqueológicos identificados na região, correspondem a sambaquis, sítios 

ceramistas e sítios de contato (Anexo 2) e os bens tombados, correspondem aos 

casarios, igrejas, solares e etc. (Anexo 3). Alguns dos sambaquis registrados 

encontram-se distante a quilômetros do oceano, na aba dos tabuleiros, área 

intermediária entre a planície argilosa e os sedimentos quaternários da costa.  

 

De acordo com LAMEGO (1974), muitos destes sítios tiveram suas conchas utilizadas 

para a fabricação de cal.  A distância destes sítios testemunha que a costa e a foz dos 

rios encontravam-se mais recuadas do que no período da colonização, período em que 
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a Lagoa Feia correspondia à uma enseada que, com a sua riqueza faunística certamente 

atrairia populações humanas.  

 

Ainda no início do século XIX, AIRES CASAL (1976) a retrata como de água saudável 

mas turva, rica em pescados: piabanhas, piaus, crumatãs, corvina. 

 

A planície aluviônica de Campos, mais para o interior, com florestas densas, floresta 

inundada e brejos herbáceos, e a planície arenosa de São João da Barra com vegetação 

de restinga, ofereciam os recursos necessários para subsistência, matéria-prima para a 

confecção de artefatos, construção de cabanas e confecção de canoas das populações 

humanas que as percorriam.  

 

Nesta relação, entre o interior e o litoral, algumas populações utilizavam-se de recursos 

da caça e coleta em áreas de Mata Atlântica em determinados períodos, e em outros se 

encontravam no litoral utilizando-se, predominantemente, de recursos aquáticos e de 

restinga. Este movimento sazonal de populações pré-ceramistas pode ser verificado em 

um sítio arqueológico na ilha de Santana, próximo a Macaé, no litoral norte fluminense.  

A ilha foi ocupada há 1260 ± 330 anos AP (antes do presente), por grupos que tinham 

como base da sua dieta o peixe, ficando a coleta de moluscos como uma atividade 

secundária.  

 

A pesca era realizada próximo da praia e junto às pedras, pois todas as espécies 

consumidas podem ser capturadas em águas rasas. Em número bem menor, aparecem 

ossos e dentes de mamíferos, estando presentes espécies que só poderiam ser 

encontradas no continente; entre  estas um osso de primata e ossos de cervídeo, 

espécies de Mata Atlântica, que não aparecem nas áreas de restingas do litoral (LIMA 

& SILVA, 1984). 

 

Até o início do contato com o europeu, encontra-se no Rio de Janeiro, duas grandes 

tradições cerâmicas, as tradições Una e a Tupi-guarani, também presentes em sítios 
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arqueológicos no norte fluminense, assim como sítios com cerâmicas e material de 

origem européia testemunham os contatos entre indígenas e colonizadores. 

 

Acredita-se que a cerâmica de tradição Una, presente em alguns sítios no Rio de 

Janeiro, tenha vindo do interior brasileiro, devido à presença desta cerâmica em Minas 

Gerais, cujas datações são mais antigas (DIAS JR, 1976/77). A variação que apresenta 

datações mais recentes, 550 a 980 a.D. (DIAS JR, 1964; 1967 e 1969), correspondem a 

sítios no sudoeste de Minas Gerais (DIAS JR, 1974), Espírito Santo (PEROTA, 1969 e 

1974) e Rio de Janeiro (DIAS JR, 1969).  Os sítios arqueológicos ocorrem nas áreas da 

Mata (MG), entre a planície litorânea e a Serra do Mar (ES e RJ).  

 

A cerâmica da tradição Una encontrada, predominantemente, de São Pedro da Aldeia 

até Vitória, do vale médio do Paraíba e do Muriaé ao Alto Rio Doce, caracteriza-se 

como do tipo simples, com rara decoração plástica (pequenas ocorrências de incisões e 

estrias polidas), lembrando a forma do "fruto da Sapucaia". As interpretações 

arqueológicas e antropológicas relacionaram as fases arqueológicas desta tradição aos 

grupos indígenas não-Tupi (ALVIM et alli, 1973; BELTRÃO, 1978; DIAS JR & 

CARVALHO, 1980; MENDONÇA DE SOUZA,1981; PROUS, 1992), ou seja, a 

povos do tronco lingüístico Macro-Jê (NOELLI, 1999:290).  

 

Ainda que não haja uma correlação um a um entre cultura material e grupo étnico ou 

lingüístico (JONES, 1997), tais associações estabelecidas pela literatura arqueológica 

devem ser levadas em conta, de forma problematizada.   

 

Segundo algumas interpretações, a cerâmica da tradição Tupi-guarani parece ter sua 

origem na região amazônica, sendo impulsionados em direção ao litoral. As populações 

fabricantes desta cerâmica, alcançando o litoral, pressionaram e disputaram territórios 

com os grupos da tradição Una. As pressões resultantes destas migrações poderiam 

explicar os sinais evidentes de aculturação Tupi-guarani na cerâmica do período final 

da tradição Una (fase Mucuri), em São Fidélis, como também a presença de cerâmica 
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Tupi-guarani em dois sítios arqueológicos em Campos, onde os cronistas registram 

como reduto de grupos indígenas não-Tupi.  

 

Outras possibilidades interpretativas podem ser exploradas, se considerarmos que 

grupos diversos podiam usar tipos cerâmicos variados. Em uma mesma comunidade, 

diversos tipos cerâmicos, de variada origem, encontravam uso e apropriação 

diferenciados.  

 

Alguns sítios Tupi-guarani, fase Ipuca, aparecem próximos ao rio Muriaé, em ilhas do 

rio Paraíba. A maioria são sítios pequenos, com média de 100 m² e superficiais. 

Próximo a São Fidélis foi encontrado o maior sítio, 7000 m², com camada de ocupação 

de 40 cm de espessura. Isto parece indicar que alguns grupos Tupinambá se 

estabeleceram em pleno território não-Tupi. Entretanto, não conseguiram ficar 

isolados, recebendo influência de seus vizinhos e vice-versa, em interação cultural bem 

atestada na literatura antropológica e arqueológica (c.f JONES 1997).  

 

A cerâmica destes sítios é de cor escura (chocolate), predominando as peças lisas. A 

decoração plástica mais encontrada é o polido-estriado, seguido pelo ungulado e, em 

menor escala, o corrugado. A decoração pintada (menos de 1%) é o engobo branco 

com alguma pintura vermelha.  

 

A maior limitação de suas formas, percentagem alta do polido-estriado, e a quase 

inexistência do engobo, decoração corrugada e não aplicação do escovado indica 

influência de outra tradição não-Tupi (tradição Una - fase Mucuri), cujos sítios são 

encontrados na vizinhança (DIAS JR., 1977:118). 

 

Outros sítios Tupi-guarani, classificados como da fase Itabapoana, encontram-se em 

pequenas elevações (50 cm), são superficiais (camada ocupacional de 10 cm), o que os 

caracteriza como sítios acampamentos. Em Macaé e São João da Barra foram 

localizados três sítios desta fase. São caracterizados por cerâmica  de coloração 
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amarelado escuro, com um alisamento rudimentar. As peças com decoração 

apresentam o escovado, o ungulado tangente em linha, o corrugado complicado, além 

de outros. A decoração pintada mais encontrada é o engobo vermelho, embora 

apareçam algumas peças com engobo branco, com faixas e traços vermelhos. 

 

4.4.5.7 Aspectos Etno-Históricos do Litoral Norte Fluminense 

 

Na área do norte fluminense são encontradas, desde o século XVI, referências à 

existência de grupos não-Tupi, aparecendo em destaque os chamados Goitacá. Os 

relatos indicam que estes habitavam a costa entre o rio São Mateus, no Espírito Santo, 

e o rio Macaé, no Rio de Janeiro, onde faziam contato com os Tupinambá, estando 

presentes também nas margens do rio Paraíba do Sul.  

 

Dividia-se em três grupos tribais: Goitacá açu, Goitacá jacoritó, Goitacá mopi. Havia 

os que ocupavam as planícies que se estendiam da Lagoa Feia até o rio Paraíba (os 

jacoritó e os mopi ), ou seja, a planície de restinga, e os que habitavam mais para o 

interior em áreas de florestas (os açu), na planície aluviônica. THEVET refere-se a um 

quarto grupo denominado Goitacá miri (METRAUX, 1946). 

 

Famosos pela habilidade de guerrear em áreas abertas, eram considerados os grandes 

guerreiros dos campos, sendo comum as suas mulheres os acompanharem nas guerras 

(LAMEGO, 1974:88). De acordo com a descrição de SIMÃO DE VASCONCELOS 

(1658), tinham estatura mais elevada que os Tupi, mais musculosos, usando cabelos 

compridos até o ombro. 

 

Sua subsistência baseava-se, principalmente, na caça, coleta e pesca, embora 

praticassem alguma agricultura de milho e tubérculos, estando ausente a mandioca 

(METRAUX, 1946). Entretanto, VASCONCELOS ([1658] 1882) faz referência a não 

existência de roças entre os Goitacá. Apreciavam o tubarão, consumindo a carne e 
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utilizando os dentes nas suas pontas de flechas. Não fabricavam redes para dormir, 

sendo suas camas sobre folhas. 

 

Como habitantes de áreas ricas em lagoas, a navegação não era desconhecida, porém 

não utilizavam canoas, e sim jangadas. De acordo com WIEUD-NEWIEUD (1989), 

suas aldeias eram, geralmente, construídas em locais alagados ou em lagoas, com 

malocas em forma de pombal, em moirões. SIMÃO DE VASCONCELOS ([1658] 

1882), descreve as aldeias Goitacá com  choças de palha, fundadas cada qual sobre um 

esteio de pau metido na areia, por maior segurança dos seus contrários, cercados 

sobretudo de matas espessas, rios e charcos inacessíveis, estando sempre afastadas do 

litoral, encontrando-se nas planícies interioranas. Entretanto, como caçadores-

pescadores-coletores, costumavam percorrer toda a planície de restinga, suas lagoas, 

rios e costa do mar, estabelecendo acampamentos temporários para as atividades de 

caça e pesca. 

 

LAMEGO (1974) afirma ter encontrado em uma urna, de origem Goitacá, um 

machado de pedra, cujo material era proveniente das jazidas de Minas Gerais, o que 

demonstra troca com grupos do outro lado do Paraíba ou que seu território se estendia 

além do referido rio. 

 

Sempre foram muito arredios a qualquer presença estranha em seu território, tanto que 

só foram pacificados com a ação dos Jesuítas. Em 1630 foram totalmente derrotados 

pela força portuguesa e, com os sobreviventes, foi fundada a Aldeia de São Pedro dos 

Índios. Uma das estratégias utilizadas pelo colonizador para quebrar a resistência 

Goitacá foi a prática de se espalhar roupas contaminadas por varíola nos campos, o 

que acabou por obrigá-los a conciliarem-se com os invasores (LAMEGO, 1974 ). 

 

Os colonizadores, penetrando pela baixada de Campos, empurraram alguns grupos 

Goitacá cada vez mais para o interior, que, fugindo do contato,  penetraram pelas 

matas das Serras do Mar e da Mantiqueira, territórios ocupados pelos chamados 
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Aimorés (CORNÉLIO  FERNANDES,1928). No início do século XVIII, o capitão-

mor Domingos Alvarez Pessanha conseguiu atrair alguns Goitacá para a sua fazenda 

(LAMEGO: 1974:85). Aparecem referências aos índios Paraíbas como Goitacá do Rio 

de Janeiro, na região de Vila Rica antes da fundação desta (D’ORBIGNY, 1976: 150). 

Cabe ressaltar que JEAN DE LÉRY ([1555] 1980) identifica um grupo como Paraíbas  

ao sul do rio Itapemirim, que LAMEGO interpreta como sendo uma das aldeias 

Goitacá (1974:75). No início do século XIX, alguns poucos remanescentes desta etnia 

aparecem próximo a Cabo Frio e à vila de Campos (METRAUX, 1946). 

 

No norte fluminense aparecem referências a outros grupos, tanto que WIED- 

NEUWIED (1989:97) diz que o território ocupado pelos Goitacá, era pequeno dentro 

dos termos dos rios Paraíba e Macaé. As matas da Serra do Mar até o Vale do Paraíba 

eram habitadas por indígenas Guaru ou Guarulhos (1672), que não desciam à planície 

devido aos Goitacá (LAMEGO, 1974).  

 

Dominados os Goitacá, a ocupação da planície do norte fluminense acarretou o 

contato dos europeus com os grupos indígenas ocupantes das margens do rio Paraíba e 

das matas adjacentes.  

 

Os grupos que se encontravam mais próximos das áreas de planície, recém ocupada 

pelos portugueses, foram os primeiros a sofrerem a pressão do colonizador, sendo 

aldeados pelos jesuítas. O aldeamento de Santa Rita e Nossa Senhora das Neves foi 

fundado nas terras em que os Jesuítas estabeleceram a fazenda de Sant'Anna, próximo 

à foz do rio Macaé, com índios provenientes das matas dos rios São Pedro, Macaé e 

Macabú. O aldeamento de Santo Antônio foi estabelecido pelos jesuítas na margem 

norte do rio Paraíba, não muito distante da Freguesia de São Salvador dos Campos dos 

Goytacazes, ficando, a partir de 1659 sua direção a cargo dos missionários capuchinhos 

franceses. No século XVIII, tais grupos aparecem com a denominação de Guarulhos, 

termo também utilizado para diversos grupos de língua não-Tupi na área de Mata 

Atlântica em São Paulo. 
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Após a conquista, desceram do sertão, isto é, das regiões serranas, os Coropó, os 

Coroados e os Puri (SOUZA SILVA, 1854: 124). A área ocupada por tais grupos era 

extensa, correspondendo às adjacências do rio Paraíba, Espírito Santo, sudeste de 

Minas Gerais até o rio Jequitinhonha, ocupando basicamente as áreas de Mata 

Atlântica.  

 

Segundo vários autores, estes eram grupos afins aos Goitacá, ou seja, pertenciam ao 

mesmo grupo lingüístico. As línguas dos Coroados e Coropó eram extremamente 

semelhantes, e ambos compreendiam os Puris (WIED-NEUWIED, 1989). Entretanto, 

apesar de tais grupos indígenas ocuparem territórios coincidentes com os Goitacá, 

torna-se difícil estabelecer relacionamento entre estes, já que pouco se sabe da cultura 

material dos Goitacá para que se possa comparar com as informações que se possui 

dos Puri e Coroados (METRAUX, 1929:117).  

 

Algumas designações locais, registradas pelos colonizadores, indicam a diversidade que 

se escondia sob o termo Coroado. A abrangência do termo Coroado, com possível 

introdução de elementos Tupinambá que, segundo o Pe.  Anchieta, teriam fugido para 

o sertão, se confirma com os traços Tupi-guarani encontrados na cerâmica da fase 

Mucuri (tradição Una), em seu período final, como também a presença de cerâmica 

Tupi-guarani em São Fidélis (DIAS JR. 1973: 32).  

 

Na cultura material descrita entre os Coroados, encontramos igualmente a presença da 

influência Tupi-Guarani, pois são os únicos a produzirem cestos iguais aos Tupinambá 

e abanos como os dos grupos Tupi. Já os Coropó e os Puri, na técnica empregada na 

tecelagem dos sacos de transporte, aproximam-se dos Ge meridionais, como os 

confeccionados pelos Kaingang, descendentes dos Guaianá do século XVI (RIBEIRO, 

1984). 
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Nas mesmas áreas ocupadas por estes grupos existiam outros que eram chamados de 

Puri, termo depreciativo utilizado pelos Coroados. Este  termo igualmente esconde a 

grande diversidade tribal existente, onde apenas algumas designações locais aparecem 

em alguns documentos, como  os Sabonan, os Uambori, os  Xamixuna. O território 

Puri situava-se para além do rio Paraíba, principalmente  leste e sudeste de Minas 

Gerais e as florestas do Espírito Santo, entretanto faziam constantes incursões até a 

planície do norte fluminense. 

 

Os Puri eram nômades, vivendo da caça, da coleta de frutas e raízes. Viviam em 

acampamentos, com pequenas cabanas feitas de galhos, utilizando redes de fibras de 

embaúba. Era constante  o ataque destes às roças de outros grupos indígenas e de 

colonos, principalmente de cana-de-açúcar, que muito apreciavam. 

 

No século XVIII, Capuchinhos subindo o Paraíba, oito léguas distantes de São 

Salvador dos Campos, encontraram índios Coroados. WIED-NEUWIED (1989) 

encontrou alguns grupos Puri e Coroados próximos a São Fidélis, citando que este foi 

fundado com Coroados e Coropós e que na Aldeia da Pedra viviam Coroados, 

Coropós e Puris.  EHRENREICH (1818) encontrou cerca de 120 Puris estabelecidos 

no aldeamento de Muriaé.  

 

A análise de cartografia setecentista indica que, na segunda metade do século XVIII, as 

áreas entre os rios Paraíba, Itabapoaba e Muriaé encontravam-se ocupadas apenas por 

populações indígenas. A carta de Francisco João Rocio (1777) denomina estas 

populações como Goytacazes. A Carta Topográfica de MANUEL VIEYRA LEÃO 

(1767), indica o sertão entre a serra e o rio Paraíba como ocupada por “índios bravios”, 

porém na área da margem esquerda da lagoa de Iquipari (toponímia atual) haveria 

ocupações “Goytacazes” e no Alto Macaé uma aldeia de Guarulhos. 
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4.4.5.8 Aspectos Históricos do Litoral Norte Fluminense 

 

A primeira tentativa de estabelecimento português no norte fluminense ocorre com 

Pero de Góis na margem do rio Paraíba, em terras de São João da Barra, área ocupada 

pelos Goitacá. Este estabelecimento acredita-se estar localizado nas proximidades da 

ponta do Retiro e próximo à lagoa Doce, ao sul da barra do Itabapoana.  Após dois 

anos de convivência, devido à traição cometida por um dos homens da povoação 

contra os indígenas, surge a guerra entre eles, obrigando o donatário a se retirar para 

capitania do Espírito Santo (CASAL, 1976; LAMEGO, 1974; OSCAR, 1976). 

 

A conquista da planície de restinga inicia-se com a excursão dos jesuítas João de 

Almeida e João Lobato, em 1619, aos Campos dos Goytacazes, com suas formosas 

lagoas, mas cercados de arvoredos espessos, rios medonhos e alagadiços 

incomparáveis, situados entre os termos dos rios Parahyba e Macahé 

(VASCONCELLOS, [1658]1882).  Com as pazes estabelecidas com as diferentes 

etnias1 Goitacá, alguns pescadores vindos de Cabo Frio se instalaram na foz do rio 

Paraíba, nascia uma pequena povoação, mais tarde São João da Barra (LAMEGO,1974; 

OSCAR, 1976).  

 

Estas terras foram repartidas em sesmarias, distribuídas pelos chamados “Sete 

Capitães”, os capitães de confiança das tantas conquistas da família Sá no Rio de 

Janeiro, o que deu início ao definitivo povoamento dos Campos dos Goytacazes. Nova 

redistribuição de terras foi realizada em 1648 por Salvador Correia de Sá e Benevides, 

beneficiando este e seus protegidos, os Beneditinos, os Jesuítas e outros (BOXER, 

1973; LAMEGO,1974). Os jesuítas recebem as terras que se iniciavam na barra velha 

do Açu, vizinhas as dos Beneditinos e a do General Salvador Correia, passando entre 

as duas Lagoas do Taí, e alcançavam o Campo Novo no rio Paraíba. Os elementos 

                                              
1 Por etnia entende-se um grupo que se autodefine, aquilo que se diz em Antropologia como definição êmica (do próprio 
grupo). No caso, faltam dados concretos para delimitarmos as etnias goitacazes em sua diversidade. Ademais, as 
identidades étnicas são fluidas e nem sempre marcadas, com clareza, pela cultura material (cf. FUNARI, ORSER E 
SCHIAVETTO 2005). 
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geográficos descritos na carta das terras jesuíticas parecem indicar que a Lagoa de 

Iquipari estaria dentro de seus limites.   

 

Nos primeiros tempos de colonização, na área de Campos dos Goytacazes, não houve 

grande desenvolvimento da agricultura sem a criação de gado. Em 1651, Salvador 

Correia declarava ser possuidor de sete mil cabeças de gado bovino, setenta cavalos e 

cento e setenta escravos em suas terras nos Campos dos Goytacazes. 

  

As disputas por terras, revoltas e outros interesses tornavam esta região uma das mais 

violentas no período colonial, levando à intervenção do governo e resultando na 

fundação de vilas na planície, sendo a de Campos em 29 de maio 1677 e a de São João 

da Barra em 18 de junho do mesmo ano. Já nesta época existia a pequena igreja de São 

João da Barra e em seu entorno já habitavam algumas pessoas (LAMEGO, 1974). 

 

Na Planície Campista, a pecuária extensiva precedeu à cultura canavieira até meados do 

século XVIII, quando passou a dominar a cultura da cana. O declínio da pecuária foi 

decorrência da várias causas, principalmente da expulsão dos jesuítas. Dos tempos de 

predominância da pecuária somente sobreviveram as edificações das ordens religiosas 

(MENDES,1969).  

 

Devido à fertilidade da planície aluviônica de Campos, esta começa a atrair os 

lavradores. A “carta topográfica da capitania do Rio de Janeiro” de MANOEL 

VIEYRA LEÃO (1767), apresenta na região dos Campos dos Goytacazes ainda um 

número pequeno de engenhos (Figura 4.4.5-2). 

 

Na planície campista, embora existissem áreas reais, as da ordem beneditina e mais dois 

grandes proprietários de terras, na realidade estas terras eram cultivadas por pequenos 

senhores de engenho e arrendatários. Estes engenhos de açúcar se concentravam entre 

a margem direita do rio Paraíba do Sul e a Lagoa Feia, ao longo das inúmeras lagoas, 

brejos e cursos d’água (MENDES, 1969, LAMEGO, 1965).  
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Paralelamente, a Vila de São João do Paraíba do Sul, posteriormente denominada São 

João da Barra, vagarosamente evoluía com sua pequena população. Em todo o regime 

da pecuária campista, a pequena vila de São João da Praia do Paraíba do Sul 

estacionara. O caminho terrestre, pela estrada litorânea, era a única via possível às 

boiadas que seguiam para a cidade do Rio de Janeiro e o porto da foz do Paraíba 

tornava-se de pouca necessidade (LAMEGO, 1974). 

 
 

 

São João da Barra, como única saída para o açúcar, por sua localização na foz do 

Paraíba, adquire um perfil comercial e dedicada mais à navegação. Situada na planície 

de restinga, onde abundam as lagunas, logo os direitos de pesca são regulamentados. A 

Figura 4.4.5-2: Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro 
MANUEL VIEYRA LEÃO (1767) - Biblioteca Nacional 
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procura constante pela Lagoa de Iquipari pode ser observada pela proibição da pesca, 

em período de barra aberta (MARTINS, 2004).  

 

Ainda no final do século XVIII, os territórios da margem esquerda ao norte de São 

João da Barra encontravam-se cobertos por florestas virgens, percorridos por grupos 

indígenas arredios (Figura 4.4.5-3). Ainda em 1844, esta área era visitada por 

Botocudos e Puris com certa freqüência. (MARTINS, 2004). 

 

 

Figura 4.4.5-3:  Carta Corographica da Capitania do Ryo de Janeyro – 
FRANCISCO JOÃO ROSCIO (1777 )– Biblioteca Nacional 
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A implantação do primeiro engenho a vapor ocorre em 1827, mas é só em 1840 que a 

indústria açucareira passou por importantes modificações, o que significou uma 

revolução na economia regional.  A estrutura social e econômica da cana-de-açúcar em 

Campos atinge sua maior plenitude, consagrando a elite local e surgindo na região 

imensos sobrados com arquitetura mais leve, porém no estilo da capital.  As 

intervenções imperiais crescem, com a limpeza dos rios, abertura de canais de 

drenagem e redução dos pântanos e brejos, melhoria das existentes e abertura de novas 

estradas (MENDES). Em São João da Barra existiam vinte e seis engenhos, três destes 

a vapor (MARTINS, 2004). 

 

No fim do século XIX e princípio do século XX, a cana-de-açúcar ainda impera na 

planície campista, para em seguida decrescer em função da pecuária.  Ao mesmo 

tempo, entre 1920 e 1940 a região experimentou um aumento de população. Na 

planície aluviônica os pastos passam a ocupar maiores áreas do que a da produtividade 

agrícola – fenômeno também observado na planície de restinga (MENDES, 1969). 

 

4.4.5.9  Resultados dos Trabalhos de Campo 
 

As atividades de campo foram desenvolvidas na área da Fazenda Saco D’Antas, bem 

como na Fazenda do Meio, área de influência imediata do complexo portuário. A 

equipe multidisciplinar responsável pelos levantamentos arqueológicos foi composta 

por arqueólogas, biólogos e geógrafo, sob a coordenação de uma das arqueólogas, a 

Profª. Dra. Nanci Vieira de Oliveira.  

 

A metodologia adotada para a realização do georreferenciamento consistiu na 

utilização de GPS, inicialmente para definição dos setores para a realização dos 

levantamentos sistemáticos de superfície (Foto 1). 
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Cada setor delimitado foi percorrido pela equipe divida em dois grupos, eqüidistantes, 

entre si, em cerca de 10 metros (Foto 2). A indicação dos locais a serem 

georreferenciados  foi determinada por observação visual, seguida da verificação, no 

mapa, para confirmação. Além da observação in loco, todo o trabalho foi acompanhado 

de registros gráfico e fotográfico.  

 

 

Na área do empreendimento observam-se setores com cercas, utilizados por posseiros 

para pecuária e agricultura, como também pequenas casas. Na maioria dos cercamentos 

para pasto verifica-se predominância de gado bovino, embora em apenas um destes 

observou-se diversos animais. (Foto 3) 

Foto 1: Exemplo do uso do GPS para os 
procedimentos de georreferenciamento 

dos pontos de campo. 

Foto 2: Levantamento Sistemático 
de Superfície. 
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Os cômoros e depressões de extensão linear, característicos da baixada de restinga, são 

cortados por diversos canais de drenagem, bem como diversas cacimbas foram 

escavadas para o gado, o que permitiu observação de subsuperfície. É comum se 

observar grande presença de gastrópodes indicativos de períodos de alagamento em 

várias áreas, correspondentes às depressões com gramíneas, preferencialmente 

utilizadas para pasto e plantações de cana, no passado bem recente.  

 

Em vários setores os cômoros apresentam remanescentes de vegetação de restinga, 

enquanto outros possuem plantações de eucaliptos ou áreas de rebrotamento dos 

mesmos. (Fotos 4, 5 e 6). 

 

Como referência geral, as sondagens para fins geotécnicos realizadas na área da 

Fazenda Saco D´Antas, permitiram a observação das amostras correspondentes aos 

seguintes níveis:  

 

 a 5 m de profundidade, material em estágio de umidificação avançada;  

 a 7 m, areia de granulação grossa e grãos selecionados (quartzo); e 

 a 13 m, argila orgânica e, a 29 m, sedimento argilo-arenoso com baixa plasticidade. 

Foto 3: Vestígios de casa demolida no 
caminho da praia (AID). 
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Fotos 4, 5 e 6: Fazenda Saco D’antas 
–  Canal de drenagem 
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A área entre os limites da vegetação arbustiva de restinga e a praia também foi objeto 

de levantamentos de superfície, correspondendo à antiga estrada percorrida pelo gado, 

que descia dos Campos dos Goytacazes, e pelas tropas de burro até o século XIX. Ao 

longo desta foram observados escombros de casas demolidas, sendo que em uma 

dessas observou-se que tijolos mais antigos foram reaproveitados (ver Foto 3).  

 

Não muito distante foram encontrados fragmentos de tijolos muito antigos 

(provavelmente do Séc. XVIII). Entre a vegetação arbustiva e a rasteira da praia, 

existem dunas, tendo uma delas a presença de material malacológico e fragmentos de 

louça pintada, em localidade fora da AID e da ADA. 

 

Na área próxima à Lagoa de Iquipari, em sua margem direita coberta de pasto em uso 

por gado bovino (Fotos 7 e 8) e área plantação de cana-de-açúcar (Foto 9), observa-se 

um canal de drenagem construído em 1986 (Foto 10). Em alguns setores às margens 

da lagoa foram observados restos malacológicos marinhos esparsos (Foto 11), bem 

como fragmentos de cerâmica. No lado oposto do canal de drenagem, foram 

encontrados ossos de fauna, restos malacológicos, fragmentos de louça, cerâmica e 

telha. 

 

 
 

Foto 8: Fazenda do Meio – formação de pastoFoto 7: Vista da margem sul da Lagoa de 
Iquipari, com  extensa área de pasto.
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4.4.5.10 Avaliação e Propostas 

 

A técnica adotada para o plantio de cana na Fazenda Saco D’Antas e na Fazenda do 

Meio, teve cana e depois pasto isto é, a implantação de um sistema de drenagem de 

toda a área criando piscinas secas, protegidas por cordões de dunas artificiais formadas 

pelo material dragado, barreiras de eucalipto e/ou de remanescentes de vegetação de 

restinga, foi altamente impactante impondo perda significativa para o patrimônio 

arqueológico.  

Foto 11: Setor na margem da Lagoa 
Iquiparí, com ocorrências de restos

malacológicos. 

Foto 9: Fazenda do Meio – plantação de cana-de-
açúcar para alimentação do gado

Foto 10: Fazenda do Meio – canal de 
drenagem da área. 
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Os vestígios materiais (cerâmicas e material lítico) observados em setores no entorno 

da Lagoa de Iquipari parecem corresponder a ocupações temporárias, indicando a 

restinga como local de pousada e trânsito para captação de recursos. 

 

Embora os registros históricos indiquem que os Goitacá sempre se utilizaram de 

cacimbas para obtenção de água, os mananciais de água doces eram pouco 

representativos, o que dificultaria a permanência prolongada de ocupações humanas 

em determinadas áreas da planície de restinga. 

 

Cabe ressaltar que o solo com Ph ácido dificulta a sobrevivência de artefatos de 

material orgânico. A ausência de determinadas matérias-primas, como as rochas, 

poderia indicar uma maior utilização de artefatos ósseos, de madeira e outros materiais 

orgânicos, cujos testemunhos não sobreviveriam no ambiente da restinga.  

 

As ocupações prolongadas ocorrem, tradicionalmente, em locais estratégicos, ou seja, 

próximo a mananciais de água doce, de alguma forma protegida e com boa visibilidade. 

Tais características também foram critérios utilizados pelos colonizadores que 

ocuparam, como de hábito, as mesmas áreas que os indígenas. 

  

A análise da Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro de MANUEL VIEYRA 

LEÃO (1767), indica ocupação Goitacá no lado Norte da Lagoa de Iquipari (Fazenda 

Caruara). Assim, parece que a margem sul (Fazenda do Meio), onde se localiza o 

empreendimento, constituía uma área de trânsito, somente percorrida em períodos 

secos e com acampamentos temporários. 

 

A ausência de vestígios de ocupações coloniais na área de empreendimento e 

proximidades, como indicado pela cartografia do século XVIII, resulta da prática 

recorrente de reaproveitamento de material antigo para novas construções. Tal fato foi 
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observado em vestígios de construções localizadas na área da praia e na cobertura do 

abrigo para canoa na Lagoa Iquipari. 

A dinâmica da planície de restinga, com zonas de intercordões, endicamento dos 

pequenos cursos d’água, submersão de riachos em decorrência do último período de 

nível marinho mais alto de idade holocênica, indicam que ações de intervenção de 

remoção e transporte de sedimentos podem revelar evidências que atualmente se  

encontram em profundidade.  

 

Os levantamentos de superfície entre os limites da área do empreendimento e a faixa 

de praia, correspondendo à antiga estrada percorrida pelo gado que descia dos Campos 

dos Goytacazes e pelos tropeiros até o início do século XIX, indicaram restos 

malacológicos esparsos, restos de construções e fragmentos de louça. Assim como, em 

alguns setores às margens da lagoa de Iquipari foram observados restos malacológicos, 

fragmentos de louça, cerâmica e telha. Tais vestígios arqueológicos parecem 

corresponder a ocupações temporárias, indicando a restinga como local de pousada e 

trânsito para captação de determinados recursos.  

 

A indicação das fontes históricas da preferência dos Goitacá pela utilização de 

“cacimbas”,  parece indicar que os chamados “caminhos d’água” possam ter sido 

utilizados no passado (Foto 12), o que resulta na possibilidade de existência de 

vestígios de ocupações humanas nesses locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Área alagada 
correspondente a um dos 

“caminhos d’água” 
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Os levantamentos de superfície e subsuperfície, executados no Projeto de Diagnóstico, 

permitem apenas uma visão ampla do potencial arqueológico, fornecendo subsídios 

sobre a existência de sítios arqueológicos e áreas de ocorrência arqueológica, nas áreas 

de influência definidas para este estudo. 

 

A necessidade de compatibilizar a fase de licença para instalação dos empreendimentos 

foi definida pelo IPHAN através da Portaria Nº 230/2002, com exigência de 

Diagnóstico do Potencial Arqueológico acompanhado por um programa de 

Prospecção intensiva nas áreas afetadas pelo empreendimento.  

 

Esta fase tem por objetivo o aprimoramento da fase anterior, ou seja, do Diagnóstico, 

estimando-se a existência de vestígios arqueológicos em subsuperfície e superfície, 

avaliando-se a extensão destes, profundidade, diversidade cultural e grau de 

preservação para futuro detalhamento no Programa de Resgate Arqueológico.  

 

No caso de ocorrência de sítios arqueológicos, durante a fase de implantação do 

empreendimento, quando as obras de engenharia deverão ocorrer, deverá ser 

executado o Programa de Resgate Arqueológico, caso se identifique sítios ameaçados. 

Durante as atividades de campo também deverá ser implantado um Programa de 

Educação Patrimonial. 

 

Assim sendo, a realização de prospecções intensivas tem por objetivo observar a 

sucessão de horizontes sedimentares, a existência ou não de vestígios arqueológicos, os 

perfis estratigráficos, o número de ocupações ocorridas no local ou se estes se 

encontram destruídos. 

 

Um empreendimento da grandeza do Porto do Açu resulta não somente em 

interferências local e regional pela movimentação de máquinas, como também na 

atração de outros empreendimentos que venham a constituir o complexo portuário, 
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seja destinado a uma única atividade ou multiuso. Desta forma, torna-se importante no 

Programa de Prospecção intensiva o acompanhamento sistemático das obras de 

engenharia, bem como a ampliação da área para as intervenções arqueológicas, 

estabelecendo-se uma área que alcançaria distância de pelo menos 5 km em relação aos 

limites do empreendimento. 
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Anexo 1 
Mapa de Localização dos Pontos de Coleta 
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Anexo 2 
Relação dos Sítios Arqueológicos  

Identificados na Região 
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DENOMINAÇÃO TIPO DE SÍTIO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
INFORMAÇÕES 

Sítio Campo da Boa 
Vista 

sambaqui 
 

São João da Barra 1 km da Vila de São Tomé, 
na estrada de Santo Amaro 

DIAS JR (1969); 
SOUZA (1981) 

Artefatos líticos, ossos e conchas. Destruído em 
1969.  

Sítio das Marrecas sambaqui 
RJ-MP-07 

São João da Barra Baixada Grande DIAS JR (1969); 
SOUZA (1981) 

Artefatos líticos, ossos e conchas. Destruído em 
1969. 

Sítio do Bugre sítio cerâmico São João da Barra Próximo à cidade de 
Itabapoana.  

DIAS JR (1969); 
SOUZA (1981) 

Cerâmica tupi-guarani, fase Itabapoana. 

Sítio Praia de 
Manguinhos 

sítio de contato 
RJ-MP-09 

 

São João da Barra Praia de Manguinhos, 
enseada do Retiro, acima da 
barra do Itabapoana 

OSCAR (1976) ; 
SOUZA (1981) 

Cerâmica de contato. Destruído em 1966 
AIRES DE CABRAL (1817) situa nesse local a Vila 
da Rainha, por ali haver encontrado duas mós de 
pedras e vestígios da antiga construção.  

Sítio Santo Amaro Sítio cerâmico São João da Barra Barra do Itabapoana  DIAS JR (1969); 
SOUZA (1981) 

Cerâmica tupi-guarani,  fase Itabapoana.  

Sítio da Alma Pura Sítio cerâmico São João da Barra Atafona, sobre uma ilha da 
foz do rio Paraíba do Sul  

DIAS JR (1969); 
SOUZA (1981) 

Cerâmica tupi-guarani, fase Ipuca  

Sítio Ponta do Caçador  São João da Barra   IPHAN vestígio orgânico malacológico.  
Sítio Rui Saldanha sambaqui São João da Barra  IPHAN Área de 1.200 m², vestígios malacológicos Destruído 

em 1997. 
Sambaqui da Boa Vista sambaqui Campos dos 

Goytacazes 
Próximo ao farol de São 
Tomé e rio Açu. 

LAMEGO (1946); 
SOUZA (1981) 

Conchas, artefatos líticos e ossos.  

Sambaqui da Lagoa dos 
Jacarés 

sambaqui Campos dos 
Goytacazes 

Margens da Lagoa dos 
Jacarés, em Pipedeiras. 

LAMEGO (1946); 
SOUZA (1981) 

LAMEGO (1946) afirma ser natural. 

Sambaqui de  
Itabapoana I 

sambaqui Campos dos 
Goytacazes 

Margem direita do rio 
Itabapoana.  

LAMEGO (1946); 
SOUZA (1981) 

Na aba dos tabuleiros que delimitam o leito maior do 
rio Itabapoana, a 15 km em linha reta do oceano. 
Área elipsoidal com 100 metros de comprimento e 
dois de largura Com restos humanos e conchas. 
Destruído em 1946, para construção de fábrica de 
cal. 
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DENOMINAÇÃO TIPO DE SÍTIO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
INFORMAÇÕES 

Sambaqui de  
Itabapoana II 

sambaqui Campos dos 
Goytacazes 

Próximo ao Sítio 
Itabapoana I LAMEGO (1946); 

SOUZA (1981) 

Com área de 200 metros, restos humanos  e conchas. 
Destruído em 1946, para construção de fábrica de 
cal. 

Sambaqui do Rio Preto sambaqui Campos dos 
Goytacazes 

Rio Preto, próximo  
à Lagoa de Cima. 

LAMEGO (1946); 
SOUZA (1981) 

 

Sambaqui de Santo 
Amaro 

sambaqui Campos dos 
Goytacazes 

Distrito de Santo Amaro. LAMEGO (1946); 
SOUZA (1981) 

Artefato lítico e conchas. Destruído em 1970.  

Sítio do Chiquito sítio cerâmico 
RJ-PM-01 

Campos dos 
Goytacazes 

Margem direita do rio 
Muriaé.  

DIAS JR (1969); 
SOUZA (1981). 

Área inferior a 100 metros. Cerâmica Tupiguarani, 
fase Ipuca. Destruído em 1969. 

Sítio do Caju Sítio cerâmico 
RJ-MP-08 

Campos dos 
Goytacazes 

Área urbana de Campos, à 
margem direita do rio 
Paraíba do Sul  

DIAS JR (1969); 
ALVIM & DIAS-JR 

(1972/73). 

Sítio-habitação originalmente com 4.000 m2 de área e 
espessura de 40 cm. Cacos de cerâmica, 
sepultamentos, contas elaboradas sobre ossos leves. 
Tradição Una, fase Mucuri. Datação 1.430 ± 65. 

Sítio da Santa Casa sítio de contato Campos dos 
Goytacazes 

 

IPHAN 

Área estimada em 100 m2.  Artefatos cerâmicos, 
vestígios orgânicos malacológicos e ossos, e outros 
vestígios inorgânicos (peças de metal e roda 
metálica).  

Sítio São Miguel Furado sítio de contato Quissamã  IPHAN Concentração de carapaças de moluscos e material 
colonial.  

Sítio de Santa Rita  Campos dos 
Goytacazes 

  IPHAN   

Fonte: IPHAN-6ª Regional-Rio de Janeiro 
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Anexo 3 
Relação dos Bens Tombados  

na Região 
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DENOMINAÇÃO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO LIVRO HISTÓRICO 
Nº DO 

PROCESSO
DESCRIÇÃO 

Solar da Baronesa de 
Muriaé 

Campos dos 
Goytacazes 

Academia Brasileira de 
Letras- Estrada Campos-
Haperana 

Inscrição: 448 
data:19-7-1974 
Livro Belas Artes 
Inscrição: 517 
Data: 19-7-1974 

0890-T-73 IPHAN. O tombamento inclui dois hectares de terra que 
foram incorporados ao solar por doação e o conjunto de 
palmeiras imperiais 

Solar e Capela do 
Engenho do Colégio e 
capela 
 

Campos dos 
Goytacazes 

Estrada Campos-Tocos Livro Histórico-  
Inscrição: 243 
data: 24-7-1946 
Livro Belas Artes 
Inscrição: 308 
Data: 24-7-1946 

0175-T-38 IPHAN. A casa e capela, que foi engenho dos jesuítas na 
baixada campista, foi construída no final dos seiscentos. 
Com a expulsão dos jesuítas foi o conjunto vendido e, na 
segunda metade do século passado, nasceu e viveu por 
muitos anos o Almirante Saldanha da Gama. A edificação, 
localizada em meio a extensa planície de canaviais, forma 
ampla e compacta quadra em torno de um pátio central. A 
capela constitui a ala direita da quadra, e sua torre sineira 
localiza-se entre ela e a casa propriamente dita. A capela e a 
torre apresentam-se para a frontaria principal como 
elementos diferenciados do resto da edificação; aquela, com 
frontão alto com curvas, e esta encimada por pequena 
cúpula de alvenaria entre pináculos. Contrastando com elas, 
a casa se apresenta singela, sólida, com vãos espaçados e 
dispostos com alguma irregularidade ao longo das quatro 
faces, além daquelas voltadas para o pátio interno. Os 
beirais corridos de todas essas fachadas são armados em 
beira-seveira. Restauradas pela Universidade Norte 
Fluminense para servir à Escola de Cinema, atualmente 
desativada. 
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DENOMINAÇÃO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO LIVRO HISTÓRICO 
Nº DO 

PROCESSO
DESCRIÇÃO 

Solar de Santo Antônio Campos dos 
Goytacazes 

Asilo Nossa S. do Carmo 
Av.Vinte e Quatro de 
Outubro, 143 

Livro Histórico-  
Inscrição: 242 
data: 24-7-1946 
Livro Belas Artes 
Inscrição: 309 
Data: 24-7-1947 

0176-T-38 IPHAN.Construção da fase áurea do ciclo da cultura do 
açúcar, do início do século passado. É uma típica construção 
solarenga, com quatorze janelas em sua fachada principal. A 
entrada faz-se por um lance de escadaria que conduz a um 
pátio interno guarnecido por grades de ferro artisticamente 
trabalhadas. A sua esquerda, há um pequeno campanário. 
Outros nomes: Engenho Santo Antônio: casa; Fazenda 
Grande do Beco: casa Levantada por Joaquim Pinto Neto 
dos Reis 

Solar do Visconde Campos dos 
Goytacazes 

Campos dos Goytacazes Livro Belas Artes 
Inscrição: 295 
Data: 21-9-1943 

0174-T-39 IPHAN 
Tipo de Casa Grande do séc XIX, unida ao engenho 

Capela de Nossa 
Senhora do Rosário do 
Engenho 

 Campos dos 
Goytacazes 

Distrito de São Gonçalo –  
 

Livro Belas Artes 
Inscrição: 258 A 
Data: 16-4-1942 

0174-T-39 A Capela da Fazenda do Visconde, que data do séc XVIII 
O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 
Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 
13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN. 
A fachada foi desfigurada pela reforma recente. 
Outros nomes: Capela de Nossa Senhora do Rosário do 
Engenho; Engenho do Visconde: capela 

Solar e fazenda dos 
Airizes: casa 

Campos dos 
Goytacazes 

Estrada Campos-Atafona Livro Belas Artes 
Inscrição: 276 
Data: 19-2-1940 

0177-T-38 É o único remanescente desses edifícios monumentais 
erguidos pelos senhores de engenho da planície, 
excetuando-se o Colégio e São  Bento, construídos por 
ordens religiosas. A fachada com 45 m e perfeito equilíbrio 
arquitetônico. Construído há cem anos pelo comendador 
Cláudio do Couto e Souza na margem direita do Paraíba. 
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DENOMINAÇÃO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO LIVRO HISTÓRICO 
Nº DO 

PROCESSO
DESCRIÇÃO 

Igreja de São Pedro São João da Barra    Construída em 1885 pelo fazendeiro Emanuel Francisco de 
Almeida para servir de túmulo para ele e sua mulher.  

Capela de Santo 
Antônio dos Pobres  São João da Barra    Construída onde existia, primeiro uma capela de palha e 

depois de alvenaria, no lugar de um antigo cruzeiro de 1881 

 
Igreja da Penha Atafona    

Construção provavelmente de 1860, em terreno doado pela 
viúva do comendador Joaquim Thomaz de Farias, forte 
traficante de escravos 

Solar da Machadinha Quissamã    Bela varanda ladrilhada de mármore do magnífico solar da 
Machadinha 

Sobrado de Guriri Quissamã    Construído  em 1863 pelo comendador Joaquim Ribeiro de 
Castro, da família de Quissamã  

Asilo de N. S. da Lapa Campos dos 
Goytacazes    Construído para seminário pelo missionário padre Ângelo 

de Siqueira. Portal da igreja datada 1755 

Igreja do Carmo Campos dos 
Goytacazes    Datada de 1797. No seu interior com belos trabalhos de 

talha, nos altares laterais e nas tribunas 
Igreja de N.S. Mãe dos 
Homens e Santa Casa de 
Misericórdia  

Campos dos 
Goytacazes    Construção do século XIX 

Igreja de São Francisco  Campos dos 
Goytacazes    

Construída por Frei Vitório de Cambiasca, 1771. 
Sobre uma das portas da igreja com ornamentação de frutas 
brasileira – cajus - 

Monumento aos 
campistas mortos na 2ª 
guerra Mundial 

Campos dos 
Goytacazes    O monumento de autoria de Modestino Kanto.  

Câmara e Cadeia Pública      
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4.5 ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA 

 

A Análise Ambiental Integrada permite identificar e avaliar efeitos sinérgicos e 

cumulativos dos impactos ambientais resultantes da implantação de um determinado 

empreendimento. Neste caso, objetiva-se uma análise em nível de paisagem, através da 

qual realiza-se identificação dos fatores com maiores influências. 

 

Um dos modos mais objetivos de apresentar uma Análise Ambiental Integrada é 

considerar uma análise de paisagem, através da qual obtém-se uma contextualização 

espacial de processos ecológicos e a influência do homem sobre o ambiente. 

 

Assim, a seguir são apresentadas considerações sobre a dinâmica dos ecossistemas, 

bem como a relação destes com o homem. Essas considerações são referentes a 

processos estruturais gerais da área do empreendimento 

 

4.5.1 O Ambiente Continental 

 

A região em estudo é caracterizada por clima Cwa (classificação Köeppen), tropical 

quente e úmido, com inverno seco e temperatura do mês mais quente superior a 22°C. 

 

Dados locais, obtidos através de Normais Climatológicas, indicam temperatura média 

anual de 23,8 ºC, maiores índices pluviométricos entre os meses de novembro e janeiro 

(verão), corroborando a classificação climática geral da área. 

 

A circulação atmosférica favorece predomínio de ventos de NE no verão e ENE no 

inverno. Este padrão é reflexo de processos de larga escala, tais como passagens de 

frentes. Neste caso, ressalta-se a maior freqüência de ocorrência e duração de frentes 

frias durante o inverno. 
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A área destinada à construção do Pátio Logístico delimita-se por duas grandes unidades 

geotécnicas, denominadas como restingas e alagadiços. As restingas ocorrem, 

geralmente, em terrenos de baixa declividade, compostas por vários cordões arenosos, 

formados por dunas e bancos arenosos. Suas faces externas formam praias, 

constituídas por areias marinhas, pobres em argila, com intercalações eventuais de 

solos argilosos. As restingas estão associadas a solos muito pobres, francamente 

arenosos e via de regra muito salinos.  

 

Os alagadiços ocorrem nas cotas mais baixas da planície litorânea, próximo aos rios e 

canais artificiais de drenagem. Caracterizam-se por solos de origem fluviolagunar, 

apresentando capas de argila sobrepostas a camadas arenosas de origem marinha. O 

nível do lençol d'água nesses solos é bastante elevado, aflorante em muitos pontos, 

formando brejos e pântanos. Como os terrenos possuem declividade muito baixa, 

apresentam má drenabilidade, o que favorece o aparecimento de solos turfosos e 

orgânicos. 

 

Vários canais de drenagem foram abertos no passado, na tentativa de regularizar as 

freqüentes inundações que ocorriam na região e, ao mesmo tempo, em busca de uma 

melhor drenabilidade dos solos, transformando charcos em pastos para o gado. Hoje, 

grande parte destes terrenos apresenta-se coberto por pastagens, culturas 

perenes/temporárias e com ocupação urbana, incrementada sem infra-estrutura 

adequada. As más utilizações do solo em grandes parcelas da região podem reforçar os 

processos naturais de assoreamento do sistema de drenagem, acentuando as condições 

de inundação e comprometendo, até mesmo, a qualidade de praias adjacentes, uma vez 

que a contaminação da água subterrânea é processada pela inexistência de um sistema 

eficiente de processamento de águas servidas. 

 

Sob o aspecto hidrológico, destaca-se na área de influência do empreendimento a 

presença da lagoa de Iquipari, responsável pelo desenvolvimento da vegetação local. 
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A área, atualmente, apresenta forte influência antrópica, comprovada pela ocorrência 

de gramíneas (Brachiaria sp.) introduzidas para fins de pastagem. São observadas, ainda, 

espécies herbáceas nativas, além de indivíduos arbóreos isolados. Esses últimos 

apresentam estrutura influenciada pela ocorrência dos fortes ventos locais. 

 

A influência da lagoa de Iquipari sobre as formações vegetais é evidenciada na 

ocorrência de vegetação arbórea com até 6 m de altura, nos trechos de maior 

disponibilidade hídrica. Esta lagoa constitui um antigo leito abandonado do rio Paraíba 

do Sul, com o qual ainda apresenta relativa comunicação. 

 

Já as áreas destinadas para implantação das Unidades de Apoio e Apoio à Implantação 

apresentam inúmeras espécies herbáceas de restinga, com presença de vegetação 

arbustiva. Como em grande parte da região, a vegetação nativa nesta área apresenta-se 

bastante descaracterizada e alterada, em função de usos antrópicos pretéritos. 

 

Na área destinada para Vias de Acesso e Canais Internos, são observados 

remanescentes arbustivos de restinga. Aqui, também, são relatadas interferências 

humanas decorrentes de atividades agropecuárias passadas. 

 

De modo geral, a fauna associada às formações vegetais presentes na área tende a ser 

homogênea, ou seja, as espécies encontradas são comuns à toda a área da Zona 

Industrial do Porto do Açu (ZIPA). 

 

Dentre os grupos de maior mobilidade destacam-se as aves, como representantes mais 

significativos, sendo sua distribuição associada às formações vegetais. Em áreas 

utilizadas para pastagem, destacam-se Crotophaga ani (anu-preto) e Guira guira (anu-

branco), cuja distribuição é bastante associada à criação de bovinos. Aves das famílias 

Ardeidae, Aramidae e Charadriformes apresentam-se associadas a ambientes úmidos, 

como rios e lagoas. São relatadas, também, aves de ocorrência comum, tais como 

urubu e bem-te-vi. 
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Dentre os representantes da herpetofauna da região, cabe citar as espécies oportunistas 

Bufo schneideri, Ameiva ameiva e Tropidurus torquartus., além da ocorrência da espécie 

endêmica Cnemidophorus littoralis. Devido às características intrínsecas deste grupo, sua 

ocorrência está fortemente associada aos remanescentes florestais. 

 

Os representantes da mastofauna também apresentam ocorrência influenciada pela 

alteração pretérita do ambiente natural, o que resulta em baixa diversidade de espécies. 

 

Dentre os corpos hídricos interiores a Lagoa do Veiga apresenta em suas margens 

vegetação similar à descrita para locais próximos. Seu interior é composto por espécies 

herbáceas típicas de brejo, com predomínio da Família Cyperaceae. Assim como 

relatado para outras áreas próximas, na lagoa do Veiga observa-se influência antrópica, 

neste caso através da presença da espécie vegetal exótica Calotropis sp.  

 

4.5.2 O Ambiente Marinho 

 

A seção marinha caracterizada no presente empreendimento localiza-se próxima à 

isóbata de 20 m, apresentando granulometria, predominantemente arenosa, sendo 

classificada como parte da plataforma continental interna. 

 

Nessa área, os organismos do bentos que apresentam maior representatividade são 

crustáceos e poliquetas, sendo sipunculídeos, ofiuróides, gastrópodes e bivalves 

expressivamente abundantes e freqüentes. 

 

Além disso, a influência da ACAS (Água Central do Atlântico Sul) nessa região resulta 

em enriquecimento de nutrientes devido à movimentação dos sedimentos de fundo, o 

que é refletido nas comunidades bentônicas. 
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Um fator importante na conformação do padrão de sedimentação do fundo marinho é 

determinado pelos aportes continentais,  especialmente os do rio Paraíba do Sul. Os 

sedimentos fluviais lançados na costa depositam-se ao longo de extensas áreas 

formando fundos lamosos próximos à linha de costa, que se entendem até a região de 

Farol de São Tomé. 

 

A circulação oceânica nesta região é determinada por justaposição de fenômenos 

meteoceanográficos, dependendo de fatores morfológicos e dinâmicos, que resulta em 

um sistema oligotrófico, cuja maior influência se dá presença da Água Tropical (AT), 

de elevadas temperatura e salinidade na superfície. 

 

Essa característica de ambiente oligotrófico é corroborado pela qualidade de água da 

região: baixa labilidade da matéria orgânica, baixas concentrações de nutrientes 

dissolvidos. Assim sendo, a produtividade primária não é favorecida apesar das 

condições de temperatura e circulação. 

 

Neste ambiente observa-se a consolidação de uma comunidade fitoplanctônica 

tipicamente tropical, marcada pela alta densidade de diatomáceas, com destaque para as 

espécies Thalassionema nitzschioides, Chaetoceros cf. affinis. O zooplâncton apresenta como 

grupo de maior freqüência os copépodas, o que também evidencia as características 

neríticas e neríticas/oceânicas da área. Já o ictioplâncton da região apresenta 

representantes das principais famílias de peixes consideradas importantes recursos 

pesqueiros para a região. 

 

Ainda considerando a fauna marinha da região são observados grupos de cetáceos e 

quelônios, que utilizam a região como parte de suas rotas migratórias. Também com 

características migratórias observam-se cardumes de peixes migratórios e de grande 

importância para a pesca local. 

