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1. APRESENTAÇÃO 

 

O empreendimento objeto deste Estudo de Impacto Ambiental - EIA Complementar 

e de seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, compreende a alteração 

de projeto do empreendimento já licenciado, denominado Pátio Logístico e 

Operações Portuárias do Porto do Açu, de responsabilidade da empresa LLX Açu 

Operações Portuárias S/A. Localiza-se na região Norte Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro, em Barra do Açu, no Município de São João da Barra. 

 

A alteração pretendida consiste na substituição do uso da área prevista no EIA do 

Pátio Logístico e Operações Portuárias (dezembro, 2008) para futuro recebimento  e 

estocagem de grãos, por uma Unidade de Tratamento de Petróleo destinada ao 

armazenamento e beneficiamento de petróleo. A alteração inclui ainda a diversificação  

do uso do último berço do Terminal de Cargas Múltiplas (TMULT), de forma que esse 

terminal possa operar tanto com a movimentação de cargas gerais, prevista no EIA, 

como para importação e exportação do petróleo. 

 

O empreendimento Pátio Logístico e Operações Portuárias 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. A ZIPA abrange os projetos licenciados correspondestes às fases 1 e 2 do 

Porto do Açu, além do projeto da Usina Termelétrica do Açu, também já licenciada. 

 

A instalação da fase 1 do Porto do Açu foi licenciada em 2007 (LI Nº FE012725, de 

11/05/2007 – LI do Porto do Açu) contemplando a construção e operação do pátio 

de minério e a construção de todas as estruturas marítimas do Porto, incluindo os 

quebra-mares, todos os píeres e terminais marítimos (Terminal de Graneis Líquidos – 

TELIQ; Terminal de Cargas Múltiplas – TMULT; Terminal de Granéis Sólidos 

TCOAL)- e a ponte de acesso aos terminais. Incluiu também as obras de dragagem 
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para aprofundamento do canal de acesso, bacias de evolução e de atracação, que 

permitirão as manobras e acesso dos navios ao porto. Essas obras, iniciadas em 

setembro de 2007, cuja distribuição espacial pode ser visualizada na Figura 1-1, 

encontram-se em execução. 
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 Figura 1-1: Obras do Porto do Açu em Execução, Licenciadas na Fase 1. 
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A fase 2 do Porto do Açu compreende a implantação e operação do Pátio Logístico, 

cuja Licença Prévia - LP Nº IN00651 foi concedida pelo INEA em 26/08/2009, e 

Licença de Instalação – LI N° IN001099 foi emitida em 02/12/2009.   

 

Conforme descrito no processo de licenciamento, este empreendimento será 

constituído por uma ampla área terrestre para pátios de estocagem e movimentação de 

diversos tipos de cargas e produtos que chegarão ou sairão do porto e estará localizado 

em área vizinha ao pátio de minério licenciado na fase 1. 

 

O projeto inclui ainda um conjunto de unidades de apoio (prédios administrativos e 

auxiliares), e corredores de utilidades que contornam os terrenos do Pátio Logístico e 

do Pátio de Minério, onde serão implantadas vias de circulação interna e canais de 

drenagem. Inclui ainda um sistema de correias transportadoras dispostas ao longo do 

corredor frontal e da ponte de acesso aos píeres e uma dutovia com traçado similar, 

destinada à movimentação de derivados de petróleo para abastecimento de navios e 

unidades petrolíferas offshore.   

 

O conjunto de unidades que compõem o empreendimento do Pátio Logístico é 

ilustrado na Figura 1-2.  
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 Figura 1-2: Obras descritas no “EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu” Licenciadas na Fase 2 do Porto do Açu 
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O empreendimento do Pátio Logístico e Operações Portuárias, na configuração 

apresentada no EIA/RIMA (dezembro/2008), previa a implantação e operação de 

pátios para armazenamento e movimentação das seguintes tipologias de cargas:  

 grãos 

 granéis sólidos;  

 pedras ornamentais e produtos siderúrgicos;  

 cargas gerais; e 

 insumos para operações petrolíferas offshore  (pátio de supply boats.. 

 

A alteração de projeto objeto do presente EIA consiste basicamente localização da 

Unidade de Tratamento de Petróleo na área originalmente destinada ao pátio de grãos.  

 

Breve Retrospectiva do Processo de Licenciamento 

 

O processo de licenciamento do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do 

Açu foi amplamente divulgado ao público em geral através de publicação no Diário 

Oficial e em jornais locais e de grande circulação.  

 

Para divulgação do EIA/RIMA, além da distribuição oficial determinada pelo INEA, 

foram realizadas previamente a Audiência Pública, sete reuniões informativas, nos 

municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São Francisco de 

Itabapoana, no período de 19 a 22 de maio de 2009.  

 

A Audiência Pública foi realizada em 18 de junho de 2009, no auditório do SESC 

Grussaí em São João da Barra, tendo sido precedida de ampla divulgação e 

disponibilizados ônibus em diversas localidades dos três municípios, registrando-se a 

participação de 460 pessoas na Audiência.  
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Após a emissão da já citada Licença Prévia - LP Nº IN000651 em 26.08.2009, foram 

atendidas as Condições de Validade Gerais e Específicas nela definidas, que 

constituíam pré-requisitos para obtenção da Licença de Instalação. O atendimento a 

tais condições foi configurado no Plano Básico Ambiental – PBA do empreendimento, 

apresentado ao INEA em 09/10/2009, juntamente com o Pedido de Licença de 

Instalação, o que originou o processo Nº 505.928.  

 

O PBA apresentado contempla os projetos detalhados de engenharia e sistemas de 

controle ambiental requeridos, bem como um conjunto de programas integrados e 

vinculados ao Sistema de Gestão Ambiental do empreendimento. Tais programas 

articulam e operacionalizam as medidas identificadas no EIA como necessárias para 

evitar, mitigar ou compensar impactos adversos prognosticados, bem como para 

potencializar os benéficos sociais e ambientais associados ao empreendimento, 

assegurando as condições de viabilidade ambiental e social do mesmo.  

 

Com base no PBA, foi concedida em 02/12/2009 pelo INEA a já referida Licença de 

Instalação -LI Nº IN001099. 

 

A Submissão da Alteração de Projeto 

 

Após a obtenção da LI o empreendedor identificou a oportunidade de dotar o Pátio 

Logístico de uma unidade de tratamento de petróleo. 

 

Assim, em atendimento à condicionante Nº 42 da Licença de Instalação - LI Nº 

IN001099, que determina que quaisquer alterações do projeto licenciado sejam 

previamente submetidas à análise e parecer do INEA, foi apresentado em dezembro de 

2009 ao Órgão um Estudo Adicional, contendo a caracterização detalhada da alteração 

pretendida e das implicações ambientais a ela associadas.  
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Conforme já mencionado, a alteração pretendida compreende a implantação de uma 

Unidade de Tratamento de Petróleo – UTP na área originalmente prevista para o pátio 

de grãos, utilizando os mesmos píeres TELIQ e TMULT já licenciados, para 

recebimento do petróleo e embarque deste após o beneficiamento. Para transferência 

do petróleo entre a UTP e os terminais marítimos, a alteração de projeto prevê ainda a 

implantação de oleodutos subterrâneos em alinhamento paralelo à dutovia prevista no 

EIA original (ver Figura 1-3). 
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Figura 1-3: Obras Pretendidas no Pátio Logístico do Porto do Açu, Objeto do Presente EIA  
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Após a análise do referido estudo adicional, a Comissão Estadual de Controle 

Ambiental – CECA, por meio da Deliberação CECA/CLF Nº 5.180, de 09/02/2010, 

determinou que tais alterações fossem objeto de apresentação de EIA/RIMA 

Complementar. 

 

Assim sendo, dando cumprimento a esta determinação, o presente EIA e seu 

respectivo RIMA complementam o licenciamento do empreendimento Pátio Logístico 

e Operações Portuárias, incorporando à configuração apresentada no EIA/RIMA 

original (dezembro/2008), as alterações relativas à implantação e operação da Unidade 

de Tratamento de Petróleo – UTP. 