 

4.5.3 Interface Homem e Ambiente 
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A região norte fluminense onde se insere a área de influência do empreendimento é 

caracterizada por uma dinâmica própria que a distingue das demais regiões 

geoeconômicas do estado do Rio de Janeiro, tanto por sua evolução histórica como 

pela estrutura socioeconômica que possui atualmente. 

  

Desde o início de sua colonização a região esteve voltada a suprir a metrópole de 

produtos agrícolas. Tendo seu desenvolvimento inicial baseado na pecuária evoluiu 

para a diversificação de produtos agrícolas e posteriormente voltou-se para a 

monocultura da cana de açúcar, estabelecendo um ciclo que se estendeu até os dias de 

hoje. 

 

Os município de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, que configura a área de 

influência do empreendimento são historicamente articulados e interdependentes. No 

passado esta característica deveu-se especialmente à presença do Porto, em São João da 

Barra, por onde era exportada a produção canavieira proveniente de Campos e por 

onde chegavam os produtos que a riqueza dos engenhos podia comprar. 

 

Campos dos Goytacazes sempre concentrou a riqueza da região, mas a São João da 

Barra  era reservado um papel destacado, de cidade portuária que sediava repartições 

públicas associadas à atividade e residências principais ou de veraneio de inúmeras 

famílias importantes da elite canavieira. 

 

Este papel no entanto não foi capaz de promover o pleno desenvolvimento 

sanjoanense, que com o fechamento do Porto e posteriormente com o declínio da 

atividade canavieira, foi vendo estagnar a economia de sua sede e aumentar a 

dependência de sua população dos serviços e oportunidades geradas na cidade vizinha. 
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Campos por sua vez também sofreu forte impacto dos mesmos ciclos econômicos que 

afetaram São João da Barra. Contudo, se mantém ainda hoje como maior produtor de 

açúcar e álcool do estado.  

 

Embora municípios de características agrícolas, ambos têm hoje como principal fonte 

de receita, a participação na distribuição de royalties do petróleo produzido na bacia de 

Campos. Para ambos, a parcela do PIB municipal advinda dos royalties supera em 

muito aquela gerada pelas atividades econômicas do município, ressaltando-se que 

afora o recebimento de royalties não há, em qualquer dos dois municípios, atividades 

produtivas associadas à cadeia da produção de petróleo. Estas se encontram hoje 

concentradas no município de Macaé, distante cerca de 100 quilômetros de Campos.  

 

A diferença de porte entre os dois municípios, seja na área de seus territórios ou na 

magnitude de suas populações, leva a que São João seja fortemente polarizado pela 

cidade de Campos, à qual a população sanjoanense recorre para grande variedade de 

serviço dentre os quais serviços médicos, comércio diversificado, educação técnica e 

superior entre outros. 

 

São João da Barra conta com serviços públicos de saúde e educação entre outros mas 

estes encontram-se melhor estruturados na sede do município e localidades próximas a 

esta. A região do 5o Distrito, onde se localiza o Porto do Açu e por conseguinte sua 

área de influência direta, é ainda precariamente atendida por tais serviços. Este aspecto, 

associado ao isolamento da sede municipal pela falta de transporte público para aquela 

localidade, fazem com que a população do 5o distrito recorra mais freqüentemente a 

Campos. 

 

A relação das comunidades da área de influência o meio ambiente possui duas 

vertentes principais, quais sejam: 

 

Uso Agrícola 



 

 

 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

4.5 - 10

 

Grande parte da população local vive da  exploração agrícola do solo, verificando-se na 

pequena e média agricultura de São João da Barra a produção diversificada de frutas e 

orelículas, associada à pecuária de corte em pequena escala. Além disto, tanto em 

Campos quanto em grandes propriedades do 6o Distrito de São João da Barra - na 

região de Barcelos, ocorre a produção canavieira, destinada ao fabrico de açúcar e 

álcool em usinas da região. 

 

A área adquirida para implantação do Porto do Açu, incluindo o empreendimento do 

Pátio Logístico objeto deste EIA, corresponde a uma grande fazenda, ao sul da lagoa 

de Iquipari, denominada fazenda Saco Dantas. A área onde especificamente se situará 

o pátio logístico corresponde a uma porção de terra desmembrada desta fazenda 

denominada Fazenda do Meio. 

 

A fazenda Saco Dantas teve por muitos anos uso agrícola, já tendo sido utilizada 

inclusive para produção de cana. Mais recentemente era utilizada para pecuária 

extensiva, bem como para agricultura de subsistência de famílias ocupantes. Estas 

praticavam também o extrativismo de madeira das formações remanescentes de 

restinga que se estendem ao longo da praia, na borda leste da propriedade. 

Especificamente a área da Fazendo do Meio é totalmente ocupada por pastagens que 

se estendem até a borda da lagoa de Iquipari. Não há nesta área qualquer ocupação, 

mas a população local usa algumas trilhas no seu interior para acessa a lagoa de 

Iquipari, onde praticam pescarias ou uso balneário. 

 

As características da área de influência direta são típicas de zonas rurais, com 

população rarefeita, distribuída em pequenos núcleos populacionais dotados de alguns 

poucos serviços. Trata-se da área mais distante e isolada do município, onde o principal 

fator determinante de sua dinâmica é a pouca acessibilidade, em virtude da 

precariedade do sistema viário e de transporte publico. 
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As comunidades se distribuem principalmente ao longo das duas estradas vicinais que 

atravessam a região do 5o distrito, as quais já vêm sofrendo intensificação considerável  

do fluxo de transito em função da obras da primeira etapa do porto do Açu. 

 

Atividade Pesqueira 

 

Um grupo menor, mas ainda expressivo das comunidades locais dedicam-se à atividade 

pesqueira marítima e nas lagoas existentes junto ao litoral de São João da Barra. A 

pesca marítima praticada pelas comunidades de Atafona e Açu agrega ainda 

comunidades  das localidades vizinhas a São João da Barra, notadamente de Farol de 

São Tomé, no litoral de Campos dos Goytacazes, Gargau, Guaximdiba e Barra do 

Itabapoana, do litoral de São Francisco de Itabapoana. Trata-se de uma pesca é muito 

diversificada, sendo praticada por diversos tipos de embarcação com diversos tipos de 

petrechos.  

 

Parte das embarcações com maior autonomia, das localidades de Atafona, Gargau e 

Barra de Itabapoana praticam pesca de linha e espinhel em áreas profundas, distantes 

da costa. Outra parcela, formada por embarcações pequenas e médias, dedicam-se à 

pesca de camarão ou outras pescas mais costeiras, com a utilização de redes de arrasto.  

Farol de São Tomé tem nos barcos camaroneiros a quase totalidade de sua frota 

pesqueira. Contudo, estas embarcações ocorrem também em número expressivo em 

Atafona, Gargau, Guaxindiba e Barra de Itabapoana. 

 

Por terem pouca autonomia de deslocamento, as pequenas embarcações dessas 

localidades atuam preferencialmente nas “lamas”  dados serem estas situadas mais 

próximas à costa, se estendendo da foz do Paraíba do Sul até a região de farol de São 

Tomé. 

 

Contudo a pesca do camarão  no norte fluminense é realizada em uma grande faixa que 

abrange inclusive as áreas de fundo arenoso que se estendem até a borda da plataforma 
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continental, uma vez que as espécies de camarão que aí vivem se deslocam em toda 

esta faixa para fins de alimentação. Com isto o pesqueiro de camarões ocorre de fato 

ao longo de uma área mais ampla, que se estende longitudinalmente de Farol de São 

Tomé até a foz do rio Itabapoana e ortogonalmente alcança distâncias de mais de 30 

quilômetros da linha de costa. Esta extensa área, virtualmente livre de zonas de 

substrato duro ou outros obstáculos de fundo que impeçam o  uso de redes, 

conformam um imenso “corredor” de arrasto que além das frotas locais, atrai barcos 

de outras regiões ou estados. A área do Porto ocupa apenas uma pequena parcela deste 

corredor, enquanto o canal de acesso o cruza transversalmente boa parte de  sua 

extensão ortogonal a costa.  















































































































































































































 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

6 - 1

 
 
6. PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL 
 

O Estudo de Impacto Ambiental caracterizou, até o presente Capítulo, o projeto de 

implantação do pátio logístico e as atividades relacionadas às respectivas operações dos 

seus terminais portuários, e apresentou o diagnóstico da Área de Influência do 

empreendimento, de forma detalhada e integrada. Com base nesses estudos, nas inter-

relações do empreendimento com planos e programas governamentais co-localizados e 

nos aspectos da legislação ambiental pertinente, foram identificados e avaliados os 

potenciais impactos decorrentes das intervenções previstas nos diversos 

compartimentos ambientais,  propondo-se ações de mitigação aos impactos negativos, 

de potencialização aos  impactos positivos, bem como estratégias de acompanhamento, 

verificação e controle. 

 

Dando prosseguimento ao Estudo, analisam-se neste Capítulo os cenários futuros 

associados aos diferentes compartimentos ambientais nas hipóteses de realização ou 

não do empreendimento. 

 

1) Cenário Futuro sobre o Meio Físico  

 

Hipótese de realização do Empreendimento 

 

Conforme detalhadamente descritos e avaliados na seção 5.3 deste EIA, os efeitos 

adversos sobre o meio físico na área de influência do empreendimento, decorrentes das 

obras e operação do pátio logístico serão minimizados e controlados a partir de ações a 

serem implementadas pelo empreendedor e suas contratadas, cujos principais impactos 

e medidas propostas são sumarizados na seqüência. 
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Com relação ao aspecto físico as alterações no solo e relevo dizem respeito à indução 

de processos erosivos decorrentes das obras de limpeza do terreno e terraplenagem, da 

implantação da rede e canais de drenagem e da instalação de diques para constituição 

do aterro hidráulico. As intervenções deverão ser executadas de forma controlada e 

limitar-se às áreas estritamente necessárias ao desenvolvimento do projeto. Para 

controle e acompanhamento destes processos, ações específicas são previstas no 

Programa de Orientação Técnica para a Construção (PCO), tais como, manejo do solo 

escavado, disposição adequada de solos inservíveis; implantação de sistemas de 

drenagem provisória e definitiva, redutores de velocidade; caixas de contenção de 

sólidos carreados, etc.  

 

As obras de implantação têm potencial de alterar os níveis de ruído na área, porém de 

acordo com os estudos este impacto não é contínuo e estando as áreas de intervenção 

distantes de áreas urbanas e residenciais eles serão de baixa magnitude. A propagação 

sonora devido à operação dos equipamentos mais ruidosos previstos na fase de 

operação do empreendimento, não atinge aglomerados populacionais podendo, em 

alguns casos, atingir um limite um pouco acima do padrão, notadamente no período 

noturno, estabelecido para áreas de sítios e fazendas. Contudo, durante as obras e na 

fase de operação são previstas ações de controle e mitigação para restringir sua área de 

abrangência tais como, manutenção de veículos e equipamentos; cumprimento de 

procedimentos operacionais específicos e; implementação de barreiras acústicas para os 

equipamentos com emissões de ruído acima dos limites legais. 

 

No que diz respeito à alteração da qualidade da água, os principais aspectos de 

implantação e operação do empreendimento referem-se às interferências na lagoa do 

Veiga, a ser utilizada como corpo receptor da drenagem do porto; e os potenciais 

efeitos sobre as águas subterrâneas e a lagoa de Iquipari decorrentes do fluxo de água 

salgada lançado no terreno durante a construção do aterro hidráulico deste.  
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A utilização da lagoa do Veiga como corpo receptor das águas de drenagem após 

tratamento,  implicará no aumento do fluxo de água na lagoa, que hoje se encontra 

assoreada, contribuindo assim para a melhoria da aeração do ambiente. Neste aspecto 

considera-se o impacto positivo para o meio. Por outro lado, o lançamento dos 

efluentes drenados das áreas do porto para a lagoa do Veiga e desta para o mar, têm 

potencial de alterar a qualidade da água destes ambientes receptores, no que concerne a 

outros parâmetros de qualidade de água. Contudo, esta alteração será de baixa 

magnitude, tendo em vista que serão adotadas formas construtivas e procedimentos de 

controle adequados dos efluentes líquidos gerados durante a operação do 

empreendimento, de modo a amenizar possíveis interferências. 

 

A lagoa de Iquipari é constituída por sistema hídrico com características que oscilam 

entre água doce e salobra. Essa composição mista é observada na sua extremidade mais 

distante do mar com a presença de água doce, e próximo à barra de areia com 

características salobras. As suas águas são parcialmente invadidas pelo mar em épocas 

de ressaca e durante a abertura da barra de areia, que ocorre por ação natural (embate 

de ondas) ou induzida por pescadores, quando então apresenta uma composição 

salobra na sua maior extensão. O teor de sais em suas águas aumenta nos meses de 

inverno, quando há menor pluviosidade e menor aporte de descarga subterrânea em 

suas águas.  

 

A proximidade deste corpo hídrico com o terreno do pátio logístico, que receberá 

aterro hidráulico, cria a preocupação com a alteração da qualidade de suas águas bem 

como da água subterrânea no local, devido o potencial de aumento temporário do teor 

de sais. Isto porque, a implantação deste aterro poderá resultar em fluxo residual de 

água salgada, lançado diariamente sobre a área do aterro. Como medida de 

acompanhamento e controle da qualidade da água da lagoa para elucidação dos 

possíveis impactos decorrentes da implantação do aterro, propõe-se o monitoramento 

da qualidade hidroquímica de suas águas durante as obras e por um período de 6 meses 

após o seu término.  
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Ainda com relação à qualidade da água, há que se considerar a interferência sobre a 

água marinha devido ao overflow da dragagem. Neste caso, considerando tratar-se de um 

material predominantemente arenoso, a concentração de material em suspensão na 

coluna d´água dilui-se rapidamente nas imediações da área de empréstimo, conforme 

demonstram as simulações de dispersão. A caracterização dos sedimentos a serem 

dragados demonstra que a área de dragagem não apresenta influência antrópica ou 

qualquer indicação de contaminação química. Durante todo o período de dragagem 

como medida de controle da turbidez da água e dos respectivos parâmetros de 

qualidade da água prevê-se a implementação do Programa de Monitoramento da 

Dragagem.  

 

Com base no monitoramento da qualidade do ar, que já vem sendo realizado na área 

de influência do complexo industrial do Açu, onde obras de implantação encontram-se 

em curso, não se espera alteração na região devido à construção do empreendimento 

em foco, tendo em vista a adoção de medidas de controle, tais como: umidificação das 

vias de acesso internas não pavimentadas, lavagem das vias de acesso internas 

pavimentadas, definição de limites de velocidade de veículos nas áreas internas do 

empreendimento, permissão à circulação apenas de veículos autorizados nas áreas 

envolvidas, controle da emissão de partículas (fumaça preta) dos caminhões e outros 

motores, controle dos processos de combustão para a redução da emissão de 

poluentes, umectação das áreas com solo exposto e sujeitas à erosão eólica. 

 

Para o controle da emissão de partículas, será realizada a manutenção periódica dos 

acessos e a velocidade dos veículos deverá ser utilizada de forma compatível com as 

normas de segurança. Para o transporte de materiais secos que contenham pó, será 

realizada a cobertura da carga, efetuada de acordo com a legislação específica. Caso 

necessário, será realizada a umidificação dos acessos principais e/ou acessos que 

atravessem áreas habitadas.  
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Na fase de operação para mitigação e controle das emissões de poeiras e gases serão 

utilizados  equipamentos e metodologias eficientes, conforme descrito na Seção 2.5.5 

deste EIA, tais como: aspersão e/ou filtro de mangas nas casas de transferências, 

utilização de correia transportadora fechada e umectação; aspersão nas pilhas de sinter 

feed, escórias e carvão; filtro de mangas nos silos de clinquer e coque de petróleo. Como 

medida complementar será ainda efetuado o plantio de vegetação nativa, arborização 

das áreas livres do Terminal e formação de gramados junto a ruas e áreas sem uso 

industrial. Será implementado o monitoramento de Partículas Totais em Suspensão 

(PTS) e Partículas Sedimentáveis. 

 

Tendo em vista estas ações de controle e mitigação pode-se prever que as modificações 

no meio físico decorrentes do empreendimento não ocasionarão impactos negativos 

relevantes à qualidade ambiental do meio físico de sua área de influência. Pelo 

contrário, a implantação do empreendimento deverá contribuir para a melhoria das 

condições de drenagem de uma área, que hoje é freqüentemente sujeita a inundações, e 

para a melhoria das vias de acesso.  

 

Hipótese de não realização do Empreendimento 

 

Na área diretamente afetada pelo empreendimento, as condições futuras sem sua 

implantação serão dependentes diretamente dos seus usos futuros. Na área contígua ao 

pátio logístico, que consta no Plano Diretor do Município de São João da Barra como 

zona de uso industrial, já se encontra em construção o pátio e terminal de minério e 

suas obras correlatas, o mineroduto e, em processo de licenciamento para instalação, 

uma Usina Termelétrica. Esses empreendimentos alavancarão a região e contribuirão 

para a melhoria das infra-estruturas viárias de acesso ao porto. A operação dos demais 

terminais marítimos, cuja construção já foi autorizada, é dependente da implantação do 

pátio logístico, que por sua vez, não sendo implantado, reduzirá as perspectivas de 

melhoria das infra-estruturas viárias e de drenagem previstas para a área e para toda a 

zona industrial do porto. 
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2) Cenário Futuro sobre o Meio Biótico  

 

Hipótese de realização do Empreendimento 

 

A fauna existente na área do empreendimento será afetada devido à perda de habitats 

no momento da construção do pátio logístico e das obras de infra-estruturas terrestres. 

Alguns grupos eventualmente adaptam-se ao convívio com o ser humano; no entanto, 

a maioria dos grupos deverá buscar abrigo em áreas próximas. Outros, demandarão 

cuidados especiais por não possuírem a necessária mobilidade, sendo necessário nesses 

casos a adoção de procedimentos de resgate e manejo, a partir da implantação de 

programa específico.  

 

No ambiente marinho, avaliou-se que a fauna bentônica será deplecionada na área a ser 

dragada e no solo marinho onde será assentada a tubulação de recalque. A fauna 

planctônica, ao contrário, tem rápida mobilidade para se deslocar das áreas de 

interferência. Como medida de acompanhamento desses impactos prevê-se o 

monitoramento das áreas afetadas a partir da execução de programas específicos a 

serem implementados pelo empreendedor . 

 

A despeito de não terem sido encontradas referências que relacionem diretamente 

atividades de dragagem com o abalroamento de cetáceos e quelônios, este impacto foi 

considerado de magnitude alta, tendo em vista que a estrutura ou dinâmica destes 

grupos de organismos poderá ser parcialmente afetada pelo mesmo, sendo para tal 

impacto propostas medidas específicas na área de dragagem, a partir do Programa de 

Monitoramento de Cetáceos e Quelônios. 

 

O incremento no fluxo de embarcações na área de influência marinha do Porto do Açu 

abre a possibilidade de que ocorram introduções de espécies exóticas, através de 

incrustrações ou água de lastro, prevendo-se neste caso, ações de monitoramento da 
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fauna aquática, a partir da implementação do Programa de Monitoramento da 

Comunidade Planctônica e Bentônica. 

 

Na linha de prevenir tais impactos prevê-se a implantação de sistema de controle por 

parte da administração do Pátio Logístico visando verificar nos registros das 

embarcações que aportam no Porto, evidências do cumprimento das exigências das 

Normas IMO A 868(20), relativas ao gerenciamento de água de lastro.  

 

A lagoa do Veiga e as demais áreas terrestres de intervenção das obras de implantação 

poderão ser afetadas devido à supressão de vegetação e afugentamento de fauna. Cabe 

ressaltar contudo, que estas áreas já se encontram bastante degradadas por uso 

antrópico, em especial a atividade de criação extensiva de gado, que da forma como é 

desenvolvida na região, é responsável por um conjunto de atividades de impacto sobre 

os ecossistemas naturais, tais como: a introdução de espécies vegetais invasoras 

(gramíneas); uso do fogo para limpeza e renovação de pastos e pisoteio do solo. Além 

destas, é comum a retirada de madeira de formações de restinga para a confecção de 

cercas e utilização como lenha.  

 

As possíveis interferências decorrentes das obras de implantação serão minimizadas a 

partir da implantação de formas construtivas adequadas e procedimentos de gestão, 

monitoramento e controle que serão implementados pelo empreendedor. 

 

Hipótese de não realização do Empreendimento 

 

O cenário prognóstico sem a implantação do empreendimento em foco no Porto do 

Açu, aponta para as áreas de estudo uma potencial ocupação por outras tipologias de 

unidades industriais, notadamente de pequeno porte ou por expansão urbana 

desordenada, com os mesmos padrões atuais, que não absorveriam os conceitos dos 

programas ambientais de controle, preservando os principais ambientes naturais da 

região, como remanescentes relevantes de restingas, e as lagoas de Grussaí, Iquipari, 
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Taí e do Açu. Com a implantação das ações e programas ambientais previstos no 

presente empreendimento no Porto do Açu este cenário tendencial poderá ser 

revertido.  

 

3) Cenário Futuro sobre o Meio Socioeconômico  

 

Hipótese de realização do Empreendimento 

 

As repercussões esperadas sobre o meio socioeconômico com a implantação do 

empreendimento relacionam-se à: (1) Interferências com a Pesca (2) Mudança no 

padrão de Uso e Ocupação do Solo; (3) Modificação na Estrutura Social do município 

de São João da Barra (4) Interferência na dinâmica territorial local; (5) Dinamização da 

Economia Local. 

 

Na análise da primeira questão, verificou-se que durante a implantação do Porto do 

Açu haverá restrições às áreas de pesca, em função do estabelecimento de áreas de 

segurança associadas à atividade de dragagem, estabelecendo interferências sobre as 

dinâmicas das pescarias de arrasto que é praticada ao longo da faixa litorânea que se 

estende de São Francisco à Campos dos Goytacazes. Durante a atuação da draga, além 

do impedimento contínuo de atuação das embarcações pesqueiras nas áreas de 

operação, que resultará em  perda temporária de áreas de pesca de camarão, existe o 

impacto potencial da draga atingir aparelhos de pesca flutuantes, como espinhéis e 

redes lançados na rota de movimentação da draga entre a jazida e a monobóia. Nestes 

casos, há que se adotar ações de mitigação que equacionem a competição pelo espaço 

marítimo e seus recursos, mas que também promovam a educação ambiental e 

conscientização para questões de segurança no mar junto às comunidades da área de 

influência e medidas de comunicação com os pescadores e treinamento ambiental dos 

tripulantes responsáveis pela navegação da draga.  
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A interferência nas rotas de deslocamento dos barcos pesqueiros em função do 

aumento do tráfego de navios, se fará sentir na fase de operação, aumentando o risco 

de albaroamento de embarcações e criando um impacto potencial sobre a pesca de 

camarão, e, de formas menos intensa, sobre as demais formas práticas pesqueiras 

praticadas na região  

 

A área prevista para implantação do Pátio Logístico do Porto do Açu localiza-se junto à 

margem sul da lagoa de Iquipari, uma das mais utilizadas pelas comunidades pesqueiras do 

5º Distrito. A restrição ao uso dos acessos que cruzam o terreno do empreendimento foi 

mitigada pelo empreendedor que estabeleceu um novo acesso pela Fazenda Caroara, 

também de sua propriedade, equacionado de forma satisfatória o problema. 

 

No que concerne à segunda questão, relativa ao uso e ocupação do solo, espera-se com 

a implantação e operação do pátio logístico uma alteração da dinâmica sócio-

econômica local.  No município de São João da Barra desenvolve-se uma intensa 

atividade de turismo de veraneio, especialmente, nas localidades de Atafona e Grussaí.  

 

A localidade de Barra do Açu , no 5o Distrito, reproduz esta dinâmica porém em 

menor escala. Sua ocupação predial, embora pequena se comparada a das localidades 

mencionadas é preponderantemente constituída de casas de veraneio que  ficam 

ocupadas nos meses de janeiro e fevereiro e durante feriados prolongados e 

permanecem fechadas no restante do ano. Além dinâmica de turismo de veraneio desta 

localidade é pouco estruturada e economicamente insipiente , pela carência de 

atividades formais de serviços ligados ao turismo. Neste contexto, a mudança de 

padrão de ocupação induzida pelo empreendimento tende a padrão de uso e ocupação 

dessa zona – de um uso rural para uso urbano e portuário , embora possa reduzir os 

atrativos para atividade balneária tende a ampliar a oferta de postos de trabalho para 

diversos setores e classes, intensificando a atividade do mercado imobiliário, bem 

como impulsionando o empreendedorismo para diversificação da oferta de serviços, 

com impactos positivos na geração de renda da população local, inclusive no 5º 
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distrito. 

 

Contudo, a intensificação da urbanização das áreas em no entorno do empreendimento 

deverá deslocar as atividades e usos agrícolas da terra ai existentes gerando no 

segmento da população dedicado a atividade agrícola, a preocupação quanto ao futuro 

da agricultura local. O desinteresse dos jovens pelos postos de trabalho oferecidos na 

agricultura compromete a sua manutenção local, fortemente associada à identidade 

cultural da região.  Entretanto ressalta-se que os empregos no campo são em geral 

atividades de baixa remuneração, em geral exercidas na informalidade, que por isso 

perdem em atratividade para outras, ligadas aos novos empreendimentos que estão 

vindo para o município. 

 

Um fator de expectativa positiva da população em relação ao empreendimento diz 

respeito ao desenvolvimento profissional para os jovens do município. Contudo, se 

para um grupo da população este impacto é positivo, uma vez que mobiliza os 

interesses dos jovens locais pela capacitação profissional, integrando-os ao processo de 

desenvolvimento induzido pelo empreendimento, para os pequenos agricultores locais, 

muitos em idade avançada, que dependem da força de trabalho dos jovens para realizar 

sua produção, esta perspectiva constitui uma interferência negativa. 

 

Contudo, com a implantação e operação do porto, o cenário prospectivo de 

dinamização econômica e crescimento da população residente no município têm como 

decorrência concreta o aumento da demanda local por alimentos. Este fator, pelos 

menos em parte, pode ser favorável ao incremento agrícola, se gerenciado de maneira a 

concentrar benefícios na produção local.  

 

Outro aspecto de interferência local deve-se à restrição de acesso dos moradores a um 

trecho da praia do Açu, por um caminho, denominado localmente por estrada das 

Conchinhas. Esta se constitui em atalho que dá acesso às localidades situadas ao norte 

do município de São João da Barra e é freqüentemente utilizada pelos moradores 
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locais. Esta passagem de moradores pela beira da praia está atualmente interrompida, 

por medida de segurança em função dos riscos associados ás obras da primeira etapa 

do Porto do Açu. Esta restrição deve perdurar durante a implantação das obras do 

pátio logístico em virtude das intervenções de montagem de equipamentos. Contudo, o 

transtorno ocasionados à população poderá ser mitigado pela autorização de passagem 

controlada durante o dia e pela divulgação do posicionamento da interrupção e seu 

prazo de duração e horários de liberação.  

 

Ainda quanto à mudança do padrão de uso e ocupação do solo, verifica-se que embora a 

alteração paisagística seja irreversível com a implantação do porto, a percepção 

negativa a ela associada pode ser revertida pelo desenvolvimento de uma política de 

comunicação social capaz de difundir para as comunidades locais o desempenho do 

sistema de gestão ambiental do Porto.  

 

Para a terceira questão citada, referente às modificações na estrutura social do 

Município de São João da Barra, associam-se como impactos negativos, o aumento 

acelerado da população local e a tendência de aumento da ocupação desordenada, com 

risco de aumento da criminalidade, violência e prostituição e a pressão sobre oferta de 

serviços públicos.  Em contrapartida, as oportunidades de emprego e negócios 

associados ao empreendimento representam um impacto positivo de alta relevância, 

mormente considerando o grau de insipiência da economia local e o baixo padrão de 

qualidade de vida da população, com baixo índice de desenvolvimento humano – IDH,  

alta taxa de analfabetismo e enorme carência de oportunidade de trabalho e 

crescimento social. Prevê-se como principais desdobramentos destas oportunidades, a 

ascensão social e mudança de padrão econômico da população de  São João da Barra.  

 

O cenário prospectivo quanto à dinâmica territorial local, quarta questão levantada, já está 

sendo observado com as mudanças nos padrões de valorização das terras do 5o Distrito 

e do município de São João da Barra,  provocado desde o anúncio da chegada do 

porto, sendo esta a tendência do mercado imobiliário.  
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Associado a esta dinâmica há ainda o risco de aumento de acidentes de trânsito. Nesse 

caso deverá ser dada continuidade às medidas de segurança no trânsito e prevenção de 

acidentes, já em implantação pela LLX. Atividades de educação no trânsito orientadas 

a alunos e professores devem ser estabelecidas nas escolas. 

 

Por fim, quanto à quinta questão,de interferência sobre o meio socioeconômico, prevê-

se que a implantação do Porto constituirá fator de dinamização da economia local, em 

função da ampliação da demanda por serviços e comércio com conseqüente aumento 

na receita tributária direta dos municípios de São João da Barra e do estado do Rio de 

Janeiro.  

 

No contexto destas alterações previstas com a implantação do empreendimento há 

perspectivas de ampliação no nível de investimentos em São João da Barra e município 

vizinhos, em Campos dos Goytacazes. 

 

Hipótese de não realização do Empreendimento 

 

A interação entre os municípios São João da Barra e Campos dos Goytacazes é 

constitutiva de suas próprias dinâmicas internas. A assimetria entre ambos, como 

Campos dos Goytacazes caracterizado como pólo regional de serviços, e São João da 

Barra com suas deficiências em termos de oferta destes, é por si só determinante de 

uma relação de subordinação da dinâmica socioeconômica do segundo em relação ao 

primeiro.  

 

Os estudos da estrutura socioeconômica destes municípios e a análise retrospectiva de 

seus indicadores sociais e econômicos, apresentada no diagnóstico deste EIA levam a 

crer que os fatores determinantes deste contexto de subordinação não devem se alterar 

em um cenário tendencial de curto ou médio prazo. 
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Entretanto, a implantação dos empreendimentos já licenciados para a região do Açu – 

Porto de Minério, mineroduto e usina termelétrica - poderá, mesmo na ausência do 

pátio logístico, poderá induzir mudanças na dinâmica local capazes de modificar as 

perspectivas socioeconômicas de São João da Barra. 

 

O aumento da oferta de empregos e da arrecadação de tributos, principalmente  

durante as obras de implantação destes projetos, gerará sem dúvida um impacto 

positivo no rítmo de desenvolvimento econômico do município. 

 

Contudo, a ausência do empreendimento do pátio logístico deixa de concretizar a 

transformação mais ampla e de mais longo prazo, representada pela atração de uma 

cadeia diversificada de produção de bens e serviços, que multiplicaria de forma notável 

as perspectivas de crescimento econômico e desenvolvimento social do município. 

 

No cenário tendencial sem os projetos do Açu, as perspectivas econômicas do 

município continuariam baseadas fundamentalmente no recebimento de royalties e 

apenas subsidiariamente nas atividades produtivas instaladas em seu território. 

 

Neste contexto, a capacidade de criar uma base produtiva capaz de gerar  

desenvolvimento técnico, profissional e humano de sua população continuaria 

condicionada à capacidade do poder público de transformar os recursos públicos dos 

royalties em infra-estrutura e políticas publicas indutoras desse processo.  

 

A experiência mostra dificuldade de implementar esta linha de ação, pela concentração 

sobre a estrutura do poder público, de toda a responsabilidade para planejar e 

empreender as bases para o desenvolvimento municipal. Mormente considerando a 

precariedade das estruturas institucionais que caracteriza a maioria dos órgãos públicos, 

na maior parte dos municípios brasileiros. 
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Este fato está na origem da problemática encontrada em vários dos municípios 

petrolíferos analisados, que apesar de auferirem receitas de royalties em patamares 

relevantes relativamente ao porte de suas populações, não conseguem transformá-las 

em desenvolvimento social e econômico para o município. 

 

Sem investimentos que gerem empregos diretos e indiretos no município, o 

crescimento municipal estará baseado na capacidade que o município possua para 

fomentar o desenvolvimento de suas atividades produtivas tradicionais, principalmente 

capacitando a produção agrícola e mesmo a pesca, criando as infra-estruturas publicas e 

sociais necessárias para tanto. 

 

O outro cenário tendencial analisado, que considera a implantação dos projetos 

licenciados para o Açu, agrega a este quadro um certo grau de diversificação da 

economia local, o que constitui importante fator de sinergia para o desenvolvimento 

local. 

 

Ressalta-se, contudo, que tais empreendimentos são limitados em termos de atração de 

cadeias econômicas uma vez que se destinam a atividades pouco complexas em termos 

de diversificação econômica.  

 

A atração de empresas exportadoras e importadoras, bem como de indústrias  e 

empresas prestadores de serviços subsidiários a estas atividades deverá ser 

desencadeada fundamente a partir da implantação do Pátio Logístico. 
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7. PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Os Programas Ambientais apresentados neste EIA formam um conjunto de ações, 

cujo objetivo é o de minimizar os danos potenciais decorrentes da implementação do 

empreendimento, assegurando, simultaneamente, o atendimento à legislação vigente, a 

manutenção da qualidade do ambiente na região da obra e a otimização de seus 

benefícios diretos e indiretos.  

 

Estes programas seguem a mesma linha de ação daqueles que estão sendo 

implementados no Porto do Açu, no âmbito da Licença de Instalação concedida para 

implantação e operação do pátio e terminal marítimo de minério de ferro (TIRON) e  

construção dos demais terminais (TMULT, TCOAL e TLIQ/TGRÃO). Cabe portanto 

ressaltar, que além da implantação do pátio logístico, no que concerne às operações 

portuárias, os programas propostos neste EIA referem-se tão somente à logística de 

operação relativa aos três terminais não minério. 

 

Os programas previstos compreendem ações de supervisão, monitoramento e controle, 

ações sociais e de compensação ambiental e estão organizados sob um Sistema de 

Gestão Ambiental, que por sua vez deverá integrar-se ao SGA global da LLX, que 

abarca todo o complexo de empreendimentos previstos para a área. 

 

O SGA do Porto do Açu está estruturado sob três linhas de ação principais: 

 

 Supervisão e Controle das Ações ligadas às Obras. 

 Controle da Qualidade Ambiental. 

 Desenvolvimento Social e Relacionamento com a Comunidade. 

 

Esta estrutura com suas diferentes linhas de programas, é ilustrada na Figura 7-1,  a 

seguir:  
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O Programa de Gestão Ambiental (PGA) será a linha mestra do SGA das obras do 

Porto, uma vez que concentrará as funções de gerenciamento integrado dos demais 

Programas.  

 

Será atribuição do PGA não só verificar o avanço dos demais programas, como 

supervisionar seus resultados, manter registros e evidências de cumprimento de todas 

as metas e fases de execução, consolidar relatórios globais de SGA, avaliar a eficácia 

das estratégias adotadas em cada programa e propor ações de realinhamento, sempre 

que necessário, sendo o ponto focal de relacionamento com o gerenciamento global de 

meio ambiente da LLX. 

 

Tendo em vista a obtenção da Licença Prévia - LP, no presente EIA estes Programas 

são propostos em nível conceitual, sendo apresentadas as suas diretrizes. 

Posteriormente, como base para obtenção da Licença Ambiental de Instalação – LI, 

será desenvolvido o Plano Básico Ambiental – PBA, onde estes programas serão 

detalhados. 

 

Os custos relacionados ao desenvolvimento e implementação dos programas estão 

estimados entre 2% e 5% do valor total destinado à implantação do empreendimento. 

O detalhamento destes custos por programa, bem como o cronograma de implantação 

e a equipe técnica envolvida serão apresentados, em nível de projeto executivo, quando 

da elaboração do PBA. 

 

7.1 SUPERVISÃO E  CONTROLE DAS AÇÕES LIGADAS ÀS OBRAS 

 

Esta linha de ação está voltada a assegurar os procedimentos e aspectos construtivos 

que são determinantes do desempenho ambiental, bem como a promover a liberação 

da área de intervenção, em relação aos fatores vulneráveis identificados no processo de 

licenciamento.  

 



 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

7 - 5

Sua execução contempla os seguintes programas: 

 

7.1.1 Programa de Orientação Técnica para a Construção - PCO 

 

7.1.1.1 Objetivo 

 

O principal objetivo deste Programa é internalizar nos procedimentos de trabalho das 

empresas empreiteiras que atuarão na implantação do Porto do Açu, os condicionantes 

de licenciamento ambiental a serem estabelecidos para o empreendimento. 

 

Trata-se de fazer refletir nas técnicas construtivas, procedimentos administrativo-

gerenciais e demais aspectos das diferentes frentes de obras, as medidas preventivas, 

mitigadoras ou de controle previstas no processo de licenciamento e na legislação 

ambiental aplicável, com vistas a garantir que se reproduza em campo o padrão de 

viabilidade ambiental com base no qual o empreendimento será licenciado.  

 

7.1.1.2 Diretrizes 

 

A abordagem metodológica deste programa consiste em promover a incorporação 

pelas empresas empreiteiras, em seus respectivos PACs (Programas / procedimentos 

Ambientais de Construção), de um conjunto de diretrizes, que determinam as linhas de 

conduta dos trabalhadores nas obras e os padrões de desempenho ambiental esperados 

paras as suas respectivas atividades. Tais diretrizes, cujos procedimentos mínimos são 

apresentados mais adiante nesta seção,  incluem aquelas de caráter geral, bem como 

diretrizes específicas aplicáveis às peculiaridades das diferentes prestações de serviço 

das diferentes empreiteiras.  

 

Para tanto são previstas nas atividades de supervisão técnica ambiental do 

empreendimento as seguintes ações: 
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 Transmissão aos gestores ambientais ou responsáveis de cada empreiteira ou 

empresa prestadora de serviços, das diretrizes e procedimentos específicos e 

condições do licenciamento do Porto do Açu, aplicáveis às atividades de 

implantação sob sua responsabilidade, com solicitação de incorporação destas aos 

procedimentos de gestão ambiental de cada empresa, consolidado-os com a emissão 

de PAC para suas respectivas atividades; 

 Recebimento, análise e parecer sobre o PAC de cada empreiteira, contendo 

procedimentos de gestão e controle ambiental, código de conduta e padrões de 

desempenho a serem observados em suas atividades na obra;  

 Verificação do processo de divulgação e treinamento ambiental realizado 

internamente por cada empreiteira, com vistas a capacitar sua equipe para 

atendimento aos procedimentos e diretrizes previstos em seus respectivos PACs;  

 Supervisão do cumprimento  mediante inspeções de atividades e instalações, bem 

como análise de registros periódicos de aspectos ambientais sob controle das 

empreiteiras; 

 Registro de não conformidades e proposição de medidas corretivas em relatórios 

semanais de ocorrências; 

 Elaboração de relatório mensal consolidado para incorporação ao PGA - Programa 

de Gestão Ambiental.  

 

As atividades de supervisão técnica do PCO estarão dirigidas a cada uma das infra-

estruturas e frentes de trabalho abertas na obra, incluindo os trabalhos  em terra e 

obras marítimas.  

 

Cabe ressaltar que o PCO contará com ações desenvolvidas no bojo dos demais 

programas que compõem o escopo da supervisão e controle ambiental do 

empreendimento, destacando-se as seguintes interfaces necessárias à liberação do início 

das obras: 
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 Preparação de Documentos para solicitação de autorização ao IPHAN para 

prospecção arqueológica, implementação da campanha e liberação da área – ação a 

cargo do Programa de  Acompanhamento e Prospecção Arqueológica -PPA; 

 Delimitação de Áreas de Preservação Permanentes (APPs), levantamento da 

vegetação e preparação da solicitação ao IEF de licença de supressão vegetal. Em 

seguida, acompanhamento das atividades de desmatamento e remoção de solo 

superficial – ação a cargo do Programa de Supressão de Vegetação (PSV); 

 Preparação de Documentos para solicitação ao IBAMA de autorização para manejo 

e resgate de fauna, com vistas iniciar os trabalhos concomitantemente ao trabalho 

de desmatamento – ação a cargo do Programa de Remanejamento e Resgate de 

Fauna (PRF). Cabe ressaltar que o monitoramento da avifauna estará incluso nesse 

programa.  

 Implementação de ações do Programa de Resgate e Manutenção de Flora de 

Restinga (PRMF), com vistas  a garantir a recuperação de espécies de valor 

conservacionista durante a etapa de desmatamento, para posterior replantio em 

áreas a serem recuperadas pelo próprio programa.  

 

No mais o PCO articulará a supervisão da gestão de resíduos por parte dos 

empreiteiros, através do PGR - Programa de Gestão de Resíduos e Efluentes, e 

fiscalizará a recomposição de áreas degradadas pela atividade de construção, através do 

PRAD – Programa (de supervisão) da Recuperação de áreas Degradadas. 

 

Ressalta-se que a recuperação de áreas degradadas preexistentes, notadamente em 

restingas e em matas ciliares existentes no terreno fora das áreas de intervenção, não é 

atribuição das empreiteiras e, portanto não integram seus PRADs. A delimitação 

destas áreas e sua recuperação é prevista no PRMF como instrumento para garantir a 

preservação desses ecossistemas. 

 

Além disto, cabe ao PCO, diretamente: 
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 Verificar as liberações de áreas de intervenção promovidas pelo PSV, PPA, PRF e 

PRMF  

 Supervisionar, as obras de terraplanagem e estoque do solo superficial; 

 Supervisionar a implantação e operação de sistema de drenagem; a instalação e 

operação da infra-estrutura do canteiro de obras; supervisionar frentes de 

concretagem e demais obras civis e de montagem na área.  

 

Quanto à Supervisão das obras marítimas, esta contará com ações do PFD - Programa 

de Fiscalização da Dragagem, que consiste no controle e fiscalização diária, por 

profissional a bordo da draga ou através de um barco de apoio e monitoramento. Esta 

atividade gerará um relatório diário de ocorrências e um consolidado mensal, os quais 

subsidiarão o PCO na avaliação de não-conformidades e recomendação de soluções.  

Ressalta-se a interface do PFD com o PGR no que concerne à gestão de resíduos a 

bordo da draga e demais embarcações engajadas nas operações. O profissional do 

PFD fará a interface entre o PFD e o PGR.  

 

Deverão ser adotados procedimentos para controle de conformidade com as diretrizes 

da IMO. 

 

Diretrizes Ambientais do Programa Ambiental de Construção - PAC 

 

O PAC deverá descrever todos os procedimentos de gestão e controle ambiental, 

código de conduta e padrões de desempenho ambiental a serem observados pela 

empreiteira em suas atividades na obra, além de técnicas e equipamentos que serão 

adotados pela empresa antes, durante e depois das obras, com vistas a minimizar ou 

evitar os danos ao meio ambiente ou transtornos à comunidade vizinha.  

 

O PAC deverá atender às diretrizes mínimas apresentadas a seguir, sem prejuízo de 

outros procedimentos não citados e das condicionantes ambientais emitidas pelos 

órgãos ambientais competentes no processo de licenciamento ambiental: 



 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

7 - 9

 

1) Não iniciar as obras antes da realização das atividades de prospecção  arqueológica 

e da correspondente liberação dos locais de intervenção pela Supervisão Ambiental 

da LLX. 

2) Não iniciar as obras sem a devida liberação da área pela Supervisão Ambiental da 

LLX, no que diz respeito ao Programa de Remanejamento e Resgate de Fauna. 

3) Quanto à execução dos serviços de terraplenagem e escavações em solo, a 

empreiteira deverá observar: 

 É terminantemente proibido utilizar áreas de empréstimos e de bota-fora que 

não forem delimitadas e autorizadas para este fim. 

 O serviço realizado deve evitar impactos desnecessários ao meio ambiente.  

 Deverão ser observados os critérios especificados nos projetos, em relação a 

cortes, aterros e drenagem. 

 Os taludes e cortes deverão ser protegidos e deverão ser mantidos, sob 

condições adequadas, para evitar desmoronamentos e erosões. 

 O material escavado proveniente de raspagem da camada superficial deverá ser 

reservado em local aprovado pela Supervisão Ambiental da LLX, para posterior 

utilização. 

 Durante o nivelamento do terreno, se necessário, a drenagem também deverá 

ser reconstituída, visando facilitar a recuperação do substrato resultante, evitar 

processos erosivos e facilitar a infiltração da água. 

 O solo superficial orgânico retirado pela raspagem inicial deverá ser reservado 

em local aprovado pela Supervisão Ambiental da LLX, para posterior utilização.  

 Em nenhuma circunstância o solo superficial retirado deverá ser usado em 

aterros. 

 Durante as escavações deverão ser adotados sistemas de controle de erosão e 

produção de sedimentos para evitar assoreamento de drenagens e corpos d’água, 

minimizando a degradação ambiental das áreas. 
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4) No caso de utilização de água subterrânea ou captação em rios e lagoas, obter 

previamente a Outorga de Uso da Água junto ao órgão ambiental competente. 

5) No controle das águas pluviais as vias internas do canteiro deverão ser protegidas 

conforme sistema de drenagem superficial especificado no projeto submetido à 

FEEMA. 

6) O cultivo de vegetação herbácea-arbustiva nos locais de deságüe das drenagens, 

deverá ser promovido sempre que possível, no intuito de minimizar 

assoreamentos, já que permite reduzir a velocidade do escoamento superficial e 

aumentar a retenção dos sedimentos. 

7) Na implantação do canteiro de obras a empreiteira deverá ainda observar os 

seguintes procedimentos: 

 Elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos e submetê-lo à Supervisão 

Ambiental da LLX para aprovação. 

 A área deverá ser cercada e deverá ser implementado um plano de manutenção 

e limpeza periódico. 

 No caso de uso de produto químico para tratamento e desinfecção, seu 

armazenamento e manipulação serão realizados de forma segura, evitando 

riscos às pessoas, aos animais e ao meio ambiente. 

 Todos os trabalhadores deverão ajustar-se às exigências locais, no tocante a 

qualquer atividade impactante ao meio ambiente, atentando para o Código de 

Conduta a ser estabelecido e implantado pela empreiteira. Este Código deverá 

constar no PAC com as seguintes especificações mínimas: 

– Não é permitido, em nenhuma hipótese, caçar, comercializar, guardar ou 

maltratar qualquer tipo de animal silvestre. A manutenção de animais 

domésticos deve ser desencorajada. 

– A pesca é proibida, só podendo ser realizada quando autorizada pela 

Supervisão Ambiental da LLX. 

– Não serão permitidas extração, comercialização e manutenção de espécies 

vegetais nativas. 
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– Caso algum animal silvestre seja ferido em decorrência das atividades da obra, 

o fato deverá ser notificado à Supervisão Ambiental da LLX. 

– O porte de armas brancas e de fogo é proibido no canteiro e demais áreas da 

obra. 

– Equipamento de trabalho que possa eventualmente ser utilizado como armas 

(facão, machado, etc.) deverá ser recolhido diariamente. 

– Deverão ser observadas as diretrizes de gestão de resíduos, de utilização de 

sanitários e, principalmente, de não-lançamento de resíduos ao meio 

ambiente, tais como recipientes e restos de refeições ou materiais descartados 

na manutenção de veículos. 

– Os empregados que tiverem autorização de condução de veículos da obra 

somente poderão trafegar pelas estradas de acesso definidas no Plano de 

Tráfego. 

– Os veículos deverão ser conduzidos em velocidade compatível com a 

presença de animais silvestres. 

– Tomar cuidados com relação aos recursos culturais, sítios arqueológicos, 

dentre outros. Caso ocorra algum achado, comunicar imediatamente ao 

Supervisor Ambiental da LLX. 

– É terminantemente proibido abater, capturar, comercializar, coletar ovos dos 

ninhos de tartarugas marinhas, como também transitar com qualquer veículo 

na faixa da praia onde existe a possibilidade de desova de tartarugas marinhas 

(Portaria SUDEPE N-005/1986; Portarias IBAMA Nº 10 e 11 de 1995). 
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7.1.2 Programa de Gestão de Resíduos e Efluentes  

 

7.1.2.1 Objetivo 

 

Este programa tem a finalidade de estabelecer ações de manejo e disposição dos 

resíduos para reduzir a geração dos mesmos e minimizar os potenciais impactos 

ambientais deles decorrentes. 

 

Atividades de supervisão e controle da gestão de resíduos serão realizadas no intuito de 

assegurar conformidade legal e a consecução das metas a serem estabelecidas no PBA. 

 

7.1.2.2 Diretrizes 

 

As formas de tratamento, armazenamento e disposição final dos resíduos de cada fonte 

geradora, por tipo de resíduo e efluente, deverão ser registradas pela empreiteira 

responsável, em quadros específicos de controle. Além destes instrumentos deverão ser 

preenchidos formulários de manifestos de transporte de resíduos, tanto em terra como 

em mar.  

 

Como instrumentos de rastreamento nas ações de supervisão ambiental do programa 

serão estabelecidas as seguintes atividades:  

 

 Levantamento mensal de quadro de controle de resíduos preenchido, e manifestos 

de resíduos expedidos pela empreiteira durante o período; 

 Tabulação e análise de dados e parecer mensal sobre o posicionamento da operação 

em relação às metas; 

 Inspeção dos procedimentos de guarda, segregação, manuseio, acondicionamento, 

transporte e destinação final, 

 Verificação periódica de validade de licenças de transportadores e destinadores; 
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 Avaliação das formas de destinação adotadas em relação às metas de destinação 

prevista no PBA e reorientação dos procedimentos caso necessário; 

 Elaboração de relatórios.  

 

Prevê-se ainda a inspeção das unidades de tratamento de esgotos, e a supervisão dos 

procedimentos para manutenção e controle desempenho destas unidades. 

 

Diretrizes Ambientais do Plano de Gerenciamento de Resíduos  

 

As diretrizes de Gerenciamento e Disposição de Resíduos constituem-se em um 

conjunto de recomendações que visam, de um lado, reduzir a um mínimo a geração de 

resíduos e, de outro, definir o manejo e disposição daqueles resíduos, de forma a 

minimizar seus impactos ambientais. 

 

O objetivo básico das diretrizes é assegurar que a menor quantidade possível de 

resíduos seja gerada e que esses resíduos sejam adequadamente coletados, estocados e 

dispostos de forma a não resultar em emissões que representem impactos significativos 

sobre o meio ambiente. 

 

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da 

redução na geração, na maximização da reutilização e da reciclagem e na sua apropriada 

disposição.  

 

A principal meta a ser atingida é o cumprimento das legislações ambientais federal, 

estadual e municipal vigentes, tanto no tocante aos padrões de emissão quanto no que 

se refere à correta e segura disposição de resíduos não-inertes. 

 

Os resíduos classificados como de Classe I, como os resíduos oleosos decorrentes da 

manutenção de máquinas e equipamentos, serão armazenados adequadamente e 

encaminhados para reaproveitamento. A armazenagem intermediária e o transporte 
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dos resíduos oleosos deverão processar-se em conformidade com as normas da 

ABNT: NBR 12.235 e NBR 13.221. 

 

Para a adequada implantação e operacionalização da gestão de resíduos é fundamental 

que os procedimentos de coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destinação dos resíduos sejam precedidos de palestras aos Trabalhadores. 

 

Deverão ser estabelecidas as campanhas de educação ambiental mediante a realização 

de palestras sobre reciclagem e coleta seletiva, divulgação de cartazes orientando para o 

não-desperdício, adoção de práticas de reciclagem com o incentivo à utilização dos 

recipientes de reciclados. 

 

Os resíduos gerados nas fases de construção e operação do Canteiro de Obras deverão, 

sempre que possível, ser acondicionados em recipientes adequados, identificados por 

cor, de acordo com as recomendações da Resolução do CONAMA 275/01. 

 

O transporte e destinação final dos resíduos somente poderão ser realizados para 

empresas licenciadas ambientalmente . 

 

O transporte dos resíduos deverá ser realizado mediante o preenchimento do 

Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), no caso do transporte terrestre, de 

acordo as diretrizes da FEEMA estabelecidas na DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto 

de Resíduos. No caso do transporte marítimo dos resíduos, deverá ser preenchido o 

Manifesto de Transporte Marítimo de Resíduos (MTM), conforme previsto na 

convenção MARPOL. 
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7.1.3 Programa de Recuperação das Áreas Degradadas  

 

7.1.3.1 Objetivo 

 

Visa promover e assegurar a recuperação pelo empreiteiro das áreas que tenham sido 

degradadas em virtude da implantação do empreendimento. 

 

7.1.3.2 Diretrizes 

 

O desenvolvimento deste programa prevê as seguintes atividades: 

 

 Acompanhamento das obras e identificação das áreas passíveis de recuperação. 

 Proposição, por parte da empreiteira, das formas de recuperação passíveis de 

aplicação, incluindo critérios de remoção, armazenamento e manejo do material 

vegetal, proteção de taludes, controle de águas pluviais, escolha das espécies, tipo de 

plantio, dentre outros. 

 Análise das proposições e acompanhamento da implementação pela supervisão 

técnica ambiental da obra. 

 Monitoramento das áreas recuperadas. 

 Registro de dados e elaboração de relatórios para incorporação ao SGA. 

 

 

7.1.4 Programa de Supressão de Vegetação  

 

7.1.4.1 Objetivo 
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Este programa visa estabelecer procedimentos de supressão de vegetação e assegurar 

que a supressão ocorra em extensão estritamente necessária à implantação das obras, 

com os mínimos danos a formações vegetais nas imediações das obras.  

 

7.1.4.2 Diretrizes 

 

A implementação deste programa compreende os seguintes procedimentos: 

 

 Caracterização das formações vegetais locais. 

 Levantamento da composição florística. 

 Realização de atividades de supressão. 

 

As atividades de supressão da vegetação nativa serão limitadas ao mínimo necessário, 

para a instalação e operação do pátio logístico. 

 

O empreendedor manterá uma equipe qualificada para fiscalização de todos os serviços 

executados, os quais serão também responsáveis pelo registro de não-conformidades 

ambientais.  

 

As seguintes atividades principais compõem a abordagem metodológica de supervisão 

e acompanhamento deste programa: 

 

 Preparação de memorial descritivo e do documento de solicitação de autorização 

para encaminhamento ao IEF em nome da LLX, com base no mapeamento, e 

caracterização da vegetação a ser removida inclusive contagem de indivíduos 

arbóreos, previsto no Programa de Resgate de Flora; 

 Acompanhamento da tramitação do pedido de supressão junto ao IEF; 

 Definição, com o empreiteiro, de uma programação executiva da supressão, para 

permitir a articulação desta com as ações de monitoramento de avifauna , resgate da 

flora, e remanejamento da fauna. 
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 Fiscalização da atividade e registro de eventuais não conformidades. 