 

Síntese das Alterações Pretendidas  

 

O beneficiamento previsto na UTP a ser implantada no Pátio Logístico do Porto do 

Açu consiste num processo de separação água/óleo, visando remover a parcela residual 

de água salgada presente no petróleo oriundo de campos marítimos de produção. 

Neste intuito, após o processo, o conteúdo de água remanescente no óleo será da 

ordem de 0,1% em volume e o conteúdo de sais de, no máximo, 5 mg/L. 

 

O petróleo a ser tratado será recebido de navios aliviadores, provenientes das 

plataformas marítimas de produção e, posteriormente, o óleo beneficiado será 

exportado também por via marítima.  

 

O petróleo será recebido no Terminal de Granéis Líquidos (TELIQ), podendo 

também ser recebido no último berço do Terminal de Cargas Múltiplas TMULT. Já o 

petróleo tratado será transferido e embarcado, unicamente a partir do último berço do 

TMULT.  
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Assim sendo, a movimentação de navios associada à atividade da UTP concorrerá no 

mesmo conjunto de berços originalmente projetados, implicando por isto, 

basicamente, na substituição de tipologias de embarcações aportadas. 

 

A transferência do petróleo entre os píeres e a área de tancagem será feita através de 

três tubulações paralelas, sendo duas para recebimento e uma para exportação, cujo 

traçado visualiza-se na Figura 1-3. Esse traçado, em seu trecho terrestre, foi definido 

de forma a localizar-se inteiramente em áreas de intervenção já licenciadas no processo 

inicial, para as quais já foi autorizada supressão de vegetação no âmbito da Licença de 

Instalação do Pátio Logístico. Assim sendo, a partir da UTP estas tubulações seguirão 

enterradas, seguindo, no seu trecho terrestre, o corredor de utilidades previsto no 

projeto original e cruzando a praia ao longo da ponte de acesso, dentro do polígono da 

área diretamente afetada – ADA licenciada para o mesmo.  No trecho marítimo, o 

traçado dos dutos desenvolve-se paralelamente à ponte de acesso, a uma distância de 

100 metros da mesma, até atingir o ponto de saída nos píeres TMULT e TELIQ. 

 

A Unidade em foco terá capacidade máxima de tratamento de 1.200.000 bpd, 

prevendo-se sua implementação em três etapas consecutivas de 400.000 bpd.   

 

Para acesso, manobras e atracação dos navios nos terminais acima citados, a 

profundidade de água requerida é de 21 metros, que será atendida com a implantação 

da segunda fase de dragagem, prevista no EIA do Porto do Açu. Futuramente, para a 

operação da capacidade máxima da UTP, será necessário executar um alargamento do 

canal de acesso, ampliando a largura de borda de 230 para 400 metros. 

 

Cabe ressaltar que, assim como os terminais TELIQ e TMULT, as operações de 

dragagem para aprofundamento até 21 metros estão licenciadas por meio da Licença de 

Instalação, LI Nº FE01570, citada anteriormente, obtida para a fase 1 do 

empreendimento (ver Figura 1-1, já apresentada).  
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Quanto à dragagem para alargamento do canal de acesso, trata-se de alteração de 

projeto a ser licenciada, integrando, portanto, o escopo deste EIA Complementar.  

Ressalva-se, contudo, que embora esta alteração seja caracterizada no presente EIA, 

somente serão concluídos os elementos para seu licenciamento no futuro, quando for 

realizado estudo para caracterização do material a ser dragado, em conformidade com a 

Resolução CONAMA 344/04. Tal estudo não foi realizado no contexto deste EIA por 

destinar-se a retratar as condições de contaminação do assoalho marinho e camadas 

subjacentes, presentes na ocasião da dragagem. Tendo em vista o longo período de 

tempo que antecederá a tais operações, entende-se que uma caracterização realizada no 

presente poderá não ser representativa das condições futuras da área de dragagem.  

 

Os efluentes do processo de tratamento a ser realizado na UTP são, basicamente, água 

salgada com resíduos oleosos. Tais efluentes, após tratamento para seu 

condicionamento aos padrões previstos na legislação aplicável, serão descartados no 

mar através do emissário licenciado na fase 1 do Porto do Açu.  

 

O resíduo oleoso oriundo do tratamento dos efluentes será gerenciado dentro do 

sistema geral de gestão de resíduos da operação do Pátio Logístico, conforme 

programa a ser detalhado e submetido ao INEA por ocasião da solicitação da LO do 

mesmo. 

 

Conteúdo do EIA Complementar 

 

Para avaliação dos potenciais impactos ambientais decorrentes da modificação 

pretendida e proposição de medidas de controle e mitigação necessárias, o presente 

estudo apresenta revisões e complementações do EIA originalmente apresentado para 

o Pátio Logístico e Operações Portuárias e analisa aspectos do diagnóstico apresentado 

naquele estudo, dando ênfase aos compartimentos sujeitos a variações nos impactos 

originalmente prognosticados.  
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Assim, por envolver operações de movimentação, estocagem e tratamento de grandes 

volumes de petróleo e em função do porte das instalações projetadas, a avaliação da 

modificação em tela demandou uma revisão da Análise de Riscos e dos estudos de 

emissões atmosféricas apresentados no EIA original, bem como a reavaliação dos 

impactos sujeitos a variação expressiva em sua magnitude.  

 

Desta forma, o presente estudo contempla o seguinte conteúdo: 

 

 Apresentação e descrição da instalação e de operação da UTP, identificando as 

alterações do projeto de engenharia em relação ao projeto original (Capítulo 2); 

 Descrição dos Planos e Programas aplicáveis à implantação da UTP e legislação 

correlata (Capítulo 3); 

 Caracterização das Áreas de Influência dos impactos da implantação e operação da 

UTP, as quais se inserem nas mesmas Áreas de Influência Direta e Indireta 

caracterizadas no EIA original (dezembro, 2008), consolidando diagnóstico e análise 

integrada dos aspectos dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, com potencial 

de serem afetados pela alteração pretendida (Capítulo 4); 

 Estudo de Análise e Gerenciamento de Riscos, considerando as hipóteses acidentais 

associadas à implantação da UTP (Capítulo 5); 

 Identificação e avaliação dos impactos ambientais referentes às diferentes atividades 

das fases de implantação e operação da UTP, segundo a mesma metodologia 

apresentada no EIA original, rediscutindo e consolidando em matriz de avaliação os 

impactos cujo incremento de magnitude em relação ao que fora previsto no projeto 

original justifique sua reavaliação e adequação das respectivas medidas mitigadoras 

(Capítulo 6); 

 Considerações pertinentes aos programas aplicáveis ao empreendimento 

complementando, quando necessário, as linhas de ação estabelecidas nos Programas 

Ambientais do projeto original (Capítulo 7). 

 Conclusão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento (Capítulo 8). 
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Adicionalmente, 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 EIA e respectivo RIMA, elaborados pela Ecologus Engenharia Consultiva Ltda, 

cuja equipe técnica é apresentada no Capítulo 10, foram definidos em consonância 

com a Instrução Técnica DILAM nº 04/2010, visando subsidiar o processo de 

licenciamento ambiental, para emissão da Licença Prévia do empreendimento da UTP.  
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2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento compreende o Projeto Complementar ao Pátio Logístico e 

Operações Portuárias do Porto do Açu para implantação de uma Unidade de 

Tratamento de Petróleo, de responsabilidade da LLX Açu Operações Portuárias S/A. 

 

 

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 

 

 

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) 3553-8070, 3553-8071 

FAX:  (021) 3553-8298 

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 
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2.1 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE DE NÃO REALIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
(Atende ao item 3.4.2 da IT DILAM Nº04/2010) 

 

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

no projeto do Pátio Logístico é a substituição do uso de uma área, de 

aproximadamente 38 ha, originalmente prevista para receber e estocar grãos por uma 

Unidade de Tratamento de Petróleo – UTP, com vistas a sua comercialização e 

exportação através dos píeres já licenciados para instalação no Porto do Açu. 