 Orientação do empreiteiro para equacionamento da não-conformidade. 

 Elaboração de relatório juntamente com os registros do programas de 

remanejamento de fauna e monitoramento da avifauna.  

 

 

7.1.5 Programa de Acompanhamento e Prospecção Arqueológica - PPA 

 

7.1.5.1   Subprograma de Levantamento e Prospecção na Área de Influência 
 do Empreendimento 
 

A identificação (prospecção) dos sítios arqueológicos em áreas a serem impactadas é 

condição indispensável para o posterior trabalho de resgate. O trabalho de prospecção, 

ao ser realizado, criará as condições de orientação e estabelecimento de estratégias para 

o resgate. A fase de prospecção é condição obrigatória exigida pelos vários diplomas 

legais que tratam do patrimônio histórico, arqueológico e de sua proteção. 

 

Diretrizes 

 

 Produção de arquivo contendo o conhecimento necessário para subsidiar os 

trabalhos da fase de resgate arqueológico; 

 Levantamento documental e bibliográfico sobre a área a ser atingida pelo 

empreendimento e seu entorno; 

 Identificar o maior número de sítios que serão direta ou indiretamente impactados. 

 

Metodologia 

 

A estratégia adotada para a localização de vestígios arqueológicos consiste na realização 

de levantamento sistemático de superfície (inspeção visual) e sondagens para a 
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observação de subsuperfícies, com documentação e descrição acurada das ocorrências 

naturais e culturais significativas. 

 

Para tais intervenções arqueológicas pretende-se percorrer as áreas de intervenção, 

onde a equipe deverá realizar o levantamento de superfície, ocorrendo sondagens com 

distâncias máxima de 50 metros entre si (malha de prospecções de 50 x 50 metros), 

para registro de subsuperfície. 

 

Deverão ser realizadas coletas superficiais sistemáticas, observando-se a existência ou 

não de concentração de determinados tipos de artefatos. No caso de identificação de 

material arqueológico, dever-se-á ampliar o número de sondagens, de forma a 

identificar a extensão da área de ocorrência dos mesmos, realizando-se os registros 

gráfico, fotográfico e o georreferenciamento pontual de toda a área. 

 

Os procedimentos a serem executados nessa fase estão pormenorizados abaixo: 

 

 Análise do material bibliográfico e documental levantado; 

 Análise cartográfica, de imagens de satélite e fotointerpretação dos sítios; 

 Prospecção arqueológica intensiva para identificação dos sítios; 

 Realização de sondagens, quando necessário, para avaliação das condições objetivas 

do sítio; 

 Registro fotográfico de cada sítio para identificação de sua natureza e de sua 

inserção na paisagem; 

 Delimitação preliminar de cada sítio para identificação da área de ocorrência dos 

vestígios; 

 Montagem de um arquivo com fichas de cada sítio contendo informações básicas 

sobre o mesmo, para integrar o cadastro do IPHAN; 

 Tratamento em laboratório, das informações através de programas específicos de 

computação gráfica; 
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 Produção de documento contendo as orientações básicas para o trabalho de resgate 

a ser realizado posteriormente. 

 

7.1.5.2 Subprograma de Salvamento/Resgate na Área de Influência do 
 Empreendimento 
 

A realização dos trabalhos de salvamento/resgate visa satisfazer às exigências 

colocadas pelos diplomas legais que tratam do patrimônio histórico e arqueológico. O 

resgate deste patrimônio coloca-se como condição indispensável para preservação da 

identidade histórico-cultural das comunidades aos quais pertencem. O resgate deverá 

produzir o conhecimento do patrimônio envolvido como forma de minimizar o 

impacto provocado pelo empreendimento. 

 

Este programa será executado em caso de ocorrência de artefatos, a critério dos 

técnicos responsáveis. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos deste subprograma são os seguintes: 

 

 Realização de registros diversos (fotos, textos, plantas, etc.) que permitam a 

reconstituição, em laboratório, das condições objetivas dos vestígios e dos sítios 

arqueológicos; 

 Realização de sondagens e escavação ampliada para resgate dos vestígios; 

 Tratamento do material coletado na fase de resgate; 

 Análise dos vestígios, interpretação e elaboração de relatório final sobre o 

desenvolvimento do projeto de resgate; 

 Produção de textos, para divulgação do trabalho realizado, para a população da área 

atingida, para escolares e acadêmicos de nível superior (Educação Patrimonial); 
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 Divulgação dos resultados finais através de conferências, palestras e apresentação 

de trabalhos em congressos. 

 

 

Diretrizes 

 

Todo material coletado deverá ser limpo e catalogado. Em seguida deverá proceder-se 

ao preenchimento das fichas com as informações descritivas, e encaminhamento para 

análise em laboratório. Depois de analisado e interpretado, o material arqueológico 

ficará sob a guarda do Laboratório de Antropologia Biológica do IFCH da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

 

Os procedimentos específicos para essa etapa estão abaixo discriminados: 

 
 Levantamento fotográfico inicial das condições do sítio no momento inicial do 

trabalho de resgate; 

 Limpeza da área e delimitação dos vestígios; 

 Realização de sondagens para determinação de áreas a serem escavadas; 

 Análise do conjunto de vestígios na sua interação dentro do sítio; 

 Elaboração de textos de síntese sobre a dinâmica histórica de constituição do sítio; 

 Elaboração de material de divulgação como retorno social dos trabalhos realizados; 

 Definição de propostas de Educação Patrimonial, de forma a divulgar e valorizar o 

patrimônio arqueológico da Região para o público em geral. 

 

 

7.1.6 Programa de Remanejamento / Resgate de Fauna  

 

7.1.6.1 Objetivo 

 

Remanejar a fauna existente no terreno, para áreas que não sofram impactos das obras.  
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7.1.6.2 Diretrizes 

 

O Programa será elaborado em consonância à Instrução Normativa IN 146/2007 do 

IBAMA, que regulamenta procedimentos específicos para atividades de Resgate de 

Fauna.   

 

O programa deverá ser executado por meio de três etapas básicas de Manejo, 

conforme previsto na mencionada Instrução Normativa, a saber:...”I-Levantamento de 

Fauna; II – Monitoramento de Fauna; III – Salvamento, resgate e destinação de fauna” (sic).  

 

Prevê-se a seguinte abordagem para o programa: 

 

 Para a Etapa I da Normativa, relativa ao Levantamento da fauna, será elaborada 

uma proposta do programa de manejo a ser submetido ao IBAMA, com base no 

diagnóstico feito no EIA. 

 Obtenção da aprovação e implementação do plano pelo profissional autorizado, 

incluindo o monitoramento da avifauna como grupo proposto em atendimento à 

ETAPA II da Normativa; sendo a implementação feita de forma articulada com a 

supressão de vegetação; 

 Elaboração de relatório final para e encaminhamento ao IBAMA. 

 

 

7.1.7 Programa de Resgate e Manutenção da Flora de Restinga  

 

7.1.7.1 Objetivos 

 

Visa promover a recuperação de espécimes da vegetação nativa retirada dos locais onde 

serão realizadas as intervenções, para seu  reaproveitamento na revegetação de áreas de 

restinga no interior do sitio do empreendimento. Visa ainda restringir a retirada de 
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vegetação nativa de restinga no terreno ao mínimo necessário, estabelecendo 

balizamentos para o Programa de Supressão e Vegetação. 

 

7.1.7.2 Diretrizes 

 

As diretrizes e abordagem metodológica deste programa contemplam os seguintes 

procedimentos:  

 

 Mapeamento da situação atual. 

 Estabelecimento da área a ser trabalhada. 

 Identificação das espécies arbóreas nativas locais e propícias para a recomposição 

de matas ciliares. 

 Instalação de viveiro para mudas. 

 Atividades de recuperação e plantio. 

 Avaliação dos trabalhos de recuperação da área. 

 Paisagismo. 

 

O mapeamento da situação atual será articulado com as necessidades de autorização 

prévia do Programa de Supressão de Vegetação (PSV).  

 

Além disto o Programa inclui a atividade de conservação / produção de mudas para 

plantio preferencialmente nas áreas de restinga e faixa marginal da lagoa,  já degradadas 

pelas atividades antrópicas preexistentes na fazenda.  

 

A recuperação de área de Preservação Permanente por este Programa, terá sua eficácia 

avaliada pelo Programa de Monitoramento de APPs previsto entre as ações de 

Controle da Qualidade Ambiental discutidas adiante. 
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7.1.8 Programa de Fiscalização de Dragagem  

 

7.1.8.1 Objetivo 

 

Este programa visa propiciar a fiscalização técnica das operações de dragagem e o 

acompanhamento desta pela comunidade local.  

 

7.1.8.2 Diretrizes 

 

O Programa apresenta como principais ações: 

 

 Acompanhamento da área de operação da draga, verificando se os serviços estão 

sendo executados dentro limites da área de dragagem licenciada. 

 Checagem do posicionamento da draga em relação às informações divulgadas no 

"Aviso aos Navegantes".  

 Verificação da ausência de extravasamento do material ao longo do percurso até o 

ponto de conexão com a monobóia, para bombeamento e lançamento do material 

no aterro. 

 Verificação dos volumes dragados em relação aos volumes licenciados. 

 Emissão de relatórios trimestrais de acompanhamento. 

 

Conforme já vem ocorrendo nas operações de dragagem realizadas no Porto do Açu, 

pretende-se neste programa dar continuidade à participação pública na fiscalização, por 

meio de uma Comissão formada por representantes da comunidade e da Prefeitura do 

município de São João da Barra.  

 

A participação de membros da comunidade de São João da Barra junto à fiscalização, 

busca dar maior transparência ao processo, contribuindo para a divulgação do 
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andamento dos trabalhos e proporcionando um canal para o recebimento de sugestões 

ou reivindicações para redução de conflitos no uso do espaço marítimo. 

 

O PFD será fortemente articulado com o PCO, por ser este último, o instrumento de 

realinhamento de procedimentos por parte das empreiteiras. 

 

 

7.1.9 Programa de Controle de Tráfego 

 

7.1.9.1 Objetivo 

 

Estabelecer diretrizes e procedimentos para que o tráfego ocorra de forma mais 

harmônica e organizada possível, causando o mínimo de transtorno aos usuários da 

rede viária afetada, aos pedestres, aos moradores locais e ao meio ambiente. 

 

7.1.9.2 Metodologia 

 

O transporte coletivo dos trabalhadores será realizado por meios de transporte 

normalizados pelos órgãos e entidades competentes e adequados às características do 

percurso. Será requerida autorização prévia da autoridade competente devendo o 

condutor mantê-la no veículo durante todo o percurso. O veículo será dirigido por 

condutor habilitado para o transporte coletivo de passageiros. 

 

Periodicamente será oferecido treinamento de direção defensiva para todos os 

motoristas, no qual serão abordados temas diversos, tais como: percepção, reação e 

frenagem; dicas de segurança; efeitos do álcool; como evitar atropelamentos e 

primeiros socorros; cuidados ambientais (flora e fauna), dentre outros. 

 

A movimentação de veículos em propriedades privadas se dará estritamente em 

conformidade com os termos e condições estabelecidos juntamente com os 
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proprietários quando da permissão de passagem, de modo a não interferir com as 

atividades em desenvolvimento na propriedade, garantir a privacidade dos proprietários 

e não causar danos.  

 

Será implantado um Sistema de Sinalização adequado ao empreendimento, visando 

estabelecer ordenamento, segurança ao tráfego e evitar a formação de comboios. Este 

sistema será implantado em todas as estradas vicinais e acessos, obedecendo às normas 

vigentes dos órgãos regulamentadores de trânsito (federais, estaduais e municipais).  

 

 

7.1.10 Programa de Gerenciamento de Riscos 

 

O objetivo do Programa de Gerenciamento de Riscos é relatar os procedimentos e 

práticas que deverão ser adotados pela LLX Açu Operações Portuárias S/A visando a 

elevar o nível de segurança operacional do Pátio Logístico e Operações Portuárias do 

Porto do Açu, evitando a ocorrência ou reduzindo as conseqüências de incidentes 

danosos à integridade de pessoas, instalações e meio ambiente. Os procedimentos e 

práticas se baseiam em diretrizes corporativas do Grupo EBX. 

 

O programa é composto de 11 itens: 

1. Alocação de responsabilidades 

2. Documentação técnica 

3. Procedimentos operacionais 

4. Integridade de equipamentos e instalações 

5. Gestão de riscos 

6. Gerenciamento de mudanças 

7. Realização de serviços não rotineiros 

8. Análise de acidentes e quase-acidentes 

9. Treinamento e capacitação técnica 

10. Gestão de contratados 
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11. Auditoria do Programa 

 

1. Alocação de responsabilidades 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.001 estabelece o compromisso e as responsabilidades 

da alta liderança e colaboradores no atendimento à política de sustentabilidade da 

EBX. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Difundir e promover a política de sustentabilidade em todo o Grupo EBX. 

 Exercer a liderança pelo exemplo, de modo a assegurar o máximo 

comprometimento dos colaboradores e funcionários das empresas 

contratadas com o desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social. 

 Responsabilizar cada empresa do Grupo EBX, bem como empresas 

contratadas, pelo seu desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social, o qual será avaliado por meio de indicadores e metas 

em consonância com os objetivos e missão do Grupo EBX. 

 A cada uma das empresas do Grupo EBX cabe adotar atribuições e 

responsabilidades relacionadas ao desempenho em meio ambiente, 

segurança, saúde e responsabilidade social, definidos pela alta liderança em 

consonância com os requisitos corporativos. 

 Integrar o desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social às metas de produção e rentabilidade de cada 

empresa do Grupo EBX. 

 Acompanhar e avaliar o desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social das empresas contratadas. 

 Difundir os valores que promovam a qualidade de vida dos colaboradores e 

funcionários das empresas contratadas dentro e fora do Grupo EBX. 
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A diretriz define as seguintes responsabilidades: 

 

Alta liderança 

 Difundir a cultura de sustentabilidade como um valor indissociável aos negócios do 

Grupo EBX. 

 Dar exemplo por meio de suas atitudes sempre que houver qualquer aspecto de 

meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social envolvido. 

 Cumprir e fazer cumprir o disposto no Sistema de Gestão de Desenvolvimento 

Sustentável (SGDS). 

 Participar de atividades que demonstrem envolvimento e compromisso visíveis em 

meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social. 

 Manter a responsabilidade pelo desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social ao delegar autoridade em todos os níveis e funções. 

 Incluir o tema desenvolvimento sustentável em suas reuniões rotineiras. 

 Definir objetivos/metas na área de desenvolvimento sustentável e demonstrar 

compromisso para melhoria contínua do desempenho em meio ambiente, 

segurança, saúde e responsabilidade social. 

 Prover recursos adequados para assegurar a implementação efetiva e manutenção 

do SGDS. 

 Nomear um colaborador para atuar como um representante da alta liderança para 

implementação e manutenção do SGDS, em cada uma das empresas do Grupo 

EBX. 

 

Gerente, Coordenador e Supervisor 

 Implementar a cultura de sustentabilidade como um valor indissociável aos 

negócios do Grupo EBX. 

 Dar exemplo através de suas atitudes sempre que houver qualquer aspecto de meio 

ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social envolvido. 
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 Promover a elaboração, revisão e manutenção dos documentos de meio ambiente, 

segurança, saúde e responsabilidade social pertinentes à sua área. 

 Cumprir e fazer cumprir o disposto no SGDS. 

 Participar efetivamente de atividades que demonstrem envolvimento e 

compromisso com meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social. 

 Manter a responsabilidade pelo desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social ao delegar autoridade em todos os níveis e funções. 

 Liderar reuniões de meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social e 

incluir o tema em suas reuniões rotineiras. 

 Promover a cultura de meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social 

junto aos colaboradores e funcionários de empresas contratadas, sempre que estiver 

conduzindo atividades em campo. 

 Buscar atender os objetivos/metas, traçadas pela alta liderança na área de 

desenvolvimento sustentável e demonstrar compromisso com melhoria contínua em 

meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social. 

 Assegurar que lições aprendidas com os processos sejam comunicadas conforme o 

fluxo interno, de forma clara, objetiva e imediata, de modo a difundir seu 

conhecimento. 

 

Gestor e Fiscal de Contrato 

 Implementar a cultura de sustentabilidade como um valor indissociável aos 

negócios do Grupo EBX. 

 Difundir e promover o SGDS na empresa contratada. 

 Realizar reuniões com empresas contratadas para transmitir os valores de 

sustentabilidade do Grupo EBX. 

 Acompanhar e avaliar o desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social das empresas contratadas. 

 Envolver os profissionais da área de desenvolvimento sustentável das empresas do 

Grupo EBX antes do início da vigência do contrato. 
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 Garantir que as contratadas tenham conhecimento e entendam as diretrizes do 

SGDS, suas responsabilidades e as conseqüências do não cumprimento. 

 Liderar o processo de investigação e análise de acidentes, incidentes e desvios, 

promovendo sua abrangência de forma a evitar recorrência. 

 

Colaborador 

 Responsabilizar-se pelo desempenho individual e coletivo em meio ambiente, 

segurança, saúde e responsabilidade social das empresas do Grupo EBX. 

 Reportar ao seu superior imediato qualquer desvio de processo observado. 

 Cumprir o especificado no SGDS. 

 

2. Documentação técnica 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.010 estabelece a sistemática para que as informações de 

meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social sejam documentadas, 

armazenadas, precisas, atualizadas e acessíveis, facilitando sua rastreabilidade e 

utilização para análise e tomada de decisão. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Implementar sistemáticas que garantam que os documentos e informações 

relacionados a meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social 

sejam: 

 analisados criticamente e aprovados quanto a sua adequação, antes de 

sua distribuição; 

 em caso de revisões, as mesmas devem ser evidenciadas a fim de 

garantir seu histórico; 

 documentados, organizados e armazenados apropriadamente, em 

locais que previnam contra avarias, deterioração ou perda; 
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 facilmente legíveis e identificáveis para rastrear a atividade, produto ou 

serviço envolvido; 

 retidos por períodos específicos previamente estabelecidos; 

 eliminados de forma adequada, quando necessário. 

 Estabelecer critérios de confidencialidade de modo a preservar informações 

estratégicas de meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social do 

Grupo EBX. 

 Todas as alterações significantes devem ser comunicadas. 

 

Além da documentação relativa a meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade 

social, também deve ser mantida disponível e atualizada a seguinte documentação 

técnica: 

 Planta geral de situação 

 Memorial descritivo da instalação 

 Documentos de engenharia 

- Fluxogramas de engenharia 

- Folhas de dados de equipamentos 

- Desenhos de tubulação e instrumentação (PIDs) 

 

3. Procedimentos operacionais 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.006 estabelece as premissas para a execução de 

atividades e serviços de forma segura. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Assegurar que as operações do Grupo EBX sejam executadas de acordo 

com procedimentos estabelecidos, documentados e divulgados, utilizando 

instalações e equipamentos adequados, inspecionados e em condições de 
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assegurar o atendimento às exigências de meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social. 

 Assegurar que os riscos das atividades de operação, manutenção e outras 

não cobertas por procedimentos, incluindo as atividades não rotineiras, 

sejam previamente avaliados e tenham seus resultados considerados na 

elaboração dos procedimentos necessários. 

 Apoiar a adoção de práticas operacionais seguras, que minimizem os riscos 

de acidentes e preservem a saúde dos colaboradores e funcionários das 

empresas contratadas, bem como da comunidade do entorno da atividade. 

 Assegurar a verificação e atualização periódica das sistemáticas de todos os 

procedimentos operacionais, observando as recomendações provenientes 

das avaliações de risco. 

 Assegurar a implementação de mecanismos que permitam, com a máxima 

rapidez, a identificação, caracterização e correção dos casos de não-

conformidade com os procedimentos estabelecidos. 

 Assegurar a implementação de programas específicos de inspeção, teste e 

manutenção associados a sistemas de segurança, integridade e proteção das 

instalações, de modo a manter sua confiabilidade. 

 Assegurar a implementação de mecanismos que preservem a saúde e 

segurança dos colaboradores e funcionários das empresas contratadas, bem 

como da comunidade do entorno da atividade. 

 Assegurar a implementação de mecanismos para avaliação dos indicadores 

de desempenho. 

 

4. Integridade de equipamentos e instalações 

 

Deverão ser estabelecidos os procedimentos para inspeção e manutenção preventiva e 

corretiva nos equipamentos e instalações. Planos de manutenção deverão ser 

elaborados e geridos por meio de sistema apropriado, sob controle do setor de 
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manutenção industrial, que tem como função o delineamento, programação e 

distribuição das ordens de manutenção. 

 

Os serviços de inspeção e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 

instalações devem ser executados por empregados da LLX ou por terceiros que 

atendam a critérios específicos de qualificação. 

 

5. Gestão de riscos 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.003 estabelece a gestão de riscos como ferramenta para 

tomada de decisões a fim de que todas as atividades, produtos e serviços do Grupo 

EBX, bem como as atividades desempenhadas pelas empresas contratadas, possam ter 

seus riscos gerenciados nas diversas fases do projeto. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Implementar mecanismos que permitam, de forma sistemática, identificar e 

avaliar a freqüência e as conseqüências de eventos indesejáveis, visando a 

sua prevenção e/ou a máxima redução de seus efeitos. 

 Implementar mecanismos para priorizar os riscos identificados, bem como 

os registros, a comunicação e o acompanhamento das medidas adotadas 

para controlá-los. 

 Incorporar processos de avaliação de riscos a todas as fases do projeto 

relacionadas à segurança do trabalho, meio ambiente, imagem da empresa, 

instalações e equipamentos, continuidade das operações e aspectos 

financeiros; 

 Revisar as avaliações de riscos quando das alterações de projeto, processo ou 

fatores externos. 

 

6. Gerenciamento de mudanças 
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Qualquer modificação que implique em condições operacionais ou de segurança 

diferentes das originais deverá ser obrigatoriamente precedida pela realização de uma 

análise em que sejam consideradas e avaliadas: 

 as bases técnicas da modificação proposta; 

 o tempo necessário para realização da modificação; 

 as conseqüências da modificação para a segurança da instalação; 

 a necessidade de mudanças em procedimentos operacionais e atualização da 

documentação técnica pertinente; 

 a necessidade de informação e treinamento do pessoal quanto à modificação 

proposta. 

 

Essa análise deverá ser documentada e receber a aprovação da gerência da instalação 

anteriormente à realização da modificação proposta. 

 

7. Realização de serviços não rotineiros 

 

Qualquer serviço não rotineiro na instalação deverá ser sempre precedido pelo 

preenchimento de uma solicitação de permissão para trabalho, na qual deverão constar: 

 tipo de trabalho a ser executado; 

 identificação do solicitante e do executante do serviço; 

 local e data de execução do serviço; 

 horário previsto para início e término do serviço; 

 descrição do serviço; 

 identificação dos riscos; 

 medidas de segurança previstas. 

 

Entre os serviços que requerem obrigatoriamente a solicitação de permissão para 

trabalho estão: 

 mergulho; 
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 trabalho em andaime; 

 trabalho em equipamento elétrico; 

 trabalho a quente e a frio; 

 trabalho em altura; 

 uso de radiações ionizantes; 

 escavação; 

 trabalho em espaço confinado. 

 

A solicitação de permissão para trabalho deverá ser entregue ao setor de segurança, que 

deverá avaliá-la e, se necessário, fazer recomendações adicionais de segurança para 

realização do serviço. 

 

8. Análise de acidentes e quase-acidentes 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.012 estabelece premissas para investigação, análise e 

comunicação de acidentes, incidentes e desvios. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Implementar sistemática para identificar, documentar e analisar as causas 

dos acidentes e incidentes e quantificar as perdas decorrentes de modo a 

evitar sua repetição, bem como para os desvios. 

 Estabelecer critérios para preservar as evidências e cenários acidentais nos 

casos de acidentes e incidentes. 

 Garantir a obrigatoriedade do registro de acidentes, incidentes e desvios, 

com reflexo no respectivo indicador de desempenho, bem como a 

divulgação imediata, conforme fluxo interno de comunicação. 

 Assegurar a divulgação dos resultados das investigações dos acidentes, 

incidentes e desvios incorporando o aprendizado às atividades, produtos e 
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serviços do Grupo EBX, visando à melhoria contínua dos sistemas de 

prevenção. 

 Adotar sistemática que estimule os colaboradores e funcionários das 

empresas contratadas a relatar os desvios, participando de modo efetivo na 

criação de um ambiente de trabalho mais seguro. 

 

9. Treinamento e capacitação técnica 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.007 estabelece as premissas de treinamento, 

conscientização e competência de colaboradores e funcionários das empresas 

contratadas. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Garantir o conhecimento específico para a prática de determinadas 

atividades e serviços por meio de capacitação para colaboradores e 

funcionários das empresas contratadas. 

 Garantir que todos os colaboradores e funcionários das empresas 

contratadas sejam treinados em módulos introdutórios sobre meio ambiente, 

segurança, saúde e responsabilidade social, antes de iniciar qualquer 

atividade ou serviço no Grupo EBX. 

 Assegurar, antes do acesso às Empresas do Grupo EBX, que os visitantes 

recebam informações apropriadas à natureza dos riscos associados às 

operações e procedimentos específicos. 

 Identificar as necessidades e implementar, em todos os níveis, programas de 

treinamento, conscientização e competência em meio ambiente, segurança, 

saúde e responsabilidade social. 

 Avaliar colaboradores e funcionários das empresas contratadas com relação 

às exigências de meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social, a 

fim de verificar a efetividade do treinamento. 
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10. Gestão de contratados 

 

A diretriz corporativa DT.SMS.009 estabelece sistemática para contratação e 

acompanhamento de desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social, na aquisição de bens e serviços. 

 

Os requisitos necessários para o cumprimento da diretriz são: 

 Assegurar que as exigências de meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social façam parte do processo de contratação e de todas as 

etapas das atividades a serem desenvolvidas pelas empresas contratadas, 

fornecedoras de bens e serviços. 

 Garantir que materiais e produtos a serem adquiridos e utilizados atendam 

às exigências de meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social. 

 Avaliar o desempenho em meio ambiente, segurança, saúde e 

responsabilidade social de empresas contratadas, fornecedoras de bens e 

serviços, indicando as não-conformidades relacionadas às exigências. 

 

11. Auditoria do Programa 

 

A conformidade de procedimentos e práticas com os requisitos estabelecidos neste 

Programa deverá ser verificada por meio de auditorias periódicas, realizadas com 

intervalo máximo de 3 (três) anos. O resultado dessas auditorias deverá ser 

documentado, bem como as ações propostas para as deficiências encontradas, com a 

indicação de prazo e responsável por sua execução. 

 

Referências 
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7.1.11 Plano de Ação de Emergência 

 

Estão indicadas em seguida as diretrizes do Plano de Ação de Emergência (PAE) para 

o Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu. O Plano deverá definir as 

responsabilidades e atribuições da Organização de Resposta a Emergência e os 

procedimentos para controle e combate a emergência, bem como os recursos 

disponíveis para as ações de resposta. 

 

Os cenários acidentais considerados nestas diretrizes foram obtidos do Estudo de 

Análise de Risco e estão relacionados aos eventos com conseqüências para o meio 

ambiente e o público externo ao empreendimento. O Plano deve ser posteriormente 

complementado com a inclusão de eventos que afetem as instalações ou as pessoas 

diretamente ligadas às atividades do projeto, sejam empregados ou contratados. 

 

Este Plano de Ação de Emergência deverá ser revisado e complementado na medida 

em que ocorrer o detalhamento do projeto, devendo estar plenamente concluído antes 

do início da sua operação. 

 

O Plano de Ação de Emergência deverá conter: 

 os cenários acidentais considerados no Plano; 

 a Organização de Resposta a Emergência e a definição das atribuições e 

responsabilidades dos participantes; 

 os meios para comunicação de emergência; 
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 os procedimentos de resposta, de acordo com os cenários acidentais considerados; 

 os equipamentos e materiais para controle e combate a emergência; 

 os treinamentos e exercícios de resposta a emergência. 

 

1. Cenários acidentais 

 

Os cenários acidentais considerados neste Plano de Ação de Emergência foram 

obtidos do Estudo de Análise de Risco. A Tabela I apresenta os cenários acidentais 

considerados em cada sistema e seus respectivos efeitos. O item 4 contém os 

procedimentos de resposta que deverão ser seguidos para cada cenário acidental. 

 

Tabela I – Cenários acidentais 

Sistema Cenário acidental Efeitos 

Liberação de óleo combustível 

Liberação de soda cáustica 

Liberação de ácido sulfúrico 

Liberação de cutter 

Liberação de óleo diesel 
marítimo 

- Contaminação de solo e águaPátio Logístico 
Armazenamento e transferência 
de hidrocarbonetos e produtos 
químicos 

Incêndio em tanque ou poça de 
líquido inflamável 

- Emissão de poluentes para a 
atmosfera 
- Contaminação de solo e água

Colisão do navio com 
obstáculos submersos (bancos 
de areia) 

Abalroamento entre navios ou 
entre rebocadores e navios 

Colisão do navio com o cais 

- Derramamento de óleo e 
outras substâncias perigosas 
- Contaminação do mar 

Terminais Portuários 

Queda de carga perigosa 
durante a movimentação 

- Derramamento de 
substâncias perigosas 
- Emissão de poluentes para a 
atmosfera 
- Contaminação do mar 
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Incêndio 

- Emissão de poluentes para a 
atmosfera 
- Derramamento de óleo e 
outras substâncias perigosas 
- Contaminação do mar 

 

 

 

2. Organização de Resposta a Emergência 

 

A Figura 1 apresenta a Organização de Resposta a Emergência (ORE). A Tabela II 

apresenta as atribuições e responsabilidades de cada componente da ORE. Os 

responsáveis por cada função da ORE deverão ser definidos oportunamente. 
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Coordenador de
Logística

Coordenador Geral

Brigada de
Emergência

Coordenador Técnico
de Meio Ambiente

Assessor de
Comunicações

Coordenador de
Operações

Coordenador Técnico
de Segurança Coordenador Médico Equipe de

Manutenção

Equipe de Primeiros
Socorros

 

Figura 1 – Organização de Resposta a Emergência 
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Tabela II – Atribuições e responsabilidades dos componentes da Organização 

de Resposta a Emergência 

Função na ORE Atribuições e responsabilidades 

Coordenador 
Geral 

- Coordenar a resposta à emergência. 
- Garantir a provisão dos recursos necessários para as ações de resposta. 
- Manter a alta administração da empresa informada sobre a evolução do 
acidente. 

Assessor de 
Comunicações 

- Comunicar o acidente às autoridades competentes. 
- Manter as autoridades competentes informadas sobre a evolução do acidente. 
- Garantir o fornecimento de informações apropriadas para a mídia e para o 
público. 

Coordenador de 
Operações 

- Acionar os componentes da Organização de Resposta a Emergência. 
- Definir a estratégia geral de resposta ao acidente. 
- Definir os recursos materiais e humanos necessários para as operações de 
resposta. 
- Notificar o Coordenador Geral e mantê-lo informado sobre a evolução do 
acidente e das ações de resposta. 
- Se necessário, decidir e ordenar a evacuação das instalações. 

Brigada de 
Emergência 

- Efetuar o controle e combate à emergência conforme orientações do 
Coordenador de Operações. 

Coordenador 
Técnico de Meio 
Ambiente 

- Assessorar o Coordenador de Operações, identificando as áreas vulneráveis, 
avaliando os possíveis danos ambientais decorrentes do acidente e orientando as 
ações necessárias para redução desses danos. 
- Assegurar a disposição adequada dos resíduos gerados nas ações de resposta. 

Coordenador 
Técnico de 
Segurança 

- Auxiliar o Coordenador de Operações na definição das ações necessárias para 
o controle e combate à emergência. 
- Cuidar de todos os aspectos relacionados à segurança do pessoal envolvido 
nas operações de resposta. 
- Efetuar a investigação e análise do acidente, com o apoio das demais áreas 
envolvidas, realizando os registros aplicáveis. 

Coordenador de 
Logística 

- Providenciar a mão de obra, equipamentos, materiais, suprimentos e serviços 
necessários para as ações de resposta. 
- Efetuar a documentação e controle dos custos relacionados às ações de 
resposta. 

Coordenador 
Médico - Coordenar o atendimento médico às vítimas do acidente. 

Equipe de 
Primeiros 
Socorros 

- Prestar os primeiros socorros às vítimas do acidente. 

Equipe de 
Manutenção 

- Efetuar as intervenções mecânicas e elétricas necessárias para controle da 
emergência. 
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3. Comunicação de emergência 

 

A comunicação inicial de emergência deverá ser feita pelo observador à Central de 

Emergência. A Central de Emergência deverá informar em seguida ao Coordenador de 

Operações que, após avaliar a extensão e a gravidade do acidente, deverá decidir 

quanto ao acionamento da Brigada de Emergência e dos demais componentes da 

Organização de Resposta a Emergência. 

 

Todo acidente capaz de provocar danos relevantes ao meio ambiente ou ao público 

externo ao empreendimento deverá ser imediatamente comunicado às autoridades 

competentes. Esta comunicação deverá ser feita pelo Assessor de Comunicações. 

 

Do Plano deverão constar os meios de contato com os indivíduos, organizações e 

instituições envolvidas nas ações de resposta, além das autoridades e outras entidades 

de apoio. 

 

4. Procedimentos de resposta 

 

Estão descritos a seguir os procedimentos operacionais de resposta previstos para cada 

cenário acidental identificado. 

 

Pátio Logístico 

 

Cenário acidental: Liberação de óleo combustível, soda cáustica ou ácido 

sulfúrico 

 Coordenador de Operações 

 Avaliar o incidente e, se necessário, acionar a Brigada de Emergência e os 

demais componentes da Organização de Resposta a Emergência. 

 Providenciar o isolamento da área. 
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 Orientar a Brigada de Emergência nas ações de contenção e recolhimento do 

produto vazado. 

 Providenciar a limpeza das áreas afetadas e a coleta e disposição dos resíduos 

gerados. 

 Solicitar ao Assessor de Comunicações a notificação às autoridades 

competentes. 

 Caso haja possibilidade de o produto atingir algum corpo d’água, acionar o 

Plano de Emergência Individual. 

 Brigada de Emergência 

 Efetuar a contenção e recolhimento do produto vazado seguindo as orientações 

do Coordenador de Operações. 

 Em área terrestre, efetuar a contenção com a construção de diques ou canaletas, 

para posterior recolhimento do produto. 

 Caso o produto atinja algum corpo d’água, efetuar a contenção com o emprego 

de barreiras. O produto deverá ser direcionado para a margem para posterior 

recolhimento. 

 

Cenário acidental: Liberação de cutter ou óleo diesel marítimo 

 Coordenador de Operações 

 Avaliar o incidente e, se necessário, acionar a Brigada de Emergência e os 

demais componentes da Organização de Resposta a Emergência. 

 Providenciar o isolamento da área. 

 Orientar a Brigada de Emergência nas ações de contenção e recolhimento do 

produto vazado. 

 Monitorar a existência de atmosfera inflamável no local. 

 Providenciar a limpeza das áreas afetadas e a coleta e disposição dos resíduos 

gerados. 

 Solicitar ao Assessor de Comunicações a notificação às autoridades 

competentes. 
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 Caso haja possibilidade de o produto atingir algum corpo d’água, acionar o 

Plano de Emergência Individual. 

 Brigada de Emergência 

 Efetuar a contenção e recolhimento do produto vazado seguindo as orientações 

do Coordenador de Operações. 

 Em área terrestre, efetuar a contenção com a construção de diques ou canaletas, 

para posterior recolhimento do produto. 

 Caso o produto atinja algum corpo d’água, efetuar a contenção com o emprego 

de barreiras. O produto deverá ser direcionado para a margem para posterior 

recolhimento. 

 

Cenário acidental: Incêndio em tanque ou poça de líquido inflamável 

 Coordenador de Operações 

 Avaliar o incidente, acionar a Brigada de Emergência e, se necessário, os demais 

componentes da Organização de Resposta a Emergência. 

 Providenciar o isolamento da área. 

 Identificar o tipo de produto envolvido e os locais atingidos pelo incêndio. 

 Orientar as ações da Brigada de Emergência. 

 Na medida do possível providenciar a contenção da água utilizada no combate 

ao incêndio. 

 Providenciar a limpeza das áreas afetadas e a coleta e disposição dos resíduos 

gerados. 

 Solicitar ao Assessor de Comunicações a notificação às autoridades 

competentes. 

 Brigada de Emergência 

 Efetuar o combate ao incêndio seguindo as orientações do Coordenador de 

Operações. 

 Acionar os sistemas fixos e móveis de combate disponíveis. 



 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

7 - 45

 No caso de linhas de mangueiras, efetuar o combate empregando pelo menos 

duas linhas: uma de ataque e uma de proteção. Efetuar o combate, sempre que 

possível, a favor do vento. 

 Efetuar o resfriamento de instalações próximas. 

 

Terminais Portuários 

 

Cenário acidental: Colisão do navio com obstáculos submersos; Abalroamento 

entre navios ou entre rebocadores e navios; Colisão do navio com o cais 

 Seguir os procedimentos previstos no Plano de Emergência Individual. 

 

Cenário acidental: Queda de carga perigosa durante a movimentação 

 Coordenador de Operações 

 Avaliar o incidente e, se necessário, acionar a Brigada de Emergência e os 

demais componentes da Organização de Resposta a Emergência. 

 Providenciar o isolamento da área. 

 Orientar a Brigada de Emergência nas ações de contenção e recolhimento do 

produto vazado. 

 Monitorar a existência de atmosfera inflamável no local. 

 Providenciar a limpeza das áreas afetadas e a coleta e disposição dos resíduos 

gerados. 

 Solicitar ao Assessor de Comunicações a notificação às autoridades 

competentes. 

 Caso haja possibilidade de o produto atingir o mar, acionar o Plano de 

Emergência Individual. 

Brigada de Emergência 

 Efetuar a contenção e recolhimento do produto vazado seguindo as orientações 

do Coordenador de Operações. 
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Cenário acidental: Incêndio 

 Coordenador de Operações 

 Avaliar o incidente, acionar a Brigada de Emergência e, se necessário, os demais 

componentes da Organização de Resposta a Emergência. 

 Providenciar o isolamento da área. 

 Identificar o tipo de produto envolvido e os locais atingidos pelo incêndio. 

 Orientar as ações da Brigada de Emergência. 

 Na medida do possível providenciar a contenção da água utilizada no combate 

ao incêndio. 

 Providenciar a limpeza das áreas afetadas e a coleta e disposição dos resíduos 

gerados. 

 Solicitar ao Assessor de Comunicações a notificação às autoridades 

competentes. 

 Brigada de Emergência 

 Efetuar o combate ao incêndio seguindo as orientações do Coordenador de 

Operações. 

 Acionar os sistemas fixos e móveis de combate disponíveis. 

 No caso de linhas de mangueiras, efetuar o combate empregando pelo menos 

duas linhas: uma de ataque e uma de proteção. Efetuar o combate, sempre que 

possível, a favor do vento. 

 Efetuar o resfriamento de instalações próximas. 

 

5. Equipamentos e materiais de resposta 

 

5.1. Equipamentos e materiais para combate a derramamento de óleo e 

outras substâncias perigosas 

 

Estes recursos deverão ser definidos oportunamente em concordância com o Plano de 

Emergência Individual. 
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5.2. Sistemas de combate a incêndio 

 

a) Pátio Logístico 

 

A água do sistema de combate a incêndio no Pátio Logístico será proveniente do 

sistema de água de serviço, que abastecerá a cisterna de água de incêndio. Essa cisterna 

também poderá ser abastecida emergencialmente pelo sistema de água potável. A rede 

de combate a incêndio, em anel, será suprida por duas bombas centrífugas, a principal 

acionada por motor elétrico e a reserva acionada por motor diesel. A pressurização em 

espera da rede será feita pelo sistema de água potável, por meio de alimentação direta 

do castelo d’água. 

 

b) Terminais Portuários 

 

O TMULT será atendido por um ramal da rede de incêndio situado na canaleta de 

utilidades ao longo da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação. Esse ramal 

possuirá hidrantes duplos subterrâneos com Ø 2 ½” situados a cada 60 m 

aproximadamente. Em cada extremidade do terminal existirá uma casa de máquinas de 

combate a incêndio (CMI), com bombas de eixo vertical prolongado que captarão água 

do mar. Essas bombas – uma com acionamento elétrico e outra por motor diesel –, 

com potência em torno de 80 HP, alimentarão tanto a rede do píer como a rede do 

retroporto. Para manter o sistema pressurizado será utilizada uma bomba jóquei. 

 

O TCOAL será atendido por um ramal da rede de incêndio situado na canaleta de 

utilidades ao longo da estrutura do píer, próximo ao bordo de atracação, em cada lado 

do píer. Esse ramal possuirá hidrantes duplos subterrâneos com Ø 2 ½” situados a 

cada 60 m aproximadamente, que serão supridos pela CMI do trecho inicial do ramal 

de incêndio do TMULT. 
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O TELIQ será atendido por ramais da rede de incêndio na canaleta de utilidades do 

lado acostável e ao longo dos passadiços das tubulações na ponte de acesso. Os ramais 

serão supridos por água do mar, captada por bombas de eixo vertical prolongado com 

acionamento diesel e elétrico. Para manter o sistema pressurizado será utilizada uma 

bomba jóquei. 

 

Todos os terminais terão caixas de combate a incêndio dispostas em locais 

apropriados, com os seguintes materiais: 

 45 m de mangueira lonada Ø 2 ½”, com bocais de engate rápido 

 1 esguicho jato sólido metal, Ø 1” x 2 ½” 

 1 adaptador Ø 2 ½” x 2 ½” 

 1 chave para engate 

 

Extintores de diversos tipos e capacidades, localizados em pontos adequados e em 

quantidade conforme normas aplicáveis, complementarão o sistema de combate a 

incêndio. 

 

6. Treinamentos e exercícios de resposta a emergência 

 

Todos os participantes da Organização de Resposta a Emergência deverão receber 

treinamento periódico que os capacite a desempenhar as atribuições previstas neste 

Plano. 

 

O Coordenador de Operações e todos os componentes da Brigada de Emergência 

deverão participar de treinamentos específicos de capacitação para controle de 

emergências, incluindo incêndio e vazamento de produtos perigosos. 
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Os componentes da Brigada de Emergência deverão participar de exercícios periódicos 

de combate a emergência, incluindo a mobilização e utilização dos recursos e 

equipamentos previstos no Plano. 

 

Pelo menos uma vez a cada ano deverá ser realizado um exercício simulado geral de 

resposta a emergência, envolvendo todos os componentes da Organização de Resposta 

a Emergência. 
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7.2  CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 

Esta linha de ação, composta por  diferentes programas de monitoramento, destina-se 

a aferir a eficácia das medidas de prevenção, controle ou mitigação empreendidas no 

contexto das demais linhas de ação que compõem o Sistema de Gestão Ambiental do 

empreendimento.  Os seguintes programas integram esta linha de ação: 

 

 

7.2.1 Monitoramento da Qualidade da Água  - PMQAgua 

 

7.2.1.1 Objetivo 

 

O monitoramento da qualidade da água visa identificar possíveis contaminações 

associadas às atividades correntes do empreendimento ou de eventos acidentais. Em 

especial durante a fase de construção existe a possibilidade de vazamentos acidentais de 

óleos, graxas ou produtos químicos, atingindo corpos hídricos nas imediações.  

 

7.2.1.2 Diretrizes 

 

Atualmente na construção do porto está sendo implementado o monitoramento 

mensal em 3 estações na lagoa de Iquipari e em 3 estações no mar, conforme 

localização apresentada na Item 4.2.5.6 – Qualidade da Água, deste EIA. Estes 

pontos foram definidos para permitir o acompanhamento da qualidade da água tanto 

durante a fase de construção do pátio de minério, em frente à Fazenda Saco Dantas, 

como também da fase de operação.  

 

Com base nos dados pretéritos deste monitoramento, os parâmetros e a malha 

amostral para o presente empreendimento serão definidos no PBA, em comum acordo 

com a FEEMA, de forma a elucidar a qualidade ambiental da área. 



 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

7 - 51

 

Os resultados serão consolidados em relatório anual com execução de análise integrada 

com demais programas relacionados ao controle da qualidade da água.  

 

Este programa deverá ainda contemplar a implantação de poços de monitoramento de 

água subterrânea durante a implantação do aterro hidráulico.    

 

 

7.2.2 Monitoramento da Qualidade do Ar - PMQAr 

 

7.2.2.1 Objetivos 

 

Visa inicialmente caracterizar o padrão pré-existente de concentração de Partículas 

Totais em Suspensão (PTS) na área onde se insere o empreendimento, estabelecendo 

com isto um baseline para futuro confronto com os padrões medidos durante as obras e 

a operação do Porto. 

 

Além disto, tem por objetivo informar ao público sobre a qualidade do ar, o que será 

alcançado por interface com o Programa de Comunicação Social (PCS), que irá 

organizar o acesso publico aos dados de desempenho ambiental do empreendimento. 

A qualidade do ar, por ser fator de fácil percepção pública, possui grande interesse ao 

processo de divulgação de dados ambientais, pretendido naquele Programa.  

  

7.2.2.2 Diretrizes 

 

Atualmente estão instaladas 2 estações de monitoramento nas seguintes coordenadas: 

 

 Estação Água Preta - Coordenadas: 21º 52’ 51.31” S / 41º 04’ 02.61” W. 

 Estação Barra do Açu - CEDAE - Coordenadas: 21º 53’ 38.48”S / 40º 59’ 45.48” W 
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A Figura 7.2.2-1, e em destaque as Figuras 7.2.2-2 e 7.2.2-3 apresentam estas 

localizações. Estas estações tem sido monitoradas desde dezembro/2007. Para as 

medições de Partículas Totais em Suspensão utiliza-se o amostrador de grandes 

volumes (AGV ou HI-VOL) que tem como princípio de funcionamento a sucção do ar 

ambiente, fazendo-o passar por um filtro.  

 

 

 
 

Figura 7.2.2-1: Posicionamento das estações selecionadas em relação 
ao Porto do Açu – São João da Barra – RJ.  

Fonte: Google Earth. 
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Durante a operação do porto, propõe-se que seja dada continuidade ao monitoramento 

de Partículas Totais em Suspensão (PTS) nas duas estações já instaladas e seja incluído 

o monitoramento de Partículas Sedimentáveis, conforme proposta sumarizada no 

Quadro 7.2.2-1.  

Figuras 7.2.2-2: 
Destaque locacional do 
ponto “Água Preta”, em 

Barra do Açu. Fonte: 
Google Earth. 

Figuras 7.2.2-3: Destaque 
locacional do ponto “Estação 
Barra do Açu - CEDAE”, em 
Barra do Açu. Fonte: Google 

Earth. 
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Esta proposição de monitoramento deverá ser discutida, ajustada e detalhada em 

comum acordo com a FEEMA, por ocasião da elaboração do PBA.  
 

QUADRO 7.2.2-1:   MONITORAMENTO DE MATERIAL PARTICULADO NA FASE DE OPERAÇÃO 

POLUENTE Nº DE 
ESTAÇÕES 

FREQÜÊNCIA DE 
AMOSTRAGEM 

MÉTODO DE 
AMOSTRAGEM 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 2 estações Amostras de 24 h a 
cada 6 dias HI_VOL 

Partículas Sedimentáveis 4 estações Amostras de 30 dias Jarro de 
Deposição 

 
 

Conforme apresentado no Quadro 7.2.2-1, para uma representatividade amostral das 

partículas em suspensão no contexto da qualidade do ar será realizado, no mínimo, 

uma coleta a cada seis (6) dias, durante 24 horas. Essa freqüência vem sendo seguida 

regularmente no monitoramento de rotina exercido pela FEEMA no Estado do Rio de 

Janeiro, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 03/90.  

 

O uso do jarro de deposição de poeira fornece um método simples e eficiente para o 

monitoramento da deposição de poeira em vegetação e dos incômodos causados pela 

deposição de poeira. O monitoramento deverá ser feito de acordo com o método 

definido pelo padrão CECA de qualidade do ar (Quadro 7.2.2-2).  Os jarros de 

deposição serão localizados em áreas de sensibilidade ambiental (cerca de 2 km dos 

limites do pátio). 

 
QUADRO 7.2.2-2:   PADRÕES ESTADUAIS DE QUALIDADE DO AR PARA  

MATERIAL PARTICULADO – CECA NT-603 

POLUENTE TEMPO DE 
AMOSTRAGEM

PADRÃO PRIMÁRIO MÉTODO DE MEDIÇÃO 

Partículas Totais em Suspensão 24 horas (1) 
MGA (2) 

240 µg/m³ 
80 µg/m³ 

Amostrador de grandes 
volumes 

Partículas Sedimentáveis 30 dias 

1mg/m2 (área ind.) 
0,5 mg/m2(outras 

áreas) 
 

Jarro de deposição de 
poeira 

 

(1)  Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
(2)  Média geométrica anual 
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A Legislação Brasileira não define padrões de qualidade do ar para compostos 

orgânicos voláteis. 

 

Para avaliação da saúde da vegetação, recomenda-se que a vegetação localizada no 

entorno das estações de monitoramento de partículas sedimentáveis, e das áreas 

ambientalmente sensíveis e sujeitas à deposição de sedimentos, seja monitorada antes e 

durante a operação do porto, através de levantamentos de campo, imagens e outros 

procedimentos a serem detalhados no PBA. Neste intuito deverão ser estabelecidas 

estações de controle, situadas a montante e fora da área de influência da operação. 

 

Serão elaborados relatórios semestrais para envio à FEEMA e integração aos dados do 

SGA. 

 
 
7.2.3 Monitoramento da Área de Dragagem - PMAD 

 

7.2.3.1 Objetivo 

 

Monitorar continuamente a qualidade da água no entorno da área de dragagem, no 

intuito de controlar as alterações na coluna de água, que é passível de modificações 

estruturais e de composição química, devido à remoção, transporte, e disposição de 

sedimentos dragados.  

 

7.2.3.2 Diretrizes 

 

Propõe-se neste Programa duas abordagens de monitoramento, da mesma forma que 

têm sido implementadas nas dragagens realizadas no Porto do Açu, conforme 

sumarizado no Quadro 7.2.3-1. 
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A primeira abordagem, referente ao monitoramento diário, avalia na superfície da 

coluna de água as condições in situ dos teores de parâmetros físico-químicos. A 

segunda abordagem, referente ao monitoramento quinzenal, avalia níveis de 

concentrações de parâmetros químicos em amostras de água superficiais. 

 
QUADRO 7.2.3-1: PARÂMETROS 

MATRIZ – AMOSTRA DA COLUNA DE ÁGUA 

PARÂMETROS UNIDADE 
Oxigênio dissolvido mg/L 

Temperatura oC 

Turbidez. NTU D
IÁ

R
IO

 

Transparência m 

Sólidos em suspensão mg/L 

Carbono Orgânico Total mg/L C 

Clorofila-a  g/L 

Feoftina-a g/L 

Fosfato mg/L P 

Fósforo Total mg/L P 

Amônia mg/L N 

Nitrato mg/L N 

Nitrito mg/L N 

Nitrogênio Total mg/L N 

M
O

N
IT

O
R

AM
E

N
T

O
 

Q
U

IN
ZE

N
AL

 
 

Mercúrio mg/L 
 

 

Propõe-se para monitoramento da área de dragagem uma malha amostral com nove 

pontos para as campanhas diárias e quinzenais, sendo que: quatro pontos (1, 2, 3 e 4) 

estão localizados no perímetro da área de dragagem; outros quatro pontos (5, 6, 7 e 8) 

estão localizados a 200 m no entorno desta mesma área; e, um ponto “branco” de 

controle se localiza a 1000 m de distância.  



 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

7 - 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Abordagens 1 e 2 serão executadas de forma a estabelecer correlações entre a 

turbidez, o teor de sólidos em suspensão e a concentração de mercúrio – caso esta 

ocorra em níveis mensuráveis.  

 

 

7.2.4 Monitoramento da Comunidade Planctônica e Bentônica 

 

7.2.4.1 Objetivo 

 

Caracterizar a microflora (fitoplâncton), a microfauna (zooplâncton e ictioplâncton) e 

bactérias termotolerantes – coliformes (bacterioplâncton) na massa d’água nas áreas de 

Figura 7.2.3-1: Malha Amostral Proposta para monitoramento da área de dragagem 
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interferência do empreendimento e a fauna bentônica, correlacionando as condições 

atuais e futuras de sucessão para controle de possíveis impactos ambientais, e 

monitorando a introdução de espécies exóticas. 

 

7.2.4.2 Diretrizes 

 

Com base em dados pretéritos do Monitoramento da Comunidade Planctônica que 

vem sendo implementado no Porto do Açu, a malha amostral e periodiciadade das 

campanhas para o presente empreendimento serão definidas por ocasião da elaboração 

do PBA, em comum acordo com a FEEMA. 

 

Os parâmetros propostos e que atualmente são monitorados para caracterização da 

flora e fauna planctônica, Fitoplâncton, Ictioplâncton e Zooplâncton, e para 

caracterização da massa d’água  estão apresentados no Quadro 7.2.4-1: 

 
QUADRO 7.2.4-1 - PARÂMETROS 

PARÂMETROS UNIDADE

Fitoplâncton ind/ml 

Ictioplâncton ind/ml 

Zooplâncton ind/ml 

Clorofila a g/l 

Feopgmentos – (Feofitina) g/l 

Fósforo Total mg/l 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/l 

Oxigênio Dissolvido mg/l 

pH  

Salinidade  

Temperatura ºC 

 

 

 

 



 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 
 

7 - 59

 

7.2.5 Monitoramento e Controle de Ruídos 

 

7.2.5.1 Objetivo 

 

Este Programa tem por objetivo geral assegurar a manutenção da qualidade acústica 

dos locais próximos ao empreendimento, monitorando o ruído nas fases de 

implantação e de operação do mesmo e propor, quando necessário, medidas 

mitigadoras complementares. 

 

7.2.5.2 Diretrizes 

 

O Programa segue a mesma linha de ação atualmente utilizada no Porto do Açu, 

constituída basicamente por duas estratégias: monitoração e controle de ruído. 

 

A monitoração tem por objetivo o levantamento dos níveis de ruído, em pontos 

escolhidos fora da zona industrial, de acordo com a norma NBR 10.151, da ABNT, 

remetida pela Resolução CONAMA n. 01, de 8 de março de 1990. 

 

Desta forma, os procedimentos de medição, bem como a elaboração do relatório 

contendo, também, observações quanto ao regime de ventos, devem ser seguidos. 

 

Deverão ser medidos o LAeq, além dos níveis estatísticos L1, L10, L50, L90, L99, 

preferencialmente, durante os períodos diurno e noturno, a 1,2 m do solo e pelo 

menos 2,0 m afastados de quaisquer superfícies refletoras, não devendo ser medidos 

caso haja existência de interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza 

(trovões, chuvas fortes, etc.). 