 

As alterações de projeto avaliadas neste EIA incluem obras e instalações para 

estocagem e processamento de petróleo, além de tubulação específica para 

movimentação do petróleo entre essa Unidade e os terminais marítimos, Terminal de 

Granéis Líquidos - TELIQ e Terminal de Cargas Múltiplas – TMULT, ambos já 

licenciados.  

 

Nestas instalações serão implantados sistemas para Estocagem de Petróleo Cru e 

Tratado, Tratamento de Petróleo, Aquecimento por Óleo Térmico, Recepção de Óleo 

Combustível, Tratamento de Efluentes, Sistema de Utilidades e de Apoio Industrial e 

Administrativo.  

 

A operação da UTP compreenderá o beneficiamento em terra do petróleo cru, que 

será transportado por navios aliviadores, da classe PANAMAX, para recebimento no 

terminal TELIQ, podendo também ser recebido no berço final do TMULT. O 

petróleo tratado será transferido por uma terceira tubulação de petróleo para entrega 

no TMULT aos navios do tipo VLCC. 

 

A UTP terá capacidade de estocagem de 5.500.000 barris (bbl) de petróleo cru e 

tratado; processamento de 900.000 barris por dia (bpd) e capacidade máxima de 

expedição de 1.200.000 bpd, sendo realizado em 3 etapas consecutivas de 400.000 bpd.  
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Verifica-se atualmente a crescente demanda mundial por energia. Essa demanda tem 

impulsionado as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos e a crescente 

economia petrolífera do Estado do Rio de Janeiro e do país, tendo nos últimos anos a 

forte participação da região Norte Fluminense, onde se insere o Porto do Açu.  

 

Por outro lado, o petróleo explorado nas bacias marítimas brasileiras, e em especial na 

bacia de Campos, situada nesta região, é predominantemente pesado e viscoso, 

necessitando tratamento e estabilização para remoção dos sais presente no óleo. Essa 

operação realizada nas plataformas marítimas (FPSOs, FSOs) tem se mostrado 

ineficiente, pois é capaz de reduzir a água salgada presente no petróleo a uma parcela 

de 1% a 5% em volume, o que embora viabilize a comercialização para refino, 

representa um teor ainda alto, reduzindo com isto a gradação de qualidade do óleo e, 

consequentemente, seu preço de comercialização com as refinarias e para exportação.  

 

Neste contexto, se insere o empreendimento, considerando que o petróleo a ser 

estocado e tratado na UTP possuirá características típicas de óleos pesados e teor 

BS&W (Basic Sediment and Water) igual a 5%, percentual este que indica o teor de água 

livre, sedimentos e emulsões aquosas presentes no petróleo. Após tratamento, que 

consiste na retirada de água e sais contidos no petróleo bruto, a Unidade irá gerar um 

petróleo com teor variando na faixa de 0,5 a 1,0% e concentração de sais máxima de 5 

mg/L. 

 

Assim sendo, justifica-se a inclusão de uma Unidade Tratamento de Petróleo no Pátio 

Logístico do Porto do Açu, vindo de encontro da perspectiva de atendimento ao 

mercado atual de petróleo, que demanda o estabelecimento de cadeias logísticas mais 

eficientes e baratas. 

 

Justifica-se ainda a implantação do empreendimento, tendo em vista a perspectiva de 

geração de novos empregos, da ordem de 2.000 pessoas durante os 34 meses de 
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construção, representando um acréscimo de 50% na mão-de-obra originalmente 

prevista na construção do Pátio Logístico, e na fase de operação um adicional de 180 

empregos diretos e 450 indiretos. O investimento total é estimado em R$ 

1.100.000.000,00 (Hum bilhão e cem milhões de reais), para a primeira etapa de 

implantação (400.000 bpd). 

 

Além disto, deve ser considerada a arrecadação total esperada com a implantação do 

Pátio Logístico incluindo a UTP, da ordem de 230 milhões por ano, conforme 

apresentado no Quadro 2.1-1. 

  

Cabe salientar o benefício adicional de royalties que poderá ser recebido pelo município 

de São João da Barra com a operação desta Unidade. 