 

A duração de cada medição deverá ser suficiente para ter um LAeq bem definido, de 5 

a  20 minutos. Os valores de LAeq encontrados devem ser comparados aos valores dos 
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níveis de ruído prognosticados (ver item Metas) e dos Níveis Critério de Avaliação 

(NCA) estabelecidos na norma NBR 10151 para cada caso. 

 

As medições sonoras deverão ser realizadas em pontos situados nas distâncias de 750, 

1000 e 2000 m do limite do terreno onde será implantado o Porto do Açu nas direções 

norte, oeste e sul. 

 

O controle de ruído tem por objetivo mitigar o impacto ambiental sonoro produzido 

pela implantação e operação do empreendimento, caso seja confirmado na 

monitoração os níveis de ruído avaliados no presente EIA. 

 

7.2.6  Monitoramento das Áreas de Preservação Permanente - PMAPP 

 

Para verificar o êxito das ações de recomposição de áreas degradas previstas no 

Programa de Resgate e Manutenção da Flora de Restinga, prevê-se a realização de uma 

programa de acompanhamento da evolução das APPs recuperadas, utilizando-se para 

tanto registros fotográficas e delimitação em planta baixa e notas descritivas. Além 

disto o PMAPP visa verificar o êxito das ações de supervisão e controle do PCO – 

PSV, no que concerne a evitar que as atividades das obras afetem áreas de APP 

situadas nas proximidades das áreas de intervenção. 

 

Durante os primeiros doze meses de obra a rotina de monitoramento será mensal, 

tornando-se trimestral a parti daí. 
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7.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RELACIONAMENTO COM A 
 COMUNIDADE 
 

As linhas de desenvolvimento social e relacionamento com a Comunidade serão 

desenvolvidas a partir da implementação de quatro programas, os quais serão 

detalhados no PBA e cujas diretrizes são apresentadas a seguir.  

 

 

7.3.1 Programa de Educação Ambiental - PEA 

 

7.3.1.1 Objetivo 

 

No contexto do licenciamento ambiental, a educação ambiental se constitui tanto em 

ferramenta de mitigação de impactos negativos como de maximização de benefícios e 

oportunidades  geradas pelo empreendimento. Seu objetivo geral é o de sensibilizar as 

pessoas envolvidas ou afetadas pelo empreendimento, para os aspectos sócio-

ambientais de seu cotidiano que, de alguma forma, possam ser modificados pela 

implantação ou operação do mesmo. Com isto, capacita-se a comunidade ou 

segmentos específicos desta para uma participação informada e pro-ativa,  seja na 

concretização das oportunidades e transformações positivas induzidas pelo 

empreendimento, seja na prevenção ou minimização dos efeitos negativos associados 

ao mesmo. 

 

A partir desta abordagem, o Programa de Educação Ambiental que deverá integrar o 

Sistema de Gestão Sócio-ambiental do presente empreendimento tem os seguintes 

objetivos específicos:  

 Sensibilizar a comunidade da área de influência para os valores ambientais e 

culturais de seu território, capacitando-a para a preservação destes valores e para 

o uso racional e sustentável dos recursos naturais de que dependem; 
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 Sensibilizar a comunidade para as transformações e desdobramentos indiretos 

associados à presença do empreendimento, com vistas a reverter hábitos e 

atitudes que possam expô-la à efeitos negativos ou reduzir suas chances de 

auferir benefícios dos fatores positivos e oportunidades a ele associados; 

 Conscientizar os trabalhadores engajados na implantação e operação do 

empreendimento, para os fatores de sensibilidade ambiental e social da área de 

influência, que possam ser afetados por suas atitudes e práticas individuais ou 

coletivas. 

 

7.3.1.2 Diretrizes 

 

Cabe ressaltar que o  Programa de Educação Ambiental associado ao empreendimento 

do Pátio Logístico, terá como públicos alvo, basicamente os mesmos segmentos já 

envolvidos nas ações de educação ambiental em curso, relativas à implantação da 

primeira fase do Porto do Açu. Portanto, as diretrizes  programáticas abaixo propostas 

visam tanto a manutenção de estratégias que tenham se mostrado eficazes no 

envolvimento e capacitação destes segmentos, como a adoção de novas estratégias para 

promover a integração da linha de educação ambiental nos programas de treinamento 

de público interno. Assim, para desenvolvimento dos componentes do programa, a ser 

detalhado quando da elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA do 

empreendimento, serão observadas as diretrizes propostas a segui:. 

 

 Manter a estratégia atualmente em curso, de trabalho articulado com o sistema de 

educação formal do município, com vistas manter e ampliar o alcance do público 

escolar; 

 Estabelecer articulação com entidades envolvidas em atividades de Educação 

Ambiental do Município, com vistas a articulação das mesmas no processo 

planejamento e desenvolvimento de conteúdos de interesse local para o Programa. 
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 Promover integração das linhas de educação ambiental com as questões de 

interesse da comunidade, identificadas no contexto do  Programa de Comunicação 

Social - PCS; 

 Articular conteúdos relacionados às sensibilidades sócio-ambientais da área de 

influência, nos projetos de treinamento ambiental de trabalhadores a serem 

implementados no bojo do Programa  de Orientação Técnica da Construção e 

Operação – PCO; 

 Promover articulação permanente com o Programa de Comunicação Social – PCS, 

de maneira compatibilizar conteúdos e estratégias para os diferentes segmentos do 

público alvo. 

 

 

7.3.2 Programa de Comunicação Social 

 

7.3.2.1 Objetivo Geral 

 

O Programa de Comunicação Social tem por objetivo geral o estabelecimento de um 

canal de comunicação entre a empresa e a população da área de influência, capaz de 

difundir informações sobre o empreendimento, com transparência, constância e 

compromisso, prestando todos os esclarecimentos demandados pela população. Este 

canal deve ser também capaz de subsidiar o sistema de gestão ambiental do 

empreendimento no controle de seu desempenho e da eficácia de suas ações.  

 

Assim, o PCS promoverá o intercâmbio de informações entre os quadros de gestão do 

empreendimento e os segmentos do público da área de influência, de forma a que as 

decisões gerenciais possam levar em conta as percepções, anseios e demandas destes 

públicos ao mesmo tempo em que mantém a população informada sobre as 

características e o desenvolvimento do projeto, seus impactos e as medidas adotadas 

para controle e mitigação dos mesmos.  
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Em especial, o programa tem como objetivo garantir que a população conheça as 

oportunidades geradas pelo empreendimento, de forma que possa concretizar os 

benefícios daí decorrente, bem como que compreenda as transformações e riscos a ele 

associados, para que possa ajustar-se ou precaver-se dos mesmos.  

 

O PCS constitui-se ainda em uma ferramenta de sensibilização sócio-ambiental de 

atores e segmentos que, embora envolvidos nas atividades do empreendimento, não 

podem ser alcançados pelas linhas de treinamento ambiental do PCO, por não serem 

vinculados aos quadros do empreendedor, ou de seus contratados è terceirizados.  

 

7.3.2.2 Diretrizes 

 

Da mesma forma que o PEA, o  Programa de Comunicação Social do 

empreendimento do Pátio Logístico, atingirá diversos segmentos de público já 

participantes dos eventos e ações de comunicação social associadas à implantação da 

primeira fase do Porto do Açu. Portanto, as diretrizes  programáticas abaixo propostas 

consideram as características e fatores de interesse já identificadas no público alvo bem 

como buscam ampliar as linhas de comunicação e diversificar as estratégias já adotadas, 

com vistas a ampliar o espectro de utilização da ferramenta de comunicação como 

fator de mitigação de impactos negativos e potencialização de benefícios associados ao 

empreendimento. Assim, sendo, desenvolvimento do Programa de Comunicação 

Social do empreendimento do Pátio Logístico de observar as seguintes diretrizes:  

 

 Conceituar o alcance do programa de forma a atender às linha de comunicação  

com o público externo (população e instituições locais) bem como o público 

interno, direta ou indiretamente vinculado às atividade do empreendimento; 

 Definir abordagens de divulgação do empreendimento inseridas tanto no contexto 

local como nos contextos regional; 

 Definir, estratégias específicas para o relacionamento com a população local, 

baseadas nas questões de interesse de seus diversos segmentos; 
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 Promover a articulação do PCS com os demais programas ambientais do 

empreendimento, visando à divulgação de suas principais conclusões e 

recomendações à sociedade e aos executores da obra; 

 Promover a participação dos gestores do empreendimento no planejamento dos 

conteúdos a serem veiculadas para os diversos públicos-alvo e nas diferentes etapas 

das obras e fases da operação; 

 Maximizar as oportunidades de sinergia entre os meios de comunicação 

promovidos pela LLX e os sistemas tradicionais de comunicação social local, 

especialmente as rádios comerciais e radio-bases que atendem à atividade pesqueira; 

 Estabelecer de mecanismos de monitoramento do Programa com vistas a avaliar 

periodicamente sua eficácia como ferramenta de gestão sócio-ambiental. 

 

 

7.3.3 Programa de Capacitação de Mão-de-Obra 

 

7.3.3.1 Objetivo 

 

O Programa de Capacitação tem como objetivo promover a qualificação Profissional 

da população local, a fim de permitir sua absorção futura como mão-de-obra nas fases 

de instalação e operação do pátio logístico, assim como nas demais empresas que 

vierem a se instalar no complexo industrial. 

 

7.3.3.2 Diretrizes 
 
 Estabelecer parcerias com outras entidades e instituições, tais como: SENAI, 

CEFET e Prefeitura de São João da Barra. 

 Promover cursos de qualificação profissional, no intuito de capacitar os 

trabalhadores para ocuparem cargos durante a fase de instalação e de operação do 

porto. 
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Na fase de instalação serão oferecidos cursos para diversos setores de serviços. 

 

 

7.3.4 Programa de Compensação Ambiental 

 

7.3.4.1 Objetivo 

 

Fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e/ou criação de alternativas de atividade 

econômica ligadas à atividade marítima. 

 

7.3.4.2 Diretrizes 

 

Capacitação técnica das comunidades pesqueiras locais, que lhes possibilite aproveitar 

as oportunidades de trabalho criadas pela própria implantação das atividades ligadas ao 

Porto. 

 

Esta linha de ação será implementada a partir de programas e projetos que serão 

definidos de forma participativa junto às comunidade beneficiadas, a exemplo do que 

já vem sendo realizado pela LLX com a comunidade de pescadores de São João da 

Barra.  
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8. CONCLUSÃO 
 
O empreendimento analisado no presente Estudo de Impacto Ambiental refere-se à  

implantação e operação do Pátio Logístico, prédios administrativos e unidades de 

apoio, localizados na retroárea terrestre do Porto do Açu, bem como as atividades 

pertinentes às operações portuárias previstas nos terminais marítimos já licenciados. 

 
 
Este empreendimento insere-se no projeto de implantação da Zona Industrial do Porto 

do Açu (ZIPA), constante do Plano Diretor do Município de São João da Barra e no 

Plano de Desenvolvimento Regional do Estado.  

 
Sua localização foi definida por estar inserida na ZIPA; por ser estratégica quanto à 

facilidade de acessos e proximidade dos demais empreendimentos previstos nessa 

Zona Industrial; por possuir uma grande área de retroporto, com possibilidades de 

expansão futura;  por ser uma área ambientalmente favorável, constituída por um 

terreno plano, fortemente impactado por atividades antrópicas, caracterizado 

basicamente por pastagens e eventuais indivíduos arbóreos e pela disponibilidade 

próxima de material arenoso necessário á execução de aterro hidráulico para a elevação 

do greide da área. 

 

Os potenciais impactos ambientais negativos identificados sobre o meio físico foram 

avaliados  em seu conjunto, com baixa magnitude, tendo em vista a adoção de ações de 

controle e mitigação. Há contudo, que se considerar o aspecto positivo do 

empreendimento cuja implantação deverá contribuir para a melhoria das condições de 

drenagem de uma área, que hoje é freqüentemente sujeita a inundações, e para a 

melhoria das vias de acesso. 

 
 
Sobre o meio biótico os impactos negativos esperados, relativos à supressão de 

vegetação e perda de habitats da fauna existente na área do empreendimento; bem 

como a interferência com a fauna planctônica, depleção da fauna bentônica e o 
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afastamento e desorientação de cetáceos e quelônios devidos à dragagem foram 

avaliados com moderada magnitude. Para todos são propostas medidas de 

monitoramento e controle. Da mesma forma foi avaliado como de magnitude 

moderada o impacto de afugentamento da fauna terrestre devido à supressão de 

vegetação, para o qual prevê-se a realização de procedimentos de resgate e manejo de 

fauna especificamente tendo em vista a ocorrência na região, do lagarto-da-calda-verde, 

espécie constante da lista oficial de animais ameaçados de extinção. O impacto de 

afugentamento temporário da fauna nectônica foi avaliado com baixa magnitude; e os 

impactos de abalroamento de cetáceos e quelônios e o risco de introdução de espécies 

exóticas, ambos associados ao incremento no fluxo de embarcações na área de 

influência marinha do Porto do Açu, como de alta magnitude , sendo para tais impacto 

propostas medidas específicas, a partir do Programa de Monitoramento de Tartarugas 

Marinhas e cetáceos, que se encontra em curso no Porto do Açu. 

 

Por fim, os impactos negativos avaliados sobre o meio socioeconômico são 

especialmente relacionados às interferências com a pesca, degradação da paisagem, 

aumento do risco de acidentes de trânsito e intensificação de problemáticas sociais, os 

quais foram avaliados com magnitudes moderada a alta, tendo sido previstas ações 

especificas para sua mitigação. Os demais impactos associados ao meio, quais sejam,  

mudança no padrão de uso e ocupação do solo; modificação na estrutura social do 

município de São João da Barra,  e dinamização da economia local, são de caráter 

positivo e foram avaliados com alta magnitude. 

 

Tal fato é indicador da importância do empreendimento no contexto do 

desenvolvimento local e regional, com grande potencial para induzir mudanças 

positivas no quadro de economia incipiente que caracteriza o município.   

 

Com a implantação do empreendimento, cujo investimento estimado é da ordem de 

R$ 1,6 bilhões, há perspectiva de geração de novos empregos, aproximadamente 4.000 

durante os 34 meses de construção, 1.006 na operação dos terminais onshore e offshore e 
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494 empregos para as unidades de apoio, contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento econômico e social em escala regional. 

 

Conclui-se, assim, que o empreendimento é ambientalmente viável dentro das técnicas 

e estratégias de execução descritas e avaliadas neste EIA e desde que implementadas as 

medidas e programas de mitigação, controle e monitoramento aqui propostos. 
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10. EQUIPE TÉCNICA 
 

A Equipe Técnica, responsável pela elaboração desse EIA é formada por profissionais 

multidisciplinares, conforme demonstrado no Quadro 10-1, a seguir. Na seqüência são 

apresentados os Currículos e os respectivos Certificados Técnicos Federais no 

IBAMA. 

 



 

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 3

   
QUADRO 10-1: IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

NOME PROFISSÃO CADASTRO 
IBAMA 

REGISTRO 
CONSELHO DE 

CLASSE 

 
RESPONSABILIDADE

 

 
ASSINATURA 

 

Edson Cruz de Sá 

Engenheiro Civil  
MBA em Gestão de 

Exploração de Petróleo e 
Gás 

223.269 CREA/RJ   
31.001-D Supervisão Geral 

 

Claudia P. Barros de Almeida e 
Silva 

Engenheira Civil 
M.Sc Avaliação de Impactos 

Ambientais 
223.265 RJ-47911/D 

Coordenação Geral do 
Meio Socioeconômico 

(Itens 4.4 e 4.5.3);  
Cap. 5, 6 e 7 

 

Virginia Martins Machado Engenheira Civil 
MSc. Geotecnia Ambiental 224.268 CREA /RJ 

200158759-7 

Coordenação Técnica 
do EIA/RIMA 

Cap. 1, 2, 5, 6, 7 e 8; 
Item 4.1 

 

Carlos Milton G. da Silva Júnior Oceanógrafo 
MSc. Oceanografia Biológica 2.419.115 - 

Coordenação Técnica 
dos Meios Físico e 

Biótico (Itens 4.2 e 4.3); 
Cap. 5 

 

Álvaro Bezerra de Souza Junior 
 

Engenheiro Mecânico 
 304976 

CREA-RJ 
891058843 

 

Anexo I;  
Itens 7.1.10 e 7.1.11 

 

Caroline Izabel Fisch 
Oceanógrafa 

MSc Engenharia Oceânica e 
Costeira  

196.038 - Itens 4.2.3 a 4.2.5 
 

Cláudio Alexandre A. Santana 
Engenheiro Florestal 

MSc. Ciências Ambientais e 
Florestais 

623.937 CREA/RJ 96-1-
20810-5 Item 4.3.1 

 

Danielle de Oliveira Muinos Técnico em Petróleo 2.289.095 - Cap. 1, 2 e 5  

Davi Henrique X. B. C. Rodrigues Oceanógrafo 2.032.612 - Cap. 3 e Item 4.4  
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NOME PROFISSÃO CADASTRO 
IBAMA 

REGISTRO 
CONSELHO DE 

CLASSE 

 
RESPONSABILIDADE

 

 
ASSINATURA 

 

Deborah Bronz Geógrafa / Ph.D em 
Antropologia Social 182.670 - Item 4.4 

 

Gabriela Rebello Martins Geógrafa 2.648.554 - Itens 4.2.4.3 e Cap. 5  
Giuliano Guilherme Carloni Oceanógrafo 589.166 - Itens 4.3.3.2 e 4.3.3.3  

Greicieli Santanna de Mattos Técnica Sistema de 
Informações Geográficas 980.117 - Cartografia  

Gustavo Queiroz Abreu Penido 
 

Técnico em 
Geoprocessamento 

2458829 
 - Anexo I 

 

Isabella Fortes Geógrafo 1.959.810 - Item 4.2.6 
 

Ivan Francisco da Silva Geógrafo 1.546.135 - Item 4.4.5 
 

Iuri Veríssimo de Souza Biólogo 2.193.083 CRBio 42.964/ 02 Item 4.3.1.7  
(Lagoa do Veiga) 

 

Janaína Ribeiro Sachetto Oceanógrafa 2.209.929 - Item 4.2.4.3  

José Antonio Soares Eng. Químico/ 
Oceanógrafo Químico Ph.D 989.311 CREA/MG 79622 Itens 2.6..3 e 4.2.5.6  

Karina Cruz de Andrade Flor Bióloga 1.580.874 - Item 4.2.4.3 e Cap. 5  
 

Marcio Reis de Oliveira Oceanógrafo MSc Engenharia 
Ambiental 305.402 - Itens  2.6.3; 4.3.3.1 e 

4.3.3.6 
 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 5

 

NOME PROFISSÃO CADASTRO 
IBAMA 

REGISTRO 
CONSELHO DE 

CLASSE 

 
RESPONSABILIDADE

 

 
ASSINATURA 

 

Marco Antonio Salgado Rodrigues Arquiteto /  
Especialização em Petróleo 360.562 CREA/RJ 127.112 Cap. 1 e 2  

Maria de Lourdes Santos Administração 1.001.732 - Edição Final e  
Cap. 9 e 10 

 

Monique Medeiros Gabriel Bióloga / MSc. em Botânica 1.907.751 CRBio 55.832/02 Item 4.3.1.7  
(Lagoa do Veiga)  

Nancy Vieira de Oliveira História / Especialização em 
Arqueologia 1.546.167 - Item 4.4.5 

 

Paulo César Pires de Menezes 
Geógrafo / Especialista em 

Geoprocessamento e Análise 
Ambiental 

93.929 2002100541-
CREA-RJ Itens 4.2; 4.2.1 e 4.2.2 

 

Silvana Rodgers Tavares Arquiteta / Urbanista 466.847 CREA/RJ  
168.011-D RIMA 

 
 

Thays Paes Cabral Amaro Bióloga 968.664 CRBIO 55.530/02 Itens 4.3.2; 4.3.3.4 e 
4.3.3.5 

 

Tiago Laureano dos Santos  Técnico em Petróleo 2648411 - Cap. 1e 2  

Viviane Japiassú Viana Tecnóloga/Suporte Técnico 2161755 CRQ-III 03251003 Anexo I 
 

Victória Valli Braile Engenheira Química 247633 CRQ-RJ 62-1-
00490-1 Itens 2.5.2;  2.5.4 e 2.55
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

244097 

CPF/CNPJ: 

00.075.032/0001-56 

Emitido em: 

17/11/2008 

Válido até: 

17/02/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Ecologus Engenharia Consultiva Ltda.  
  Rua do Ouvidor, 60 salas 1001 e 1002  
  Centro  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20040-030  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 
  Gestão Ambiental 
  Uso do Solo 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

qis2.i2v1.dxgp.57h5 
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CURRICULUM VITAE  
 
Nome: EDSON CRUZ DE SÁ 
Profissão: Engenheiro Civil, com especialização em Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento 
Data de Nascimento: 22 de março de 1951 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 223.269 
 
Qualificações: 

 Tem vastíssima experiência profissional na coordenação técnica de grandes projetos e na condução e 
harmonização de equipes multidisciplinares, trabalhando em planos de desenvolvimento de recursos hídricos, 
de saneamento ambiental e de desenvolvimento regional e urbano em diversos estados brasileiros e no 
exterior. Responsável por apoiar a mobilização inicial do projeto, mobilizar os consultores de longo e curto 
prazos, e pessoal de apoio proposto; supervisionar e coordenar o fluxo financeiro; negociar as decisões a 
serem tomadas; assinar e negociar o contrato; assegurar a qualidade e andamento de todas as 
responsabilidades técnicas e produtos a serem apresentados; apoiar a etapa de encerramento do projeto, 
incluindo a organização final do arquivo, produtos e coletas finais. 

 
Formação: 

 Curso de Engenharia Civil, com especialização em Obras Hidráulicas - Escola Nacional de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro,  1974 

 Curso de Tecnologia de Dragagem - ALAD-Associação Latino-Americana de Dragagem - 1974. 
 Especialização em Recursos Hídricos – Universidade Federal Fluminense,  1976. 
 MBA em Gestão de Exploração de Petróleo e Gás -  Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ  - 2006 

 
Cursos / Congressos / Seminários: 

 Curso sobre Tratamento e Recuperação de Resíduos Industriais – convênio Brasil/Alemanha,  1986 
 21o Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – 1988 
 Encontro Regional para Pequenos Aproveitamentos Hidrelétricos – ELETROBRÁS / Escola Federal de 

Engenharia de Itajubá/MG - 1988 
 XV e XVII Congressos da ABES - 1989 e 1993 
 XXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Buenos Aires, 1994 
 Curso de Tecnologia Adequada ao Tratamento de Esgotos – ABES, 1994 
 Curso sobre Gestão de Grandes Projetos,  promovido pelo International Centre for Research and Training in 

Major Projects Management and Canadian International Development Agency – CIDA – Montreal, 1994 
 Curso de Avaliação Ambiental de Projetos de Infra-estrutura, conforme procedimentos adotados pelo BID e 

BIRD, promovido pela Federación Panamericana de Consultores – 1995 
 Seminário “Utilização Racional de Energia em Ambientes Urbanos” – PROCEL/GTZ, 1995 
 Seminário “Os Caminhos para o Desenvolvimento do Rio” promovido pelo 

CORECON/IERJ/SINDECON – 1995 
 Seminário ECOURBS’95: “A Metrópole - Novas Soluções para Gestão” e “Problemas Ambientais dos 

Centros Urbanos” – 1995 
 Seminário Nacional sobre Degradação e Recuperação Ambiental  - Perspectiva Social – Refain Palace Hotel 

&  Convention Center – Foz do Iguaçu/PR – 24 a 26/11/2003 – SOBRADE-Sociedade Brasileira de 
Recuperação de Áreas Degradadas. 

 
Experiência Profissional 
 

 Diretor da ECOLOGUS tem sido responsável pela coordenação geral e técnica de projetos tais como:  
 Coordenação técnica das Condicionantes para Implementação dos Programas Ambientais do Porto do 

Açu, no Distrito de Açu – Município de Campos, RJ (a partir de 10/2007) 
 Supervisão geral das atividades ligadas ao processo de Licenciamento Ambiental do Complexo 

Siderúrgico do Atlântico – CSA, englobando atividades que vão desde assessoria na escolha do site, apoio 
e participação de Audiência Pública, elaboração de PBA e implementação de condicionantes da Licença 
de Instalação (LI) (2006/07) 
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 Estudos hidrogeológicos realizados para a CPRM, compreendendo Programa de Ações Emergenciais de 
Combate aos Efeitos da Seca;  Programa de Recenseamento de Fontes de Abastecimento por Água 
Subterrânea no Estado do Ceará; e Cadastro de Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste 

 Coordenação técnica dos Estudos Ambientais para Licenciamento Ambiental de Dragagem de 
Manutenção no Terminal Marítimo Inácio Barbosa, para Companhia Vale do Rio Doce.  

 Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (PDRH-BG), 
compreendendo recursos hídricos/hidrologia, planejamento e gestão ambiental, hidrogeologia, 
geomorfologia e qualidade da água, para a FEEMA, RJ. (2004/2005). 

 Elaboração de EIA/RIMA para licenciamento ambiental, planejamento das propostas de compensação 
ambiental, desenvolvimento do programa de comunicação social, assessoria e participação na Audiência 
Pública,  supervisão técnica da elaboração do Projeto Básico Ambiental-PBA e gerenciamento dos 
projetos de compensação ambiental da Termelétrica Norte Fluminense, de 750 MW,em Macaé-RJ, para a 
empresa UTE Norte Fluminense (2003); 

 Coordenação do plano diretor de abastecimento d`água da região suprida pelo Sistema Guandu – 
Relatório de Recursos Hídricos Ambientais, para a CNEC 

 Estudos hidrológicos para a região da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – Revisão do relatório de 
parâmetros e critérios hidrológicos do projeto, para a CNEC 

 Programa de monitoramento do aqüífero na área da UTE Norte Fluminense 
 Pesquisa de águas subterrâneas na área de influência da UTE Macaé Merchant 
 Estudos técnicos e financeiros para definição de ações e investimentos na área de produção de energia, 

para a CSN. 
 Estudos hidrológicos no rio São Francisco, entre a barragem de Três Marias e a confluência com o rio das 

Velhas, para a CPRM. 
 Estudos de EIA/RIMA para licenciamento das Termelétricas Norte Fluminense e Macaé Merchant em 

Macaé – RJ.  
 Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba e do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência da BR-174, além dos Estudos de Avaliação 
Ambiental Regional e Diretrizes para Planejamento Integrado das Bacias Hidrográficas da Região 
Metropolitana de Fortaleza, compreendendo a coordenação de estudos ambientais de pré-investimento e 
para licenciamento ambiental de atividades na área de E&P offshore para a TEXACO Brasil S/A. 

 

 Engenheiro Sênior da Área de Recursos Hídricos da GEOTÉCNICA S.A., no período de 1977/1995, 
destacando-se como demonstração de sua capacitação as seguintes experiências:  

 Coordenador Técnico do Plano Diretor de Recursos Hídricos Integrados das bacias dos rios 
Jequitinhonha e Pardo (100.000 km2), envolvendo diagnóstico físico, biótico e socioeconômico, definição 
de metas e estratégias, elaboração dos Planos de  Desenvolvimento Regional e de Ações de Apoio 
abrangendo os setores de saneamento básico, recuperação ambiental, agricultura, transportes, eletrificação 
rural e geração de energia elétrica. Foram também previstas ações na área institucional com a formulação 
de programas, visando a gestão integrada dos recursos hídricos, ordenamento territorial, educação 
ambiental, melhorias na saúde, capacitação dos recursos humanos para implementação do plano e 
desenvolvimento de métodos e técnicas sustentáveis de produção agrícola - RURALMINAS/GEVALE. 

 Coordenador Técnico dos Planos Diretores de Abastecimento de Água e de Esgoto da Região 
Metropolitana de Curitiba, com horizonte até o ano 2020, com o aproveitamento dos mananciais hídricos 
superficiais e subterrâneos ainda disponíveis na bacia do Alto Iguaçu, através da formulação de medidas 
para recuperação e reservação de mananciais, da implantação de 12 barragens de regularização e 
implantação de poços para explotação do aqüífero cárstico para atendimento de uma população em final 
de plano de 5.000.000 de habitantes – SANEPAR. 

 Coordenador Técnico do PROSAM - Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de 
Curitiba com ações integradas nos setores de saneamento básico, controle de enchentes, macrodrenagem 
regional, envolvendo componentes institucionais e de planejamento ambiental.  

 Elaboração do PROSAM-Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba, com 
ações integradas nos setores de saneamento básico, inclusive resíduos sólidos urbanos e lixo hospitalar, 
controle de cheias, macrodrenagem regional e microdrenagem urbana, envolvendo componentes 
institucionais e de planejamento ambiental. Foram realizados estudos em nível de viabilidade do programa 
e de suas principais obras e os  estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA) das obras projetadas, 
incluindo a barragem de Iraí, dez estações de tratamento de esgotos, um aterro sanitário e a criação de um 
parque ambiental, além de uma avaliação ambiental geral do programa, para a aprovação do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP) e concessão das respectivas licenças ambientais. As atividades incluíram ainda 
a preparação de todos os documentos necessários ao pedido de financiamento, redundando na obtenção 
de financiamento do BIRD, no valor de US$ 240 milhões pela SANEPAR. 
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 Estudos de hierarquização de áreas para irrigação privada, na região Nordeste, abrangendo 30 vales 
distribuídos pelos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, 
com objetivo de dotar a área federal de uma escala de prioridade de investimentos, voltados ao incentivo 
da iniciativa privada no setor de produção agrícola. Os trabalhos abrangeram a caracterização do potencial 
de desenvolvimento das zonas em estudo com base no levantamento das disponibilidades hídricas 
superficiais e subterrâneas, no levantamento pedológico a nível exploratório, com auxílio de 
fotointerpretação e estudo de aptidão agrícola, no diagnóstico da estrutura social e econômica e em 
aspectos ambientais. 

 Coordenador Técnico do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola do Vale do Jequitaí abrangendo 
desde a cabeceira até a confluência com o rio São Francisco e contemplando a irrigação em uma área de 
66.000 ha, situada às margens do rio Jequitaí, compreendendo as fases de estudos de alternativas para 
definição de projetos hidroagrícolas e dos sistemas de irrigação, estudo comparativo para definição de 
obras hidráulicas, estudos de mercado, climatológicos, hidroagrícolas e  hidrológicos, estudos de 
macrodrenagem; anteprojeto dos sistemas de irrigação, de drenagem e viário; projeto básico e análise 
econômico-financeira final de todo o empreendimento, CODEVASF. 

 Coordenador Técnico do Plano de Desenvolvimento da Região do Baixo Rio Pungoé em Moçambique, 
destinado ao desenvolvimento regional do corredor de exportações da Beira segunda maior cidade de 
Moçambique, através da fixação de populações rurais, com base no desenvolvimento hidroagrícola, 
contemplando a irrigação de uma área global de 140 mil ha situada à margem direita do rio Pungoé e no 
aprimoramento das infra-estruturas públicas existentes na região. 

 Coordenador Técnico da elaboração do Programa de Desenvolvimento Regional  das bacias dos rios 
Limpopo e Incomati, contemplando estratégias de intervenções voltadas à geração de empregos, aumento 
da renda média e assentamento de populações nas bacias em questão. O Programa baseou-se no fomento 
à atividade agrícola com o objetivo de assentar uma população de 60.000 habitantes. As intervenções 
planejadas incluíram a implantação de complexo agroindustrial, perímetros irrigados, obras de 
regularização e aproveitamento hídrico e obras de infra-estrutura. 

 Coordenador Técnico do Projeto do Complexo Agroindustrial do Lumane, destinado a produção de 
alimentos, através de irrigação de sequeiro em área global de cerca de 80.000 ha, à margem direita do rio 
Limpopo, compreendendo as fases de concepção, anteprojeto, estudo de viabilidade econômica, definição 
da disponibilidade dos recursos hídricos, escolha dos métodos de irrigação, estudos climatológicos, 
estudos hidrológicos, estudo de organização e gestão do complexo e inserção regional do projeto,  
planejamento agrícola, estudos agroindustriais e estudos de mercado a nível internacional, para o Governo 
de Moçambique 

 Sistema de abastecimento d’água da Grande Vitória, para a CESAN. 
 Coordenador Técnico do Projeto de Irrigação do Baixo São Francisco, no período de 1977/78, para a 

CODEVASF, envolvendo obras de irrigação, drenagem e proteção de cheias, com investimentos da 
ordem de US$ 40 milhões e financiamento do BIRD. 

 Engenheiro Coordenador do projeto básico do sistema de captação e adução de água do São Francisco, 
para  fornecimento de água da cidade de Aracaju, Distrito Industrial de Aracaju e Unidade de Amônia e 
Uréia da Petrobrás (COFEN), para PETROBRÁS/DESO. 

 Engenheiro Chefe da Divisão de Recursos Hídricos na elaboração do Plano de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos dos Vales dos Rios Mearim e Afluentes, no estado do Maranhão. Os trabalhos 
abrangeram uma área de cerca de 100.000 km2 e constaram de estudos de disponibilidades hídricas 
superficiais envolvendo: reconhecimento geral e caracterização das bacias, estudos cartográficos, estudos 
socioeconômicos, estudos de potencialidades agrícolas, e estudos hidroviários. Foram detalhadas obras 
hidráulicas prioritárias em nível de anteprojeto, com fins de abastecimento público, irrigação, geração de 
energia, controle de cheias e navegação; obras de retificação em calhas de rios; obras de defesa e 
recuperação de áreas inundáveis de “polders”, e obras de macrodrenagem - DNOS 

 Projeto de Irrigação do Baixo São Francisco, envolvendo obras de irrigação, drenagem e proteção contra 
cheias, abrangendo as várzeas de Pindoba, Betume II e Brejo Grande, para a  CODEVASF. 
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Nome: CLÁUDIA PROVENZANO BARROS DE ALMEIDA E SILVA 
Registro Profissional: CREA/RJ no 47.911-D  
Data de Nascimento: 22 de outubro de 1955 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 223.265 
 
Formação Profissional: 

 Escola de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Engenheira Civil, graduada em 1978. 
 University of Wales, Aberystwyth, Reino Unido – Mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais – 

1991/92. 
 International Centre for Research and Training in Major Projects Management e Canadian International 

Development Agency - CIDA, Montreal, Canadá - Curso sobre Gestão de Grandes Projetos - 1994. 
 Curso de Capacitação Básica em Transporte e Meio Ambiente - Ministério dos Transportes / SECTMA / 

DER-PE - Pernambuco - 12/2000 
 
Experiência Profissional 

 Diretora da ECOLOGUS responsável pela área de estudos e planejamento ambiental, coordenando os 
seguintes trabalhos: 

 Coordenação técnica das Condicionantes para Implementação dos Programas Ambientais do Porto do 
Açu, no Distrito de Açu – Município de Campos, RJ (a partir de 10/2007) 

 Supervisão geral das atividades ligadas ao processo de Licenciamento Ambiental do Complexo 
Siderúrgico do Atlântico – CSA, englobando atividades que vão desde assessoria na escolha do site, apoio 
e participação de Audiência Pública, elaboração de PBA e implementação de condicionantes da Licença 
de Instalação (LI) (2006/07) 

 Coordenação técnica dos Estudos Ambientais para Licenciamento Ambiental de Dragagem de 
Manutenção no Terminal Marítimo Inácio Barbosa, para Companhia Vale do Rio Doce. (2006) 

 Coordenação técnica no Licenciamento Ambiental e Implementação de Programas Ambientais nas 
Atividades de Produção dos Campos de Bijupirá e Salema, para Shell Brasil Ltda.  

 Coordenação técnica da Resposta ao Parecer Técnico do IBAMA relativo ao Relatório de Impacto 
Ambiental do respectivo Estudo de Impacto Ambiental do Sistema de Produção de Petróleo e Gás no 
Bloco BC-10, Bacia de Campos, para Shell Brasil Ltda.  

 Coordenação, Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA 
para a Atividade de Produção de Petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos, para Chevron Brasil 
Ltda. (02 a 09/2006) 

 Coordenação técnica no Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário Centro Atlântico, para 
Companhia Vale do Rio Doce. (2005/2006)   

 Coordenação técnica do Relatório Ambiental para Operação de Dragagem de Manutenção no Terminal 
Portuário de Ponta da Madeira, para Companhia Vale do Rio Doce. (2005/2006)   

 Coordenação técnica na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) da Atividade de Levantamento de Dados Sísmicos 3D, em águas rasas nos 
Blocos BM-C-26 e BM-C-27, na Bacia de Campos, para a CGG Marine (2005). 

 Coordenação técnica na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) da Atividade de Desenvolvimento e Produção do Campo de Polvo na Bacia 
de Campos, para a Devon Energy (2005). 

 Elaboração do Relatório de Controle Ambiental, relativo ao Programa Exploratório do Bloco BM-C-28, 
na Bacia de Campos, para a Petrobras S.A. (2004/2005). 

 Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (PDRH-BG), 
compreendendo recursos hídricos/hidrologia, planejamento e gestão ambiental, hidrogeologia, 
geomorfologia e qualidade da água, para a FEEMA, RJ. (2004/2005). 

 Elaboração do Relatório de Controle Ambiental, relativo ao Programa Exploratório do Bloco BM-ES-6, 
na Bacia do Espírito Santo, para a El Paso Óleo e Gás. O bloco se situa a cerca de 42 km da costa em 
profundidades que variam entre 50 e 75 m de lâmina d’água (jan/2004); 

 Elaboração do Relatório de Controle Ambiental, relativo ao Programa Exploratório do Bloco BM-S-19, 
na Bacia de Santos, para a Repsol YPF. O bloco se situa a cerca de 224 km da costa em profundidades 
que variam entre 1.700 e 2.500 m de lâmina d’água (nov/2003); 
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 Elaboração do Relatório de Controle Ambiental, Assessoria ao Processo de Licenciamento, relativo ao 
Programa Exploratório do Bloco BM-ES-7, na Bacia do Espírito Santo, para a Wintershall. O bloco se 
situa a cerca de 80 km da costa em profundidades que variam entre 60 e 1.000 m de lâmina d’água 
(jul/2003); 

 Avaliações ambientais de pré-investimento de áreas de concessão offshore para atividades de E&P nas 
bacias de Campos e de Santos, para a TEXACO Brasil S/A (2003); 

 Elaboração de EIA/RIMA para licenciamento ambiental, planejamento das propostas de compensação 
ambiental, desenvolvimento do programa de comunicação social, assessoria e participação na Audiência 
Pública,  supervisão técnica da elaboração do Projeto Básico Ambiental-PBA e gerenciamento dos 
projetos de compensação ambiental da Termelétrica Norte Fluminense, de 750 MW,em Macaé-RJ, para a 
empresa UTE Norte Fluminense (2003); 

 Elaboração de EIA/RIMA, PBA e solicitação de licença de operação, assessoria técnica à habilitação 
ambiental do projeto perante o IFC-BIRD, gerenciamento da implantação dos programas ambientais e 
compensatórios e programa de comunicação do projeto da Termelétrica da El Paso-Macaé Merchant, de 
895 MW, em Macaé-RJ e ElPaso-Paracambi – RJ (2003) 

 Auditoria do Relatório de Devolução do Bloco BM-S-2, Bacia de Santos para a ChevronTexaco S.A. 
(nov/2002); 

 Auditoria do Relatório de Devolução do Bloco BM-C-5, Bacia de Campos para a ChevronTexaco S.A. 
(nov/2002); 

 Elaboração do Relatório de Devolução de Área de Concessão a ANP do Bloco BM-ES-1, Bacia do 
Espírito Santo para a Esso Exploração Espírito Santo Ltda. (nov/2002); 

 Elaboração de Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-ES-2 
na Bacia do Espírito Santo (10/2001), Assessoria ao Processo de Licenciamento e Relatório Final de 
Devolução da Área de Concessão a ANP (10/2002), para a Unocal do Brasil Ltda. Este bloco situa-se em 
águas profundas (entre 1500 e 1700 m de lâmina d’água) a cerca de 70 km do município de Regência. O 
diagnóstico ambiental caracterizou o meio físico-biótico da bacia do Espírito Santo e aspectos socioeconômicos 
da área litorânea da bacia que abrange o estado do Espírito Santo desde o município de Linhares ao município 
de Presidente Kennedy, situado ao sul do Estado. 

 Estudo de sensibilidade ambiental em áreas marinhas para avaliação da atividade de exploração e 
produção offshore na Bacia de Campos, para a ChevronTexaco S.A. (2002) 

 Elaboração do Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima na área do Bloco 
BM-C-5 na Bacia de Campos, situado em profundidades acima de 2.250 m, e Assessoria ao Processo de 
Licenciamento, Desenvolvimento de Programa de Comunicação Social, Acompanhamento de Programas 
Ambientais e Relatório Final de Conformidade Ambiental dos Programas Exploratórios relativos ao 
Bloco BM-C-5, na Bacia de Campos, para a ChevronTexaco S.A. (2002)  

 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima nas áreas dos Blocos BM-S-2 e 
BM-S-7 na Bacia de Santos. Estes blocos distam mais de 140km da costa em profundidades que variam de 
100 a 2.800 m de lâmina d’água (09 e 10/2002) 

 Estudo Ambiental para atividade de Levantamento de Dados Sísmicos Marítimos 3D, Não Exclusivos, 
nas Bacias da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão e Barreirinhas, para a CGG do Brasil Participações 
Ltda. (08/2002) 

 Caracterização socioeconômica preliminar dos fatores de interface com a atividade de exploração e produção 
marítima de petróleo e gás, para Avaliação Ambiental Estratégica destas atividades nas Bacias de Santos, de 
Campos e do Espírito Santo. O estudo foi elaborado pela ECOLOGUS para a empresa Halcrow (07/2002) 

 Elaboração do EIA / RIMA do Projeto de Produção Marítima de Gás de Peroá-Cangoá, na Bacia do 
Espírito Santo para a Petrobras S.A., incluindo processo de consulta nas prováveis comunidades da área 
de influência, audiência pública e assessoria ao empreendedor durante o processo de licenciamento 
(04/2002) 

 Elaboração do Relatório de Controle Ambiental, Assessoria ao Processo de Licenciamento, Execução dos 
Programas de Comunicação Social e de Treinamento dos Trabalhadores, relativos ao Programa 
Exploratório do Bloco BM-C-6, na Bacia de Campos, para a Petrobras S.A.    O bloco se situa a cerca de 
43 km da costa em profundidades que variam entre 20 e 30 m de lâmina d’água (01/2002) 

 Elaboração de estudos e relatório de controle ambiental para licenciamento de atividade de perfuração 
exploratória no bloco BM-C-6 na Bacia de Campos, incluindo implementação do programa de 
comunicação social junto às comunidades litorâneas de Macaé, Carapebus, Quissamã e Campos dos 
Goytacazes, bem como implementação do Programa Treinamento Ambiental de Trabalhadores, para a 
Petrobras (2002) 

 Elaboração de EIA/RIMA do projeto da Termelétrica Norte Capixaba, de 340 MW, em Linhares – ES, 
para a Shell do Brasil, incluindo estudo de alternativas de traçado para o gasoduto dedicado entre a 
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Estação de Cacimbas e a locação da planta (extensões entre 30 a 43 km), tendo sido avaliadas 3 
alternativas do ponto vista ambiental as quais foram posteriormente ponderadas pela Shell quanto a 
viabilidade técnica e econômica para implantação, definindo-se a melhor alternativa dos pontos de vista 
técnico, econômico e ambiental (2002) 

 Elaboração de EIA/RIMA, PBA e solicitação de licença de operação, assessoria técnica à habilitação 
ambiental do projeto perante o IFC-BIRD, gerenciamento da implantação dos programas ambientais e 
compensatórios e programa de comunicação do projeto da Termelétrica da El Paso-Macaé Merchant, de 
895 MW, em Macaé-RJ, para a El Paso Energy; (2002) 

 Elaboração de EIA/RIMA e PBA, assessoria técnica à negociação de projetos de compensação, do 
projeto da Termelétrica El Paso - Paracambi, de 240 MW, em Paracambi– RJ, para a El Paso Energy 
(2001/2002) 

 Elaboração de Relatório de Controle Ambiental, Assessoria ao Processo de Licenciamento, 
Desenvolvimento de Programa de Comunicação Social, Acompanhamento de Programas Ambientais, 
Relatórios de Conformidade Ambiental Pós-Operação no processo de licenciamento prévio de perfuração 
LPper para implantação de atividades de perfuração marítima nas áreas do Bloco BC-4/Frade na Bacia de 
Campos, para Texaco Brasil S.A. (04/2000) 

 Assessoria estratégica para o setor de upstream da empresa Texaco do Brasil S.A., quando do início de suas 
atividades no Brasil, para orientação sobre o processo de licenciamento ambiental de suas atividades, 
legislação aplicável e estratégia de planejamento ambiental. Os trabalhos incluíram a elaboração de estudos 
de pré-investimento para caracterização de condicionantes ambientais para implantação de novos 
empreendimentos de exploração marítima de petróleo na Bacia de Campos, para a Texaco Brasil S/A. 
(02/2000) 

 Estudos para ampliação das fontes de receita dos parques nacionais de: Brasília, Foz do Iguaçu, Serra dos 
Órgãos, Tijuca e de Itatiaia (IBAMA/PNUD) (2000)  

 Estudos de Avaliação Ambiental Regional e Diretrizes para Planejamento Integrado das Bacias 
Hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza (1999) 

 Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba e do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência da BR-174 (1997/98) 

 
 Gerente de Projetos da Diretoria Internacional (1983), Superintendente de Operações da Diretoria de 

Consultoria (1986/91) e Superintendente de Meio Ambiente (1993/95) da GEOTÉCNICA S/A, destacando-
se como demonstração de sua capacitação as seguintes experiências:  

 Apoio técnico à atividade comercial da empresa, desenvolvida em países da América Latina, Oriente 
Médio e África, sendo responsável por: coordenação de propostas técnicas e comerciais;  planejamento e 
a coordenação de pesquisas de mercado em países alvo; cadastramento técnico-institucional da empresa 
em organismos financeiros e órgãos públicos no exterior; e pelo apoio à negociação de contratos. 

 Responsável pela gestão técnica e financeira de projetos incluindo seleção e montagem de equipes, 
planejamento físico e financeiro, coordenação da execução dos trabalhos, acompanhamento do controle 
da qualidade e do avanço das atividades planejadas dos seguintes trabalhos:  
  Projeto de Irrigação do Tabuleiro do Brígida/PE (1.000 ha), integrante do Programa de 

Reassentamento da população deslocada pelo reservatório de Itaparica, com estudos de viabilidade, 
projeto básico e executivo, supervisão da construção e apoio técnico à CHESF na triagem e 
reassentamento e no treinamento de irrigantes, para CHESF/Banco Mundial. 
  Estudos e Relatório de Impacto Ambiental no enchimento e operação do reservatório da barragem do 

Mearim/MA, com finalidades múltiplas, para o DNOS. 
  Avaliação de viabilidade ambiental de programas de irrigação, integrantes do Programa de 

Hierarquização de Vales para Investimento em Infra-Estrutura Rural, abrangendo diversos estados do 
nordeste, promovido pelo PRONI/SENIR. 
  Relatório de Impacto Ambiental do Pólo Arrozeiro do Vale do Mearim/MA, para VAMESA 

Industrial Arrozeira. 
  Inventário dos potenciais hidrelétricos de rios e açudes da região Nordeste, para CHESF, com 

caracterização dos potenciais remanescentes na região e a identificação de locais para implantação de 
PCHs, incluindo a avaliação da viabilidade técnica, econômica e ambiental. Foram realizados 
levantamento de campo em 114 localidades, distribuídas em cinco estados do Nordeste. 
  Coordenação do estudo de viabilidade e anteprojeto da Zona de Processamento de Exportações - 

ZPE de Natal. Os trabalhos incluíram caracterização da oferta de matérias-primas locais, definição do 
perfil industrial da ZPE, concepção, anteprojeto detalhado e orçamento das obras, caracterização dos 
prováveis impactos sobre as infra-estruturas sociais e econômicas e sobre o meio ambiente. Foram 
realizadas pesquisas de mercado em nível internacional, para identificação de potenciais investidores e 
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das oportunidades de colocação de produtos, avaliação da viabilidade econômica do empreendimento 
do ponto de vista do Estado, da empresa a ser criada e dos potenciais investidores, estudos para 
compatibilização de planos setoriais na área de influência do projeto e formulação do modelo 
institucional e da estrutura organizacional para administração da ZPE, para a Secretaria de Indústria e 
Comércio do Rio Grande do Norte. 
  Estudos básicos e detalhamento da barragem do Rio do Paulo em Dom Basílio/BA. O trabalho 

compreendeu a identificação de sítios e avaliação de alternativas nos aspectos técnicos, econômicos e 
ambientais. O projeto previa suprimento de água para irrigação de 2.000 ha e abastecimento de Bom 
Basílio, para o DNOCS. 
  Projetos básico, executivo e supervisão da construção do Perímetro Irrigado do Brumado, em 

Livramento do Brumado/BA. O esquema consiste em três blocos totalizando 5.000 ha irrigados por 
gravidade. Além do projeto e supervisão, os trabalhos incluíram assessoria na administração do 
perímetro e na mitigação de impactos socioeconômicos do projeto, para o DNOCS. 

 Responsável pela coordenação técnica e gerencial de projetos no Brasil e no exterior, onde destacam-se:  
  Projeto de Fortalecimento Institucional do IBAMA - Coordenação da área de gestão ambiental, com 

análise das atividades fim do Instituto e de sua estrutura organizacional, visando adequá-las ao seu 
papel institucional e às competências legais. Os trabalhos incluíram a identificação, a partir de 
cenarização de problemática ambiental brasileira, de linhas de ação de gestão ambiental, para 
orientação do planejamento estratégico e um melhor equacionamento da ação do Instituto nos 
estados. Contemplando-se a formulação de projetos funcionais, a serem desenvolvidos pelo Instituto, 
na implementação das linhas de ação identificadas. 
  Projeto de Transporte de Massa de Curitiba, para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano/ 

Prefeitura Municipal de Curitiba - Coordenação de estudos para determinação dos indicadores 
ambientais, econômicos, financeiros, técnicos e institucionais, com estudos de viabilidade e do 
anteprojeto das obras de engenharia e a elaboração dos relatórios necessários para solicitação de 
empréstimo ao BID. 
  Preparação das bases para o plano de ação do Ministério do Meio Ambiente, e participação como 

consultora convidada no seminário interno do Ministério para preparação de Plano Estratégico 
1995/1998. 
  Avaliação ambiental do Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Jequitinhonha e 

Pardo (BA/MG), para a Ruralminas. 
  Programa Nacional de Caminos Rurales - Coordenação de estudos de impacto ambiental e de 

proteção a comunidades indígenas, na área de influência do programa, incluindo levantamento de 
dados, diagnóstico ambiental, prognóstico e avaliação de impactos da implantação e operação das 
estradas (450 km, fase de projeto básico e 2.000 km fase de viabilidade) para o Ministério de Obras 
Públicas e Comunicações do Paraguai. 
  Coordenação das propostas do consórcio GEOTÉCNICA S.A.-Le Groupe SM, Canadá, nas 

concorrências internacionais de planos de manejo dos Parques Nacionais do Pantanal 
Matogrossense/MT e da Serra do Cipó/MG e formulação do Plano de Controle de Poluição Hídrica 
de origem industrial na Região metropolitana de Belo Horizonte. 
  Coordenação das propostas da GEOTÉCNICA para execução de monitoramento ambiental das áreas 

de influência do “Programa Nacional de Consolidación de Colonias Rurales”, para o Ministério de 
Agricultura y Ganadería del Paraguay. 
  Elaboração de Termos de Referência para ao programa de Gerenciamento Ambiental da Costa do 

Estado do Rio de Janeiro, para SEMA. 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
 Francês 
 Espanhol 
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Formação Profissional: 

 Graduação em Engenharia Civil, especialização em Estruturas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. (1980) - CREA-RJ 52720/D, 07/04/83. 

 Especialização em Análise de Sistemas pela PUC –RJ (1982). 
 Pós-Graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas (1986). 
 Pós-Graduação em Gestão Ambiental pela UFRJ – Escola de Engenharia/Instituto Brasil PNUMA (2000). 
 Mestre em Engenharia Civil com ênfase em Geotecnia Ambiental – COPPE/UFRJ (set/2006). 
 Curso de Extensão Exploração e Produção de Petróleo no Mar – UFRJ / Pró-Reitoria de Extensão (Set/Out 

de 2006). 
 Curso de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA – IAB (Jun/2004). 
 Diversos cursos de especialização na área de informática para micro e mainframe. 

 
Resumo da Experiência Profissional 
 
Engenheira Civil com especialização e pós-graduação em Análise de Sistemas (PUC/RJ), Administração 
Financeira (FGV), Gestão Ambiental (UFRJ) e mestre em Geotecnia Ambiental, do curso de engenharia civil da 
COPPE/UFRJ. Atuou mais de dez anos como programadora e analista de sistemas em empresas de engenharia, 
no desenvolvimento de sistemas informatizados, suporte técnico e treinamento a usuários de informática e na 
elaboração de estudos de viabilidade econômico-financeira para concessões.  
 
Desde 1997, integra o quadro de funcionários da Ecologus, assessorando a empresa na coordenação de estudos 
técnicos, no levantamento de dados, na elaboração, revisão e consolidação de estudos ambientais elaborados por 
equipe de consultoria técnica multidisciplinar e no acompanhamento do processo de licenciamento ambiental de 
empresas empreendedoras. Estes estudos compreendem, dentre outros, a descrição técnica do empreendimento, 
o diagnóstico ambiental com a descrição do meio físico, biótico e socioeconômico da área de influência da 
atividade, análise integrada destas caracterizações, avaliação dos impactos ambientais, análise de riscos ambientais, 
proposição de ações mitigadoras e compensatórias que incluem propostas de projetos ambientais e plano de 
emergência. 
 