 

QUADRO 2.1-1: PREVISÃO DO TOTAL DE TRIBUTOS GERADOS AO ANO  
COM A IMPLANTAÇÃO DO PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS,  

INCLUINDO A UTP 

TRIBUTOS VALORES 

Pis / Cofins 75.935.779 

ISS 15.946.473 

Contribuição Social 36.199.426 

Imposto de Renda 100.553.961 

Total Ano 228.635.639 

 

Neste contexto, a hipótese de não realização da alteração de projeto pretendida 

representaria perda de oportunidade relevante para o desenvolvimento do Estado do 

Rio de Janeiro e, em especial, do município de São João da Barra, cujos investimentos 

em montantes financeiros significativos contribuirão para promover o incremento na 

geração de empregos e aumento de arrecadação. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO 
(Atende ao item 3.4.2.1 da IT DILAM Nº04/2010) 

 

A Unidade de Tratamento de Petróleo pretendida, conforme já citado, insere-se na área 

originalmente prevista no Pátio Logístico para o pátio de grãos (ver Figura 2.2-1). 

 

A área do Pátio Logístico localiza-se na Fazenda do Meio e 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. Esta área apresenta 

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, margeando no 

seu limite norte a lagoa de Iquipari. 

 

A área do projeto da UTP tem como referência às coordenadas 289.673,62 E e 

7.586.736,28 N. 
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Figura 2.2-1: Localização da UTP no Pátio Logístico 
Vista Espacial da Área do Empreendimento 
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2.3 ACESSOS AO EMPREENDIMENTO 

(Atende ao item 3.4.2.1 e 3.4.2.2.l da IT DILAM Nº04/2010) 

 

O empreendimento utilizará os mesmos acessos previstos no EIA do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias. Assim sendo, conforme apresentado naquele EIA, a UTP 

poderá ser acessada por rodovia e por via marítima.  

 

 Vias de Acesso Rodoviário 

 

As rodovias de acesso ao Pátio Logístico, na fase de operação, serão as mesmas vias 

utilizadas para a fase de implantação e que, ora passam por melhorias de traçado, 

pavimentação e dimensionamento, no âmbito do licenciamento ambiental do Porto 

do Açu. 

 

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, para a rodovia dos Ceramistas, o tráfego 

de veículos que abastecerá as obras de implantação do pátio logístico. 

 

A Figura 2.3-1 apresenta as rodovias destacadas como vias de acesso ao Pátio 

Logístico do Porto do Açu.  
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A ligação Donana – Hipódromo – Campo da Praia, apresentado na Figura 2.3-1 

acima, compreendida pelas rodovias RJ-216, BR-356 e RJ-240, já está em fase de 

conclusão das melhorias, tais como implantações e ampliações de interseções, obras 

de terraplanagem, drenagem, asfalto e sinalização e duas faixas de rolamento em 

toda a sua extensão. 

 

 Via de Acesso Marítimo 

 
O acesso marítimo dos navios aos píeres de importação e exportação de petróleo 

será através do canal de acesso e bacia de evolução, cujas obras foram licenciadas na 

fase 1 do Porto do Açu e se encontram em fase de construção, conforme explicado 

no Capítulo 1 deste EIA. 

 

Variante 
Cutia 

Figura 2.3-1: Rodovias de Acesso ao Pátio Logístico e Unidades de Apoio do 
Porto do Açu 
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2.4 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Nesta seção apresenta-se a concepção do projeto de implantação da Unidade de 

Tratamento de Petróleo – UTP, caracterizando-o quanto aos aspectos construtivos de 

interesse ambiental na fase de implantação (Seção 2.4.1), às características específicas 

do projeto (Seção 2.4.2) e aos aspectos operacionais (Seção 2.4.3), fazendo um 

paralelo, sempre que pertinente, com o que foi previsto no projeto original do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias. 

 

A planta básica de engenharia relativa à Implantação Geral do projeto é apresentada no 

desenho [AÇU-0.DES-0.0000-02-LLX-001_ESTOCAGEM E TUBULAÇÕES 

PETRÓLEO.dwg], no Anexo 1 deste documento. 

 

Esta planta indica a localização das instalações terrestres da UTP, inserida nos limites 

da área prevista para o Pátio Logístico, e por três linhas pontilhadas, o 

encaminhamento de tubulações para transferência (envio e recebimento) de petróleo 

em direção aos píeres. A partir da UTP, a tubulação de petróleo segue no sentido leste 

paralelamente ao corredor de utilidades (vias de acesso e ao canal de drenagem), 

inflexionando no sentido sul até próximo à ponte de acesso. A partir desse ponto, 

sofre uma nova inflexão no sentido leste, em direção ao terminal marítimo de 

importação TELIQ (linha vermelha), perfazendo aproximadamente 12 km de 

extensão. Até o último berço do TMULT totalizará cerca de 15 km de tubulação, 

sendo uma para importação e outra para exportação de petróleo tratado (linhas verde e 

azul). Cabe ressaltar que este trajeto segue o alinhamento paralelo à dutovia prevista no 

EIA original. 
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2.4.1 Fase de Implantação 

 

2.4.1.1 Canteiro de Obras e Infraestruturas  

(Atende aos itens 3.4.2.2b, 3.4.2.2g, 3.4.2.2h, 3.4.2.2i, 3.4.2.2j   da IT DILAM Nº04/2010) 

 

Para execução das obras civis de instalação da Unidade de Tratamento de Petróleo 

serão utilizadas as mesmas infraestruturas de canteiro avaliadas ambientalmente no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Pátio Logístico e Operações Portuárias e 

detalhadas no Capítulo 2, Seção 2.1 (Volume 1) e Anexo 2.1 (Volume 3), do Plano 

Básico Ambiental (PBA) do empreendimento.  

 

Conforme projeto detalhado apresentado no PBA, a implantação do Pátio Logístico 

exigirá o estabelecimento de estruturas de apoio de obras para almoxarifado, 

refeitórios, escritórios, centrais de ferragens, concretagem, etc. Essas instalações 

estarão inseridas nos canteiros de obras que serão construídos, visando assegurar o 

cumprimento das metas estabelecidas de segurança do trabalho, saúde ocupacional, 

preservação do meio ambiente, organização, higiene e limpeza, e estarão de acordo 

com as normas ambientais e resoluções pertinentes. 

 

Neste sentido, para a implantação destas instalações foram estabelecidas as seguintes 

diretrizes: 

 

 Minimizar os impactos ambientais na construção, geração de resíduos e manutenção 

dos canteiros; 

 Maximizar o controle de entrada e saída de pessoas, veículos, equipamentos e 

materiais; 

 Padronizar os serviços médico e de alimentação; 

 Padronizar ações de segurança, meio ambiente e saúde; 

 Padronizar ações de vigilância e segurança patrimonial; 
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 Padronizar o fornecimento de insumos, tais como energia, água, esgoto e coleta de 

lixo. 

 

Assim, o canteiro contará com toda infraestrutura de fornecimento de energia elétrica, 

circulação viária, saneamento básico e controle ambiental incluindo, entre outros, tais 

como:  

 

 Rede coletora de esgotos domésticos, com dispositivos de tratamento de esgotos 

sanitários e efluentes gordurosos, para tratamento do tipo aeração prolongada com 

aditivação de flocos de lodo; 

 Sistema de drenagem das áreas de oficinas com separador de água e óleo; 

 Vias de circulação interna revestidas com material argiloso compactado e com 

controle permanente de desgaste e de emissão atmosférica de particulado;  

 Abastecimento de água potável, de serviço e incêndio com captação através de poço 

profundo, situado próximo ao Centro de Visitantes. A água bombeada será 

encaminhada a uma ETA Compacta de onde será armazenada e distribuída a cada 

um dos três sistemas, os quais possuirão linhas de distribuição independentes no 

canteiro de obras;  

 Sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Os resíduos gerados no 

canteiro de obras serão depositados em caçambas e contenedores, pintados com 

cores padronizadas e não deverá haver contato de qualquer resíduo ou composto 

contaminante com o solo. A área de depósito será pavimentada com blocos de 

concreto de alta resistência.  