Participou do Macroplano de Saneamento e Gestão Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba como assistente na 
coordenação dos trabalhos de sócioeconomia, na estruturação do banco de dados georreferenciado e na revisão e 
consolidação dos relatórios; do Plano de Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável da BR-174/RR, na 
revisão e complementação dos relatórios e consolidação do Plano; do licenciamento ambiental de atividades 
petrolíferas offshore para diversas empresas (Texaco, Chevron, Shell, Petrobrás, Unocal, Esso, CGG, Multiwave, 
Devon) e do licenciamento ambiental para implantação de Termelétricas à Gás (El Paso Energy, UTE Norte 
Fluminense, Shell), atuando nestes processos de licenciamento como coordenadora adjunta ou assessorando a 
elaboração e consolidação dos relatórios e estudos - Estudo Ambiental (EA), Relatório de Controle Ambiental 
(RCA), Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA/RIMA), Projeto Básico Ambiental (PBA), 
bem como na elaboração da(s) resposta(s) ao(s) parecer(es) técnico(s) emitido(s) pelo órgão ambiental, estadual 
ou federal, após sua análise. Coordenou diversos estudos para obtenção de anuência do ELPN/IBAMA para 
alteração de projetos de linhas de escoamento offshore de gás ou óleo para Petrobrás. Esses estudos compreendem 
a apresentação da descrição do sistema de escoamento atual e futuro, a análise de riscos e avaliação dos impactos 
ambientais decorrentes da alteração solicitada. Participou como coordenadora adjunta do EIA/RIMA para a 
Companhia Siderúrgica do Atlântico para implantação do Terminal Portuário da CSA, que inclui a construção do 
porto e do aterro hidráulico na área da instalação da futura usina em Santa Cruz. Atuou como adjunta de 
coordenação nos trabalhos de investigação geofísica e implantação de poços de monitoramento nos cemitérios 
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analisados para o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara. Desde setembro de 2007 integra a 
equipe da Ecologus como coordenadora adjunta na implantação de programas ambientais no Porto do Açu e na 
elaboração de diversos estudos para atendimento às condicionantes ambientais de implantação. 
 
Além destes trabalhos, elaborou e implementou o Plano de SMS da empresa e participa da elaboração de diversas 
propostas técnico-comerciais. 
 
Trabalhos Desenvolvidos na Área Ambiental: 
 
 Para o empreendimento da LLX Minas Rio Logística S/A no Porto do Açu (desde setembro/2007): 
 Coordenação adjunta na implementação do Programa de Gestão Ambiental; 
 Coordenação técnica na implementação do Programa de Fiscalização da Dragagem (desde março/2008); 
 Coordenação técnica e emissão dos estudos - Relatório Ambiental Simplificado - RAS (Maio/2008) e 

Relatório de Complementação ao RAS (Outubro/2008), para dragagens de empréstimo de material 
arenoso em áreas marítimas para lançamento no aterro hidráulico do Porto do Açu; 
 Coordenação técnica e emissão do Estudo Ambiental de Obras de Melhoria da Estrada de Ligação 

Donana - Hipódromo – Campo da Praia e Variante Cutia (Setembro/2008); 
 Elaboração do estudo para atendimento à condicionante da Licença de Instalação no que concerne à 

alteração de projeto (Setembro/2008). 
 Responsável pela elaboração das descrições do empreendimento e das análises de riscos ambientais para os 

estudos ambientais da Shell Brasil relativos à solicitação ao IBAMA para instalação no Parque das Conchas, 
Bloco BC-10, Bacia de Campos de (1) uma rede fixa de suporte de transponders, e de tubos condutores dos 
poços por método de cravação a percussão; (2) do sistema de pré-ancoragem da unidade de perfuração 
(Julho/2007).  

 Elaboração de respostas a pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA para o EIA da atividade de 
desenvolvimento e produção de petróleo no Bloco BC-10, Bacia de Campos, para a Shell Brasil (desde 
abril/2007). 

 Estudo ambiental para a Chevron, para solicitação de anuência ao IBAMA para instalação de uma rede fixa 
de suporte de transponders, e de tubos condutores por método de cravação a percussão na área dos poços 
do Campo de Frade, Bacia de Campos (abril/2007), que inclui elaboração de projetos ambientais. 

 Elaboração de respostas a pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA para o EIA da Atividade de Produção 
de Petróleo no Campo de Polvo (BM-C-8), Bacia de Campos, RJ, para a empresa DEVON, que inclui 
revisão de projetos ambientais propostos (setembro/2006 e abril/2007). 

 Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado – RAS para Disposição de Material Silto-Argiloso no 
Terreno da Base Aérea de Santa Cruz, para solicitação de licença ambiental da FEEMA para a Companhia 
Siderúrgica do Atlântico – CSA (dezembro/2006). 

 Elaboração do relatório Complemento de Informação para a FEEMA, relativo ao Plano Básico Ambiental – 
PBA para implantação do Terminal Portuário Centro Atlântico da Companhia Siderúrgica do Atlântico – 
CSA, localizado em Santa Cruz, Rio de Janeiro (setembro/2006). 

 Descrição do empreendimento, das alternativas tecnológicas e locacionais e elaboração da Análise de Riscos 
Ambientais para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da atividade de desenvolvimento (perfuração) e 
produção de petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos, para a Chevron (setembro/2006). 

 Elaboração da caracterização do empreendimento para o Plano Básico Ambiental – PBA, para implantação 
do Terminal Portuário Centro Atlântico para Companhia Siderúrgica do Atlântico – CSA, localizado em 
Santa Cruz, Rio de Janeiro, incluindo operação de dragagem na baía de Sepetiba e construção do aterro 
hidráulico (agosto/2006). 

 Coordenação dos trabalhos de investigação geofísica e implantação de poços de monitoramento, em quinze 
cemitérios e dez vazadouros para o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara. Elaboração 
do relatório de análise dos resultados, avaliação qualitativa de cada área e propostas para ações de 
monitoramento futuro  (agosto/2006). 

 Coordenação técnica do documento de resposta ao Parecer Técnico para a Petrobras, relativo à solicitação 
de anuência para implantação do sistema de tratamento de água de produção na UEP PCE-1, Campo de 
Enchova, Bacia de Campos, RJ (mar/2006). 

 Descrição do empreendimento, das alternativas tecnológicas e locacionais e elaboração da Análise de Riscos 
Ambientais para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da atividade de desenvolvimento (perfuração) e 
produção de petróleo no Bloco BC-10, Bacia de Campos, para a Shell Brasil (janeiro/2006). 
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 Adjunta de coordenação na elaboração do EIA/RIMA para implantação do Terminal Portuário Centro 
Atlântico para Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) localizado em Santa Cruz, Rio de Janeiro, 
incluindo operação de dragagem na baía de Sepetiba e construção do aterro hidráulico (outubro/2005). 

 Coordenação técnica, descrição do empreendimento e elaboração do projeto de resíduos e efluentes para o 
Plano de Controle Ambiental de Sísmica (PCAS) e Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) de 
levantamento de dados geofísicos do subsolo marinho, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo e 
Camamu Almada, para a Multiwave Geophysical Companhy (Julho/2005). 

 Descrição do empreendimento no Estudo de Impacto Ambiental para atividade de Levantamento de Dados 
Sísmicos Marítimos 3D, na Área dos Blocos BM-C-23 e BM-C-24, Bacia de Campos, para a CGG do Brasil 
Participações Ltda (2005). 

 Elaboração do documento para Petrobras, de solicitação de anuência ao ELPN/IBAMA para perfuração do 
poço Pialamba no bloco BM-S-7, na bacia de Santos, que inclui dentre outros itens a caracterização de duas 
unidades de perfuração e respectivas análises e gerenciamento de riscos ambientais (dezembro/2005). 

 Coordenação técnica dos seguintes documentos para Petrobrás, de Solicitação de Anuência ao 
ELPN/IBAMA, sendo responsável pela elaboração da descrição do projeto, análise de riscos ambientais e 
consolidação do relatório, o qual incluiu também uma avaliação de impactos ambientais: 
 interligação do poço 7-BI-LOC-H2, localizado no Campo de Bicudo, Bacia de Campos, à unidade 

estacionária de produção (UEP) P-12 (junho/2005);  
 substituição do oleoduto existente entre Unidade Estacionária de Produção - UEP P-08 e UEP PCE-1, 

localizadas nas áreas da concessão de Marimbá e Piraúna, respectivamente, à Unidade Estacionaria de 
Tratamento de Produção SS-06, localizada na área da concessão de Enchova, situada na Bacia de Campos. 
Este estudo contemplou ainda um diagnóstico sucinto socioeconômico e avaliação dos ecossistemas 
existentes na área de implantação (mar/2005); 
 interligação do poço injetor de água IS-2 a UEP P-37, através do manifold submarino de injeção 4 (MSI-

MRL-4), localizado no Campo de Marlim, Bacia de Campos. (fev/2005); 
 interligação do poço produtor VD-PS1, a UEP P-27, localizada no Campo de Voador, Bacia de Campos 

(fev/2005); 
 alteração do sistema de produção e escoamento da Unidade Estacionária de Produção UEP - FPSO 

Marlim Sul, localizada no Campo de Marlim Sul, Bacia de Campos (fev/2005); 
 operação de lançamento e interligação das linhas do poço 7-RO-50HP-RJS à Unidade Estacionária de 

Produção UEP - FPSO Brasil, localizada no Campo de Roncador, Bacia de Campos (janeiro/2005); 
 interligação do poço 7-AB-080HP-RJS à Unidade Estacionária de Produção (UEP) P-25, através do 

Manifold Submarino de Produção (MSP), MSP-DL-AB-02, localizado no Campo de Albacora, Bacia de 
Campos (janeiro/2005). 

 Elaboração e implementação do Plano de SMS da Ecologus (01 a 06/2005). 
 Caracterização e descrição dos empreendimentos em processo de licenciamento junto ao IBAMA para 

Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-S-39, Bacia de Santos e no bloco BM-ES-20, Bacia do 
Espírito Santo, para a empresa Newfield (2004). 
 Elaboração de um modelo conceitual hidrológico (descrição geral, rotinas, cálculos e fluxograma) para ser 

implementado no Sistema de Informação Geográfica ArcView Gis. O modelo visa verificar a viabilidade de 
concessão de uma outorga pelo Poder Público, a uma dada vazão solicitada num determinado ponto de um 
rio, a partir da verificação do balanço hídrico nos exutórios das Unidades de Balanço da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara (RHBG) (10/2004). 
 Coordenação técnica dos seguintes documentos para Petrobrás, de Solicitação de Anuência ao 

ELPN/IBAMA, sendo responsável pela elaboração da descrição do projeto, análise de riscos ambientais e 
consolidação do relatório, o qual incluiu ainda uma avaliação de impactos ambientais: 
 substituição do oleoduto existente entre Unidade Estacionária de Produção - UEP P-07, localizada na 

área da concessão de Bicudo, à UEP PCE-1, localizada na área das concessões de Enchova, Enchova 
Oeste e Bonito, ambas situadas na Bacia de Campos. Este relatório também compreendeu um diagnóstico 
sucinto socioeconômico e avaliação dos ecossistemas existentes na área de implantação (12/2004); 
 instalação de uma válvula de bloqueio submarina (VBS) no gasoduto rígido de 18”, entre a Unidade 

Estacionaria de Produção UEP de PCE-1, no campo de Enchova e o terminal de Cabiúnas (04/2004); 
 alteração do sistema de dutos submarinos da Unidade Estacionária de Produção (UEP) de Carapeba 1 

(PCP-1), localizada no Campo de Carapeba, na Bacia de Campos, através da interligação do poço CRP-
64A a esta UEP (02/2004); 
 alteração do sistema de dutos submarinos da Unidade Estacionária de Produção (UEP) PPG-1, localizada 

no Campo de Pargo, na Bacia de Campos, através da substituição do oleoduto rígido de 22”, que interliga 
PPG-1 a PGP-1 (02/2004); 
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 alteração na interligação do sistema de dutos submarinos da P-08, através da re-interligação das linhas de 
fluxo do poço 7-MA-15D-RJS, atualmente conectado a um manifold, situada diretamente no Campo de 
Marimba - Bacia de Campos/RJ (12/2003); 
 modificação do Sistema de Produção do Campo de Linguado, Bacia de Campos, que compreende a 

interligação dos poços injetores de gás à Unidade Estacionária de Produção (UEP) P-12, que fazem parte 
do Projeto de Queima Zero - PQZ (10/2003). 

 Coordenação técnica e elaboração da Resposta ao Parecer Técnico que inclui análise de riscos e avaliação de 
impactos ambientais, relativo à Solicitação de Anuência ao ELPN/IBAMA para individualização das linhas de 
teste do manifold submarino de produção MSP-CO-1 da Plataforma P-9, localizada no Campo de Corvina, 
Bacia de Campos (09/2003); 
 Coordenação técnica, elaboração da descrição do projeto e consolidação do relatório para Petrobrás, que 

inclui análise de riscos e avaliação de impactos ambientais, relativo à Solicitação de Anuência ao 
ELPN/IBAMA, para os seguintes projetos: 
 interligação de dutos submarinos da UEP PGP-1, com a substituição do antigo Manifold Submarino de 

Produção MSP-VL-1 pelo MSP-VL-2, interligação de poços satélites a este novo manifold e o lançamento 
de um umbilical hidráulico entre PGP-1 e o novo manifold, localizado no Campo de Viola, Bacia de 
Campos (08/2003); 
 operação de lançamento e interligação dos dutos do Poço 7 (RO-42HP-RJS) à Unidade Estacionária de 

Produção UEP - FPSO Brasil, localizada no campo de Roncador, Bacia de Campos (08/2003); 
 interligação do Poço 7 (BI-18) à UEP P-07, através do manifold submarino de produção MSP-BI-B, 

localizada no Campo de Bicudo, Bacia de Campos (08/2003); 
 interligação do Poço 7 (LI-18), através do manifold submarino de produção MSP-LI-02, à plataforma de 

produção P-12, localizada no Campo de Linguado, Bacia de Campos (08/2003); 
 substituição do MSP-NA-1, interligação do manifold submarino de injeção de produção e gás-NA-1 à 

UEP PNA-1 e conexão dos Poços 1 (RJS-387), 3 (RJS-393D) e 3 (RJS-399D) ao MSIPG-NA-1, 
localizados no Campo de Namorado, Bacia de Campos (07/2003); 
 interligação do Poço 9 (AB-066DA) ao FPSO P-31, através do manifold submarino de produção, MSP-

DL-AB-03, localizada no Campo de Albacora, Bacia de Campos (j06/2003); 
 interligação do Poço 7 (MLS-053HP) e Poço 8 (MRL-163HP) à Plataforma P-26, localizada no Campo de 

Marlim,  Bacia de Campos (05/2003); 
 interligação do Poço 7 (MRL-159HP) e  Poço 8 (MRL-161HP) à Plataforma P-18 localizada no Campo de 

Marlim, Bacia de Campos (05/2003); 
 substituição do Poço 7 (AB-031D) pelo Poço 7 (AB-073HP) à Plataforma P-25, localizada no Campo de 

Albacora, Bacia de Campos (05/2003). 
 Adjunta de coordenação e elaboração do projeto de comunicação social do Relatório de Avaliação 

Ambiental (RAA) para Atividade de Ampliação do Sistema de Escoamento de Gás entre as Unidades 
Marítimas P-37 (Campo de Marlim) e P-40 (Campo de Marlim Sul), Bacia de Campos (2003). 

 Elaboração do Relatório de Devolução de Área de Concessão a ANP do Bloco BM-ES-1, Bacia do Espírito 
Santo, para a Esso Exploração Espírito Santo Ltda (11/2002). 

 Integrante da equipe técnica para levantamento de dados, elaboração e revisão do Relatório de Controle 
Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-ES-2 na Bacia do Espírito Santo (10/2001), 
com Relatório Final de Devolução da Área de Concessão à ANP (10/2002), para a Unocal do Brasil Ltda. 

 Integrante da equipe técnica para levantamento de dados e revisão do estudo de sensibilidade ambiental em 
áreas marinhas para avaliação da atividade de exploração e produção offshore na bacia de Campos, do 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) para atividade de perfuração marítima na área do Bloco BM-C-5 na 
Bacia de Campos; e Blocos BM-S-2 e BM-S-7 na Bacia de Santos, para a ChevronTexaco S.A (2002). 

 Coordenação Técnica, descrição do empreendimento e dos projetos ambientais, revisão e consolidação do 
Estudo Ambiental para atividade de Levantamento de Dados Sísmicos Marítimos 3D, Não Exclusivos, na 
Bacia de Santos, para a CGG do Brasil Participações Ltda (2003/2004). 

 Coordenação Técnica, descrição do empreendimento e dos projetos ambientais, revisão e consolidação do 
Estudo Ambiental para atividade de Levantamento de Dados Sísmicos Marítimos 3D, Não Exclusivos, nas 
Bacias da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão e Barreirinhas, para a CGG do Brasil Participações Ltda 
(2002/2004). 

 Coordenação Técnica, descrição do empreendimento e dos projetos ambientais, revisão e consolidação do 
Estudo Ambiental para atividade de Levantamento de Dados Sísmicos Marítimos 3D, na Área dos Blocos 
BM-BAR-1 e BM-BAR-3, Bacia de Barreirinhas, para a CGG do Brasil Participações Ltda (2002/2003). 
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 Assistente de coordenação e integrante da equipe técnica para elaboração e consolidação do Relatório de 
Controle Ambiental (RCA) de licenciamento prévio de perfuração LPper para implantação de atividades de 
perfuração marítima nas áreas do Bloco BC-4/Frade na Bacia de Campos, para Texaco Brasil S.A (2000). 

 Assistente de coordenação e integrante da equipe para elaboração e consolidação do EIA/RIMA e do PBA 
do projeto da Termelétrica El Paso- Paracambi, de 240MW, em Paracambi– RJ, para a El Paso Energy 
(2001). 

 Assistente de coordenação e integrante da equipe para elaboração e consolidação do EIA/RIMA e do PBA 
da Termelétrica da El Paso-Macaé Merchant, de 895 MW, em Macaé-RJ e relatório para o IFC-BIRD da 
Termelétrica da El Paso-Macaé Merchant, de 895 MW, em Macaé-RJ para a El Paso Energy (2001). 

 Assistente de coordenação e integrante da equipe para elaboração e consolidação do EIA/RIMA para 
licenciamento ambiental da Termelétrica Norte Fluminense, de 750 MW,em Macaé-RJ, para a empresa UTE 
Norte Fluminense (1999 a 2002). 

 Revisora do relatório de Avaliações ambientais de pré-investimento de áreas de concessão offshore para 
atividades de E&P nas bacias de Campos e de Santos, para a TEXACO Brasil S/A (2000). 

 Assistente de coordenação das equipes técnicas multidisciplinares, estruturação do banco de dados 
georrefenciado revisão e consolidação de relatórios emitidos para o Plano de Desenvolvimento Sustentável 
da Área de Influência da BR-174, na Amazônia, para o Convênio CAF/DNER/DER-RR (1998). 

 Assistente de coordenação das equipes técnicas multidisciplinares, estruturação do banco de dados 
georrefenciado, revisão e consolidação de vinte e nove volumes de relatórios emitidos para o Macroplano de 
Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba, elaborado para o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro com apoio do Banco Mundial (1997/1998). 

 
Empresas e Cargos Anteriores 
 
 Construtora Queiroz Galvão S/A: Engenheira responsável pelos serviços de informática do setor de 

concorrências, análise e desenvolvimento de sistemas e estudos de viabilidade econômico-financeiros para o 
setor. (1992/1996). 

 S.A. White Martins:  Analista de sistemas (1988/1991). 
 Siderconsult (1985) e Engevix (1986 e 1988) contratada para prestação de serviços à Petrobrás (EDISE) e 

Petroflex  no cargo de Engenheira. 
 Zanini Foster Wheeler: Engenheira (1984/1985). 

 
 
Experiência de Magistério: 
 

 Docente da disciplina Introdução à Informática (1991-1992) na UESA. 
 Universidade Estácio de Sá: docente da cadeira de Introdução ao Processamento de Dados. (1992). 

 
 
Idiomas: 
 

 Inglês:  Bom 
 Francês: regular 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

224268 

CPF/CNPJ: 

403.271.327-87 

Emitido em: 

29/10/2008 

Válido até: 

29/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Virginia Martins Machado  
  Rua do Ouvidor, 60/1001  
  Centro  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20040-030  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Gestão Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

bsyg.s61s.eky5.m8xj 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: CARLOS MILTON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR  
Data de Nascimento: 11 de outubro de 1978 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.419.115 
 
Formação Profissional: 
 

 Bacharelado em Oceanografia  - Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 
12/2001. 

 Mestrado  em Oceanografia Biológica - Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo - 05/2005 
Dissertação: “Fluxo de materiais em uma gambôa no manguezal de Guaratiba, Baía de Sepetiba, RJ”. 

 
Formação Complementar: 
 

 Sedimentos Finos em Estuários e Águas Costeiras, 2005 – 40 horas. 
 Integrated Coastal Management, 2004 – 80 horas. 
 Ecofisiologia da Vegetação Marinho-Costeira, 2004 – 15 horas. 
 Gerenciamento Costeiro Integrado, 2003 – 16 horas. 
 Conservação de Recursos Naturais, 2001 – 40 horas. 
 Oasis Montaj  - Auxiliando no Processamento de Dados de Oceanografia, 1999 – 15 horas. 
 Aplicações do GPR em Geotecnia e Meio Ambiente, 1999 – 16 horas. 
 Erosão Costeira, 1997 – 16 horas. 
 Impactos em Ecossistemas Costeiros, 1996 – 24 horas. 
 Conhecimento de informática: 

 Microsoft Office. 
 Programas estatísticos (Statistica, Instatt, StatSoft). 
 Golden Software Surfer 
 Internet e Intranet. 
 Facilidade de aprendizado de novas linguagens. 

 
Experiência Profissional: 

 
 Consultor Ambiental da ECOLOGUS (desde janeiro de 2008) desenvolvendo os seguintes trabalhos: 

 Coordenação Técnica do Programa de Monitoramento dos Manguezais da Área do Empreendimento da 
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

 Coordenação adjunta na elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao 
Meio Ambiente (RIMA) do Terminal Portuário da Gerdau S.A. 

 Coordenação adjunta na elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) Projeto da Terceira Linha 
Ferroviária da Pêra do Terminal da Ilha Guaíba (TIG). Vale. 

 Assessoria técnica, análise de documentos e de encaminhamentos junto aos órgãos ambientais – 
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

 Análise de atendimento às condicionantes da LI do Terminal Portuário da ThyssenKrupp CSA 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

 Análise de Atendimento às condicionantes da LI da Usina Siderúrgica (Unidade Pátio de matérias-primas) 
da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) de Ampliação de Dragagem da Nova Área Marítima de 
Empréstimo do Porto do Açu, LLX Minas-Rio Logística S.A.. 

 Relatório de Complementação ao RAS de Dragagem de Área Marítima de Empréstimo do Porto do Açu, 
LLX Minas-Rio Logística S.A.. 

 Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) dos Serviços de Dragagem no Acesso Aqüaviário ao 
Complexo Industrial do Porto Organizado de Itaguaí. Companhia Docas do Rio de Janeiro. 

 Revisão técnica do Programa de Manejo de Fauna Terrestre, parte integrante dos Programas Ambientais 
do Porto do Açu. LLX Minas-Rio Logística S.A.. 
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 Revisão técnica do Programa de Monitoramento da Avifauna, parte integrante dos Programas Ambientais 
do Porto do Açu. LLX Minas-Rio Logística S.A.. 

 Assessoria para elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre ThyssenKrupp CSA 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) e Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA). 

 Assessoria para elaboração de Termo de Compromisso (TC) entre ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do 
Atlântico (TKCSA) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). 

 
 Professor Convidado do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Política Ambiental (2006/07) do 

Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), responsável pela disciplina “Biogeografia”. 
 

 Pesquisador do Núcleo de Estudos de Manguezais do Departamento de Oceanografia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (desde dezembro de 1998) desenvolvendo os seguintes trabalhos: 

 Como Pesquisador Colaborador: 
 Relatório Técnico: Diagnóstico dos manguezais da APA Guapimirim atingidos por derramamento de 

óleo diesel em abril de 2005: Relatório Final. Ferrovia Centro-Atlântica / Companhia Vale do Rio 
Doce. 
 Relatório Técnico: Diagnóstico de danos causados aos manguezais da baía de Guanabara pelo 

derramamento de óleo ocorrido em janeiro de 2000. SEMADUR / PETROBRÁS. 
 Relatório Técnico: Ecological Impacts of climatic change and variability: Coastal environments - 

Mangroves and Salt Flats. 
 Como Pesquisador responsável e/ou colaborador. 
 Diagnóstico dos manguezais da APA Guapimirim atingidos por derramamento de óleo diesel em abril 

de 2005. 
 Diagnóstico de danos causados aos manguezais da baía de Guanabara pelo derramamento de óleo 

ocorrido em janeiro de 2000. 
 Caracterização estrutural e variação de biometria foliar em manguezais de Pernambuco, Sergipe e 

Bahia. 
 Caracterização estrutural, biometria foliar e variação de parâmetros ambientais em manguezais sob a 

influência do limite latitudinal Sul nas Américas. 
 Estudo de fluxo e o balanço de nutrientes, carbono orgânico e pigmentos entre os manguezais e a 

zona costeira adjacente na Região de Guaratiba, Baía Sepetiba (Rio de Janeiro, RJ). 
 Caracterização estrutural dos manguezais e planícies hipersalinas de Guaratiba (Baia de Sepetiba, Rio 

de Janeiro). 
 Metais em duas espécies vegetais de mangue: distribuição no sedimento e folhas 
 Monitoramento da salinidade da água intersticial no ecossistema manguezal e planícies hipersalinas 

associados na região de Guaratiba (Rio de Janeiro, RJ). 
 Estudo da microtopografia do ecossistema manguezal e planícies hipersalinas associados na região de 

Guaratiba (Rio de Janeiro, RJ). 
 Avaliação da utilização de manguezais como indicadores de variações do nível médio relativo do mar. 
 Biomassa de macroalgas associadas a pneumatóforos de Avicennia schaueriana no manguezal de 

Guaratiba (Rio de Janeiro, RJ). 
 

 Pesquisador Colaborador do Projeto Manguezal - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(2002), onde destaca-se: 

 Relatórios Técnicos: Aprimoramento das Ações do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro em Monitoramento e Conservação de Áreas Prioritárias e Sujeitas a Impactos no Estado do Rio 
de Janeiro. Parte: Manguezal. (Levantamento Fitossociológico dos Bosques de Mangue da Área de 
Proteção Ambiental de Guapimirim - RJ.). PETROBRÁS / MMA / JBRJ 

 
 Pesquisador responsável, colaborador e/ou Assistente do Laboratório de Bioecologia de Manguezais do 

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (2002/2005) dos seguintes trabalhos: 
 Fluxo de materiais em uma gambôa no manguezal de Guaratiba, Baía de Sepetiba, RJ. 
 Zonação e dinâmica da cobertura vegetal em diferentes gradientes ambientais, Cananéia, São Paulo. 

 
Outras Informações Relevantes: 
 

 Desenvolvimento e execução de estudos de caracterização, monitoramento e conservação ambiental, e 
avaliação de impacto ao meio ambiente em ecossistemas marinhos e costeiros. 
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 Mais de 3000 horas de atividades de campo (como coordenador e/ou colaborador) em projetos 
desenvolvidos junto a diversos grupos de pesquisa. 

 Participação em cruzeiros oceanográficos com mais de 300 horas de embarque, com experiência em 
levantamento batigráfico e hidrográfico, coleta de água, análise de parâmetros físicos, físico-químicos e 
químicos, coleta de material biológico e sedimentológico. 

 Experiência de ensino em cursos de graduação e pós-graduação (Latu Sensu e Stricto Sensu), atividades de 
educação ambiental, apresentação de trabalhos e palestras, e orientação na formação de profissionais. 

 Atividades realizadas: Coleta de amostras de água;Filtração e fixação de amostras in situ; Análise de 
nutrientes orgânicos e inorgânicos (frações particulada e dissolvida): nitrogênio, fósforo e sílica; 
Determinação de concentração de carbono orgânico dissolvido e particulado; Medição de velocidade e 
direção de corrente; Medição de variação da altura da maré e analise harmônica de marés; Lançamento de 
CTD; Medição de parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, salinidade, condutividade, luminosidade); 
Estrutura vegetal de árvores de mangue e monitoramento do banco de jovens;  Coleta e triagem de 
serrapilheira; Coleta de macrodetritos; Medição de salinidade da água intersticial; Coleta e triagem de 
macroalgas;  Dragagem e triagem de material bentônico; Amostragem de plâncton; Análise de 
foraminíferos bentônicos; Levantamento microtopográfico; Coleta de sedimento; Análise granulométrica; 
Determinação de concentração de metais em sedimentos (frações fraca e fortemente adsorvidas); Coleta e 
análise de testemunhos; Perfilagem batigráfica 

 Produção Científica de caráter acadêmico: 
 Regeneração de floresta de mangue atingida por óleo na baía de Guanabara (Rio de Janeiro, Brasil): 

Resultados de 5 anos de monitoramento. 
 Diversidade estrutural de bosques de mangue e sua relação com distúrbios de origem antrópica: o caso 

da Baía de Guanabara (Rio de Janeiro). 
 Resposta da área foliar e da taxa de herbivoria em espécies de mangue da baía de Guanabara - RJ, à 

contaminação por hidrocarbonetos de petróleo. 
 Analise dos padrões de zonação e dos processos de sucessão em florestas de mangue como 

mecanismo para estudo de mudanças do nível médio relativo do mar: variabilidade espaço-temporal. 
 Distribuição de Aratus pisonii (M. Edwards) associada a um gradiente de inundação pelas marés no 

manguezal de Guaratiba, RJ. 
 Impacto de derramamento de óleo sobre os manguezais da Baia de Guanabara (Rio de Janeiro): 

reflexo sobre a estrutura vegetal & alteração da produção de detritos. 
 Indicadores do impacto de hidrocarbonetos sobre bosques de mangue: taxa de herbivoria de folhas de 

espécies de mangue & produção de raízes adventícias. 
 Dinâmica de carbono, nitrogênio e fósforo em um canal de maré do manguezal de Guaratiba (RJ), 

através de análise de razões molares. 

 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês (fluente) 
 Francês (oral e escrita) 
 Espanhol (oral e escrita) 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

2419115 

CPF/CNPJ: 

080.871.457-04 

Emitido em: 

22/10/2008 

Válido até: 

22/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  CARLOS MILTON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR  
  Av. Dr. Agenor de Almeida Loyola, 143  
  Bancários, Ilha do Governador  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  21911-310  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Recuperação de Áreas 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

2ip2.cctn.fttf.44h5 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: CAROLINE IZABEL FISCH 
Data de Nascimento: 20 de janeiro de 1975 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 196.038 
 
Formação Profissional: 

 Bacharel em Oceanografia, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1996) 
 Mestre em Engenharia Oceânica e Costeira, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008). 

 
Outros Cursos: 

 Interdisciplinary Science of Climate Changes, curso organizado pelo Abdus Salam International Centre for 
Theoretical Physics (Universidade de Buenos Aires) – 03/2007 a 04/2007. 

 Curso de 1os Socorros com Oxigênio Puro para Acidentes de Mergulho (DAN O2 Provider) - 2004 
 Curso de Mergulho Avançado (NAUI) - 2004 
 Curso de Planejamento da Paisagem Costeira e Urbanização de Áreas Litorâneas  - 1997 
 Curso de Hidroacústica – 1996 
 Curso de Arrais Amador – Diretoria de Portos e Costas – Marinha do Brasil – 1996 
 Numerical Methods for Free Surface Hydrodynamics – 1995 
 Métodos Numéricos nas Equações de Água Rasa – 1995 
 Auditoria Ambiental – 1995 
 Estatística Avançada Aplicada à Oceanografia – 1995 
 New Techniques to Study Ocean Currents – 1995 
 Circulação Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos – 1994 
 Introdução ao Estudo das Ondas Superficiais Oceânicas – 1993 
 Bioecologia de Mamíferos Marinhos - 1992 

 
Conhecimentos de Informática: 

 
 Plataforma GNU/Linux, Ambientes Windows e Mac. 
 Microsoft Office, Matlab, Surfer, Grapher, Statistics e ArcView. 
 Desenvolvimento de rotinas e programas em Matlab. 
 SQI, Bancos de Dados Relacionados (PostgresSQL, DB2 e MySQL). 

 
Estágios: 
 

 PETROBRAS (Centro de Pesquisas e Desenvolvimento -- CENPES) - Análise e consistência de dados 
oceanográficos e meteorológicos (09/1996–03/1997) 

 Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (Marinha do Brasil) / Setor de Engenharia Oceânica - 
Desenvolvimento de estudos utilizando modelagem numérica (03/1996–12/1996). 

 Universidade Federal de Santa Catarina / Laboratório de Hidrologia Aplicada e Hidráulica Marítima/ 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - Estudos de propagação de ondas em águas rasas 
utilizando modelos numéricos; Manutenção de uma linha de fundeio de correntômetros e de um ondógrafo 
direcional do tipo Waverider (01/1996–02/1996). 

 Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (Marinha do Brasil) / Setor de Oceanografia Física e 
Meteorologia - Desenvolvimento de estudos relativos à propagação de ondas (01/1995–02/1995). 

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Departamento de Oceanografia - Análises de laboratório e 
estudos relativos à macroinfauna bêntica da Lagoa de Marapendi, RJ (08/1992–12/1992). 

 
 

Experiência Profissional: 
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (02/2007 a atual) 

 Oceanógrafa, participando das seguintes atividades: 
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 Assistente de Coordenação para formulação e implementação dos Programas Ambientais relativos a 
Implantação do Sistema de Produção de Óleo e Gás no Campo de Frade, Bacia de Campos – Fase de 
Instalação, para Chevron Brasil.  
 Assistente de coordenação nas  atividades de assessoria ao empreendedor no desenvolvimento do 

processo de licenciamento  do Sistema de Produção de Óleo e Gás no Campo de Frade, Bacia de Campos 
incluindo documentos de Respostas a Pareceres Técnicos para LP, LI, LPer (LO em execução), 
documentos complementares para atualização das definições de engenharia de projeto e de logística do 
empreendedor e elaboração de pedidos de anuências para Chevron Brasil.  
 Licenciamento Ambiental e Implementação de Programas Ambientais nas Atividades de Produção dos 

Campos de Bijupirá e Salema - Shell Brasil Ltda.  
 Licenciamento Ambiental do Sistema de Produção de Petróleo e Gás no Bloco BC-10, Bacia de Campos 

– Fase de preparação de Audiências Públicas -  Shell Brasil Ltda. 
 Implantação do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo, Campo de Frade, Bacia de Campos – 

Modelagem de Óleo e Cascalhos e Medidas Mitigadoras - Chevron Brasil Ltda. 
 Operações de Instalação de Estruturas Submarinas no Campo de Frade, Bacia de Campos, Fase I – 

Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - Chevron Brasil Ltda. 
 Relatórios Ambientais da Atividade Sísmica (RAAS), Pesquisa Sísmica Marinha nos Blocos BM-C-26 e 

BM-C-27, Bacia de Campos – Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - CGGVeritas Ltda. 
 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) de Dragagem do Canal de Acesso, Companhia Siderúrgica do 

Atlântico – Revisão dos relatórios de modelagem de disposição de sedimentos da ASA e da COPPETEC 
– CSA-Cia. Siderúrgica do Atlântico. 
 Relatório de avaliação de impactos da advecção, dispersão e deposição dos sedimentos descartados na 

região costeira adjacente à Baía de Sepetiba – avaliação dos resultados da modelagem realizada pela ASA. 
 Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário da GERDAU – relatório diagnóstico das áreas de 

meteorologia, climatologia, hidrografia, e oceanografia -  GERDAU S/A. 
 
Laboratório de Tecnologia Oceânica – LabOceano / COPPE / UFRJ (06/2004 a 10/2006) 

 Oceanógrafa, participando de: 
 Desenvolvimento de software de análise e processamento de ondas e sinais para análise de ensaios 

hidrodinâmicos com modelos de estruturas e equipamentos de atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás offshore. 
 Análise de dados de onda e outros sinais adquiridos em ensaios hidrodinâmicos. 

 
Applied Science Associates South America (12/2003 a 05/2004) 

 Oceanógrafa / Consultor Técnico na área de modelagem numérica (modelagem hidrodinâmica e modelagem 
de transporte e dispersão de poluentes, como petróleo e seus derivados) para a indústria de óleo e gás. 

 
Oceansat Tecnologia Espacial para Monitoramento Ambiental (11/2002 a 11/2003) 

 Oceanógrafa, responsável pela área de modelagem numérica (modelagem hidrodinâmica, de dispersão de óleo 
e de dispersão de cascalho e lama de perfuração) com a utilização dos seguintes modelos: SMS, RMA2, 
RMA4, GNOME, ADIOS, OCC e OSRA. 

 
ENSR International (11/2001 a 11/2002) 

 Oceanógrafa / Consultor Técnico, participando de: 
 Na área de modelagem hidrodinâmica e de dispersão de óleo trabalhando no período de março a abril de 

2002 junto à equipe americana na matriz da empresa ENSR INTERNATIONAL – Massachussets (EUA) 
– para a elaboração de Relatório de Controle Ambiental da El Paso. 
 Responsável pela área de modelagem hidrodinâmica e de dispersão de óleo, com a utilização dos seguintes 

modelos: SMS, RMA2, GNOME e ADIOS. 
 Responsável pela área de oceanografia física da empresa, atuando diretamente na elaboração de 

diagnósticos e caracterizações ambientais do meio físico, meteorologia e climatologia com diversos 
trabalhos realizados para o setor de óleo e gás. 

 
PETROBRAS (Centro de Pesquisas e Desenvolvimento -- CENPES) (03/1997 a 11/2001) 

 Oceanógrafa, com as seguintes atividades: 
 Responsável pela análise e qualidade dos dados meteoceanográficos coletados pela PETROBRAS ao 

longo da costa brasileira e seu armazenamento no banco de dados da empresa. 
 Geração de relatórios técnicos utilizados em projetos básicos de engenharia. 
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 Elaboração de estudos matemáticos e estatísticos com base em dados oceanográficos coletados pela 
PETROBRAS ao longo da costa brasileira. 
 Modelagem matemática de dispersão e monitoramento de manchas de óleo em áreas oceânicas e 

costeiras. 
 Desenvolvimento de rotinas para análise de dados oceanográficos. 

 
Atividades de Ensino: 
 

 Monitoria das disciplinas: Oceanografia Física Descritiva e Oceanografia Física Dinâmica - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro / Departamento de Oceanografia (03 a 12/1996) 

 
Projetos de Pesquisa: 
 

 Estudo da Refração e Difração de Ondas Oceânicas Superficiais na Praia de Itaoca, ES - Instituto de Estudos 
do Mar Almirante Paulo Moreira (Marinha do Brasil) / RJ (07 a 11/1996) 

 Análise de Massas d'Água na Bacia do Brasil - Universidade do Estado do Rio de Janeiro / RJ (08/1994 a 
07/1995) 

 Caracterização do Zoobentos na Lagoa de Marapendi - Universidade do Estado do Rio de Janeiro / RJ 
(08/1992 a 12/1992) 

 
 
Treinamentos / Embarques: 
 

 Rebocador “Astro Garoupa” (PETROBRAS) 72 horas (1997) - Recuperação, manutenção e relançamento de 
uma linha de fundeio com correntômetros ADCP. 

 Plataforma de Produção de Petróleo PAT-3 (PETROBRAS) 120 horas (1997) - Atualização e manutenção do 
sistema de aquisição de dados meteorológicos e oceanográficos da plataforma PAT-3 no Campo de Atum 
(costa do Ceará). 

 Navio Oceanográfico Antares (Marinha do Brasil) 240 horas (1993) - Aquisição de dados com CTD, coleta 
de amostras de água com garrafas de Niskin e Rosette, determinação da salinidade, coleta superficial de 
sedimentos com draga Gibbs, lançamento de XBTs, sondagem batimétrica e acompanhamento de navegação 
astronômica e eletrônica. 

 
Idiomas: 
 

 Português  
 Inglês  
 Francês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

196038 

CPF/CNPJ: 

028.335.707-08 

Emitido em: 

22/10/2008 

Válido até: 

22/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  CAROLINE IZABEL FISCH  
  Praia de Botafogo, 96/1407  
  Botafogo  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22250-040  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

7s9b.3xay.zca5.agbw 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: CLÁUDIO ALEXANDRE E AQUINO SANTANA 
Registro Profissional: CREA/RJ 96-1-20810-5 
Data de Nascimento: 17 de abril de 1972 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 623937 
 
Formação Profissional: 
 

 Engenheiro Florestal - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 1996 
 Mestre em Ciências Ambientais e Florestais - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 2001 

 
Conhecimento em Informática: 
 

 Domínio dos seguintes programas em ambiente Windows: Word, Excel, Power Point, Autocad R14, Autocad 
2000, Lotus Notes, Navegadores Internet Explorer e Netscape Navigator 

 Pacote em ambiente DOS FITOPAC, para análises fitossociológicas. 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA (2005 até a presente data) 

 Consultor Engenheiro Florestal, participando de diversos projetos em gerenciamento ambiental; Medidas 
Compensatórias e elaboração de Projetos 

 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (10/1996 a 2005) 

 Gerente de Manutenção de Áreas Reflorestadas, com as seguintes atividades: 
 Elaboração e execução de projetos de reflorestamento ecológico; 
 Elaboração e execução de projetos de delimitação de áreas de interesse ambiental; 
 Responsabilidade sobre 62 frentes de reflorestamento já implantadas; 
 Supervisão de estagiários; 
 Seleção de espécies para reflorestamento; 
 Treinamento de mão-de-obra. 

 

 PROJETO DESUSMO - Paty do Alferes/RJ (07 a 10/1996) 
 Levantamento fitossociológico em fragmentos florestais; 
 Líder de equipes de campo; 
 Analista de dados ambientais. 

 
Participação em Congressos e Afins: 

 8o Congresso Florestal Brasileiro, em São Paulo/SP, de 25 a 28 de agosto de 2003, tendo sido apresentador 
do trabalho “Fragmentos florestais urbanos e periurbanos: estudos na cidade do Rio de Janeiro”; 

 IV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, no Rio de Janeiro/RJ, de 16 a 20 de outubro de 2000; 

 Seminário Técnico de Pesquisa em Fragmentos na Mata Atlântica, na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, em 18 e 19 de outubro de 2000; 

 Workshop sobre a Revegetação da Macrobacia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ, de 12 a 14 de abril de 
2000, promovido pela FAPUR; 

 III Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, em Ouro Preto/MG, de 18 a 24 de maio de 
1997, tendo sido apresentador do trabalho em forma de poster “Levantamento florístico preliminar de 
florestas secundárias de encosta em Paty do Alferes – RJ”. 
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Trabalhos Publicados: 

 SANTANA, C.A.A.; LIMA, C.C.D.; MAGALHÃES, L.M.S. Fragmentos florestais urbanos e periurbanos: 
estudos na cidade do Rio de Janeiro. 8o Congresso Florestal Brasileiro. Anais em CD ROM, volume 1. São 
Paulo: SBEF, 2003. 

 FREIRE, J. M.; PORTELA, R.; SANTANA, C. A. A. Regeneração natural sob plantios com predominância 
de Leucaena leucocephala (Lam.) de Witt., Mimosa caesalpiniifolia Benth. e plantio com maior diversidade de 
espécies em Madureira, RJ. Sexto Congresso e Exposição Internacional Sobre Florestas – FOREST 2000 – 
Anais. Porto Seguro: Biosfera, 2000. 

 LIMA, C. C. ; SANTANA, C. A. A. ; MAGALHÃES, L. M. S. Estrutura e dinâmica da regeneração natural 
de florestas secundárias em encostas do Grande Rio. In: X Jornada Científica da UFRRJ, 2000, Seropédica. 
Anais da X Jornada Científica da UFRRJ. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2000. v. 
01. p. 143-144. 

 MAGALHÃES, L.M.S.;PIÑA-RODRIGUES, F.C.M.; BLOOMFIELD, V.K.; SANTANA, C.A. de A.; 
OLIVEIRA, R.T. de; SANTOS, M.C. dos; FRICKMANN, F.C.; CARVALHO, L.M. de; DÁVILA, M.S.G.; 
MARCONDES, N.; COSTA, S.R. da. Fragmentos de florestas secundárias em encostas, no município de 
Paty do Alferes, RJ. In: Workshop Nacional de Agricultura Sustentável em Regiões de Relevo Acidentado, 3, 
Anais. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1998. CD-ROM. 

 BLOOMFIELD, V. K.; SANTANA, C. A. A.; SANTOS, M. C.; DÁVILA, N. S. G.; MARCONDES, N.; 
CRUZ, F.; MAGALHÃES, L. M. S. Levantamento florístico preliminar de florestas secundárias em Paty do 
Alferes – RJ. Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, III. Ouro Preto: UFV, 1997. 

 BLOOMFIELD, V. K.; SANTANA, C. A. A.; CARVALHO, L. M.; D´ÁVILA, N. S. G.; OLIVEIRA, R. T.; 
MAGALHÃES, L. M. S. Estrutura de um fragmento de floresta secundária de encosta em Seropédica/ RJ. 
Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, III. Ouro Preto: UFV, 1997. 

 BLOOMFIELD, V. K. ; SANTANA, C. A. A. ; OLIVEIRA, R. T. et al. Levantamento preliminar de 
florestas secundárias de encosta em Paty do Alferes - RJ. In: XVIII Semana de Biologia da UFRRJ, 1997, 
Seropédica, RH. Resumos da XVIII Semana de Biologia da UFRRJ. Seropédica: Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, 1997. 

 BLOOMFIELD, V. K. ; SANTANA, C. A. A. ; CARVALHO, L. M. et al. Estrutura de um fragmento de 
floresta secundária de encosta em Seropédica. In: XVIII Semana de Biologia da UFRRJ, 1997, Seropédica, RJ. 
Resumos da XVIII Semana de Biologia da UFRRJ. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
1997. 

 D'ÁVILA, N. S. G. ; SANTANA, C. A. A. ; MAGALHÃES, L. M. S. . Estrutura e florística de mata 
secundária de encostas do Grande Rio. In: XXV Congresso Nacional de Engenharia Florestal, 1995, Recife, 
PE. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1995. 

 SANTANA, C. A. A. ; D'ÁVILLA, N. S. G. ; MAGALHÃES, L. M. S. . Estrutura e Florística de uma Mata 
Secundária dde encosta localizada em Campo Grande - Zona Oeste do Rio de Janeiro. In: III Jornada de 
Iniciação Científica da UFRRJ, 1994, Seropédica, RJ. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, 1994. 

 
Palestras e Cursos Ministrados: 

 Mini-curso “Reflorestamento”, ministrado nos dias 02 e 03 de julho de 2003 como parte da VIII Semana 
Acadêmica de Engenharia Florestal; 

 Palestra “Estrutura de pequenos fragmentos urbanos na cidade do Rio de Janeiro”, como parte da disciplina 
Manejo de Paisagens do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 
31 de janeiro de 2002; 

 Palestra “Estrutura de pequenos fragmentos urbanos na cidade do Rio de Janeiro”, como parte da disciplina 
Manejo de Paisagens do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 
28 de junho de 2001; 
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 Palestra “Estrutura e Florística de Três Fragmentos de Floresta Secundária na Cidade do Rio de Janeiro”, na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 01 de junho de 2001; 

 Palestra “Fitossociologia”, no Seminário Técnico Pesquisa em Fragmentos na Mata Atlântica, em Seropédica 
-18 de outubro de 2000; 

 Curso de capacitação em diagnósticos ambientais locais, para profissionais da Secretaria Municipal de 
Educação - 22 a 28 de abril de 1997. 

 
Participação em Bancas Examinadoras 

 2005 – Monografia de conclusão de curso de especialização – Sérgio Azevedo e Alexandre Monteiro. 
“Análise de uma perícia ambiental em área incorporada ao Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos”. 
UFRJ/IB/NCA 

 2004 – Monografia de conclusão de curso de graduação – Otávio Marques. “Atributos de Microbacias 
Resilientes”. UFRRJ/IF 

 2002 – Monografia de conclusão de curso de graduação – Cátia Cilene Dorneles de Lima. “Estrutura e 
Dinâmica da Regeneração Natural de Florestas Secundárias em encostas do Grande Rio”. UFRRJ/IF 

 2002 – Monografia de conclusão de curso de graduação – Leonardo Gradiski Neves. “Avaliação da eficiência 
de medidas conservacionistas nas Ilha da Madeira, Itaguaí-RJ”. UFRRJ/IF 

 
Idiomas: 

 Inglês 

 Espanhol 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

623937 

CPF/CNPJ: 

025.478.797-51 

Emitido em: 

10/11/2008 

Válido até: 

10/02/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Cláudio Alexandre de Aquino Santana  
  Praça Artur de Oliveira, 8 Bloco 2/403  
  Olaria  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  21031-370  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 
  Serviços Relacionados À Silvicultura 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

jzm9.753q.dqbz.k6dw 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: DANIELLE OLIVEIRA MUIÑOS 
Data de Nascimento: 07 de fevereiro de 1988 
Nacionalidade: Brasileira 
Cadastro Técnico Federal IBAMA: 2.289.095 
 
Formação Profissional: 
 

 Tecnologia e Gestão para Indústria de Petróleo e Gás -  Universidade Estácio de Sá - Julho de 2008 
 
Outros Cursos: 
 

 Windows 95, 98, 2000, ME e XP (utilização) 
 Office 97, 2000 e XP (Word, Excel, Power Point) - Avançado 
 Internet (navegação) e aplicativos em geral – Avançado 

 
 

Experiência Profissional: 
 

ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. 
 

 Participação no desenvolvimento do projeto do Sistema de Produção de Óleo e Gás no Campo de Frade, 
Bacia de Campos auxiliando na confecção de documentos de Respostas a Pareceres Técnicos para, LI, LO, 
documentos complementares para atualização das definições de engenharia de projeto para Chevron Brasil. 
(02/2008 até o presente) 

 Participação e desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos e acompanhamento do 
gerenciamento de resíduos gerados pela draga  envolvida na dragagem do Porto do Açu – RJ. Vistoria da 
draga, análise de documentos e dados, confecção de planilhas e quadros para controle e rastreabilidade dos 
resíduos, identificação do gerador, do transportador e verificação da conformidade quanto a destinação final.  

 Participação no Programa de Comunicação Social nas atividades de instalação de estruturas submarinas no 
Campo de Frade – RJ. Análise de planilhas e criação de banco de dados. 

 Elaboração do relatório de instalação das atividades de instalação submarinas no Campo de Frade, Bacia de 
Campos – RJ 

 Participação na elaboração do EIA –Pátio Logístico – Porto do Açu. Descrição de equipamentos e facilidades 
onshore e offshore do empreendimento. Confecção de planilhas e quadros. 

 
 
Idiomas: 
 

 Inglês  
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

2289095 

CPF/CNPJ: 

125.274.737-33 

Emitido em: 

05/12/2008 

Válido até: 

05/03/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  DANIELLE OLIVEIRA MUINOS  
  Rua Buarque de Macedo, 27/102  
  Flamengo  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22220-030  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Solo 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

5igr.bkwm.7sls.ylq9 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: DAVI HENRIQUE XAVIER BRANCO CARIONI RODRIGUES 
Data de Nascimento: 30 de dezembro de 1981 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.032.612 
 
Formação Profissional: 
 
♦  Bacharel em Oceanografia e Hidrologia pela Faculdade de Oceanografia (Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro), com complementação de estudos na Universidade de Miami/FLA, Estados Unidos da América, com 
ênfase em Gerenciamento Costeiro Integrado (2009) 
Monografia: Caracterização socioambiental de comunidades pesqueiras na baía de Guanabara como subsídio 
à elaboração de um novo modelo de gestão para a pesca artesanal local. 

 
Bolsas de Extensão: 
 
♦  Bolsa de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, supervisionada pelo professor PhD. David Man 

Wai Zee -  Rio de Janeiro, Brasil (03  a 12/ 2004) 
♦  Bolsa de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, supervisionada pelo professor PhD. David Man 

Wai Zee - Rio de Janeiro, Brasil (03  a 12/ 2003) 
 
Outros Cursos: 
 
♦  Curso de Inglês. Conclusão do curso Writing Made Simple oferecido pelo Centro de Cultura Anglo Americana – 

CCAA. Rio de Janeiro, Brasil - 2006 
 
♦  Curso de Inglês. Conclusão do Mastering English Course oferecido pelo Centro de Cultura Anglo Americana – 

CCAA. Rio de Janeiro, Brasil – 2006 
 
♦  TOEFL. Proficiência no idioma aprovado segundo os critérios para o ingresso no ensino superior Norte-

Americano. Rio de Janeiro, Brasil - 2002 
 
Experiência Profissional: 
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (2006 até o presente): 
 

 Execução e suporte de estudos, avaliação de impactos socioambientais e programas ambientais nas áreas de 
socioeconomia e oceanografia para Licenciamento Ambiental de infra-estrutura portuária e empreendimentos 
offshore¸ com participação nos seguintes projetos: 

 
 Programa de Comunicação Social, Educação Ambiental e Acompanhamento das Comunidades Vizinhas 

do Porto do Açu, LLX - São João da Barra, RJ (2008) 
 Relatório de Execução dos Projetos Ambientais. Operação de Instalação de Estruturas Submarinas no 

Campo de Frade,  Chevron - Rio de Janeiro, RJ (2008) 
 Relatórios Ambientais da Atividade Sísmica. Pesquisa Sísmica Marítima nos Blocos BM-C-26 e BM-C-27, 

na Bacia de Campos - CGGVeritas - Rio de Janeiro, RJ (2007) 
 Estudo de Impacto Ambiental. Operação e Dragagem de Manutenção do Terminal Marítimo Inácio 

Barbosa - Companhia Vale do Rio Doce. Barra dos Coqueiros, SE (2007) 
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Trabalhos Publicados: 
 
Apresentação do trabalho “Avaliação da Salubridade das Areias das Praias do Rio de Janeiro” – ENCOGERCO 
-  27 a 29 de novembro, 2006. Florianópolis, Brasil. 
 
Apresentação do trabalho “A Mídia Jornalística e o Meio Ambiente Urbano: o aspecto das praias do Município 
do Rio de Janeiro” - V Semana de Meio Ambiente - 01 a 04 de junho, 2004. Rio de Janeiro, Brasil.  
 
Apresentação do trabalho “Avaliação Temporal da Dispersão da Pluma de Poluente pelo Canal da Joatinga na 
Praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro” - V Semana de Meio Ambiente -  01 a 04 de junho, 2004. Rio de Janeiro, 
Brasil. 
 
Apresentação do trabalho “Análise Qualitativa dos Postos Revendedores de Combustível Situados na Bacia 
Contribuinte da Baía de Guanabara” - 12ª Semana de Iniciação Científica.  01 a 04 de dezembro, 2004. Rio de 
Janeiro, Brasil. 
 
Participação em Cruzeiros Científicos e Outros Projetos: 
 
Embarque Oceanográfico, 120 horas. Amazônia Azul: A Experiência Embarcada. Curso de extensão a bordo do 
N/OC Atlântico Sul da FURG. 5 a 9 de março, 2007 Rio Grande, Brasil 
 
Projeto Rondon. Realização de Oficinas Destinadas aos Pescadores do Município de Santo Antônio do Içá/AM, 
com temas em desenvolvimento local sustentável e gestão pública. 3 a 19 de fevereiro, 2006. Santo Antônio do 
Içá, Brasil.  
 
Semana Nauta de Responsabilidade Socioambiental. Participação na mesa redonda O Papel dos Estudantes no 
Âmbito da Responsabilidade Socioambiental. 26 a 28 de setembro, 2005. Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Embarque Oceanográfico, 120 horas. Interdisciplinary Survey Of The South Florida Coastal Waters Including Western 
Florida Bay, The Florida Keys, And The Southwest Florida Shelf (Miami To Naples), a bordo do RV Walton Smith. 7 a 11 
de fevereiro, 2005. Miami, EUA. 
 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

2032612 

CPF/CNPJ: 

097.178.847-22 

Emitido em: 

03/11/2008 

Válido até: 

03/02/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  DAVI HENRIQUE XAVIER BRANCO CARIONI RODRIGUES  
  Rua Senador Nabuco, 49 casa 4  
  Vila Isabel  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20551-230  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Recuperação de Áreas 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

4h3f.n2js.86wq.fx8d 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: DEBORAH BRONZ 
Profissão: Geógrafa 
Nacionalidade: brasileira 
Data de Nascimento: 09 de agosto de 1979 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 182.670 
 
Formação Profissional: 

 Graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ – Bacharelado (concluído em 
janeiro de 2001) e Licenciatura (trancado) 

 Mestrado em Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social – Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS / MN /UFRJ) (concluído em fevereiro de 2005).   

 Doutorado em Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social – Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS / MN /UFRJ). (ingresso em 2005 – em curso).  

 
Experiência Profissional Correlata: 
 
Como Consultora: 
 
Na Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (2007/2008): 

 Coordenação do Programa de Comunicação Social do Porto do Açu, envolvendo o mapeamento, diagnóstico 
e planejamento das linhas de comunicação junto à comunidade pesqueira e e trabalhadores rurais de São João 
da Barra, para estabelecimento de canal de comunicação entre a MMX e a comunidade local; implementação 
do programa com a realização de seções públicas nas diversas localidades do município, avaliação de 
resultados, e levantamento de posicionamento junto ao cliente  para as questões identificadas no processo de 
consulta publica e comunicação.   

 
Na Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente (2002/2007): 

 Responsável pela realização de estudos socioeconômicos e avaliação de impactos sócio-ambientais, para 
Licenciamento Ambiental offshore (Estudos Ambientais (EA), Relatórios de Controle Ambiental (RCA) e 
Estudos de Impacto Ambiental (EIA)), com participação nos seguintes projetos: 

 
 Estudo Ambiental para Aquisição de Dados Sísmicos Marítimos nas Bacias da Foz do Amazonas, 

Pará/Maranhão e Barreirinhas (Western Geco do Brasil) (abril de 2002 – julho de 2003); 
 Estudo Ambiental para Aquisição de Dados Sísmicos Marítimos nas Bacias do Ceará e Potiguar (Western 

Geco do Brasil) (maio de 2002); 
 Estudo Ambiental para Aquisição de Dados Sísmicos Marítimos nas Bacias de Campos, Santos e Espírito 

Santos (Western-Geco do Brasil) (junho de 2002 – maio de 2004); 
 Estudo Ambiental para Aquisição de Dados Sísmicos Marítimos no Bloco BM-S-15 – Bacia de Santos 

(Maersk Oil do Brasil) (outubro de 2002 – julho de 2003); 
 Estudo Ambiental para Aquisição de Dados Sísmicos Marítimos no Bloco BM-S-22 – Bacia de Santos 

(Amerada Hess Limitada) (abril de 2003 – outubro de 2003); 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-C-15 - Bacia de 

Campos (Ocean Energy) (outubro de 2002); 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-ES-1 – Bacia do 

Espírito Santo (ESSO Brasileira de Petróleo Limitada) (dezembro de 2001 – junho de 2002); 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-ES-9 - Bacia do 

Espírito Santo (ESSO Brasileira de Petróleo Limitada) (outubro de 2002); 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-C-4 – Bacia de 

Campos (Agip Oil do Brasil) (março de 2002 – janeiro de 2003); 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-FZA-1 – Foz do 

Amazonas (British Petrolium - BP Brasil) (setembro de 2003); 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-J-1 - Bacia do 

Jequitinhonha (Petrobras) (maio de 2003 – fevereiro de 2004); 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 54

 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-C-24 – Bacia de 
Campos (BHP Billiton) (dezembro de 2003); 
 Estudo de Impacto Ambiental para Atividade de Produção e Escoamento de Gás Natural no Bloco 

BCAM-40 – Bacia de Camamu (Petrobras) (dezembro de 2002). 
 Coordenação do Projeto de Comunicação Social para Implementação das Atividades de Levantamentos 

de Dados Sísmicos 3D, nos Campos de Marlim, na Bacia de Campos (outubro de 2004 - março de 2005). 
 Coordenação da equipe do Diagnóstico do Meio Socioeconômico do Estudo de Impacto Ambiental para 

ampliação do Terminal de Cabiúnas – TECAB da Petrobrás, em Macaé (novembro de 2006 - março de 
2007).  

 
Pela GAIA Meio Ambiente Ltda. e PROOCEANO (2004/2005): 

 Responsável pela realização de estudos socioeconômicos e avaliação de impactos sócio-ambientais, para 
Licenciamento Ambiental offshore, com participação nos seguintes projetos: 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-SEAL-4 – Bacia 

Sergipe Alagoas (Petrobras). (março a setembro de 2004) 
 Relatório de Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-SEAL-100– Bacia 

Sergipe Alagoas (Petrobras). (março e abril de 2005) 
 

Pela ENSR International e PROOCEANO, responsável pela realização de estudos socioeconômicos e avaliação 
de impactos socioambientais, para Licenciamento Ambiental offshore, com participação no projeto: “Relatório de 
Controle Ambiental para atividade de perfuração marítima no Bloco BM-BAR-3 – Bacia de Barreirinhas – 
Maranhão e Pará” (Devon). (fevereiro de 2004) 
 
Outras Atividades: 
 

 Coordenadora do Projeto “Diagnóstico das Comunidades Pesqueiras Afetadas pelas Obras de Ampliação da 
Refinaria da ALUMAR - São Luís do Maranhão”. Contratada pela ALCOA, através da Cooperativa de 
Trabalho Estruturar, núcleo de Meio Ambiente. (junho e julho de 2007) 

 Consultora da AGÊNCIA 21 no projeto Posicionamento Socioambiental da Companhia Siderúrugica do 
Atlântico – CSA. Coordenação do Processo de Diálogo Social conduzido entre a CSA e a população da 
região de entorno da baía de Sepetiba, onde está localizado empreendimento. Realização de encontros e 
reuniões com as lideranças locais, representantes de organizações da sociedade civil, do poder público e 
instituições privadas  para definição de políticas de compensação ambiental e social. (outubro de 2005 – 
fevereiro de 2007) 

 Integrante da equipe de pesquisa do projeto Nação e cultura política no Brasil e na Argentina desenvolvido 
por pesquisadores do Instituto de Altos Estúdios Sociales — IDAES /Argentina, e financiado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD, no contexto da pesquisa Fortalecimiento 
institucional del MERCOSUR: Política, Mujer, Cultura e Integración (abril e maio de 2005) 

 Aplicação de questionários sócio-econômicos com a população local da Serra da Bocaina/ Município de 
Bananal (SP), durante a participação no Projeto: Reabilitação de Áreas Degradadas para Ampliação das 
Coberturas Florestais da Mata Atlântica na Região da Serra da Bocaina — realização: ONG Pró-Bocaina, 
Laboratório GEOHECO/UFRJ e Fundo Nacional do Meio Ambiente / MMA. (janeiro e fevereiro de 1998) 

 

Pesquisa Acadêmica: 
 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu 

Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulada: PESCA E PETRÓLEO NA BACIA DE 
CAMPOS. Políticas de Licenciamento Ambiental no Mar: atores e visões. (fevereiro de 2005) 

 Monografia apresentada ao Departamento de Geografia da UFRJ, como requisito parcial a obtenção do grau 
de bacharel em geografia, intitulada: A COMISSÃO RONDON: civilização e progresso para o Território 
Nacional (fevereiro de 2001). 

 Estágio com Bolsa de Iniciação Científica (CNPq) sob orientação do Professor Antônio Carlos de Souza 
Lima, no Departamento de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional / UFRJ.  (maio de 
1999 a janeiro de 2001). 
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 Estágio com Bolsa de Iniciação Científica (CNPq) pelo Laboratório de Geohidroecologia – 
GEOHECO/UFRJ (do Centro de Ciências Matemáticas da Natureza- Departamento de  Geografia) – sob 
orientação da Professora Ana Luiza Coelho Netto. (abril de 1997 a abril de 1999) 

 

Publicações: 
 Anais da VII Reunião de Antropologia do Mercosul – RAM – Desafios Antropológicos. Apresentação do 

trabalho: Participação ou consulta? Práticas de negociação e políticas de compensação em processos de 
licenciamento ambiental; no GT “Política, Estado e Governo. Etnografia dos Processos Políticos”. (julho de 
2007). 

 Anais da VI Reunião de Antropologia do Mercosul – RAM - Identidad, Fragmentación y Diversidad. 
Apresentação do trabalho: Pesca e Petróleo na Bacia de Campos: políticas de licenciamento ambiental no 
mar; no GT “Sociedad y naturaleza en el Cono Sur: teorias antropológicas, practicas culturales y conflictos 
ambientales”. (novembro de 2005). 

 Anais da XXIV Reunião Brasileira de Antropologia — Nação e Cidadania, organizado pela Associação 
Brasileira de Antropologia — ABA. Apresentação do Trabalho: Meio Ambiente em Debate: descrição 
etnográfica de uma audiência pública.(julho de 2004).  

 Anais do XII Encontro Nacional de Geógrafos, organizado pela Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB). 
Apresentação do trabalho: A Comissão Rondon: civilização e progresso para o território brasileiro. (16 a 23 
de julho de 2000). 

 XXII Jornada de Iniciação Científica – Centro de Ciências Matemáticas da Natureza da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Apresentação do trabalho: A Comissão Rondon: civilização e progresso para o território 
brasileiro (novembro de 2000). 

 XXI Jornada de Iniciação Científica – Instituto de filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Apresentação do trabalho: O Museu Nacional, a Comissão Rondon e o indigenismo no Brasil 
(novembro de 1999). 

 Co-autoria em trabalho publicado nos anais do II SINAGEO – Simpósio Nacional de Geomorfologia, 
ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Trabalho: Mapeamento de Concavidades e 
Controle Estrutural no Médio Vale do rio Paraíba do Sul (RJ/SP) (novembro de 1998). 

 XX Jornada de Iniciação Científica – Centro de Ciências Matemáticas da Natureza da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Apresentação do Trabalho: A Pressão Urbana Sobre as Encostas do Maciço da Tijuca: 
uma ameaça a sustentabilidade da floresta  (novembro de 1998). 

 XIX Jornada de Iniciação Científica – Centro de Ciências Matemáticas da Natureza da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Apresentação do Trabalho: Dissecação Diferencial de Bacias de Drenagem no Médio Vale 
do Rio Paraíba do Sul (RJ/SP) (novembro de 1997). 

 

Composição de Banca: 
 Composição de Banca de Avaliação de Monografia apresentada ao Curso de Oceanografia do instituto de 

Geociências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, como requisito final para obtenção do 
grau de Bacharel em Oceanografia. Titulo do trabalho: Os Impactos Potenciais Durante a Instalação de uma 
Plataforma de Produção de Gás, Sobre a Pesca, na Bacia de Camamu-Almada – Bahia. Aluna: Grasiane Luz 
Mathias. Orientadora: Andréia M. L. Bentes. (abril 2006) 

 
Filme e Documentário: 

 Assistente de direção do filme O Grito dos Excluídos, direção de Pedro Lobito – curta-metragem, 
documentário, 17 min. O grito dos excluídos no dia da independência do Brasil. "O problema do país não é a 
pobreza mas a riqueza nas mãos de poucos". (2005) 

 Pesquisa para o documentário Nas redes do Dendê, produzido no contexto do estudo do “Perfil 
Socioeconômico e Político dos Municípios de Cairu e Valença”. O filme é um retrato das práticas econômicas 
dos grupos associados aos setores da pesca e do turismo desses municípios — Realização Biodinâmica 
Engenharia e Meio Ambiente por solicitação das empresas Petrobras, Queiroz Galvão e Petroserv. (2002) 

 Pesquisa para o documentário Opinião, produzido no contexto do estudo do “Perfil Socioeconômico e 
Político dos Municípios de Cairu e Valença”. No filme estão impressas as opiniões das lideranças locais sobre 
o projeto da construção de um gasoduto que seria implementado nas áreas marítimas próximas à costa dos 
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municípios citados. — Realização Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente por solicitação das empresas 
Petrobras, Queiroz Galvão e Petroserv. (2002) 

 Assistência de direção do documentário vulgo Sacopã, sobre remanescente da antiga Favela da Catacumba, 
atualmente poceiro de uma porção de terra na Rua Tabatingueira, local também conhecido como morro do 
Sacopã, que fica no bairro da Lagoa, Rio de Janeiro. O filme retrata a sua luta diária pela posse da terra que 
habita e o seu exercício de cidadania. A sua visão da cidade contrasta com a “imagem” que a população que o 
circunda — habitantes de um típico bairro da classe média carioca — possui de seu Antônio, o protagonista 
dessa história – realização Asteryscofilmes. (2000/2001) 

 Produção do filme Breve, direção de Pedro Bronz – curta metragem, ficção (super 8), 17 min. — realização 
Cineclube Pela Madrugada — (1998/1999) 

 
 
Idiomas: 

 Português 
 Inglês 
 Espanhol 
 Francês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

182670 

CPF/CNPJ: 

082.611.637-09 

Emitido em: 

11/12/2008 

Válido até: 

11/03/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Deborah Bronz  
  Rua Cardoso Junior 327/201  
  Laranjeiras  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22245-000  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Uso do Solo 
  Controle da Poluição 
  Controle da Poluição 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Controle da Poluição 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

x2ai.5bqj.bfec.78et 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: GABRIELA REBELLO MARTINS 
Data de Nascimento: 17 de fevereiro de 1986 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.648.554 
 
Formação Profissional: 

 Bacharelado em Geografia – Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ (2008) 
 Especialização em Políticas Públicas e Planejamento Urbano – Universidade Federal do Rio de Janeiro (em 

andamento) 
 Curso de curta duração em O Estado do Rio de Janeiro Em Foco - Universidade Federal Fluminense, UFF, 

Niterói, RJ (2004) 
 Curso de curta duração em Geografias da Cultura - Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, RJ 

(2004) 
 Curso de curta duração em Visões sobre as Recentes Alterações Ambientais. - Universidade Federal 

Fluminense, UFF, Niterói, RJ (2005) 
 Curso de capacitação em Monitor Ambiental - Programa de Educação Ambiental do Clube da Árvore 

Projetos Ambientais, PEACA, Brasil (2006) 
 Curso de curta duração em Mini-curso "A Geografia e os geógrafos no Brasil" - Universidade Federal 

Fluminense, UFF, Curso de curta duração em Técnicas de GPS aplicadas ao meio ambiente -Universidade 
Estácio de Sá, UNESA, Rio De Janeiro (2007) 

 
 
Experiência Profissional: 
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (2008 até a presente data):  
  

 Estagiária, participando da Implementação dos Programas Ambientais do Porto do Açu, no Distrito de Açu – 
Município de Campos, RJ 

 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos-IPP (2007/2008): 
 

 Estagiária da Diretoria de Informações Geográficas – Departamento de Sociodemografia. 
 

Arquivo Nacional – NA (2005/2006): 
 

 Estagiária do Departamento de Cartografia. 
 
 
Trabalhos Publicados em Anais de Eventos 
 
MARTINS, G. R., PORTO, B. P. A., CAVALLINI, M., NASCIMENTO, L. C., CRUZ, V. M. F. 
Proposta de utilização da Bacia hidrográfica do rio Jacaré em projetos de Educação Amabiental In: 2° Congresso 
Acadêmico sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 2006, Niterói. 
Anais do 2° Congresso Acadêmico sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. , 2006.  
 

ALEXANDRE, H. N., FREIRE, T. Q., MARTINS, G. R., PORTO, B. P. A., ROSAS, R. O. 
Crescimento Urbano e Degradação da Cobertura Vegetal da Bacia do Rio Jacaré, Niterói-RJ In: XI Simpósio 
Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2005, São Paulo. 
Anais do XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. , 2005. v.XI.  
 

MARTINS, G. R., OLIVEIRA, C. S., ALEXANDRE, H. N. 
Recursos Audio Visuais como Ferramenta complementar ao ensino de geografia ministrado no curso 
PreVestUniSol (Pré-Vestibular Universidade Solidária da UFF) In: XII Semana de Extensão da Universidade 
Federal Fluminense, 2007, Niterói. 
Anais da XII Semana de Extensão da Universidade federal Fluminense. , 2007.  
 

PETITO, A. P. B., MARTINS, G. R., ALEXANDRE, H. N., OLIVEIRA, C. S. 
Recursos audiovisuais: Uma Contribuição para o Ensino de Geografia In: Seminário Integrado de Prática 
Pedagógica, 2007, Niterói. 
Anais do Seminário Integrado de Prática Pedagógica. , 2007.  
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MARTINS, G. R. 
“De Volta à Cidade” – Transformações Recentes nas Áreas Centrais das Grandes Cidades In: Mostra de 
Monitoria da Universidade Federal Fluminense, 2006, Niterói. 
Anais da Mostra de Monitoria da Universidade Federal Fluminense. , 2006.  
 

MARTINS, G. R., OLIVEIRA, M.P. 
“De Volta à Cidade” – Transformações Recentes nas Áreas Centrais das Grandes Cidades In: IX Encontro de 
Geociências, 2006, Niterói. 
Anais do GEOUFF 2006. , 2006.  
 

ALEXANDRE, H. N., FREIRE, T. Q., MARTINS, G. R., ROSAS, R. O. 
Educação Ambiental como Instrumento de Conscientização da Importância das APP's: região das lagunas e 
florestas, Niterói-RJ In: V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, 2006, Joinville. 
Anais do V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental. , 2006.  
 

FREIRE, T. Q., MARTINS, G. R., ALEXANDRE, H. N., ROSAS, R. O. 
Montagem de uma Experimentoteca de Solos: a educação ambiental voltada para o ensino fundamental e médio 
In: V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, 2006, Joinville. 
Anais do V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental. , 2006.  
 

ROSAS, R. O., MARTINS, G. R. 
O impacto pluvial sobre as encostas de município de Niterói: os eventos ocorridos no verão 2005-06 In: XI 
Semana de Extensão da Universidade Federal Fluminense, 2006, Niterói. 
Anais da XI Semana de Extensão da Universidade Federal Fluminense. , 2006.  
 
CRUZ, V. M. F., CABRAL, D. H., MARTINS, G. R., CAVALLINI, M., ROSAS, R. O. 
Processo Erosivo e Respostas nos Canais Fluviais da Bacia do Rio Mato-Grosso, Saquarema-RJ In: VI Simpósio 
Nacional de Geomorfologia, 2006, Goiânia. 
Anais do VI Simpósio Nacional de Geomorfologia , 2006.  
 

MARTINS, G. R., FREIRE, T. Q., ALEXANDRE, H. N., ROSAS, R. O. 
Proposta de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré, Niterói-RJ In: V Congresso Ibero-
Americano de Educação Ambiental, 2006, Joinville. 
Anais do V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental , 2006.  
 

CABRAL, D. H., ALEXANDRE, H. N., FREIRE, T. Q., MARTINS, G. R. 
Proposta de Educação Ambiental para a População Residente na Área de Risco no Morro do Preventório, 
Niterói-RJ In: Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, 2006, Joinville. 
V Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental , 2006.  
 

ALEXANDRE, H. N., MARTINS, G. R., FREIRE, T. Q., ROSAS, R. O. 
Análise dos fatores condicionantes dos movimentos de massa em algumas encostas do município de Niterói-RJ 
In: Simpósio de Geologia do Sudeste 2005, 2005, Niterói. 
Anais do Simpósio de Geologia do Sudeste  2005.  
 

ROSAS, R. O., MARTINS, G. R., FREIRE, T. Q., ALEXANDRE, H. N. 
Impacto da Implantação da Reserva Darcy Ribeiro sobre População da Região de Pendotiba, Niterói - RJ In: 
Agenda Acadêmico-Científica 2005, 2005, Niterói. 
Anais da X Semana de Extensão da Universidade Federal Fluminense. , 2005.  
 
Apresentação de Trabalhos 
 

MARTINS, G. R., OLIVEIRA, C. S., ALEXANDRE, H. N. 
Recursos Audio Visuais como Ferramenta complementar ao ensino de Geografia ministrado no curso 
PreVestUniSol (Pré-Vestibular Universidade Solidária da UFF), 2007.  (Comunicação,Apresentação de Trabalho) 
 

MARTINS, G. R., OLIVEIRA, M.P. 
“De Volta à Cidade” – Transformações Recentes nas Áreas Centrais das Grandes Cidades, 2006.  
(Comunicação,Apresentação de Trabalho) 
 

ROSAS, R. O., MARTINS, G. R. 
O impacto pluvial sobre as encostas de município de Niterói: os eventos ocorridos no verão 2005-06, 2006.  
(Comunicação,Apresentação de Trabalho) 
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ROSAS, R. O., MARTINS, G. R., LUIS, J. 
Impacto da implantação da reserva Darcy Ribeiro sobre População da Região de Pendotiba, Niterói - RJ, 2005.  
(Comunicação, Apresentação de Trabalho) 
 

PETITO, A. P. B., MARTINS, G. R., OLIVEIRA, C. S. 
RECURSOS AUDIOVISUAIS: Uma contribuição para o ensino de Geografia, 2007.  (Seminário,Apresentação 
de Trabalho) 
 

MARTINS, G. R. 
“De Volta à Cidade” – Transformações Recentes nas Áreas Centrais das Grandes Cidades, 2006.  
(Seminário,Apresentação de Trabalho) 
 

PORTO, B. P. A., ROSAS, R. O., MARTINS, G. R. 
Crescimento Urbano e Degradação da Cobertura Vegetal da Bacia do Rio Jacaré, Niterói-RJ, 2005.  
(Simpósio,Apresentação de Trabalho) 
 
 

Participação em Eventos 
 

 Apresentação de Poster / Painel no(a) XII Semana de Extensão da Universidade Federal Fluminense, 2007.  
(Encontro) 

 Recursos Áudio-Visuais como ferramenta complementar ao ensino de Geografia ministrado no curso 
PreVestUniSol (Pré-Vestibular Universidaee Solidária da UFF).  

 Apresentação Oral no(a) Seminário Integrado de Prática Pedagógica, 2007.  (Seminário) 
 Recursos audiovisuais.  
 VII Encontro Nacional da ANPEGE, 2007.  (Encontro) 
 Apresentação Oral no(a) Mostra de Monitoria da Universidade Federal Fluminense, 2006.  (Seminário) 
 “De Volta à Cidade” – Transformações Recentes nas Áreas Centrais das Grandes.  
 Apresentação de Poster / Painel no(a) IX Encontro de Geociências, 2006.  (Encontro) 
 “DE VOLTA À CIDADE” – TRANSFORMAÇÕES RECENTES NAS ÁREAS CENTRAIS DAS 

GRANDES CIDADES.  
 Apresentação de Poster / Painel no(a) Xi Semana de Extensão da Universidade Federal Fluminense, 2006.  

(Seminário) 
 O impacto pluvial sobre as encostas do município de Niterói: os eventos ocorridos no verão 2005-06.  
 Apresentação de Poster / Painel no(a) XI Símposio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2005.  (Simpósio) 
 Crescimento Urbano e Degradação da Cobertura Vegetal da Bacia do Rio Jacaré, Niterói-RJ.  
 Apresentação de Poster / Painel no(a) X Semana de Extensão da Universidade Federal Fluminense, 2005.  

(Seminário) 
 Impacto da implantação da Reserva Darcy Ribeiro sobre população da Região de Pendotiba, Niterói-RJ.  
 Agenda Acadêmico-Científica 2005, 2005.  (Encontro) 
 VIII Encontro de Geociências, 2004.  (Seminário) 
 Agenda Acadêmico-Científica 2004, 2004.  (Encontro) 

 

 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
 Espanhol 
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Nr. de Cadastro: 

2648554 
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22/10/2008 

Válido até: 

22/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
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  Anchieta  
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  21630-240  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Recuperação de Áreas 
  Uso do Solo 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
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específicada neste certificado, o interessado deverá 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: GIULIANO GUILHERME CARLONI 
Carteira de Identidade: IFP 10970977-4 
Data de Nascimento: 20 de setembro de 1977 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 589.166 
 
Formação Profissional: 

 MSG – Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão (Gestão Ambiental) no Laboratório de Tecnologia, 
Gestão de Negócios e Meio Ambiente – LATEC, órgão ligado ao Centro Tecnológico da UFF (em 
andamento). 

 MBA – Oganizações e Estratégia no Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente – 
LATEC, órgão ligado ao Centro Tecnológico da UFF (em andamento). 

 Oceanógrafo, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 2004  
Monografia:  Acompanhamento do Impacto por Óleo sobre a Fauna Bentônica da zona entremarés de 
Costões Rochosos da Ponta do Gambelo, Angra dos Reis - RJ. 

 Mergulhador autônomo pela PDIC 
 Operador radiotelefonista pela ANATEL 

 
Outros Cursos 

 Exploração e Produção de Petróleo no Mar (carga horária: 24 horas) – COPPE/~UFRJ, Rio de Janeiro,  09 – 
10/2006 

 Design Participativo para Tecnologia de Pesca (carga horária: 2 horas) -  COPPE – UFRJ, Rio de Janeiro - 
27/08/2004  

 Agências Municipais de Gerenciamento Costeiro e Oceânico (carga horária: 2 horas)  - COPPE – UFRJ, Rio 
de Janeiro - 25/08/2004 

 Biogeoquímica de Ambientes Costeiros  (Carga horária: 30 horas) - Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental – UFF, Niterói - 11 – 12/2003  

 Ecologia Química (carga horária: 30 horas)  - Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental – UFF, 
Niterói - 08 – 10/2003  

 Redação Científica (carga horária: 30 horas) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental – UFF, 
Niterói - 03 – 05/2003  

 Dinâmica Ambiental da Baía de Guanabara (Carga horária: 20 horas) - Curso de Extensão de Férias VIII – 
UFF, Niterói - 07/1999 

 Biologia de Tubarões e Raias (carga horária: 10 horas) - Centro Acadêmico de Oceanografia – UERJ, Rio de 
Janeiro - 06/1997  

 Ecotoxicologia de Ambientes Aqüáticos (carga horária: 20 horas) - X Semana Nacional de Oceanografia, 
Itajaí – SC - 10/1997  
 

Área de Atuação 
 Oceanografia biológica, ecologia e zoologia. Linha de pesquisa no  estudo das comunidades bentônicas, e 

suas relações com as variáveis físicas químicas e geológicas, gerando subsídios para avaliação de impacto 
ambiental, caracterização e avaliação de atividades e tecnologias  de pesca. Licenciamentos ambientais para as 
atividades de produção, exploração de petróleo e dragagens, respostas a Pareceres Técnicos do IBAMA, 
implementação de Programas Ambientais em atividades de produção e exploração de petróleo licenciadas e 
relações interinstitucionais. 

 
 
Experiência Profissional: 
 
Na Ecologus Engenharia Consultiva Ltda.: 

 Gerente operacional da implementação e execução dos Programas Ambientais (Projeto de Controle da 
Poluição, Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores e Projeto de Comunicação Social) para a 
Implantação do Sistema de Produção de Óleo e Gás no Campo de Frade, Bacia de Campos – Fase de 
Instalação. (11/2007 até o presente). 
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 Participação na elaboração de documentos de resposta a Pareceres Técnicos, documentos complementares e 
anuências relativos ao processo de licenciamento para a Implantação do Sistema de Produção de Óleo e Gás 
no Campo de Frade, Bacia de Campos.  (10/2007 até o presente). 

 Gerente operacional da implementação e execução dos Programas Ambientais para a Pesquisa Sísmica nos 
Blocos BM-C-26 e BM-C-27, Bacia de Campos para CGG do Brasil. (01/2007 até o presente) 

 Participação na elaboração dos Estudos Ambientais para Licenciamento Ambiental de Dragagem de 
Manutenção no Terminal Marítimo Inácio Barbosa em Sergipe para Companhia Vale do Rio Doce. (03/2006 
a 01/2007). 

 Participação na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 
EIA/RIMA para a Atividade de Produção de Petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos. Ecologus 
Engenharia Consultiva para Chevron Brasil Ltda. (2006). 

 Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores, referente à fase de produção do Projeto Bijupirá & 
Salema, na Bacia de Campos. Embarque no FPSO Fluminense de 14/06 a 16/06/06, para a Shell Brasil 
(2006). 

 Participação na elaboração do Diagnóstico do Meio Biótico, Meio Físico e Caracterização da Atividade 
Pesqueira do Estudo de Impacto Ambiental para a atividade de perfuração de Petróleo e Gás no Bloco BM-J-
2, na Bacia de Jequitinhonha para a Queiroz Galvão Perfurações SA. (2006) 

 Participação na Elaboração do Relatório Ambiental (RA) da operação de dragagem de manutenção no 
Terminal Portuário de Ponta da Madeira, para a Companhia Vale do Rio Doce SA. (2006). 

 Participação na elaboração do diagnóstico do Meio Biótico, Meio Físico e Caracterização da Atividade 
Pesqueira do Estudo de Impacto Ambiental para a atividade de produção de petróleo e gás no Bloco BC-10, 
na Bacia de Campos, para a Shell Brasil (2006) 

 Participação na Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto do 
Meio Ambiente (RIMA) do Terminal Portuário Centro Atlântico, para a CVRD (12/2005) 

 Participação na elaboração do Diagnóstico do Meio Biótico, Meio Físico e do levantamento socioeconômico 
de campo para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), para a atividade de pesquisa sísmica em 
águas rasas nos blocos BM-C-26 e BM-C-27 na Bacia de Campos. CGG Marine do Brasil. (2005). 

 Participação na elaboração do Diagnóstico do Meio Biótico, Meio Físico e do levantamento socioeconômico 
de campo para elaboração do Relatório de Controle Ambiental da Atividade de perfuração marítima no bloco 
BM-C-8, na Bacia de Campos.  Devon Energy Corporation. (2005). 

 Revisão dos estudos do meio biótico do Relatório de Controle Ambiental para Exploração e Perfuração do 
Bloco BM-C-28, Bacia de Campos, para a Petrobrás (2005) 

 Elaboração do Projeto de Monitoramento da Biota que integra o Plano de Controle Ambiental de Sísmica, 
para a Multiwave Serviços de Geofísica Ltda. (2005). 

 Participação no Projeto de Controle da Poluição da Atividade de perfuração marítima na área do Bloco BM-
C-5 na Bacia de Campos, para a ChevronTexaco. (2005). 

 Participação no Projeto de Treinamento de Trabalhadores da atividade de perfuração marítima na área do 
Bloco BM-S-7 na Bacia de Santos, para a ChevronTexaco. (2005). 

 Revisão do Estudo de Impacto Ambiental para obtenção de licença de instalação (LI) para instalação e 
produção da Bacia Potiguar (Campo de Siri), RN , para a Petrobras  (2005) 

 Elaboração da Avaliação de Impactos de 8 Solicitações de Anuência para realização de atividades de 
produção de petróleo (substituição, interligação e remanejamento de estruturas de escoamento submarinas) 
de Unidades Estacionárias de Produção (UEP): P-8 / P-15, P-27 / P-37, P-07 / PCE-01, RO-50 e FPSO-
MLS, para Petrobras (UN-BC; UN-RIO) 2004/ 2005.   

 Revisão do Estudo Ambiental, no processo de licenciamento de operação, para implantação de atividades de 
levantamentos de dados sísmicos marítimos 3D, não exclusivos, na Bacia de Santos, para CGG do Brasil 
Participações Ltda. (2004). 

 
Como Consultor Independente: 
 
No Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental – UFF, como Pesquisador (04 a 07/2003): 

 Participação na  Avaliação de Impacto Ambiental Causado por Indústria de Celulose e Papel no Córrego 
Cágado e Rio Pomba – MG, Brasil. Elaboração de artigo com análise dos laudos técnicos. 
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No Projeto Costão – UERJ/PETROBRAS, como Coordenador/Bolsista de iniciação científica PETROBRAS 
(11/1998 – 01/2003) 

 Biomonitoramento de costões e praias adjacentes ao Terminal Petrolífero de Angra dos Reis, RJ. Trabalhos 
de educação ambiental em escolas. Elaboração de relatórios e trabalhos científicos. 

 
Na PETROBRAS (10/2001 e 07-12/2002): 

 Consultor: Análise sócio-ambiental dos efeitos da obra de substituição de oleodutos no trecho Mangaratiba-
Angra dos Reis e Freguesia-Bancários (Ilha do Governador), RJ. Trabalhos com a comunidade. Elaboração 
de relatórios e laudos técnicos. 

 Caravana da Cidadania – PETROBRAS (06/2000 – 12/2001) - Consultor: Exposição e palestras em 
comunidades atravessadas por sistemas de dutos da PETROBRAS. Elaboração de relatórios e laudos 
técnicos. 

 Terminal Petrolífero da Ilha D’Água – Baía de Guanabara, RJ - 12/2001) - Consultor: Análise quali-
quantitativa da macrofauna bêntica da região entremarés de costões rochosos adjacentes ao Terminal 
Petrolífero da Ilha D’Água. Elaboração de relatório. 

 PETROBRAS (08/2000; 08/2001; 05/1999) - Bolsista de iniciação científica PETROBRAS: Vistoria 
ambiental após derrame de óleo no Terminal Petrolífero de Angra dos Reis, RJ. Elaboração de laudos 
técnicos. 

 
No Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) – Ilha Grande/UERJ (07/1999 e 
02/2000) 

 Estágio voluntário: Estudo da dinâmica sedimentar de praias na Ilha Grande, RJ. 
Departamento de Oceanografia-UERJ/PETROBRAS - 59H-07/1998 

 Estágio voluntário: Embarque em Campanha do Projeto Bacia de Campos – Cabiúnas. Coleta de dados 
oceanográficos, utilizando aparelhos como CTD, correntômetros e correntógrafos; coleta de dados 
meteorológicos; coleta de água e sedimentos. 

 
Participação em Eventos: 

 25 – 27/08/2004 – I Seminário de Gestão Socioambiental para o Desenvolvimento Sustentável da 
Aqüicultura e da Pesca no Brasil Local: COPPE – UFRJ, Rio de Janeiro 

 08 – 10/09/2003 – III Encontro Verde das Américas - Local: Auditório do BNDES, Rio de Janeiro. 
 5 e 6/11/2002 – I Simpósio de Ciências Ambientais-Impactos da Indústria do Petróleo - Local: Auditório do 

BNDES, Rio de Janeiro. 
 26 a 28/09/2001 – 5a Mostra de Extensão-Sub-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ - Local: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 28 e 29/08/2001 – II Fórum Ambiental Pró Rio-Meio Ambiente e a Indústria do Petróleo - Local: Auditório 

do BNDES, Rio de Janeiro. 
 22 e 23/11/2000 – I Fórum Ambiental Pró Rio-Baía de Guanabara e Lagoa Rodrigo de Freitas: Problemas e 

Soluções Local: UERJ, Rio de Janeiro. 
 29 a 03/11/2000 – XIII Semana Nacional de Oceanografia – “500 Anos de Mar Brasileiro” - Local: 

Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí. 
 7 a 13/11/1999 – XII Semana Nacional de Oceanografia – “O Desenvolvimento da Oceanografia no Brasil: 

A Integração na Busca da Qualidade” - Local: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 17/12/1998 – Seminário – Desafios e Oportunidades do Mar no Estado do Rio de Janeiro - Local: Armazém 

I (Cais da Praça Mauá) 
 26 a 28/10/1998 – II Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental – “Gerenciamento de Resíduos e 

Certificação Ambiental” Local: PUC de Porto Alegre, RS 
 18 a 24/10/1998 – XI Semana Nacional de Oceanografia – “Oceanografia e suas Interfaces” - Local: 

Fundação Universidade do Rio Grande, Rio Grande. 
 
Idiomas: 

 Inglês 
 Espanhol 
 Francês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

589166 

CPF/CNPJ: 

078.163.447-40 

Emitido em: 

29/10/2008 

Válido até: 

29/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Giuliano Guilherme Carloni  
  Rua Dr. Herotides de Oliveira, 2/1401  
  Icaraí  
  NITEROI/RJ  
  24230-230  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

ryb5.z17y.fieh.52hl 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: GREICIELI SANTANNA DE MATTOS 
Data de Nascimento: 26 de dezembro de 1978 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 980.117 
 
Formação Profissional: 
 
♦ Curso Politécnico em Gestão Ambiental – Faculdades Estácio de Sá, Niterói- RJ (em andamento) 
 

Conhecimento em Informática: 
♦ Windows 
♦ Microsoft Word 
♦ Excel 
♦ ARCGIS 
♦ Autocad 
♦ Microstation 
♦ Internet 
 
Experiência Profissional: 
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (2006 até o presente): 

 Técnica em Sistema de Informações Geográficas, elaborando: 
 Execução de ortofotos georreferenciadas 
 Confecção de mapas baseados em ARCGIS 
 Confecção de plantas e mapas em Sistema CAD (Autocad e Microstation) 
 Georreferenciamento de projetos 

 
LANDSCHAFT Consultores Associados S/C Ltda. (1994/2006) 

 Técnica em Sistema de Informações Geográficas, elaborando serviços cartográficos para todos os     trabalhos 
desenvolvidos pela empresa.  
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

980117 

CPF/CNPJ: 

080.714.557-25 

Emitido em: 

29/10/2008 

Válido até: 

29/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Greicieli Santanna de Mattos  
  Rua Zilda Quintão, 194 c-2  
  Porto Novo  
  SAO GONCALO/RJ  
  24435-790  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 
  Gestão Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

9mf2.cykl.3lhx.1n41 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: GUSTAVO QUEIROZ DA SILVA 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.458.829 

 
Síntese de Qualificações: 
 

 Sete anos de atuação na área de Informática, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. 
 Experiência em coordenação de equipe para georreferenciamento, ortorretificação, mosaicagem e 

equalização. 
 Apoio técnico ao Geomarketing elaborando relatórios de consultas ao cliente em relação aos produtos 

oferecidos pela empresa e consultorias técnicas em relação a imagens de satélite: Ikonos, landsat, Cbers, Spot 
e Quickbird.  

  Experiência no processamento digital de imagens orbitais através de procedimentos como 
georreferenciamento, ortorretificação, tratamento radiométrico, mosaicagem, equalização. 

  Classificação supervisionada e não supervisionada, e geração de indicadores ambientais com o suporte em 
sensoriamento remoto. 

 Restituição digital, edição dos dados e controle de qualidade em produtos aerofotogramétricos. 
 Desenvolvimento de projetos baseados em imagens de satélite e produção de base cartográfica. 

 
 
Formação:  

 Geografia – Universidade Estácio de Sá – (Cursando) 
 Ciências da Aeronáutica – Universidade Bráz Cubas  

 
Cursos e Treinamentos: 

 Auto Cad 2000 - Escola Plocad. 
 Erdas, Arcgis e Microstation - Imagem.  
 Spring e Sigmun - Funcate. 
 Envi 4.2, Photoshop, Er Mapper e Corel Draw  
 Inglês Intermediário. 
 Windows Xp, Pacote Office etc. 

 
Conhecimentos Específicos: 

 Windows 98, 2000, XP. 
 Sistema Cad -Microstation, Auto Cad 2000. 
 Soluções Erdas.  
 MapInfo. 
 Arcgis  
 Photoshop e Corel Draw. 
 Spring 
 Envi  

 
 
Histórico Profissional: 
 
 2006 

 Golder Associates 
 
2004 a 2006 

 Gisplan - Tecnologia da Geoinformação.  
     Analista de Geoprocessamento 
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2003 a 2004 
 Infostrata - SA. 

     Analista de Imagens III 
 
2000 a 2003 

 Imagem - Soluções de Inteligência Geográfica.  
     Técnico em Geoprocessamento.  
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CURRICULUM VITAE 
Nome: ISABELLA FORTES DE AZEVEDO 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.959.810 
 
Formação Profissional: 
 

 Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008) 
 Graduação em Oceanografia - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2004) 
 Aluna de Intercâmbio pelo Departamento de Políticas Marinhas - Universidade de Miami -  Miami, FL, EUA 

(01 a 06/2003) 
 
Conhecimento em Informática: 
 

ArcGIS, ENVI, ERDAS IMAGINE, Grapher, MatLab, Microsoft Office, MIKE 21, Spring, SisBAHIA, Surfer. 
 
 

Bolsas e Estágios 
 Bolsista CAPES (Ago 2005 – Jul 2007)  - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 Estagiária de Geoprocessamento (Jul 2003 – Ago 2004) -OceansatPEG S.A.,Rio de Janeiro, RJ 
 Bolsista CAPES, participante do convênio CAPES-FIPSE “Consórcio entre Brasil e Estados Unidos em 

Política Marinha” – (Jan – Maio 2003) - Universidade de Miami -  Miami, FL, EUA  
 Monitora de Oceanografia Geológica I e II  (Mar – Dez 2002) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 Estagiária do projeto SISPRES (Mar – Ago 2002) -Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

(IEAPM) Arraial do Cabo, RJ 
 Estagiária do National Marine Fisheries Service (Jan – Mai 2003) - National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) - Miami, FL, EUA 
 Estagiária do projeto MAQUA. (Ago 2000 – Mar 2001) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
Experiência Profissional: 
 

Ecology Brasil (Jan – Dez 2007) - Valença, BA 
 Projeto: Monitoramento do Impacto Ambiental da Implantação dos Sistemas de Produção e Escoamento de 

Gás Natural e Perfuração do Bloco BCAM-40 na Bacia de Camamu. Monitoramento ambiental através de 
levantamento de perfis topográficos no arco praial adjacente ao campo de Manati, observações 
oceanográficas e coleta de sedimentos. 

 

Ecology Brasil (Dez 2007) – Rio de Janeiro, RJ 
 Projeto: Monitoramento do Impacto Ambiental da Implantação dos Sistemas de Produção e Escoamento de 

Gás Natural e Perfuração do Bloco BCAM-40 na Bacia de Camamu. Elaboração do Parecer Técnico 
“Monitoramento Ambiental da Praia de Guaibim (Valença, BA): Análise de Dados Geomorfológicos e 
Oceanográficos – Outubro de 2005 a Novembro de 2007”. 

 

Embarques: 
 

27 Ago – 12 Set 2002 - Navio de Pesquisa “Satro 25”, PEG-Service Ltda. 
 Projeto: Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção. Bacias de Santos, Campos e Espírito 

Santo. ATIVIDADES: Monitoramento ambiental através de amostragem de água, plâncton e sedimentos. 
Tempo total de embarque: 408 horas. 

27 Nov – 04 Dez 2001 Navio Oceanográfico “Antares”, Marinha do Brasil 
 Operação Oceano Leste I. ATIVIDADES: Coleta de sedimentos e plâncton; perfilagem com CTD; e 

desempenho de atividades na área de navegação. Pré-processamento dos dados coletados. Tempo total de 
embarque: 192 horas. 

 
 

Idiomas: 
 Português  
 Inglês  
 Espanhol 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

1959810 

CPF/CNPJ: 

090.465.437-06 

Emitido em: 

18/12/2008 

Válido até: 

18/03/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Isabela Fortes de Azevedo  
  Rua Capistrano de Abreu, 28/904  
  Humaitá  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22271-000  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

zige.y7r9.3gc6.jz62 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: IURI VERÍSSIMO DE SOUZA 
Data de Nascimento: 20 de outubro de 1980 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.193.083 
 
Formação Profissional: 

 Bacharel em Ciências Biológicas – UNIRIO-Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005) 
Monografia: Souza, I.V. Aspectos populacionais de Amphioplus Acutus Mortensen, 1936 (Echinodermata: 
Ophiuroidea) na baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – UNIRIO, 2005. XII+46 p. 

 Pós-graduação em Zoologia - UNIRIO-Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008)  
Tese: Verissimo, I. Taxonomia e distribuição da Família Amphiuridae (Echinodermata: Ophiuroidea) da Região Central 
da Zona Econômica Exclusiva da Costa Brasileira - Salvador (12o S) A bacia de Campos (23º S) - Programa Revizee. Rio 
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro/ UFRJ. 2008. 

 
Outros Cursos: 
 

 Informática - Sistema de Ensino (1997  -   Carga Horária: 20 h). 
 Identificação de Famílias Botânicas - Universidade Santa Úrsula – USU (2001    Carga Horária: 20 h) 
 Ecotoxicologia Aquática - Universidade de Santa Cecília – UNISANTA, Santos / SP (2001 - Carga Horária: 8 

h) 
 Especialização - Universidade de Santa Cecília – UNISANTA, Santos / SP (2001 -  Carga Horária: 8 h) 
 Curso de Mergulho Básico - Escola Calypso (CMAS/CBPDS) (2003 -  Carga Horária: 16 h) 

 
Estágios: 
 

 Laboratório de Echinodermata do Museu Nacional-UFRJ, no período de 05/2002 a 01/2007) / Área: 
Echinodermata, Invertebrados Marinhos, Biologia Marinha - participação em projetos do setor, realizando 
atividades de campo, curadoria da coleção zoológica, triagem e identificação de espécies, busca e leitura de 
artigos científicos, análise de dados e de redação científica; sob a orientação do Dr. Renato Ventura. 

 
Bolsas de Estudo: 
 

 Bolsista (processo n° 180301/03-9) do CNPq na categoria Iniciação Científica / Programa Antártico 
Brasileiro (PROANTAR), referente ao projeto “Implantação de estratégia de monitoramento de impacto 
ambiental na fauna bentônica da zona costeira rasa da Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica”, pelo 
período de 2 semestres, a contar de 01/02/2003.  

 
 Bolsista (RH -UP- 009/2006) do Programa Universidade Petrobras na categoria Pós-Graduação, referente ao 

projeto “Taxonomia e Distribuição da Família Amphiuridae (Echinodermata: Ophiuroidea) da Região Central 
da Zona Econômica Exclusiva da Costa Brasileira - Salvador (12o S) a Bacia de Campos (23º S) - Programa 
REVIZEE.”, pelo período de 21 meses, a contar de 01/06/2006. 

 
 

Experiência Profissional: 
 

 Participação no trabalho de campo do projeto “Rápido inventário da fauna de invertebrados do Porto do 
Forno, Arraial do Cabo (RJ)“, durante os dias 6 e 7 de setembro de 2003; em Arraial do Cabo, RJ (total de 2 
dias). 

 Participação das atividades de campo do RAP - Ilha Grande: um levantamento da biodiversidade, um 
subprojeto do Projeto de Conservação e Utilização da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO (Pernada 
1), no período de 27 de outubro a 03 de novembro de 2003; Baía de Angra, RJ. (total de 8 dias). 

 Participação das atividades de campo do RAP - Ilha Grande: um levantamento da biodiversidade, um 
subprojeto do Projeto de Conservação e Utilização da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO (Pernada 
3), no período de 30 de novembro a 08 de dezembro de 2003; Baía de Angra, RJ (total de 9 dias). 
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 Participação nas atividades mensais de coleta do projeto de mestrado intitulado ”Variações morfológicas e 
reprodutivas de Paracentrotus gaimardi (Blainville, 1825) (Echinodermata: Echinoidea) em três populações na 
costa brasileira”. De autoria de Camila Freire Barcellos e sob orientação do Dr. Carlos Renato Rezende 
Ventura; realizado no laboratório de equinodermatologia do Museu Nacional/ UFRJ, durante o período de 
agosto de 2002 a agosto de 2003; em Arraial do Cabo, RJ (total de 13 dias). 

 Participação nas atividades mensais de coleta do projeto de mestrado intitulado ”Comparação 
interpopulacional de caracteres morfológicos e reprodutivos do ouriço-do-mar Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) 
(Echinodermata: Echinoidea) em duas localidades do litoral do estado Rio de Janeiro”, de autoria de Paula 
Caetano Zama e sob orientação do Dr. Carlos Renato Rezende Ventura; realizado no laboratório de 
equinodermatologia do Museu Nacional/ UFRJ, durante o período de agosto de 2003 a julho de 2004; em 
Arraial do Cabo, RJ (total de 12 dias).   

 Treinamento Pré-Antártico 2002 (TPA/ 02)  
 Treinamento realizado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) 

como preparação obrigatória aos participantes da Expedição do Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR). Realizado de 2 a 9 de setembro de 2002 (8 dias), no Centro de Adestramento da Ilha da 
Marambaia – CADIM, Ilha da Marambaia, RJ. 

 Membro integrante do Diretório Acadêmico Chico Mendes, do curso de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) / Escola de Ciências Biológicas e da Saúde, pelo período de 
6 semestres (2001/I a 2003/II). 

 Participação nas atividades de curadoria do material coletado durante o Programa REVIZEE/ SCORE 
CENTRAL – Campanhas Pesca Bahia I e II, atuando na triagem, conservação, etiquetagem e tombamento de 
equinodermos para a coleção zoológica do Museu Nacional – UFRJ, no período de julho a dezembro de 2004 
(total de 6 meses). 

 Participação no “Projeto integrado para a avaliação ambiental da baía do almirantado (ilha rei george, 
antártica)”, conduzido pelo GEAMB/ PROANTAR (grupo de estudos ambientais em bentos/ programa 
antártico brasileiro), sob coordenação da Dr. Lúcia Campos; atuando na realização de projetos de pesquisa, 
publicações, triagem, curadoria e identificação de invertebrados marinhos; pelo período de 3 semestres 
(2003/ i a 2004/ ii). 

 Participação no projeto “Avaliação dos corais profundos da bacia de campos”, conduzido pelo Cenpes-
Petrobras. Foram analisadas imagens de bancos de corais profundos em cerca de 90.000m2 na região da Bacia 
de Campos (RJ), e feita a identificação das espécies de equinodermos. sob orientação do Dr. Carlos Renato 
Rezende Ventura e realizado no laboratório de echinodermata do Museu Nacional/ UFRJ, em fevereiro e 
março de 2006.  

 
 
Participação em Eventos Científicos: 
 
II Simpósio Sobre a Marambaia - 04 e 05 de outubro de 2000, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 
UFRRJ, Seropédica, RJ. 
 
VI Simpósio de Biologia da UNISANTA - 23 a 28 de julho de 2001, Universidade de Santa Cecília – 
UNISANTA, Santos, SP. 
 
I Semana de Biologia e Meio Ambiente - 01 a 05 de outubro de 2001, Universidade Santa Úrsula – USU, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 
 
XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia - 17 a 22 de fevereiro de 2002, Universidade do Vale do Itajaí - 
UNIVALI, Itajaí, Santa Catarina. 
 
Bio na Rua 2002 - 21 de novembro de 2002, Praça XV, Rio de Janeiro, RJ. 
 
XI Seminário sobre pesquisa antártica - 15 a 17 de outubro de 2003, Universidade de São Paulo – USP, São 
Paulo, SP. 
 
XXV Jornada de iniciação científica - 25, 26 e 27 de novembro de 2003, Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 
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XXV Congresso Brasileiro de Zoologia - 8 a 13 de fevereiro de 2004, Universidade de Brasília – UnB, Brasília, 
DF. 
 
I Congresso Brasileiro de Biologia Marinha - 15 a 19 de maio de 2006, Universidade Federal Fluminense – UFF, 
Niterói, RJ. 
 
I Seminário sobre Recursos Hídricos, Fenômenos Climáticos e Impactos ao Meio Ambiente - 14 e 15 de março 
de 2007, Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, RJ. 
 
XII Congreso Latino Americano de Ciencias del Mar/ COLACMAR - 15 a 19 de abril de 2007, Associação 
Brasileira de Oceanografia/ AOCEANO, Florianópolis, SC. Brasil.  
 
 
Trabalhos Publicados: 
 
Capítulos em livros: 
 
Ventura, C.R.R.; Lima, R.P.N.; Nobre, C.C.; Veríssimo, I.; Zama, P.C. (2006) Echinodermata - Capítulo 9. In: 
Lavrado, H.P. & Ignácio, B.L. (Orgs.). Biodiversidade bentônica da região central da zona econômica exclusiva brasileira. 
Série Livros, 18. Rio de Janeiro, Museu Nacional. 389p.  
 
Ventura, C.R.R.; Veríssimo, I.; Lima, R.N.P.; Barcellos, C.F.; Oigman-Pszczol, S.S. (No Prelo) Capítulo 11 - 
Echinodermata. In: CREED, J.C. (org.). Um levantamento rápido da biodiversidade marinha da baía da Ilha Grande, Brasil. 
Rio de Janeiro. 
 
Creed, J.C.; Absalão, R.S.; Alvarenga, M.F.; Amâncio, I.C.; Amaro, F.D.; Barcellos, C.F.; Brasil, A.C.S.; Caetano, 
C.H.S.; Cardoso, I.A.; Casares, F.A.; Ferreira, C.E.L.; Ferreira, C.G.W.; Figueiredo, M.A.O.; Filho, A.C.; Gaelzer, 
L.R.; Gasparini, J.L.; Gerhardinger, L.C.; Godoy, E.A.; Lima, R.N.P.; Lins De Barros, M.M.; Luiz Jr, O.; 
Machado, G.R.; Mendonça, J.P..; Noguchi, R.C; Oigman-Pszczol, S.S.; Oliveira, A.E.S.; De Paula, T.S.; Pires, 
D.O.; Ramos, R.A.; Rangel, C.A., Ratto, C.C.; Abreu Jr, C.R.; Santos, F.N.; Segal, B.; Senna, A.R.; Serejo, C.S.; 
Da Silva, L.F.; Sittrop, D.J.S.; Tamega, F.T.S.; Tavares, C.R.; Ventura, C.R.R.; Verissimo, I.; Young, P.S. (No 
Prelo) Capítulo 15 - Considerações finais. In: CREED, J.C. (org.). Um levantamento rápido da biodiversidade marinha da baía 
da Ilha Grande, Brasil. Rio de Janeiro. 
   
Ventura, C.R.R.; Souza, I.V.; Barcellos, C.F. (no prelo) Invertebrados aquáticos. In: Livro vermelho da fauna brasileira 
ameaçada de extinção, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas.  
 
Artigos em anais de eventos nacionais: 
 
Andrade, I.M.; Souza, I.V.; Menezes, D.A.; Thiago, C.M. Análise Qualitativa das Principais Famílias Botânicas de 
um Trecho de Mata de Restinga na Praia de Unamar, Município de Cabo Frio, RJ. In: Congresso Nacional de 
Botânica, 53., 2002, Recife. Anais do 53° Congresso Nacional de Botânica. Universidade Federal de Pernambuco, 
UFPE. 2002.  
 
Boscolo, O.; Wooley, R.F. Senna-Valle, L. Menezes, F.S.; Martins, L.S.; Souza, I.V. Avaliação da atividade 
antioxidante de plantas medicinais, de restinga, utilizadas pela comunidade de Quissamã. In:Congresso Nacional 
de Botânica, 54., 2003, Belém. Anais do 54o Congresso Nacional de Botânica. Universidade Federal do Pará,UFPA. 
2003.  
 
Veríssimo, I.; Ventura, C.R.R.; Echeverria, C.A. Estudo da fauna de Ophiuroidea (Echinodermata) da zona 
costeira rasa da Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. In: Seminário Sobre Pesquisa Antártica, 11., 
2003. São Paulo. Anais do XI Seminário dobre Pesquisa Antártica. Universidade de São Paulo, USP. 2003. p. 66. 
 
Veríssimo, I.; Ventura, C.R.R. Abundância e riqueza da fauna de Ophiuroidea (Echinodermata) da baía do 
Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. In: Congresso Brasileiro de Zoologia, 25., 2004. Brasília. Anais do XXV 
Congresso de Zoologia. Universidade de Brasília, UNB, 2004. p. 419.  
 
Veríssimo, I.; Ventura, C.R.R. Aspectos populacionais de Amphioplus Acutus Mortensen, 1936 (Echinodermata: 
Ophiuroidea) na baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. In: Congresso Brasileiro de Biologia Marinha, 
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1., 2006. Niterói. Anais do I Congresso Brasileiro de Biologia Marinha. Universidade Federal Fluminense, UFF. 2006. p. 
320.   
 
Trabalhos apresentados em eventos nacionais: 
 
Andrade, I.M.; Souza, I.V.; Menezes, D.A.; Thiago, C.M. Análise qualitativa das principais famílias botânicas de um 
trecho de Mata de restinga na praia de Unamar, município de Cabo Frio, RJ. - - LIII Congresso Nacional de Botânica - 21 
a 26 de julho de 2002, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, PE.  
 
Souza, I.V. Equinodermas. - - Bio na Rua 2002 - 21 de novembro de 2002, Praça XV, Rio de Janeiro, RJ. 
 
Boscolo, O.; Wooley, R.F. Senna-Valle, L. Menezes, F.S.; Martins, L.S.; Souza, I.V. Avaliação da atividade 
antioxidante de plantas medicinais, de Restinga, utilizadas pela comunidadedDe Quissamã.  - - Liv Congresso Nacional de 
Botânica - 13 a 18 de julho de 2003, Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém, Pa.  
 
Veríssimo, I.; Ventura, C.R.R.; Echeverria, C.A. Estudo da fauna de Ophiuroidea (Echinodermata) da zona costeira rasa da 
baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. - - Xi Seminário Sobre Pesquisa Antártica 
15 a 17 de outubro de 2003, Universidade de São Paulo – UP, São Paulo, SP  
 
 XXV Jornada de Iniciação Científica - 25, 26 e 27de novembro ne 2003, Universidade Federal no Rio do Janeiro 
- UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 
 
Filgueiras, V.L.; Monteiro, E.R.; Souza, I.V.; Frensel, R.; Costa, L.O. Macrofauna bentônica da baía do Almirantado, 
Ilha Rei George, Antártica, coletada com uma mini box corer. -  XXV Jornada de Iniciação Científica - 25, 26 e 27 de 
novembro de 2003, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 
 
Costa, L.O.; Filgueiras, V.L.; Monteiro, E.R.; Frensel, R.; Souza, I.V. Variação temporal da macrofauna bentônica da 
zona costeira rasa na região de influência da Estação Antártica Brasileira, Ilha Rei George. 
- XXV Jornada de Iniciação Científica - 25, 26 e 27 de novembro de 2003, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro, RJ. 
 
Veríssimo, I.; Ventura, C.R.R. Abundância e riqueza da fauna de Ophiuroidea (Echinodermata) da baía do Almirantado, Ilha 
Rei Geroge, Antártica. - - XXV Congresso Brasileiro de Zoologia - 8 a 13 de fevereiro de 2004, Universidade de 
Brasília – UNB, Brasília, DF.  
 
Veríssimo, I.; Ventura, C.R.R. Aspectos populacionais de Amphioplus Acutus Mortensen, 1936 (Echinodermata: 
Ophiuroidea) na baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. - I Congresso Brasileiro de Biologia Marinha - 15 a 19 
de maio de 2006, Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, Rj. 
 
Artigos em anais de eventos internacionais 

Campos, L.S.; Moura, R.B.; Alcântara, P.F.; Fernandez, M.P.C.; Veríssimo, I.; Cavalcanti, G.H.; Falcão, A.P.C. On 
two new records of family Brisingidae (Echinodermata: Asteroidea) from brazilian continental margin. In: International Echinoderm 
Conference, 12., 2006. Durham, Nh. Eua. Anais do 12th International Echinoderm Conference. University Of New Hampshire. 
2006. 

Campos, L.S.; Moura, R.B.; Veríssimo, I.; Fernandez, M.P.C.; Cavalcanti, G.H.; Brasil, A.C.S.; Falcão, A.P.C. Rov 
imaging of deep-sea echinoderms from the brazilian continental margin, southwest atlantic. In: International Echinoderm Conference, 
12., 2006. Durham, Nh. Eua. Anais do 12th International Echinoderm Conference. University Of New Hampshire. 2006. 
 
Verissimo, I., Ventura, C.R.R. Taxonomia e distribuição da Família Amphiuridae (Echinodermata: Ophiuroidea) 
da Região Central da Zona Econômica Exclusiva da Costa Brasileira - Salvador (12o S) A Bacia de Campos (23º 
S) - Programa Revizee. In: Congreso Latinoamericano de Ciencias Del Mar/ Colacmar, 12. 2006. Florianópolis, 
Sc. Brasil. Anais do XII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar/ Colacmar. Associação Brasileira de 
Oceanografia/ Aoceano. 2007. 
 
Verissimo, I., Ventura, C.R.R. Ophiuroidea (Echinodermata) do Atol das Rocas, Litoral Nordeste do Brasil 
(03°45’s E 33°37’w). In: Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar/ Colacmar, 12. 2006. Florianópolis, Sc. 
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Brasil. Anais do XII Congreso Latino Americano de Ciencias del Mar/ Colacmar. Associação Brasileira de 
Oceanografia/ Aoceano. 2007. 
 
Trabalhos apresentados em eventos internacionais 
 
Verissimo, I., Ventura, C.R.R. Taxonomia e distribuição da Família Amphiuridae (Echinodermata: Ophiuroidea) 
da Região Central da Zona Econômica Exclusiva da Costa Brasileira - Salvador (12o S) A Bacia de Campos (23º 
S) - Programa Revizee.- Congreso Latino Americano de Ciencias del Mar/ Colacmar. - 15 a 19 de abril de 2007. 
Associação Brasileira de Oceanografia/ Aoceano, Florianópolis, Sc. Brasil. 
 
Verissimo, I., Ventura, C.R.R. Ophiuroidea (Echinodermata) do Atol das Rocas, Litoral Nordeste do Brasil 
(03°45’s E 33°37’w). - Congreso Latino Americano de Ciencias del Mar/ Colacmar - 15 a 19 de abril de 2007. 
Associação Brasileira de Oceanografia/ Aoceano, Florianópolis, Sc. Brasil. 
  
 
Idiomas: 
 

 Português  
 Inglês  

 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 77

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 78

CURRICULUM VITAE 

 
Nome: IVAN FRANCISCO DA SILVA 
Carteira de Identidade: 577842 – SSP/PB  
Data de Nascimento: 17 de junho de 1960 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.546.135 
 
Formação Profissional: 
 

 Bacharel em Geografia pelo Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, 1987; 
 Licenciatura em Geografia pelo Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba, UFPB 

(não concluído, carga horária acumulada 2.310h). 
 Mestrando em Engenharia Civil, na área de Geotecnia Ambiental na COPPE – Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 1999. 
 
Outros Cursos: 

 Mudança Técnica e Reorganização do Espaço - Profª. Dr.ª Júlia Adão Bernardes, Centro 
 Universitário de Porto Nacional, Universidade do Tocantins, UNITINS, 1994. 

 
Conhecimento de Sistema de Informações Geográficas 

 Entrada de Dados: MICROSTATION-95/2004 V8, I/RAS B e GEOVEC (vetorização semi automática) 
 Análise de Dados: MGE Intergraph Entrada de Dados, Consulta (SIG) 

 
Experiência Profissional: 
 

 Consultoria na Elaboração de Projeto para Recuperação da Paisagem Natural de Encosta no km 89,5 da 
rodovia BR 116, Teresópolis – RJ, para a CRT, concessionária que administra a rodovia, 2006 

 Consultoria no Projeto de Diagnóstico do Potencial Arqueológico na área de implantação do Terminal 
Portuário para a exportação de minério de ferro, denominado Porto do Açu, no litoral Norte do Estado do 
Rio de Janeiro, 2006 

 Consultoria no Projeto de Implantação do Sítio-museu em Piraquara de Fora – Angra dos Reis – RJ, na área 
de Geoprocessamento e Cartografia, Elaboração de cronograma físico de execução e acompanhamento das 
obras de engenharia, 2002 

 Consultoria na área de Geoprocessamento e Cartografia aplicado a Arqueologia no Projeto de Implantação e 
manutenção do Sambaqui da Beirada – Saquarema – RJ, Coordenado pela Profª Lina M. Kinaip, 2000-2001 

 Pesquisador contratado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), para atuar na área de 
Estudos Ambientais Integrados, em Projetos desenvolvidos pela Faculdade de Geologia, 1996-2000 

 Professor-convidado responsável por ministrar palestras no curso de Geomorfologia da Faculdade de 
Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 1º sem./1996 

 Professor Auxiliar IV do Curso de Licenciatura em Geografia, responsável pelas disciplinas Climatologia e 
Biogeografia, Centro Universitário de Araguaína, CENUAR, Universidade do Tocantins, UNITINS, de 
20.05.94 a 31.12.95 

 Membro eleito do Conselho Diretor da Universidade do Tocantins, CENUAR/ UNITINS, no período de 
20.10.94 a 20.04.95 

 Professor de Geografia Geral e do Brasil, Centro de Formação e Educação Profissional do Estado da Paraíba, 
João Pessoa/PB, 1993 

 Gerente Administrativo e Secretário de Projetos de Pesquisa Fundação Casa de José Américo, FCJA/CNPq, 
João Pessoa/PB, 1981/1985 
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ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO: 
 

 Participação como Professor Pesquisador no Projeto: "Gestão Territorial do Médio Vale do Paraíba do 
Sul”.Coordenado pela prof.a Antonia Maria Martins Ferreira – Convênio UERJ/CSN/FBDS, na área de 
Geotecnia Ambiental com Planos de Recuperação de Paisagens Degradadas,1999/2000. 

 Participação Professor Pesquisador no Projeto: “Projeto Cicuta”- Zoneamento Ecológico Econômico 
Aplicado a uso Público da ARIE da Floresta da Cicuta e Entorno. Coordenado pela Profª. Antonia Maria 
Martins Ferreira – Convênio UERJ/FCSN/FBDS, 1998/1999. 

 Participação como professor pesquisador na área de Geomorfologia no Projeto “Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe - SP”, Companhia Energética de São Paulo - CESP, 1997/1998. 

 Participação como professor-pesquisador na área de Climatologia no Projeto “Estudo Ambiental como 
Subsídio a Metodologia para o Ordenamento Territorial através de Análise de Caso: Município de Teresópolis 
- RJ”, MCT/PADCT/CIAMB, sob a Coordenação Geral da Profª Antonia M. Martins Ferreira 
(UERJ/IBGE), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 1996/1999. 

 Coordenador Administrativo do Projeto “Estudo Ambiental como Subsídio a Metodologia para o 
Ordenamento Territorial através de Análise de Caso: Município de Teresópolis - RJ”, 
MCT/PADCT/CIAMB, sob a Coordenação Geral da Profª Antonia M. Martins Ferreira (UERJ/IBGE), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 1996/1999. 

 Coordenador Geral do Projeto “Análise Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego Neblina”, Centro 
Universitário de Araguaína, UNITINS, Registro número 4.684 do Livro B-17, Cartório do Primeiro Ofício de 
Notas, Araguaína/TO, 1995. 

 Coordenador da I Jornada Técnico-Científica sobre Meio Ambiente e Produção Agropecuária do Tocantins, 
Centro Universitário de Araguaína/UNITINS/Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos da 
Amazônia Legal/FNMA, 1995. 

 Professor-Pesquisador do Projeto de Implantação do Curso Científico no Colégio de Aplicação da 
Universidade do Tocantins/UNITINS, no município de Araguaína, Centro Universitário de Araguaína, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1994. 

 
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS E JORNADAS. 
 

 I Jornada Técnico-Científica sobre Meio Ambiente e Produção Agropecuária do Tocantins, 
CENUAR/UNITINS/MMA/FNMA - 1995 

 III Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia, UNE/UFMA, São Luís/MA - 1993 
 XI Simpósio de Geologia do Nordeste, SBG/UFPB, João Pessoa/PB - 1986 
 IV Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia, UNE/UFES, Vitória/ES - 1983 
 II Seminário de Estudos Geográficos - O Papel do Geógrafo no Processo de Desenvolvimento, UFPB, João 

Pessoa/PB; 
 Seminário Sobre Urbanização nos Países em Desenvolvimento, UFPB/União Geográfica Internacional; 
 Seminário Sobre “José Américo e a Cultura Regional”, Secretaria de Educação e Cultura/FCJA, João 

Pessoa/PB. 
 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: JANAINA RIBEIRO SACHETTO 
Data de Nascimento: 18 de maio de 1983 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.209.929 

 
 
Formação Profissional: 
 

 Oceanografia - Universidade Estadual do Rio de Janeiro -  2007 
 
Outros Cursos: 
 

 Mini-curso “Oceanografia por Satélite”, ministrado pelo Professor Doutor Paulo S. Polito e pela Professora 
Doutora Olga T. Sato, entre os dias 27 e 31 de outubro de 2003, com carga horária de 25 horas, realizado no 
Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 

 Mini-curso “Direito Ambiental”, ministrado pela Professora Doutora Daniela Diz Pereira Pinto, entre os dias 
24 e 28 de novembro de 2003, com carga horária de 15 horas, realizado na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 Mini-curso “Planejamento e Desenvolvimento de Estudos Integrados de Poluição Marinha”, ministrado pela 
Professora Doutora Valéria Regina Bellotto, entre os dias 10 e 15 de outubro de 2004, com carga horária de 
30 horas realizado na Universidade do Vale do Itajaí. 

 Mini-curso “Meio Ambiente e desenvolvimento nas regiões Costeiras: Ferramentas Teóricas e Metodológicas 
para subsidiar a Gestão”, ministrado pela Professora Doutora Nainá Pierre Estades, entre os dias 17 e 19 de 
outubro de 2006, com carga horária de 15 horas, realizado na Universidade Federal do Paraná. 

 Curso de Aperfeiçoamento “Elaboração de EIAs em Sistemas Costeiros e Programas de Monitoramento para 
PBAs”, ministrado pelo Ph.D Antônio Carlos Blaumord, entre os dias 09 e 10 de outubro de 2005, com carga 
horária de 15 horas, realizado na Universidade Federal do Espírito Santo. 

 
 
Participação em Congressos e Seminários: 
 

 Estagiária do Projeto SEAGRESSNET. Período 2004. Tema da pesquisa desenvolvida: “Programa de 
Monitoramento Global de Gramas Marinhas SEAGESSNET”, sob a orientação do professor/doutor Joseph 
Christopher Creed. 

 Bolsista de Iniciação Científica Pbic UERJ. Período: 2005. Tema da pesquisa desenvolvida: “Avaliação da 
Qualidade Ambiental do Litoral do Rio de Janeiro”, sob a orientação da professor/doutor David Mae Wai 
Zee. 

 Participação no Seminário Internacional sobre Processos Avançados para a Qualidade Ambiental, de 20 a 21 
de setembro de 2004, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 Participação da I Semana Nauta de Responsabilidade Socioambiental, em setembro de 2005, na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. 

 Participação nas XV, XVI , XVII e XVIII Semanas Nacionais de Oceanografia em outubro de 2003, 2004 , 
2005 e 2006 respectivamente. 

 
 Participação no 1º e 2º Congressos Brasileiro de Oceanografia em outubro de 2004 e outubro de 2005. 
 Participação no XII Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar em Abril de 2007 
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Experiência Profissional: 
 
Na empresa GEODATUM Geotecnologia & Consultoria Ambiental (2006/2007) 
 

 Estagiária, participando da elaboração de diversos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivos 
Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) 

 
Na empresa Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (2007 até a presente data): 
 

 Estagiária, participando das seguintes atividades: 
 Elaboração do Relatório do Projeto de Monitoramento da Biota Marinha na Pesquisa Sísmica Marítima 

nos Blocos BM-C-26 e BM-C-27, na Bacia de Campos, RJ 
 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores da 

Operação de Instalação de Estruturas Submarinas no Campo de Frade 
 Implantação do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores das Operações de Instalação do 

Restante do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás no Campo de Frade 
 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores das 

Operações de Instalação do Restante do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás no Campo de 
Frade 
 Relatório da Primeira Campanha do Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica Marinha, 

como parte do Segundo Relatório Trimestral da Implementação dos Programas Ambientais do Porto do 
Açu, Barrado Açu-RJ. 
 Relatório da Segunda Campanha do Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica Marinha, 

como parte do Quarto Relatório Trimestral da Implementação dos Programas Ambientais do Porto do 
Açu, Barrado Açu-RJ. 
 Elaboração do Tópico sobre Água Subterrânea para o EIA de Instalação do Pátio Logístico do Porto do 

Açu, Barrado Açu-RJ. 
 Elaboração do Relatório da Segunda Campanha de Monitoramento Ambiental Costeiro do Terminal 

Portuário de Ponta da Madeira, São Luiz-MA. 
 Elaboração do Tópico sobre Plâncton e Comunidade Bentônica do Estudo de Pré-viabilidade para 

implantação do Porto de Ponta Negra, Marica – RJ. 
 Elaboração do Relatório da Primeira Campanha Anual: Caracterização de Sedimentos da CSA 

 
 
Idiomas: 
 

 Inglês  
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

2209929 

CPF/CNPJ: 

002.591.691-29 

Emitido em: 

22/10/2008 

Válido até: 

22/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  JANAÍNA RIBEIRO SACHETTO  
  Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 93/102  
  Copacabana  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22030-040  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Recursos Hídricos 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

qnvc.p142.g3q2.gekg 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: JOSÉ ANTONIO SOARES 
Registro Profissional: CREA/MG 79622 
Data de Nascimento: 11 de maio de 1965 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 989.311 
 
 

Formação Profissional: 
 Pós-Doutorado em Oceanografia Química – Fundação Universidade Federal de Rio Grande, RS 
 PhD em Oceanografia Química – Southampton Oceanography Centre – Inglaterra 
 Mestrado em Oceanografia Física, opção Oceanografia Química Geológica – Universidade de São Paulo 
 Master in Business Administration em Gestão Universitária – Centro Universitário Monte Serrat, SP 
 Professor, Autor e Tutor para Ensino à Distância  - Universidade Virtual Brasileira 
 Engenharia Química – Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Qualificações: 

 Possui experiência na área: de oceanografia, com ênfase em sedimentos e coluna de água, relacionado à 
dinâmica de dispersão e acúmulo de poluentes em ambientes costeiros; e, atividades acadêmicas de pesquisa, 
ensino e extensão. Nos últimos anos, tem participado de trabalho em equipes como consultor ambiental em 
ambientes terrestres e marinhos. E, atuação em setores de monitoramento de dragagem em áreas portuárias, 
auditorias em sistema de gestão ambiental, e avaliação da qualidade ambiental de áreas contaminadas. As 
atividades profissionais executadas incluem participação como pesquisador no laboratório de metais e 
nutrientes (LABNUT) do Instituto Oceanográfico da USP, orientação de pesquisa para alunos de graduação e 
pós graduação, criação e reconhecimento de curso de graduação em oceanografia, responsável técnico pela 
área química do monitoramento do porto de Santos (SP), consultoria ambiental nos portos de Salvador e 
Caravelas (BA), e obras da avenida perimetral do porto de Santos (SP), dentre outras. 

 
Experiência Profissional: 
 
Consultor da Ecologus Engenharia Consultiva Ltda, com as seguintes atividades: 

 Estudos ambientais para licenciamento do Pátio Logístico e da segunda fase do Porto do Açu, em São João 
da Barra, para a LLX, sendo responsável pelos Programas de Qualidade da Água e Sedimentos 

 Avaliação de procedimentos químicos, e elaboração de relatórios do monitoramento da qualidade da água e 
pluma de dragagem da implementação dos Programas Ambientais do Porto do Açu, para LLX. 

 Revisão e avaliação de relatórios nos seus aspectos químicos do Relatório Ambiental Simplificado – RAS da 
Disposição de Material Silto-Argiloso no Terreno da Gerdau/Cosigua 

 

Relatórios de Consultoria e Atividades: 
 Avaliação de dados geoquímicos e hidroquímicos, e gestão técnica para relatórios de monitoramento da área 

de dragagem do porto de Santos, SP. 
 Interpretação e elaboração de relatórios técnicos de monitoramento do porto Organizado de Salvador (BA). 
 Revisão e emissão de parecer para a licença de dragagem do porto Organizado de Salvador (BA) 
 Elaboração de parecer técnico para a licença ambiental para a dragagem da Hidrovia do Sal, Cubatão, SP. 
 Elaboração de parecer técnico para a licença ambiental referente à construção da avenida perimetral do porto 

de Santos, SP. 
 Consultor técnico para os estudos ambientais, e redator de relatório para as atividades de dragagem no porto 

de Caravelas, BA. 
 Gestor ambiental para auditoria em micro e pequenas empresas, SEBRAE, SP. 
 Pesquisador no projeto de pesquisa; Radiantar – uso de radioisótopos como traçadores no canal de 

Bransfield, Antártica. 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
 Espanhol
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

989311 

CPF/CNPJ: 

585.381.006-53 

Emitido em: 

24/11/2008 

Válido até: 

24/02/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  José Antonio Soares  
  Rua do Ouvidor, 60 - Gr. 1001/1002  
   Centro - Rio de Janeiro  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20040-030  

Este certificado comprova a regularidade no 

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras 
 
 
  Uso de Recursos Naturais / criador de passeriformes silvestres nativos 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

5f2k.mzez.5r33.kjpw 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: KARINA CRUZ DE ANDRADE FLOR 
Data de Nascimento: 06 de maio de 1981 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.580.874 
 
Formação Profissional: 
 

 Ciências Biológicas - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (2008). 
 Curso de Sistema de Gestão Ambiental – FEMAR, RJ (em andamento) 
 Curso de Mergulho Básico 

 

Conhecimento em Informática: 
♦ Windows 
♦ Microsoft Word 
♦ Excel 
♦ Power Point 
♦ Internet 
 
Experiência Profissional: 
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (2006 até o presente): 

 Estagiária, participando das seguintes atividades: 
 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Projeto da Terceira Linha Ferroviária da Pêra do Terminal da 

Ilha Guaíba (TIG), para a Vale (em andamento) 
 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Terminal Portuário da Gerdau S.A. Açominas, Baía de Sepetiba, 

RJ, para a Gerdau S.A. (em andamento). 
 Elaboração dos estudos de impactos ambientais para o Relatório Ambiental  Simplificado  (RAS) da LT 

138 kV, Campos-Porto do Açu – LLX Minas-Rio Logística S.A.  
 Elaboração dos estudos de impactos ambientais para o Relatório Ambiental  Simplificado  (RAS) para 

Ampliação de Dragagem da Nova Área Marítima de Empréstimo do Porto do Açu  
 Elaboração dos estudos de impactos ambientais para o Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA) 

dos Serviços de Dragagem no Acesso Aqüaviário ao Complexo Industrial do Porto Organizado de 
Itaguaí/ThyssenKrupp CSA – Cia. Docas do Rio de Janeiro (05/2008) 
 Atualização de Projeto - Aspectos Operacionais dos Sistemas de Controle Ambientais – Terminal 

portuário da TKCSA Companhia Siderúrgica do Atlântico (05/2008) 
 Participação na Análise de atendimento às condicionantes da LI do Terminal Portuário; Análise de 

Atendimento às condicionantes da LI da Usina Siderúrgica / pátio de matérias-primas;  Revisão de 
engenharia de sistemas de controle ambiental, com vistas à solicitação de Licença de Operação – 
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (04/2008) 
 Participação no EIA/RIMA da Atividade de Sísmica nos Blocos BM-C-26 e 27, Bacia de Campos, para 

CGG Veritas,  sendo responsável pela elaboração do subprojeto de monitoramento de encalhes e vistoria 
de praias e do subprojeto de monitoramento visual da Biota Marinha (12/2007 a 03/2008)  
 Participação na elaboração do PEAT, no Estudo de Pesquisa Sísmica Marítima nos Blocos BM-C-26 e 

BM-C-27, na Bacia de Campos, RJ, para a CGG Veritas (12/2007) 
 Atendimento ao Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 333/07 sobre a Atividade de Produção 

de Petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos, participando do meio biótico: aves, mamíferos 
marinhos, tartarugas, e organismos bentônicos, para a Chevron Brasil (10/2007) 
 Atendimento ao Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 215/07 sobre a Atividade de Produção 

de Petróleo no Bloco BC-10, Bacia de Campos, para Shell do Brasil. (07/2007) 
 Elaboração dos estudos referentes ao meio biótico para o EIA/RIMA da Atividade de Dragagem do 

Terminal Marítimo Inácio Barbosa, Aracaju-SE, para CVRD (01/2007) 
 Elaboração do Relatório de Comprovação de Distribuição de RIMA para a Divulgação no âmbito da 

Audiência Pública do Licenciamento Ambiental do Sistema de Produção de Petróleo e Gás no Parque das 
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Conchas (BC-10), Bacia de Campos - Licenciamento Ambiental do Parque das Conchas,  para a Shell 
Brasil. (12/2006) 
 Participação na elaboração do Diagnóstico Ambiental (Meio Biótico) da Renovação da Licença de 

Instalação do Empreendimento de Desenvolvimento Turístico Perynas – Cabo Frio-RJ, para a 
Construtora Andrade Gutierrez  (11/2006) 
 Suporte na elaboração do meio biótico para o EIA/RIMA da Atividade de Produção de Petróleo no 

Campo de Frade, Bacia de Campos, para Chevron-Texaco do Brasil (09/ 2006) 
 
Na Empresa Greenlink Estudos Ambientais Ltda. (2002/2004): 

 Estagiária, destacando-se as seguintes atividades: 
 Participação na Elaboração de propostas de gestão ambiental de ambientes costeiros, temas de poluição 

urbana e meio ambiente costeiro, desenvolvimento de estudos baseados na análise de dados ambientais. 
 Participação na Elaboração do Laudo Técnico da Dragagem da Lagoa de Jacarepaguá, Construtoras 

PLARCON e GAFISA (2004). 
 Participação na Elaboração do Estudo Técnico de Riscos de Erosão nas Praias da Macumba e do Pontal, 

Rio de Janeiro, RJ. Construtora Metropolitana S.A.. GreenLink Estudos Ambientais Ltda. (2003/2004). 
 Participação na Elaboração do Programa de Dragagem da Lagoa de Jacarepaguá, Consórcio SERLA, 

Superintendência de Rios e Lagoas – PLARCON, Condomínio de Urbanização do Loteamento Quintas 
do Rio. GreenLink Estudos Ambientais Ltda. (2002/2003). 

 
Congressos e Seminários: 
 

 Rio Oil & Gas Expo and Conference – 2008. 
 
Trabalhos Publicados: 

 Monitoramento Visual da Ocorrência de Cetáceos Durante o Levantamento de Dados Sísmicos no Norte da 
Bacia de Campos - Rio Oil & Gas Expo and Conference –  Setembro 2008. 

 Monitoramento de Encalhe de Cetáceos durante o levantamento de Dados Sísmicos na costa Norte 
Fluminense (RJ) e Sul Capixaba (ES) - III Congresso Brasileiro de Oceanografia. Maio 2008. 

 Monitoramento visual da ocorrência de Quelônios Marinhos durante o levantamento de Dados Sísmicos no 
norte da bacia de campos - III Congresso Brasileiro de Oceanografia.  Maio 2008. 

 Monitoramento de Encalhe de Cetáceos durante o levantamento de Dados Sísmicos na costa Norte 
Fluminense (RJ) e Sul Capixaba (ES) - III Congresso Brasileiro de Oceanografia.  Maio 2008. 

 Monitoramento de Encalhe de Quelônios Marinhos durante o levantamento de Dados Sísmicos na costa 
Norte Fluminense (RJ) e Sul Capixaba (ES) - III Congresso Brasileiro de Oceanografia. Maio 2008. 

 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

1580874 

CPF/CNPJ: 

097.265.397-06 

Emitido em: 

29/10/2008 

Válido até: 

29/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Karina Cruz de Andrade Flor  
  Av. Epitácio Pessoa, 3100 / 702 Bloco 1  
  Lagoa  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22471-003  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

l9m3.yys1.m26c.l2jl 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: MARCIO REIS DE OLIVEIRA 
Data de Nascimento: 15 de setembro de 1975 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 305.402 
 
Formação Profissional: 
 

 Bacharel em Oceanografia, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1999) 
 Mestrado em Engenharia Ambiental, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006) 

 
Conhecimento em Informática: 

 Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet 
 
Qualificação: 

 Habilidades Gerenciais: Visão organizacional, coordenação de equipes, capacidade de motivação de equipes, 
acompanhamento de resultados. 

Embarques: 

 Cerca de 170 horas de embarque no navio Satro 25, prestando serviço para a Analytical Solutions (2002) 

 Cerca de 72 horas de embarque no navio Astro Garoupa / Petrobras, pelo projeto Bacia de Campos (1998) 

 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 11/2006): 

 Coordenação Técnica do Programa de Comunicação Social previsto no EIA da Atividade de Pesquisa 
Sísmica em Águas Rasas (Classe 1) nos Blocos BM-C-26 e BM-C-27 na Bacia de Campos, RJ, envolvendo a 
identificação do público-alvo entre a região norte do Estado do Rio de Janeiro e sul do Estado do Espírito 
Santo; a articulação do poder público, do terceiro setor e da comunidade através da realização de reuniões 
periódicas; e acompanhamento dos processos indenizatórios relacionados com a perda de equipamentos de 
pesca. 

 Relatório Ambiental da Operação de Dragagem de Manutenção do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, 
localizado em Sergipe, participando do Meio Biótico. 

 Relatório Ambiental da Operação de Dragagem de manutenção no Terminal Portuário de Ponta da Madeira, 
localizado na Baía de São Marcos em São Luís, MA, participando do Meio Biótico 

 Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de Pesquisa Sísmica em Águas Rasas (Classe 1) nos Blocos 
BM-C-26 e BM-C-27 na Bacia de Campos, RJ, participando do Programa de Comunicação Social. 

 Implementação das Condicionantes de Instalação do Porto do Açu, participando do Programa de 
Comunicação Social e Meio Biótico. 

 Desenvolvimento do Projeto de Comunicação Social da Atividade de Produção de Petróleo no Campo de 
Frade, Bacia de Campos. Ecologus Engenharia Consultiva para Chevron Brasil (em andamento). 

NOVA CARAVANA CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. (12/2004 a 11/2006) 

 Consultoria em responsabilidade socioambiental nas empresas. 

 Treinamentos de combate à poluição por óleo. 
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LABORATÓRIO DE OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE 
JANEIRO (09/2001 a 11/2006): 

 Participação do projeto “Monitoramento de Costões Rochosos e Praias Arenosas Adjacentes ao TEBIG” – 
Convênio Transpetro/UERJ, sendo responsável pelo monitoramento ambiental de áreas impactadas por 
derrame de óleo, e pela Educação Ambiental. 

 
HOPE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS (09/2003 a 05/2004): 
 

 Comunicação socioambiental de comunidades próximas às instalações da Transpetro. 
 Treinamento de barqueiros para contingência de derrames de óleo, em Angra dos Reis. 

 
Idiomas: 
 

 Inglês:  bom 
 Espanhol: noções básicas 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 91

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

305402 

CPF/CNPJ: 

081.044.677-43 

Emitido em: 

15/09/2008 

Válido até: 

15/12/2008 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Marcio Reis de Oliveira  
  Rua Jorge Rudge 149/301  
  Vila Isabel  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20550-220  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Controle da Poluição 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Recuperação de Áreas 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

82zj.ixat.r62k.2jvw 
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CURRICULUM VITAE  
 
Nome: MARCO ANTONIO SALGADO RODRIGUES 
Registro Profissional: CREA/RJ 127.112 
Data de Nascimento: 30 de março de 1967 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 360.562 
 
Qualificações: 

 Experiências na coordenação e supervisão de equipes de projetistas, consultores e construtores, no 
planejamento e estudos de viabilidade técnica e econômica de áreas urbanas, rurais e industriais, na 
compatibilização de projetos arquitetônicos, estruturais, instalações, urbanísticos e suas interferências sobre 
SMS, no acompanhamento de projetos de implantação e ampliação de indústrias químicas, na elaboração do 
plano de negócios e na estruturação de orçamentos e cronogramas, no gerenciamento de resíduos gerados 
em embarcações de apoio marítimo; em treinamento ambiental de tripulações de embarcações e bases de 
apoio; na descrição de atividades offshore para exploração e produção de petróleo e gás. Desenvoltura com a 
utilização de softwares específicos para as atividades de planejamento, orçamento, projetos, construção, 
gerenciamento, elaboração de texto, apresentações, comunicação e pesquisa em ambientes virtuais. Sólida 
vivência no desenvolvimento de projetos para implantação e operação de atividades de lazer e parque 
temático no Brasil, Portugal e Itália. 

 
Formação: 

 Arquiteto e Urbanista - Universidade Santa Úrsula, RJ  (1992) 
 Pós-Graduação em Perícias de Engenharia e Avaliações (monografia não entregue) - Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro/ Instituto de Engenharia Legal  - 2003 
 Pós-Graduação em Perícia e Auditoria Ambiental - Universidade Federal Fluminense/Instituto de 

Engenharia Legal – 2004 
 Cursando Gestão para Indústria de Petróleo e Gás - Universidade Estácio de Sá – Campus Centro 1 – Manhã 

(em andamento) 
 
Outros Cursos: 

 Extensão em Engenharia de Produção - Fundação Vanzolini-USP/SINDUSCON  - 10/1991 
 Gestão da Qualidade do Ar em Centros Urbanos - Banco Mundial/OMS/FEEMA/UFRJ –08/2004 
 Curso - Gestão Ambiental nas Empresas – ABPA. 
 Curso - Orçamento Analítico - Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos – IBEC e CREA-RJ. 

 
Congressos / Seminários: 

 Seminário Regulação e Oportunidades no Mercado de Biocombustíveis. Rio de Janeiro – Clube do Petróleo, 
29 de agosto de 2006. 

 III Congresso de Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel. Varginha - UFLA, 26 a 28 de julho de 2006. 
 Seminário Comercialização e Distribuição de Biodiesel no Brasil. Rio de Janeiro – O Dia, Petrobras, ANP, 20 

de julho de 2006. 
 XXI COBREAP – Congresso Pan Americano de Perícias de Engenharia e Avaliações. Fortaleza, Fevereiro 

de 2006. 
 
Experiência Profissional: 

 Empresas:  
 Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (a partir de 2007) 
 Gerente na ATTO Planejamento e Gerenciamento Ltda. (2001 a 2007) 
 Autônomo realizando projetos diversos, perícias e consultorias. (1999 a 2001) 
 Gerente da APHA – Arquitetura e Planejamento S/C Ltda. (1992 a 1999) 
 Arquiteto da Construtora Presidente S.A. (1993 a 1996) 

 
Atividades Exercidas: 

 Estudos ambientais para licenciamento do Pátio Logístico e da segunda fase do Porto do Açu, em São João 
da Barra, para a LLX. 
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 Elaboração de documentos para atendimento a questionamentos de Pareceres Técnicos do IBAMA, relativos 
às atividades de perfuração e produção de petróleo e gás no Campo de Frade – Bacia de Campos – RJ. 

 Treinamento ambiental de trabalhadores das bases de apoio marítimo e das tripulações das embarcações 
envolvidas nas instalações de estruturas submarinas do Campo de Frade – Bacia de Campos – RJ. 

 Desenvolvimento do Projeto de Controle da Poluição e acompanhamento do gerenciamento de resíduos 
gerados pelas embarcações envolvidas nas instalações de estruturas submarinas do Campo de Frade – Bacia 
de Campos - RJ 

 Estudo da legislação, coordenação de estudo de viabilidade econômica e de plano de negócios para captação 
de recursos - BNDES e exterior, para 50.000m3/ano de biodiesel – LEM-BA. 

 Elaboração de plano diretor para o desenvolvimento de área de expansão urbana - LEM–BA. 
 Consultoria para Câmara de Vereadores na revisão e atualização do plano diretor urbano da cidade de Luis 

Eduardo Magalhães – BA. 
 Estudos de viabilidade técnica e econômica para diversos empreendimentos imobiliários, Comerciais e 

Industriais em Luis Eduardo Magalhães – BA. 
 Estudo dos aspectos e riscos ambientais, projetos de ampliação da fábrica e implantação de depósito de 

produto acabado e gerenciamento de obra em indústria química de munição não letal em Nova Iguaçu – RJ. 
 Gerenciamento do projeto e estudo dos aspectos e impactos ambientais para uma marina - 70ha em Cabo 

Frio, e um condomínio náutico em Mangaratiba – RJ. 
 Avaliação imobiliária para as áreas da Ingá Mineradora em Itaguaí – RJ. 
 Planejamento, gerenciamento, estudo dos aspectos e impactos, proposição de ações mitigadoras para área 

urbana com 350ha em Resende – RJ. 
 Gerenciamento de projeto e captação de recursos junto ao BNDES. 
 Gerenciamento de projeto ,solicitação, acompanhamento e obtenção de LP e LI, apresentação ao GETEMA-

IBAMA, elaboração e acompanhamento das aprovações das normas complementares para mamíferos 
aquáticos sob cuidado humano, centro oceanográfico - 50ha – RJ. 

 Gerenciamento de projeto de centro oceanográfico - 20ha – Roma – Itália. 
 Gerenciamento de projeto de centro oceanográfico - 17,5ha - Portugal. 

 
Idiomas: 
 

 Inglês – fluente (graduado pelo Brasas English Course) – Conclusão 1983 
 Italiano – básico (adquirido durante trabalho em Roma) 
 Espanhol – básico (adquirido em viagens aos países latinos) 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

360562 

CPF/CNPJ: 

714.944.807-00 

Emitido em: 

03/11/2008 

Válido até: 

03/02/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Marco Antonio Salgado Rodrigues  
  R. Alvaro Chaves, 38 ap. 804  
  Laranjeiras  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22231-220  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Controle da Poluição 
  Educação Ambiental 
  Qualidade do Ar 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Uso do Solo 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

q6np.lcu3.3agu.hwv9 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS 
Data de Nascimento: 28 de maio de 1950 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.001.732 
 
Formação Profissional: 
 

 Administração de Empresas, pelo Centro Universitário Celso Lisboa, Rio de Janeiro,  RJ (1979) 
 Curso de Extensão Universitária: Engenharia Econômica I e II – Centro Universitário Celso Lisboa, Rio de 

Janeiro, RJ (1978) 
 Curso de Formação de Técnicos de Programação - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1988) 
 Curso de Extensão: Orientador Pedagógico em Informática, pela Associação Superior de Ensino São Judas 

Tadeu – Rio de Janeiro, RJ (1990) 
 Curso de Extensão: Técnicas de Gerenciamento, pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ (duração 

de 80 horas – 10/2000) 
 
Outros Cursos: 
 

 Cursos feitos na Empresa Sears Roebuck S.A.: 
 Merchandising uma Divisão Sears (02 meses) 
 Operando uma Divisão Sears (02 meses) 
 Almoxarifado Sears (1 mês) 
 Marketing Sears (3 meses) 
 Chefiar uma Divisão Sears (1 ano) 

 
 Cursos feitos na Geotécnica S.A. / Superintendência de Sistemas: 
 MS-DOS (Sistema Operacional) 
 Lotus 1-2-3 

 
Conhecimentos de Informática: 

 Word 
 Excel 
 Power Point 
 Corel Draw 
 Photoshop 
 Internet 

 
 

Experiência Profissional: 
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda.(a partir de 05/2002): 
 

 Edição e Revisão participando de diversos trabalhos relativos a EIA/RIMA, PBA, RCA em envolvendo as 
áreas de  meio ambiente, energia, recursos hídricos / hidrologia, obras portuárias e dragagem. 

 Participação de folders da Empresa 
 
Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.: 
 

 Assistente Técnico de Propostas e Inscrições do Setor de Concorrências, reportando à  Vice-Presidência da 
Empresa, de 08/1996 a 04/2002, com as seguintes atividades: 
 Participação na Unidade de Serviço de Informação Tecnológica para apoio às pesquisas, estudos e 

desenvolvimento de projetos, através de seus recursos documentais, cujas informações podem ser 
recuperadas através das principais bases de dados disponíveis na rede da empresa e via Internet. 
 Responsável pela análise de editais e organização e digitação de currículos técnicos (português e espanhol) 

da Empresa, para desenvolvimento de diversas concorrências em:  estudos de viabilidade; estudos 
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ambientais e apoio técnico na obtenção das licenças necessárias à implantação e operação de 
empreendimentos; planos diretores; projetos básico e executivo; inspeção de fabricação, especificação 
técnica, montagem de equipamentos; testes pré-operacionais e comissionamento; assessoria técnica e 
supervisão de construção; gerenciamento de projetos e obras. 
 Elaboração de folder da Empresa  
 Cadastro da Empresa em órgãos federal, estadual e municipal 

 
Geotécnica S.A.: 
 

 Assistente Administrativo da Gerência de Apoio Comercial / Diretoria de Consultoria, no período de 
1987/96, com as seguintes atividades: 
 Organização e digitação dos currículos de técnicos da Empresa (níveis superior e técnico), em português e 

espanhol  
 Elaboração de folder da Empresa  
 Análise dos editais de proposta (técnica e comercial) 
 Digitação / Revisão de textos de propostas técnica e comercial (em português e espanhol) 
 Organização de arquivos relativos à documentação da Empresa 
 Cadastro da Empresa em órgãos federal, estadual e municipal 

 
Icoplan-Internacional de Consultoria e Planejamento S.A: 
 

 Assistente Administrativo / Secretária do Departamento Comercial, no período de 1983/87, elaborando: 
 Documentação da empresa (federal, estadual e municipal) 
 Elaboração de currículos (níveis superior e médio)  
 Leitura de editais e elaboração de propostas técnica e comercial 
 Revisora 
 Datilografia em geral 

 
Proenge-Projetos e Serviços de Engenharia Ltda.: 
 

 Datilógrafa, no período de 1974/78, executando diversos serviços concernentes a obras rodoviárias, 
ferroviárias e aeroviárias, tais como: Relatórios; Propostas Técnica e de Preços. 

 Secretária do Departamento de Saneamento, no período de 1978/80, elaborando, coordenando e revisando 
todos os relatórios dos projetos da Empresa, para os órgãos em que tinham contrato.  

 Chefe do Pool de Datilografia / Secretária do Departamento Administrativo e Comercial, acumulando a 
função de Revisora, no período de 1980/83, com a responsabilidade sobre todos os relatórios e propostas 
(técnicas e comerciais) da Empresa. 

 
Sears Roebuck S.A. (1970/74) 
 

 Datilógrafa do Departamento de Controle de Mercadorias do Depósito da Empresa, situado em Ramos/RJ, 
executando os serviços de: kardex, listagem de preços, controle de notas fiscais e datilografia em geral 

 Entrevistadora do Departamento de Crédito na sede da Empresa, em Botafogo/RJ 
 Correspondente do Departamento de Cobrança / Jurídico, elaborando os seguintes serviços: checagem de 

contas em atraso, datilografia em geral, verificação de dados lançados pela Contabilidade, arquivos, cadastro 
das fichas, secretaria 

 Secretária do Departamento Jurídico, revisando os serviços das outras correspondentes e elaborando os 
serviços de secretaria em geral 

 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Espanhol 
 Inglês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

1001732 

CPF/CNPJ: 

266.818.117-87 

Emitido em: 

29/10/2008 

Válido até: 

29/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Maria de Lourdes Oliveira dos Santos  
  Rua Carlos Sampaio, 351 ap. 709  
  Centro  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20031-081  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Educação Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

3r35.extp.4bfl.54xa 
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CURRICULUM VITAE 
Nome: MONIQUE MEDEIROS GABRIEL 
Data de Nascimento: 09 de junho de 1984 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.907.751 
 
Formação Profissional: 
 

 Bacharel em Ciências Biológicas – UNIRIO-Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006) 
 Mestrado em Botânica (Paisagem, Estrutura e Funcionamento de Biomas e Ecossistemas) – Escola Nacional 

de Botânica Tropical – Jardim Botânico, Rio de Janeiro (em andamento) 
 
Outros Cursos: 
 

 Estudos de Impactos no Meio Ambiente - IV Semana de Biologia--Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro – UNIRIO - 11 a 15 de setembro de 2006  

 Introdução ao Estudo de Ambientes Recifais - III Semana de Biologia--Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro-UNIRIO - 12 a 16 de setembro de 2005 

 Técnicas para Estudo em Polinização e Reprodução de Plântulas - II Semana de Biologia-Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO - 27 de setembro a 1 de outubro de 2004 

 História dos Biomas Atlântico e Costeiro nas Regiões Norte e Nordeste do Estado do Rio de Janeiro - XXIII 
Jornada Fluminense de Botânica-Universidade Estadual Norte Fluminense - 19 a 21 de novembro de 2004 

 As Plântulas no Processo de Regeneração: uma abordagem morfoecológica - Departamento de Ciências 
Naturais, Escola de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 14 a 16 de junho 
de 2004 

 Ecologia da Restauração - VI Congresso de Ecologia do Brasil, Fortaleza, Ceará -  09 a 14 de novembro de 
2003 

 Informática - Sistema de Ensino (1997  -   Carga Horária: 20 h). 
 Identificação de Famílias Botânicas - Universidade Santa Úrsula – USU (2001    Carga Horária: 20 h) 
 Ecotoxicologia Aquática - Universidade de Santa Cecília – UNISANTA, Santos / SP (2001 - Carga Horária: 8 

h) 
 Especialização - Universidade de Santa Cecília – UNISANTA, Santos / SP (2001 -  Carga Horária: 8 h) 
 Curso de Mergulho Básico - Escola Calypso (CMAS/CBPDS) (2003 -  Carga Horária: 16 h) 

 
 

Experiência Profissional: 
 
WaterMark Engenharia e Sistemas (2006 até a presente data): 

 Bióloga/Consultora, responsável por projetos e monitoramentos ambientais. 
 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (2004/2006) 

 Laboratório de Ecologia Vegetal  - Participação em projetos sobre Ecologia de comunidades. 
 
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos - Núcleo de educação ambiental (carga horária de 180 horas) – 01/2006: 

 Atividades de educação ambiental e ecoturismo 
 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO (03 a 07/2005): 

 Aulas de monitoria da disciplina de Zoologia de invertebrados III. 
 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (05/2005): 

 Monitoramento de trilhas - Projeto “Trilhas da Mata Atlântica” 
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Participação em Eventos Científicos: 
 

 VI Congresso de Ecologia do Brasil - 09 e 14 de novembro de 2003 - Fortaleza, Ceará 
 VI Simpósio de Ecossistemas Brasileiros - Patrimônio ameaçado - 07 a 11 de setembro de 2004 - Instituto 

Tecnológico da Aerronáutica-ITA, São José dos Campos, São Paulo 
 IV Encontro Verde das Américas - 14 a 16 de setembro de 2004 - Rio de Janeiro, Brasil 
 II World Environmental Education Congress - 15 a 18 de setembro de 2004 - Rio de Janeiro, Brasil 
 XXII Encontro Anual de Etologia - 30 de outubro a 4 de novembro - Campo Grande, Mato Grosso do Sul 
 XXIII Jornada Fluminense de Botânica - 19 a 21 de novembro de 2004 - Universidade Estadual Norte 

Fluminense-UENF 
 II Semana de Biologia  - 27 de setembro a 01 de outubro de 2004 - Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro-UNIRIO 
 III Semana de Biologia - 12 a 16 de setembro de 2005 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro-

UNIRIO 
 56° Congresso Nacional de Botânica - 09 a 14 de outubro de 2005  - Curitiba, Paraná 
 VII Congresso de Ecologia do Brasil - 20 a 25 de novembro de 2005 - Caxambu, Minas Gerais 
 Seminário Repensando Saberes - 9 e 10 de Maio de 2006 - Nova Iguaçu, RJ 

 
 
Trabalhos Publicados: 
 
Lavinas, A. F., Gabriel, M. M., Pupo, F. M. dos R. de S. & Bizerril, C. R. S. F. Evolução da qualidade da água e 
comunidades fito e zooplanctônicas na área de influência da UHE Picada (Rio do Peixe). In: XI Congresso 
Brasileiro da Limnologia, 2007, Macaé. 
 
Gabriel, M. M., Lavinas, A. F., Pupo, F. M. dos R. de S. & Bizerril, C. R. S. F. Evolução Limnológica da UHE 
Itapebi. Rio Jequitinhonha, BA/MG. In: XI Congresso Brasileiro da Limnologia, 2007, Macaé. 
 
Gabriel, M.M.; Uchoa, R.S.; Souza, L.C.N. Contribuição do Núcleo de educação ambiental (NEA)  para 
conservação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. In: V Congresso Ibero-Americano de Educação 
Ambiental. 
 
Gabriel, M. M., Igutemy, M., Rodrigues, P. Os efeitos de borda e os danos causados pela queda de serrapilheira 
em plântulas na Mata Atlântica fragmentada. In: VII Congresso de ecologia do Brasil. 
 
Gabriel, M. M., Igutemy, M., Rodrigues, P. Os efeitos de borda e os danos causados pela queda de serrapilheira 
em plântulas na Mata Atlântica fragmentada. In: VII Congresso de ecologia do Brasil. 

  
 
Idiomas: 
 

 Português  
 Inglês  
 Espanhol 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: NANCI VIEIRA DE OLIVEIRA 
Carteira de Identidade: 249671/MAER/RJ  
Data de Nascimento: 26 de novembro de 1954 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.546.167 
 
Áreas de Atuação:  Arqueologia, Arqueologia Histórica; Arqueologia, Arqueologia Pré-Histórica; Antropologia, 
Antropologia Biológica. 
 
Formação Profissional: 
 

 Doutorado em História. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, São Paulo, Brasil.  
Título: São Barnabé: lugar e memória. Ano de obtenção: 2002. 

 Mestrado em História Social. Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil. 
Título: Paleodemografia, Morfologia e Práticas Funerárias: Um Estudo de Dois Sítios Arqueológicos do 
Litoral de Santa Catarina, Brasil. Ano de obtenção: 1987. 

 Graduação em História. Faculdade de Humanidades Pedro II, FAHUPE, Rio de Janeiro, Brasil - 1976 
 
Outros Cursos: 

 Extensão universitária em Museologia Preservação Socialização. (carga horária: 35h) - Universidade de São 
Paulo, USP, São Paulo, Brasil. - 1990 

 Extensão universitária em Caçadores Recoletores Numa Perspectiva Arqueológic. (carga horária: 30h) - 
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil - 1983 

 Extensão universitária em Introdução à Pesquisa Arqueológica II. (carga horária: 120h) - Centro Brasileiro de 
Arqueologia, CBA, Rio de Janeiro, Brasil. - 1977 

 Extensão universitária em Curso Básico de Arqueologia. (Carga horária: 180h) - Centro Brasileiro de 
Arqueologia, CBA, Rio de Janeiro, Brasil - 1975 

 
 
Experiência Profissional: 
 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (Vínculo institucional): 
 
Atividades: 
9/1997 - 12/2002  - Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais. 
Participação em projeto: Aldeamento de São Barnabé: aspectos arqueológicos e antropológicos. 
11/1996 - 1/2002 Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais. Participação em projeto: 1. Projeto Praça do Sambaqui da Beirada. 
10/1999 - 12/2001 Serviços técnicos especializados, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais - Salvamento Arqueológico Sítio Arqueológico Índio Grande - Cáceres/MT. 
3/1999 - 12/1999 Serviços técnicos especializados, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais - Salvamento de Áreas Impactadas no Aterro Jatobá. 
6/1998 - 12/1998 Serviços técnicos especializados, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais - Levantamento Arqueológico Preliminar do Gasoduto San Matias/Cuiabá. 
7/1998 - 10/1998 Serviços técnicos especializados, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais - Arqueologia em Piraquara, Angra dos Reis - EIA RIMA Angra 2. 
 
Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - 10/1994 - 12/1997 
 
Membro de Comissão - 1/1996 - 12/1996  
Direção e administração, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais. 
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Chefe de departamento - 3/1994 - 12/1996 
Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais, 
responsável pelo Levantamento do Patrimônio Histórico Cultural de Maricá.  
 
Chefe de departamento - 3/1996 - 6/1996 
Participação nos serviços técnicos especializados, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais, responsável pela restauração dos restos ósseos humanos do sepultamento 31 do sítio-museu 
Sambaqui da Beirada, Saquarema. 
 
Chefe de departamento - 1/1995 - 12/1995 
Direção e administração, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais. 
 
Subchefe de departamento - 12/1988 - 12/1995 
Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Sociais, 
responsável pelo Levantamento Arqueológico de Mambucaba, Angra dos Reis.  
 
Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Extensão. 
 
Membro de comissão temporária. 
4/1993 - 5/1993 Treinamentos ministrados, Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, 
Departamento de Educação. 
 
Treinamentos ministrados 
Curso de História para Professores do Estado - Angra dos Reis. 
4/1993 - 5/1993 Extensão universitária, Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, Departamento 
de Educação. 
Atividades de extensão realizadas 
Programa de Atualização de Professores da Rede Estadual (PAPRE). 
9/1990 - 12/1990 Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais. 
Linhas de pesquisa 
Cidade, Espaço Urbano e Cultura. 
1/1987 - 12/1988 Direção e administração, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais. 
Cargos ou funções 
Succhefe de departamento. 
3/1983 - 12/1986 Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Ciências Sociais. 
Participação em projeto 
1. Projeto Guaratiba - Estudo da Pré-História e do Paleoambiente. 
3/2004 - Atual Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências 
Sociais. 
Participação em projeto 
Estratégias de ocupação e defesa da baía de Ilha Grande. 
1/2004 - Atual Serviços técnicos especializados. 
Serviços realizados 
Área Arqueológica de Piraquara de Fora. 
 
10/2002 - Atual Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências 
Sociais. 
Participação em projeto 
História e Arqueologia da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, RJ. 
3/2001 - Atual Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências 
Sociais. 
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Participação em projeto 
Preservação e Conservação de Sítios Arqueológicos do Estado do Rio de Janeiro. 
3/1999 - Atual Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências 
Sociais. 
Participação em projeto 
Projeto Arqueologia em Mato Grosso. 
3/1990 - Atual Extensão universitária, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências 
Sociais. 
 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS 
Projeto História Viva. 
2/1990 - Atual Participação em projetos, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências 
Sociais. 
3/1979 - Atual Ensino, Ciências Sociais, Nível: Graduação. 
Disciplinas ministradas:  Antropologia Biológica I; . Tópicos Especiais de Antropologia;  Introdução à 
Antropologia;  Antropologia Biológica II;  Relações Interétnicas;  Antropologia da Morte;  Antropologia do 
Brasil;  Antropologia Cultural III; Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; Vínculo institucional 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento funcional: Professor convidado. 
 
Curso ministrado sobre Osteoarqueologia, no período de 18 à 29 de novembro, referente ao Curso de 
Capacitação e Formação de Quadros para Análise de Material Arqueológico, pelo Núcleo de Assuntos Indígenas 
do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Cáceres. 
Colaborador, Enquadramento funcional: professor convidado. 
 
Cursos ministrados referentes a etapas do CEFAMA - Curso de Capacitação e Formação de Quadros para 
Análise de Material Arqueológico, pelo Núcleo de Assuntos Indígenas do Instituto de Ciêencias Sociais 
Aplicadas, Cáceres. 
ATIVIDADES 
10/2004 - 10/2004 Treinamentos ministrados, Núcleo de Assuntos Indígenas, Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas. 
 
TREINAMENTOS MINISTRADOS 
Osteoarqueologia. 
8/2003 - 8/2003 Treinamentos ministrados, Núcleo de Assuntos Indígenas, Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas. 
 
TREINAMENTOS MINISTRADOS: . ANÁLISE OSTEOLÓGICA;  ANÁLISE DENTÁRIA; UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
GOIÁS – UCG;  
Professora colaboradora da linha de pesquisa em Arqueologia do Instituto do Trópico Subúmido, participando 
de discussões sobre projetos, ações preservarcionistas e escavações sistemáticas em sítios arqueológicos sob a 
coordenação do Prof. Dr. Altair Sales Barbosa. 
 
3/1994 - 3/1997 Participação em projetos, Instituto do Trópico Subúmido, Vice Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa. - Recuperação de Áreas Degradadas no Parque Ecológico de Goiânia; . Sítio GO-JA-01, município de 
Serranópolis - Goiás. 
 
PROJETOS DE PESQUISA 
 
2004 – Atual:  Estratégias de ocupação e defesa da baía de Ilha Grande. 
 
2002 - Atual História e Arqueologia da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, RJ. 
O projeto tem como objetivos: levantamento dos sítios cadastrados e avaliação de sua situação atual;  
levantamento de superfície para localização de novos sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos; 
.levantamento de fontes documentais e sistematização dos dados; socialização dos resultados através de 
diferentes ações de Educação Patrimonial 
 
2001 - Atual Preservação e Conservação de Sítios Arqueológicos do Estado do Rio de Janeiro. 
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1999 - Atual Projeto Arqueologia em Mato Grosso. 
As análises dos restos ósseos humanos indicaram características que demonstram a presença de indivíduos de 
populações distintas. Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados das análises 
morfológicas e patológicas, buscando as relações entre as evidencias bioesqueletais e as praticas culturais 
diferenciadas observadas nos sítios arqueológicos Jatobá e Índio Grande. 
 
1990 - Atual Projeto História Viva. 
Descrição: O Projeto História Viva nasceu de experiências em eventos e pesquisa de campo , no período de 1986 
à 1989, definindo-se como projeto de extensão a partir do ano de 1990, participando, inclusive, da primeira UERJ 
sem muros. 
 
1997 - 2002 Aldeamento de São Barnabé: aspectos arqueológicos e antropológicos. 
Descrição: Levantamento de superfície em Maricá e escavação sistemática em Itaboraí, vestígios arqueológicos 
relacionados com o Aldeamento de São Barnabé, tema de tese de doutoramento. 
 
1996 - 2002 Projeto Praça do Sambaqui da Beirada. 
Descrição: As primeiras tentativas de preservar as riquezas arqueológicas e ecológicas de alguns municípios do 
Estado do Rio de Janeiro estão condensadas no trabalho "Salvaguarda do Patrimônio Pré-Histórico de 
Saquarema, Cabo Frio e Araruama, RJ: Plano de Ação" (KNEIP,1978).  
 
1994 - 1997 Recuperação de Áreas Degradadas no Parque Ecológico de Goiânia. 
Descrição: Subprojeto Sítio Arqueológico, correspondendo as escavações sistemáticas em setor de um sítio da 
Tradição Mossâmedes, ou seja, uma antiga aldeia dos Kayapó do Sul, grupo extinto no século XIX.  
 
1994 - 1997 Sítio GO-JA-01, município de Serranópolis - Goiás. 
Descrição: Os trabalhos de campo foram desenvolvidos durante os meses de janeiro e fevereiro de 1996, 
integrando o Projeto As vertentes da ocupação humana no Cerrado - A Pré-História, desenvolvido em parceria 
pela Universidade Católica de Goiás, Prefeituras Municipais e instituições culturais.  
 
1994 - 1996 Levantamento do Patrimônio histórico cultural de Maricá. 
Descrição: Os trabalhos de campo em Maricá contaram com o apoio da Prefeitura Municipal, da Fundação 
Cultural de  
Maricá, como também do Jornal Correio da Cidade (antigo Correio de Ponta Negra) e Grupo de Artista de 
Maricá (GAM); objetivando a localização de sítios arqueológicos de origem indígena e coloniais.  
 
1988 - 1995 Levantamento Arqueológico de Mambucaba, Angra dos Reis. 
Descrição: A vila de Mambucaba está situada às margens do rio de mesmo nome, no limite dos municípios de 
Angra dos Reis e Parati, sendo atuante na história do litoral sul fluminense e, seu declínio está relacionado ao de 
toda a região, com o deslocamento da rota de mercadorias e produtos do interior para o vale do rio Paraíba do 
Sul.  
 
1983 - 1986 Projeto Guaratiba - Estudo da Pré-História e do Paleoambiente. 
Descrição: As populações pré-históricas construtoras do sambaqui Zé Espinho, localizado em Guaratiba, Rio de 
Janeiro, foram por nós estudadas, objetivando a caracterização da sua morfologia, comparando os resultados com 
os obtidos em outras populações.  
 
Idiomas: 
 

 Inglês  
 Espanhol 
 Francês 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: PAULO CÉSAR PIRES MENEZES 
Registro Profissional: CREA/RJ no 2002100541-D 
Data de Nascimento: 08/03/1972  
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 93929 
 
 

Formação Profissional: 
 

 Bacharel em Geografia - Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994/97) 
 Especialização em Geoprocessamento e Análise Ambiental - Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) 
 Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – Rio de Janeiro, 2008 
Título: Proposta de um Método de Hierarquização do Atendimento de Energia Elétrica em Comunidades 
Isoladas da Amazônia Brasileira – Orientador Jorge Machado Damázio. 

 
Cursos Complementares: 

 Curso de Processamento Digital de Imagens - DPI / INPE (06/2000) 
 Análise Espacial de Dados Geográficos - DPI / INPE-GIS Brasil 99 (06/1999) 
 Avaliação Ambiental Estratégica - VII IAIA Annual Meeting (08/1998) 
 Arc / Info 7.1.1 - UFRJ / COPPE / Sistemas (03/1998) 
 Cumulative Effects Assessment - VI AIA Annual Meeting (10/1997) 
 Introdução ao Geoprocessamento - DPI / INPE - VIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto 

(04/1996) 
 Climatologia - Natureza e Sociedade - NEPEC / UERJ (04 a 06/1995) 
 Análise de Imagens de Satélites Meteorológicos - SBPC (07/1992) 
 Sistemas Meteorológicos de Mesoescala - SBMET / NRRJ (09/91) 

 
 
Experiência Profissional: 
 
CEPEL-CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA (2006 até a presente data): 

 Geógrafo, participando  dos seguintes trabalhos: 
– Desenvolvimento de Metodologia e Análise Ambiental para o planejamento de Linhas de Transmissão – 

AMBIENTRANS 
– Metodologia para Levantamento de Potencial Energético na Região Norte do Brasil – ENERGIS 
– Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação Ambiental Estratégica para o Planejamento da Expansão 

do Setor Elétrico Brasileiro  - AAEXP 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (2002/04): 

 Geógrafo, participando  dos seguintes trabalhos: 
– Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (PDRH-BG), 

elaborando análise de imagens de satélite, objetivando mapeamento de padrões de uso do solo, classes de 
vegetação e outros parâmetros de interesse 

– EIA/RIMA das novas instalações de gasoduto terrestre interligando a Estação de Barra do Furado com o 
Terminal de Cabiúnas, nos municípios de Quisaão e Macaé, RJ,  desenvolvendo textos e relatórios sobre 
geomorfologia, geologia, climatologia, pedologia e hidrologia. 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA (2002/03): 

 Consultor da UNESCO, responsável pela geoestatística e mapeamento da densidade demográfica das bacias 
hidrográficas do Projeto Sinopse sobre as Bacias do Atlântico, trechos Norte-Nordeste e Alto Paraguai. 
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LANDSCHAFT Consultores Associados S/C Ltda. (2002/04): 
 Geógrafo / Gerente de Projetos, responsável pela coordenação do meio físico, integrante do  EIA/RIMA da 

LT 345 kV Ouro Preto II, em Vitória/ES. 
 
CENTRO DE PESQUISAS EM ENERGIA ELÉTRICA (2001/04) 

 Geógrafo, com as seguintes atividades: 
– Desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas para Linhas de Transmissão, Usinas 

Hidro/Termelétricas e para o planejamento do setor elétrico brasileiro; 
– Análise de imagens de satélite, objetivando mapeamento de padrões de uso do solo, classes de vegetação e 

outros parâmetros de interesse. 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA (2001/02): 
 Consultor da UNESCO, responsável pelo geoprocessamento e pelo banco de dados das bacias hidrográficas 

do Projeto Sinopse sobre as Bacias do Atlântico, trechos Leste e Sudeste. 
 
HABTEC ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (2001): 

 Geógrafo  responsável pelos seguintes trabalhos: 
– Desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas para EIA/RIMA de Linhas de Transmissão, 

Usinas Termelétricas e outras grandes obras de infra-estrutura. 
– Análise de imagens de satélite, objetivando mapeamento de padrões de uso do solo, classes de vegetação e 

outros parâmetros de interesse; 
– Participação em EIA/RIMA’s desenvolvendo textos e relatórios sobre geomorfologia, pedologia e 

hidrologia. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (2000/01): 
 Geógrafo, com as seguintes atividades: 

– Modelagem geostatística para estimativa de armazenamento de água no solo. 
– Desenvolvimento de modelo hidrológico. 
 

CENTRO DE PESQUISAS EM ENERGIA ELÉTRICA (1996/99): 
 Geógrafo, com as seguintes atividades: 

– Mapeamento digital e avaliação ambiental de Usinas Hidrelétricas e Linhas de Transmissão. 
– Criação e organização de um banco de dados ambientais, formato ARC/INFO. 
– Modelagem geoestatística para estimativa de geração de energia a partir de fontes alternativas de energia. 
– Desenvolvimento e participação em caso-testes do software SINV para inventário de bacias hidrográficas. 
– Inserção das variáveis de análise ambiental no Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas 
 

 
Artigos Publicados: 
 

 "Avaliação Ambiental Estratégica Regional como Instrumento de Gestão: uma Proposta Metodológica a 
partir do Caso Teste nas Regiões Hidrográficas do Araguaia e do Tocantins" - XV Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos. NOV/2003 

 "Diretrizes e procedimentos para o planejamento ambiental do Setor Elétrico brasileiro, utilizando a 
Avaliação Ambiental Estratégica, com ênfase no Inventário Hidroelétrico em Bacias Hidrográficas” - Fifth 
Latin-American Congress on Electricity Generation and Transmission. NOV/2003 

 "Metodologia para a definição e priorização de medidas de recuperação ambiental de bacias hidrográficas, 
com ênfase para as áreas de influência de usinas hidroelétricas" - X ELPAH. MAI/2003 

 “Avaliação Ambiental Estratégica Aplicada ao Contexto do Planejamento Indicativo da Expansão do Setor 
Elétrico” ARTIGO PREMIADO – XVI SNPTEE. OUT/2001.  

 "Análise Espacial dos Focos de Calor: Um confronto com a Vegetação." - 1° Conferência Científica do Large 
Biosphere Amazon (LBA). JUN/2000. 

 “Proclima: A programme for monitoring climate conditions on the Brazilian semi-arid in real time: 
Applications to agriculture activities and planning.” – GEWEX/WCRP – Global Energy and Water Cycle 
Experiment. MAI/2000. 

 “Incorporação da Dimensão Ambiental no Planejamento da Expansão de Sistemas de Energia Elétrica.” –  
VII SEPOPE. 
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 “Avaliação Ambiental no Planejamento da Expansão de Sistemas de Energia Elétrica.” – XV SNPTEE. 
OUT/99. 

 “Mapeamento Energético Regional para Avaliação de Alternativas Energéticas para Sistemas Isolados na 
Amazônia: O Estado do Amapá.” – ARTIGO PREMIADO - XV SNPTEE. OUT/99. 

 “Repercussões Ambientais do Evento Pluvial Intenso de 09 de Junho de 1994 na Cidade do Rio de Janeiro.” 
– Monografia submetida ao Departamento de Geografia da UFRJ para a obtenção do grau de Bacharel em 
Geografia. DEZ/97. 

 “Um Estudo do Evento Pluvial de 09 de Junho de 1994 na Cidade do Rio de Janeiro.” – VI Simpósio 
Brasileiro de Geografia Física Aplicada. OUT/95. 

 “Análise Espacial da Pluviosidade no município do Rio de Janeiro.” – 47° Reunião Annual da SBPC. JUL/95 
 “A Qualidade do Ar na Metrópole do Rio de Janeiro: Uma Análise Têmporo-espacial da Partículas em 

Suspensão no período 1980-1990.” – ENVIRONTECH’95. JUN/95. 
 
 
Serviços de Consultoria: 
 

 Ampliação do Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande/RS – Sensoriamento Remoto; 
 Estudos Complementares da UTE Araraquara - responsável pelo Sensoriamento Remoto; 
 EIA/RIMA da PCH Rio do Braço, Rio Claro/RJ – Sensoriamento Remoto; 
 Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara - Responsável pelo 

Sensoriamento Remoto e integrante da equipe de Cartografia Digital; 
 Plano Básico Ambiental das PCH’s Mato Limpo e Bolsa – Minas Gerais – Coordenador Geral; 
 Estudos Ambientais Prévios da LT Tucuruí-Macapá-Manaus 500kV – Sensoriamento Remoto; 
 Plano Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica de Pai-querê – Responsável pelo Programa de Estabilização de 

Bordas e Processos Erosivos 
 Estudos de Impacto Ambiental de um conjunto de três PCH’s (Varador, Trapiche e Cachoeira Grande) 

localizadas nos rios Calçoene e Cassiporé – Amapá – responsável pelo Meio Físico e Sensoriamento Remoto 
 Estudo de Impacto Ambiental da LT Tijuco Preto-Cachoeira Paulista II 500 kv – Equipe de Cartografia e 

GIS. 
 Estudo de Impacto Ambiental do Gasoduto Caxias (RJ) - Petrópolis (RJ) –responsável pelo Sensoriamento 

Remoto e integrante da equipe de Cartografia Digital; 
 Estudos Ambientais do Oleoduto de ligação entre as plataformas P-37 e  P-40 na Bacia de Campos – 

Responsável pela Geologia e Geomorfologia; 
 Análise Ambiental Prévia do Projeto Viário LINHA AZUL – Macaé (RJ) - responsável pelos temas 

Hidrografia, Geologia, Geomorfologia. Pedologia, Clima, Sensoriamento Remoto e Uso da Terra; 
 Estudos de Impactos Ambiental da UHE Pai-querê – responsável pelo Sensoriamento Remoto; 
 Estudo de Avaliaçaõ Ambiental Estratégica dos Empreendimentos Hidrelétricos Inventariados para a Bacia 

do Rio Chapecó (SC) – responsável pelos Condicionantes Físicos; 
 Estudo de Impacto Ambiental do Oleoduto OSDUC III Barra do Furado (RJ)-REDUC (RJ) –responsável 

pelos temas Hidrografia, Geologia, Geomorfologia. Pedologia, Clima, Sensoriamento Remoto e Uso da 
Terra; 

 Estudo de Impacto Ambiental do Gasoduto GASCAB II Barra do Furado (RJ)-Cabiúnas (RJ) –responsável 
pelos temas Hidrografia, Geologia, Geomorfologia. Pedologia, Clima, Sensoriamento Remoto e Uso da 
Terra; 

 Plano Diretor da APA do Estuário do Rio Macaé – Cartografia Digital 
 Zoneamento Ambiental da APA da Orla de Sepetiba - responsável pelo Meio Físico 
 Estudo de Impacto Ambiental da Usina Termelétrica Norte Capixaba (SHELL) – responsável pela 

geomorfologia, pedologia e geologia; 
 Estudo Ambiental de 7 PCH’s nas bacias dos rios Bruranhém e Jucuruçu (BA) - responsável pelo 

Sensoriamento Remoto e Uso da Terra, Climatologia e Geomorfologia 
 Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão Ouro Preto II (MG)-Vitória (ES) – Coordenador do 

Meio Físico e responsável pelos temas Hidrografia, Clima, Sensoriamento Remoto e Uso da Terra; 
 Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão Norte-Sul II – Cartografia Digital; 
 Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão Nordeste-Sudeste – Cartografia Digital; 
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 Estudo de Impacto Ambiental da PCH Macaé – responsável pelo Sensoriamento Remoto e Uso da Terra, 
Climatologia e Geomorfologia; 

 Estudo de Supressão de Vegetação da Duplicação da BR-101 Trecho Florianópolis/SC – Osório/RS – 
cartografia digital; 

 Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas – responsável pelo Sensoriamento Remoto e 
Uso da Terra; 

 Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica de Pai-querê – responsável pelo Sensoriamento Remoto 
e Uso da Terra; 

 Estudo de Impacto Ambiental da Usina Termelétrica de Corumbá – responsável pela geomorfologia, 
pedologia, recursos hídricos e pelo desenvolvimento de um sistema de informações geográficas; 

 Plano de Gestão Ambiental da Usina Hidrelétrica de Jauru (MT) – responsável pelo mapeamento digital e 
sensoriamento remoto; 

 Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão Puerto Suárez (BOL) – Corumbá (MS) – responsável 
pelo desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas; 

 Estudo de Impacto Ambiental do Oleoduto Ilha D’água-REDUC – responsável pelos recursos hídricos; 
 Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão Serra da Mesa (GO)-Pedra do Cavalo (BA) –

Cartografia digital; 
 Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento Habitacional Nova Sepetiba II – responsável pelos 

recursos hídricos e pelo sensoriamento remoto; 
 Avaliação Ambiental Preliminar dos aproveitamentos hidrelétricos do médio curso do rio Paraíba do Sul - 

responsável pelos recursos hídricos, geomorfologia, geologia, pedologia e pelo sensoriamento remoto. 
 
 
Idiomas: 
 

 Inglês 
 Espanhol 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: SILVANA RODGERS TAVARES   
Registro Profissional: CREA/RJ 168.011-D 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 466.847 
 
Formação Profissional: 
 

 Graduado em Arquitetura e  Urbanismo pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
Fluminense – 2001.  

 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – CNPQ-PROPP (Universidade Federal Fluminense) -   Niterói – RJ (1998/2000) 

 

 Bolsista de Iniciação Científica - Pesquisa : A Linguagem Urbana da Cidade do Rio de Janeiro - As Favelas 
Cariocas: História, Território e Desenvolvimento. Atuação em pesquisa, levantamento e sistematização de 
dados e produção de trabalhos acadêmicos. 

 
Conhecimento em Informática: 
 

 Softwares de CAD (AutoCad 2006); Planilhas Eletrônicas (MS Excel); Editor de Textos (MS Word, Power 
Point); e Softwares Gráficos (CorelDraw, PhotoPaint, Adobe Photoshop) 

 
Experiência Profissional: 
 
RESOL Engenharia Ltda (2002 – atual atividade) – Principais Trabalhos: 
 Apoio ao Licenciamento Ambiental para o Projeto da Unidade de Apoio Operacional e de Transferência de 

Resíduos da Koleta Ambiental. (em andamento). Rio de Janeiro/RJ (2008). Cliente:Koleta Ambiental. 
 Relatório Ambiental Simplificado - RAS do Projeto de Recuperação Ambiental e Ampliação do Aterro de 

Resíduos Sólidos Urbanos de Pedro do Rio. Petrópolis/RJ (em andamento). Cliente: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. 
 Participação no Contrato de Consultoria para Apoio Técnico as Atividades Operaçionais dos Aterros de 

Maricá e Saquarema , Rio de Janeiro/RJ (2008). Cliente: THALIS. 
 Plano de Manejo de Resíduos Sólidos para o Centro de Distribuição e Logística da HERMES S/A em 

Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ (2008). Cliente:HERMES S/A 
 Plano de Manejo de Resíduos Sólidos para Complexo Empresarial a ser implantado na Barra da Tijuca, Rio 

de Janeiro/RJ (2008). Cliente:JCA-5 PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES S/A 
 Participação no Contrato de Consultoria Técnica para Apoio ao Gerenciamento das Obras de Recuperação 

do Aterro de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ (2008). Cliente: TECNOSOLO ENGENHARIA, 
TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A. 
 Participação em atividades para desenvolvimento do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal. 

Brasília/DF. Cliente: TCBR 
 Participação na Assessoria para Licenciamento Ambiental da Unidade de Tratamento de Resíduos de Saúde 

por Autoclavagem. Rio de Janeiro/RJ (2006/2007). Cliente: Aborgama do Brasil. 
 Participação no Estudo Locacional para Implantação da Unidade de Tratamento de Resíduos de Saúde por 

Autoclavagem. Rio de Janeiro/RJ (2006). Cliente: Aborgama do Brasil. 
 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Pólo de Desenvolvimento Sustentável da Região 

da Estrela (empreendimento composto de um condomínio industrial e de um Centro Integrado de 
Tratamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos). Magé/RJ. (2006/2007). Cliente: BOM TEMPO S.A. 
 Elaboração e Organização de Documentação para requerimento de Licença de Instalação para Recuperação 

Ambiental e Ampliação do Aterro de Resíduos Sólidos Urbanos Pedro do Rio. Petrópolis/RJ (2007) Cliente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. 
 Projeto de Arquitetura de Unidade de Briquetagem. Rio de Janeiro/RJ (Jan.2007)). Cliente: SOTER 
 Revisão do Projeto Executivo das Medidas Mitigadoras do Empreendimento Paradise. Areal/RJ (Out. 2006) 

Cliente: SPE DOMINUS 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. 
 Elaboração e Organização de Documentação para Requerimento de Licença Prévia do Pólo de 

Desenvolvimento Sustentável da Região da Estrela. Magé/RJ. (julho/agosto 2006). Cliente: BOM TEMPO 
S.A. 
 Participação no Contrato de Apoio ao Processo de Licenciamento Ambiental para o Novo Aterro Sanitário 

de Petrópolis. Petrópolis/RJ (2006). Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. 
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 Participação no Projeto para Implantação de um Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares 
para a cidade de Santo Domingo – República Dominicana (Maio/2005), Cliente: CONSÓRCIO DUQUESA. 
 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para área destinada a implantação do Rio Estrela 

Business Park (condomínio industrial) em Duque de Caxias/RJ. (Out/2004). Cliente: PARK ESTRELA 
PARTICIPAÇÕES 
 Elaboração e Organização de Documentação para Requerimento de Licença Prévia do Rio Estrela Business 

Park (Condomínio industrial) Duque de Caxias/RJ. (Set/2004). Cliente: PARK ESTRELA 
PARTICIPAÇÕES 
 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para Ampliação do Aeroporto de Cabo Frio/RJ. 

(Out/2004). Cliente: SECTRAN – SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE.  
 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para área destinada à implantação do 

Empreendimento Paradise (grupo de condomínios residenciais), no Município de Areal/RJ. (2004). Cliente: 
SPE DOMINUS 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. 
 Elaboração e Organização de Documentação para Requerimento de Licença Prévia do Empreendimento 

Paradise. Areal/RJ (Out/2003) Cliente: SPE DOMINUS 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
S/A. 
 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para área destinada à implantação do Centro de 

Tratamento de Resíduos de Itaguaí. (2004). Cliente: S/A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO. 
 Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para área destinada à implantação do futuro Distrito 

Industrial de Guaxindiba. São Gonçalo/RJ (2003). Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO/RJ. 
 Elaboração o Estudo de Viabilidade Ambiental para empreendimento a ser implantado no HARAS 

PARADISE, município de Areal/RJ. (2003). Cliente: SPE DOMINUS 03 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A. 
 Participação no Projeto Básico e Executivo para Ampliação do Aterro Sanitário da Caximba – Município de 

Curitiba – PR. (2003). Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR. 
 Participação no Plano de Controle Ambiental para a Ampliação do Aterro Sanitário da Caximba – Município 

de Curitiba – PR. (2003). Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR. 
 Participação no Projeto Básico do Novo Aterro de Petrópolis/RJ. (2002). Cliente: COMDEP – 

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS. 
 Participação no Projeto Executivo de Expansão e Adequação do Aterro de Itaoca – São Gonçalo/RJ (Março 

a junho de 2002). CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ 
 Projeto da Unidade de Reciclagem e Compostagem de Lixo para o Município de Rio Bonito/RJ. (2002). 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - Secretaria Municipal de Saúde  (2001/2002)  
 Assessora de Projetos e Planejamento  - Atuação no desenvolvimento de projetos de arquitetura e reforma, 

orçamentação e planejamento de manutenção e conservação de edificações. 
 
TICTO ARQUITETURA LTDA - Rio de Janeiro – RJ (1996/1997) 
 Estagiária, com atuação no desenvolvimento de projetos de arquitetura, instalações prediais, projetos de 

legalização e layout de ambientes. 
 
Consultorias 
 

 Relatório Ambiental Simplificada para as Obras de Urbanização da Rocinha (elaboração do Diagnóstico do 
Meio Antrópico, Avaliação Ambiental e Planos e Programas Ambientais relacionados ao Meio Antrópico). 
Rio de Janeiro/RJ. (2007). CLIENTE: TECNENGE  
 Relatório Ambiental Simplificada para Estação de Tratamento de Água Nova Guandu (elaboração do 

Diagnóstico do Meio Antrópico, Avaliação Ambiental e Planos e Programas Ambientais relacionados ao 
Meio Antrópico). Rio de Janeiro/RJ. (2008). CLIENTE: TECNENGE  

 
 

Idiomas: 

 Português 
 Inglês  
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: THAYS PAES CABRAL AMARO 
Registro Profissional: CRBio 2  55.530 
Data de Nascimento: 07 de janeiro de 1983 
Nacionalidade: Brasileira 
Cadastro Técnico Federal IBAMA: 968.664 
 
Formação Profissional: 
 

 MBE – Pós-graduação Executiva em Meio Ambiente na COPPE/UFRJ (em andamento). 
 Ciências Biológicas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (concluído em 03/ 

2007). 
 
Outros Cursos: 
 

 Inglês: Cultura Express (concluído em 03/2005) 
 Educação Ambiental: Semana de Biologia da UNIRIO (2002) 
 Evolução Molecular: I Jornada Fluminense de Paleontologia (12/2003) 

 
 
Especializações: 
 
♦ Microsoft Word 
♦ Excel 
♦ Corel Draw 
♦ Internet 
 
 
Experiência Profissional: 
 
PETROBRAS - E&P- Gerência Executiva de Exploração  Segurança, Meio Ambiente e Saúde (07/2004 a 
06/2005): 
 

 Estagiária, participando dos seguintes trabalhos: 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-S-3, Bacia de Santos: Elaboração do Relatório final de 

Monitoramento Ambiental. 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-S-9, Bacia de Santos: Revisão do Projeto de 

Monitoramento Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais e Meio Biótico. 
 Atendimento ao Parecer Técnico ELPN/IBAMA N° 213/04 sobre o RCA da Atividade de Perfuração 

do Bloco BM-S-11, Bacia de Santos. 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-S-12, Bacia de Santos: Elaboração do Relatório final de 

Monitoramento Ambiental. 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-C-25, Bacia de Campos : Revisão do Projeto de 

Monitoramento Ambiental, Área de Influência da atividade e Meio Biótico. 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-CE-1 e BM-CE-2, Bacia do Ceará: Revisão do Projeto de 

Monitoramento Ambiental, Análise integrada e Síntese da qualidade Ambiental e Meio Biótico. 
 
ICF Consultoria do Brasil - Área de Meio Ambiente (06/2005 a 01/2006): 
 

 Estagiária, participando dos seguintes trabalhos: 
 RCA da Atividade de Perfuração Marítima do Bloco BM-S-3, Bacia de Santos, para a Petrobras: 

Elaboração do Meio Biótico. 
 Manual de Licenciamento Ambiental para Petrobras: Suporte para Elaboração do Manual para Novos 

Estados; Revisão nos Estados em que este já existia e Federal.  
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 PCA da Atividade de Levantamento Sísmico no Bloco Terrestre BT-ES-25, no Estado do Espírito Santo. 
Elaboração do Meio Biótico. 
 EA da Atividade de Perfilagem Eletromagnética (SBL) em Águas Profundas na Bacia de Barreirinhas, 

para EMGS: Elaboração do Meio Biótico. 
 EVA da Instalação de uma Subestação da Petrobras no Estado do Ceará, em Pecém: Elaboração do Meio 

Biótico.  
 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. - Área de Meio Ambiente:  
 

 Estagiária, no período de 03/2006 a 03/2007, participando dos seguintes trabalhos: 
 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-BAR-1, Bacia de Barreirinhas: Revisão do Projeto de 

Monitoramento Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, Área de Influência da atividade e Meio 
Biótico; 
 RCA da Atividade de Perfuração do Bloco BM-J-1, Bacia de Jequitinhonha: Revisão do Meio Biótico; 
 EIA/RIMA da Atividade de Produção de Petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos. Ecologus 

Engenharia Consultiva para Chevron-Texaco do Brasil: Suporte na elaboração do Meio Biótico; 
 Atendimento ao Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 169/06 sobre o Estudo Ambiental da 

Atividade de Perfilagem Eletromagnética (SBL) em Águas Profundas na Bacia de Jequitinhonha. 
Ecologus Engenharia Consultiva para EMGS; 

 
 Bióloga, a partir de 03/2007, com as seguintes atividades: 

 
 Participação no Plano Básico Ambiental do Terminal Portuário Centro Atlântico, para Companhia 

Siderúrgica do Atlântico, dando suporte na elaboração dos estudos referentes ao Meio Socioeconômico. 
 Atendimento ao Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 231/06 sobre a Atividade de Produção 

de Petróleo no Campo de Polvo, BM-C-8, Bacia de Campos, para Devon Energy. 
 Participação no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Macaé dos Projetos de 

Compensação Ambiental, para UTE Norte Fluminense. 
 EIA/RIMA da Atividade de Dragagem do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, Aracaju-SE, para CVRD, 

elaborando os estudos referentes ao Meio Biótico. 
 Atendimento ao Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 215/07 sobre a Atividade de Produção 

de Petróleo no Bloco BC-10, Bacia de Campos, para Shell do Brasil. 
 EIA/RIMA da Atividade de Sísmica nos Blocos BM-C-26 e 27, Bacia de Campos, para CGG do Brasil, 

responsável implementação e desenvolvimento do Subprojeto de Monitoramento de Encalhes e Vistoria 
de Praias e do Subprojeto de Monitoramento Visual da Biota Marinha. 
 Atendimento ao Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA N° 333/07 sobre a Atividade de Produção 

de Petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos, para a Chevron Brasil. 
 Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental de Trabalhadores (PEAT) da Atividade de 

Produção de Petróleo no Campo de Frade, Bacia de Campos. Ecologus Engenharia Consultiva para 
Chevron Brasil (em andamento). 

 
Participação em Congressos e Seminários: 
 

 I Jornada Fluminense de Paleontologia -  Rio de Janeiro, 2003. 
 Rio Oil & Gas Expo and Conference – 2004. 
 I SEGAP (Primeiro Seminário de Gestão Socioambiental da Aqüicultura e da Pesca no Brasil) -  Ilha do 

Fundão-RJ, 2004. 
 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

968664 

CPF/CNPJ: 

101.124.037-86 

Emitido em: 

03/11/2008 

Válido até: 

03/02/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Thays Paes Cabral Amaro  
  Rua São Graciano, 235  
  Freguesia  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22763-140  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recuperação de Áreas 
  Recursos Hídricos 
  Uso do Solo 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

wkdw.j8dp.6lgg.8jc3 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: TIAGO LAUREANO DOS SANTOS 
Data de Nascimento: 30 de julho de 1984 
Nacionalidade: Brasileira 
Cadastro Técnico Federal IBAMA: 2.548.411 
 
Formação Profissional: 
 

 Engenharia de Petróleo e Gás - Universidade Estácio de Sá - Conclusão (Julho de 2013) 
 Tecnologia e Gestão para Indústria de Petróleo e Gás -  Universidade Estácio de Sá - Julho de 2008 

 
Outros Cursos: 
 

 Windows 95, 98, 2000, ME e XP (utilização) 
 Office 97, 2000 e XP (Word, Excel, Power Point) - Avançado 
 Photoshop - Avançado 
 Internet (navegação) e aplicativos em geral – Avançado 

 
 

Experiência Profissional: 
 

Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. 
 

 Participação no desenvolvimento do projeto do Sistema de Produção de Óleo e Gás no Campo de Frade, 
Bacia de Campos auxiliando na confecção de documentos de Respostas a Pareceres Técnicos para, LI, LO, 
documentos complementares para atualização das definições de engenharia de projeto para Chevron Brasil. 
(02/2008 até o presente) 

 Participação e desenvolvimento do Projeto de Controle da Poluição e acompanhamento do gerenciamento de 
resíduos gerados pelas embarcações envolvidas nas instalações de estruturas submarinas do Campo de Frade 
– Bacia de Campos – RJ. Vistoria das embarcações e bases de apoio, análise de documentos e dados, 
confecção de planilhas e quadros para controle e rastreabilidade dos resíduos, identificação do gerador, do 
transportador e verificação da conformidade quanto à destinação final. (02/2008 até o presente) 

 Monitoramento da Área de Dragagem, elaboração de gráficos e tabelas com os volumes dragados e 
despejados por setor, para atendimento aos Programas Ambientais do Porto do Açu - no Distrito de Açu – 
Município de Campos, RJ. (06/2008 até o presente) 

 Participação no Relatório Ambiental Simplificado LT 138 kV (REV. 01), Campos-Porto do Açu – LLX 
Minas-Rio Logística S.A. -  Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. 

 Participação na elaboração do EIA –Pátio Logístico – Porto do Açu. Descrição de equipamentos e facilidades 
onshore e offshore do empreendimento. Confecção de planilhas e quadros. 

 
 
Idiomas: 
 

 Inglês  
 
 
 
 



 
 
 
 

Estudo de Impacto Ambiental 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Dezembro, 2008 – Revisão 00 

10 - 117

 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

2648411 

CPF/CNPJ: 

326.805.778-09 

Emitido em: 

22/10/2008 

Válido até: 

22/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  TIAGO LAUREANO DOS SANTOS  
  Largo do Machado, 11/1202  
  Catete  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  22221-020  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Segurança do Trabalho 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
especificada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

regv.31dz.nq95.p32l 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: VIVIANE JAPIASSU VIANA 
Registro Profissional: CRQ-III 03251003 
Nacionalidade: Brasileira 
Cadastro Técnico Federal IBAMA: 2161755 
 

Formação Profissional: 
 

 Tecnóloga de Meio Ambiente – CEFET/RJ – 2005 
 Especialista em Ciências Ambientais – UFRJ – 2008 
 MSc em Engenharia Ambiental – UERJ (em andamento) 
 Ciências Biológicas – CEDERJ (em andamento) 

 
Experiência  Profissional: 
 
Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda. (2007 até o presente): 

 Estagiária integrante da equipe de estudos ambientais, para estudos quantitativos e qualitativos de risco 
 Tecnóloga integrante da equipe de estudos ambientais, para estudos quantitativos e qualitativos de risco 

 
Souza e Silva Serviços Especializados em Engenharia (2006/2007): 

 Auxílio na revisão de Planos de Emergência 
 
Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda. (2007): 

 Informatização de plano de emergência; apoio à gestão de emergências; acompanhamento de acidente em 
tranaporte de produto químico; integrante da equipe organizadora de simulado de acidente com produto 
químico; apoio aos técnicos de segurança da Central de Apoio à Emergência da Petrobras Distribuidora. 

 
ZAP Logística Ltda. (2006): 

 Tecnóloga de Meio Ambiente participando da elaboração da Análise Preliminar de Riscos (APR) dos 
Terminais de Vitória, Betim e Duque de Caxias;  informatização de plano de emergência;  apoio à gestão de 
emergência; treinamento e apoio aos técnicos de segurança da Central de Apoio à Emergência da Petrobras 
Distribuidora. 

 
IESA – Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (2006): 

 Auxiliar de QSMS, orientando os colaboradores quanto aos aspectos e impactos ambientais; auxílio na 
logística de gestão de resíduos sólidos gerados na obra e no canteiro; controle de indicadores; inspeções de 
campo nas frentes de trabalho da obra; atuação na área operacional e de gestão ambiental. 

 
 
Experiência em Projetos de Risco 
 

 Análise de Risco integrante do RCA/PCA relativo às obras de melhoria, adequação e ampliação dos terminais 
ferroviário e portuário do Complexo Ponta da Madeira – VALE (2008) 

 Estudo de Análise de Risco integrante do EIA do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará  - RFSP (2007) 
 Estudo de Análise de Risco integrante do EIA da Estrada de Ferro Carajás – EPC (2007) 
 Estudo de Análise de Risco integrante do EIA do Projeto Mapaura e Gapara Norte  (2007) 
 Estudo de Análise de Risco da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola – Termorio / Petrobras (2007) 
 Estudo de Análise de Risco dos Terminais de Vitória, Regência e Norte Capixaba – Transpetro/ES (2007) 
 Estudo de Análise de Risco complementar da Rede de Distribuição de Gás Natural Canalizado – Anchieta, 

ES – Petrobrás Distribuidora S.A. (2007) 
 Estudo de Análise de Risco do tanque de óleo diesel  marítimo – Ilha da Conceição – Brasco Logística 

Offshore (2007) 
 Estudo de Análise de Risco integrante dos EIA/RIMA e PCA para o projeto de construção de uma barragem 

de rejeitos – Unidade de Morro Agudo – Votorantim Metais (20080 
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MTL Engenharia Ltda. (2005): 
 Estagiária participando da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade para a certificação NBR ISSO 

9001. 
 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ: (2005) 

 Bolsista de iniciação científica no Projeto Diretrizes para Gestão Integrada nas sub-bacias do Canal do Cunha 
(área correspondente ao Complexo de Manguinhos, RJ) e do Canal do rio Bota. 

 
 
Idiomas: 
 

 Português 
 Inglês 
 Espanhol 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

2161755 

CPF/CNPJ: 

099.173.747-44 

Emitido em: 

12/01/2009 

Válido até: 

12/04/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  
  Viviane Japiassú Viana  
  Rua Adriano, 66, apt 401  
  Todos os Santos  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20735-060  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Controle da Poluição 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
  Educação Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Ar 
  Qualidade do Solo 
  Recursos Hídricos 
  Segurança do Trabalho 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao 
exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo 
necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise 
técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade 
específicada neste certificado, o interessado deverá 
comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença 
ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de 
produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro 
Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e 
perante terceiros, em certificação de qualidade, nem 
juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

pazs.dx1k.pg21.34jv 
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CURRICULUM VITAE 
Nome: VICTÓRIA VALLI BRAILE 
Registro Profissional: CRQ-RJ 62-1-00490-1 
Data de Nascimento: 25 de novembro de 1937 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA:  
 
Formação Profissional: 
 

 Engenheira Química – Escola Nacional de Química/UFRJ (1962) 
 
Cursos de Especialização em Controle da Poluição do Ar: 
 

 Robert A. Taft Sanitary Engineering Center – Department of Health, Education, and Welfare - Public Heath 
Service – EUA (precursor do EPA) 
 Elements of Air Quality Management- 1965 
 Analysis of Atmospheric Inorganics – 1966 
 Analysis of Atmospheric Organics –1966 
 Introduction of Microscopic Analysis – 1965 
 Sampling and Identification of Aero-allergens-1965 
 Industrial Hygiene Chemistry Course-1965 
 Atmospheric Survey –-1965 
 Combustion Evaluation –sources and control devices-1966 

 
 Los Angeles County Air Pollution Control District – California – EUA 
 Radiological Monitoring – 1966 

 
 Curso de especialização em auditoria ambiental: 
 Arthur D.Little, Cambridge, USA - 1994 

 
Bolsas de Estudo para Treinamento em Controle da Poluição do Ar 
 

 Bolsa de estudos nos Estados Unidos, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde – 1965 (8 meses) 
 Visita técnica nos Estados Unidos e México, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde  – 1985  
 Visita técnica na Inglaterra, Holanda e Israel, patrocinada pela Organização Mundial de – 1988  
 Bolsa de estudos no Japão, patrocinada pela Japan International Cooperation Agency- JICA  - 1979 

 
 
Qualificações: 
 
Possui longa experiência de trabalho na coordenação de programas ambientais na administração pública e vem nos 
últimos anos utilizando essa experiência na assessoria das principais empresas brasileiras e internacionais na 
implementação de seus programas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. O foco de suas atividades profissionais 
concentra-se nas seguintes áreas: Gestão Ambiental; Auditorias nas áreas de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e 
Segurança Industrial; Estudos de Impacto Ambiental; Licenciamento Ambiental; Treinamento Ambiental; Elaboração 
de Planos de Controle Ambiental; Administração Ambiental; Controle da Poluição do Ar; Inventário de Emissões, 
Monitoramento e Modelagem Atmosférica;  Comunicação Social e Due Dilligence 

 
Experiência Profissional: 
 

 Instituto de Engenharia Ambiental – IES, Chefe do Serviço de Controle da Poluição do Ar (1970-1975) 
 Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente  - FEEMA: 
 Chefe da Divisão de Controle da Poluição do Ar (1975-1983) 
 Chefe da Divisão de Planejamento Ambiental (1984-1985) 
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 Assessora da Presidência (2000-2001) 
 Governo do Estado do Rio de Janeiro – Subsecretária de Estado de Meio Ambiente (1996-1997) 
 Governo do Estado do Rio de Janeiro – Presidente do Instituto de Florestas (1998). 

 
Participação em Projetos para o Setor de Fabricação de Metais / Siderurgia: 
 
EIA/RIMA: 
 
2007 - Companhia Siderúrgica Nacional-Participação no  EIA/RIMA da  Expansão da Usina Presidente Vargas, 
Volta Redonda - RJ (aspectos da poluição do ar- participação da Braile Engenharia, juntamente com a Stallavieri 
e Gusmão) 
 
2006 – Grupo Votorantim-Participação no  EIA/RIMA da Usina de Resende - RJ (aspectos da poluição do ar- 
participação da Braile Engenharia, juntamente com a Stallavieri e Gusmão) 
 
2005 - Companhia Siderúrgica Nacional-Participação no  EIA/RIMA da USINA 2, ITAGUAÍ - RJ (aspectos da 
poluição do ar- participação da Braile Engenharia, juntamente com a Stallavieri e Gusmão) 
 
2005 -  Alunorte – EIA da Expansão 3 (Poluição do Ar), Barcarena – Pará (Braile Engenharia) 
 
2004 - Companhia Siderúrgica Nacional-Participação no  EIA/RIMA do Terminal  de Minérios TECAR -   do 
Porto de Sepetiba –RJ (aspectos da poluição do ar- participação da Braile Engenharia, juntamente com a 
Stallavieri e Gusmão) 
 
2004 - Alunorte – EIA Estudo de Alternativas de Combustíveis, para vários cenários de expansão, Barcarena – 
Pará (Braile Engenharia) 
 
2003 - CSN – participação na elaboração do EIA/RIMA para projeto de fábrica de cimento (aspectos da 
poluição do ar - participação da Braile Engenharia, juntamente com a Stallavieri e Gusmão) 
 
2003 - Companhia Siderúrgica Nacional- participação na Avaliação do Desempenho Ambiental da Usina 
Presidente Vargas: análise comparativa da qualidade ambiental pós-execução do Termo de Compromisso 
Ambiental de Janeiro de 2000 a 2003 (aspectos da poluição do ar- participação da Braile Engenharia, juntamente 
com a Stallavieri e Gusmão) 
 
2002 - Alunorte – Estudo de Impacto de Emissões Atmosféricas Provenientes de Nova Expansão Programada – 
Estudo Final - Barcarena – Pará (Braile Engenharia) 
 
2002 - Companhia Siderúrgica Nacional- participação na Avaliação Ambiental Estratégica do Projeto de 
Ampliação da Capacidade Instalada da Usina Presidente Vargas (aspectos da poluição do ar- participação da 
Braile Engenharia, juntamente com a Stallavieri e Gusmão) 
 
2001 - Alunorte – EIA e  dimensionamento da altura da chaminé, visando a expansão da unidade, Barcarena – 
Pará (estudos complementares) 
 
2000 - Alunorte – EIA e  dimensionamento da altura da chaminé, visando a expansão da unidade, Barcarena – 
Pará (Braile Engenharia) 
 
2000 - Companhia Siderúrgica Nacional-Participação no  Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental da Usina Siderúrgica de 
Itaguaí (aspectos da poluição do ar- participação da Braile Engenharia, juntamente com a Biodinâmica) 
 
1990 - Albras / Alunorte - Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta do Complexo Industrial em 
Barcarena, PA (expansão) (pela Ambiental) 
 
1986 - Albras / Alunorte – EIA/RIMA - Complexo Industrial em Barcarena, PA (pela Ambiental) 
 
1984 - Análise, Negociação e aprovação do EIA/RIMA do projeto ALUMAR de Alumínio -   Maranhão 
(representando a SEMA - precursor do IBAMA). 
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1984 - Análise, Negociação e aprovação do  Projeto de Implantação da CST- ESANTO     (representando a 
SEMA - precursor do IBAMA). 
 
1984 - Análise, Negociação e aprovação do  Projeto de Implantação da VALESUL -  RJ - (como chefe da 
Divisão de Controle da Poluição do Ar da FEEMA). 
 
2001 - El Paso – Participação no desenvolvimento do  “Environmental Management and Monitoring Plan” 
como parte do EIA da Termoelétrica de Araucária- Paraná (como consultora da ADL) 
 
2001 - REDUC-PETROBRAS – Duque de Caxias – 2001  - Estudo de Impactos advindos da ampliação da 
Refinaria com a entrada em operação de novas unidades de processo e torres de resfriamento de água (Braile 
Engenharia)  
 
2000 - Shell Brasil – participação na elaboração do  Relatório de Controle Ambiental (RCA) para Exploração no 
Bloco BC-10 – Bacia de Campos – Espírito Santo (como consultora da ADL) 
 
2000 - BP Brasil – participação na elaboração do  Relatório de Controle Ambiental (RCA) para Exploração no 
Bloco BFZ-2 – Bacia do Amazonas (como consultora da ADL) 
 
1999 - Shell International Exploration and Production - participação na elaboração do “ Environmental 
Assessment (EA) and Social Impact Assessment (SIA) for the seismic survey conducted in Block BC-4” (como 
consultora da ADL) 
 
1998 - Anadarko Petroleum Corporation  - Stakeholder analysis as part of a feasibility studies for Gas Field and 
Pipeline Development Project –– Amazon State – Brazil  (como consultora da ADL) 
 
1996 - Búzios Golf Club – EIA/RIMA- Projeto Modiano (Braile Engenharia) 
 
1989 - Petrobras S/A - EIA / RIMA do Sistema de Escoamento de Petróleo e Gás Natural dos Campos da Área 
Sul da Bacia Potiguar, RN (pela Ambiental) 
1986 - Petrobras S/A -  EIA / RIMA do Terminal TELIS e Sistema de Transferência localizado no Porto de 
Itaqui, MA (pela Ambiental) 
 
Auditoria 
 

PELA ARTHUR D. LITTLE: 
 Alcoa/ Cotia – SP – março de 1995 – 5 dias – área: poluição do ar, resíduos, substâncias tóxicas, efluentes 

líquidos, asbestos. 
 Alcoa/Guarulhos-SP- março de 1995 – 3 dias - área: poluição do ar, resíduos, substâncias tóxicas, efluentes 

líquidos, asbestos 
 Alcoa/Alphaville – SP – março de 1995 – 3 dias- área: poluição do ar, resíduos, substâncias tóxicas, efluentes 

líquidos, asbestos 
 Alcoa/Valinhos – SP – março de 1995 -  3 dias- área: poluição do ar, resíduos, substâncias tóxicas, efluentes 

líquidos, asbestos 
 COSIPA – SP – dezembro de 1995 - 15 dias – área: poluição do ar 
 CST – ES – maio de 1997 – 15 dias – área :poluição do ar 
 Participação como professora da equipe da Arthur D. Little, em cursos de auditorias para duas grandes 

siderúrgicas:COSIPA  e AÇOMINAS – novembro de 1995 – curso de 5 dias 
 

PELA BUREAU VERITAS  
 Participação na equipe da na auditoria/plano de ação da CSN – RJ – dezembro de 1998 – 15 dias – área 

:poluição do ar  
 Vale do Rio Doce – 4 portos e 7 usinas de pelotização no Espírito Santo – 2001 
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PELA BRAILE ENGENHARIA AMBIENTAL  
 Participação nas auditorias da Vale do Rio Doce/GIMAR das suas unidades de ferro-ligas (5 unidades -  maio 

de 2000 – área poluição do ar)  
 
 
Trabalhos Publicados: 
 

BRAILE, Victoria  Valle. Câmara técnica para estudo de proposições de uma política de  exploração  de  
pedreiras na Cidade do Rio de Janeiro: relatório final. Rio de Janeiro:  Secret.Munic. Planejamento Coordenação 
Geral,  1980. 134p. il. 
__.Controle da poluição atmosférica  no Estado da Guanabara. Rio de Janeiro: Instituto de Engenharia 
Sanitária. 1967. 57f. il. 
__. Controle da poluição do ar no Estado do Rio de Janeiro. Apresentado no Encontro Internacional sobre 
Vigilância da Qualidade do ar – OPAS/CETESB. Rio de Janeiro: FEEMA, 1985. 86p. il 
__. Controle da poluição do ar no Brasil. Apresentado no Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária , 9.,  
Belo Horizonte, Rio de Janeiro: FEEMA, 1977. 124f. il. 
___.Contribuição  da queima de combustíveis para a poluição do ar no Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro: FEEMA, s.d. 1v.  il. 
___. Dimensionamento de rede de monitoragem. Apresentado no Encontro de Órgãos Estaduais de Meio 
Ambiente do Nordeste, 9., Aracaju, 1982.  Rio de Janeiro: FEEMA/SUDENE, 1982. 88f. il. 
___. Efeitos ecológicos decorrentes da queima de carvão no Brasil. Engenharia Sanitária, Rio de Janeiro, v.19,  
n.2, e p.198-205, abr./jun. 1980. 
___. Implantação da rede de monitoramento do ar: Projeto 009.6.01.1 relatório final. Rio de Janeiro: FEEMA, 
1979. 2v. il. 
___. Parecer técnico: referente da queima de combustível na Refinaria Duque de Caxias. Rio de Janeiro: 
FEEMA, 1985. 225 f. il. 
___. Plano diretor para controle de poluição do ar por partículas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
RT 616 R1. Apresentado no Congresso Internacional do Ar Puro, 5., Buenos Aires, 1980, Rio de Janeiro: 
FEEMA, 1980. 37f. il.  
___. Poluição do ar causada pela operação  de pedreiras no  Município do Rio de Janeiro. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA, 9., 1977. Belo Horizonte. Meio ambiente: vários estudos.  
Rio de Janeiro: FEEMA, 1977. p. 203-218. il. 
___. Poluição do ar na Ilha do Governador: relatório preliminar. Rio de Janeiro: FEEMA, 1979. 83p. il. 
___. Poluição do ar no Estado do Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro, FEEMA, 1978.  77f. 
 ___.Poluição do ar causada pelos ônibus na Região Metropolitana.  Rio de Janeiro: FEEMA, 1981. 1v. il 
___. Poluição do ar no Brasil; participação da indústria.  Rio de Janeiro: FEEMA, 1979. 62p. ( Cadernos 
FEEMA. Série Técnica n. 7/79) 
___. Preliminar plan for particulate control in the metropolitan area of Rio de Janeiro apresentado no 
Congresso Internacional do Ar Puro, 5, Buenos Aires, 1980.  Rio de Janeiro: FEEMA, 1980.  17p. 
___. Reunião sobre mineração, transporte e uso do carvão mineral apresentado no Seminário do Grupo de 
Trabalho Interministerial, criado pela Portaria n. 330, de 17.03.1981, Brasília, abril 1981.  Rio de Janeiro: 
FEEMA , 1981 1v. il 

 
Idiomas: 
 

 Português  
 Inglês  
 Espanhol 
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Planos e Programas Co-Localizados 
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4.2 
Meio Físico 
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4.3 
Meio Biótico 
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4.4 
Meio Socioeconômico 
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4.5 
Análise Ambiental Integrada 
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Anexo I 
Análise de Risco 
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Anexo 2.3.1 
Arranjo Geral 
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Anexo 2.4.1-1 
Sondagem 
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Anexo 2.4.1-2 
Aterro Hidráulico 
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Anexo 2.4.6-1  
Infra-estrutura Pátios Onshore 
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Anexo 2.5.1-1 
FISPQs 
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Anexo 2.5.3-1 
Fluxo de Cargas 
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Anexo 2.6-1 
Metodologia de Coleta e Resultados  

da Qualidade da Água e Biota 
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Anexo 2.6-2 
Metodologia de Coleta e Laudos  

Caracterização Sedimentos 
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Anexo  5.4.4-1 
Estudo de Dispersão de Sedimentos na Dragagem 

do Porto do Açu 