 

Estas obras, portanto, não constituirão alteração de projeto no empreendimento do 

Pátio Logístico e Operações Portuárias. 
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2.4.1.2 Preparação do Terreno e Projetos de Aterro e Terraplenagem 

(Atende ao item 3.4.2.2a, 3.4.2.2e 3.4.2.2f da IT DILAM Nº04/2010) 

 

Estas atividades serão realizadas de acordo com os mesmos procedimentos já avaliados 

na Seção 2.4.1 do EIA do Pátio Logístico, estando detalhadamente descritos e com 

quantitativos já incluídos no Capítulo 2 do PBA.  

 

Conforme já ressaltado neste documento, a UTP ocupará uma área aproximada de 38 

ha e será instalada em área originalmente prevista no EIA para o pátio de grãos, não 

necessitando, desta forma, qualquer atividade de supressão vegetal adicional à prevista 

naquele estudo e detalhada no PBA do Pátio Logístico já apresentado. 

 

Assim como, nas demais áreas do pátio logístico, de modo a prevenir inundações e 

possibilitar a implantação do sistema de drenagem e a construção das instalações sob o 

solo, toda área da UTP será elevada com aterro hidráulico e receberá acabamento com 

aterro mecânico.  

 

O aterro hidráulico será constituído com material arenoso dragado de área marítima de 

empréstimo, cuja atividade foi autorizada na LI Nº IN001099. Os procedimentos para 

sua execução, incluindo o bombeamento do material através de tubulação de recalque, 

formação de bacias de espalhamento, formação de diques para decantação dos finos e 

contenção das águas, e o bombeamento de retorno da água para o mar, encontram-se 

detalhadamente descritos na Seção 2.4.1.1 e Anexo 2.4.1-2 do EIA do Pátio Logístico. 

 

Sobre o aterro hidráulico será lançada uma camada de aterro com material argiloso. Os 

equipamentos de bombeamento e o acabamento com material argiloso utilizará 

equipamentos de terraplanagem, conforme já previsto no EIA do Pátio Logístico. 
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2.4.1.3 Pavimentação 

(Atende ao item 3.4.2.2l da IT DILAM Nº04/2010) 

 

A pavimentação será executada após a conclusão dos serviços de aterro hidráulico e 

terraplenagem. 

 

A concepção do projeto de pavimentação das áreas da UTP será semelhante à proposta 

no EIA e detalhado no PBA do Pátio Logístico, que prevê a implantação de dois tipos 

de estruturas: pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), no 

arruamento interno, áreas de estacionamentos, nos sistemas de recepção de óleo 

combustível e de despacho de óleo residual, conferindo assim melhor 

impermeabilização e impedindo a percolação de possíveis contaminantes; revestimento 

com blocos de concreto articulados na área do Depósito Intermediário de Resíduos de 

Operações, possibilitando assim a melhor permeabilidade da água de chuva, reduzindo 

o impacto sobre os recursos hídricos locais. 

 

As áreas a serem pavimentadas serão escavadas, para em seguida serem lançadas as 

diversas camadas que compõem a estrutura da pavimentação. Estas etapas, bem como 

os equipamentos empregados, tais como: motoniveladora pesada com escarificador; 

carro tanque distribuidor de água; rolos compressores tipo pé de carneiro, liso, liso 

vibratório e pneumático; grade de discos; pulvi-misturador e central de mistura são 

também já previstos no PBA do Pátio Logístico. 

 

Assim sendo, esta atividade não implicará em alteração de projeto já tendo sido 

prevista no EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias. 

 

Assim, esta atividade não implica em alteração de projeto, estando de acordo com a 

concepção prevista no EIA e detalhada no PBA do projeto original.  
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2.4.1.4 Origem, Tipos e Estocagem de Materiais de Construção, Incluindo 

Jazidas se Necessárias 

(Atende ao item 3.4.2.2d da IT DILAM Nº04/2010) 

 

Na fase de construção serão adotados os mesmos procedimentos estabelecidos na 

Seção 2.4.5 do EIA do Pátio Logístico. Conforme já ressaltado na Seção 2.4.1.2 do 

presente estudo, para a construção do aterro hidráulico na área onde se pretende 

instalar a UTP será utilizado material proveniente da jazida marítima, cuja atividade foi 

autorizada na LI Nº IN001099.  

 

Da mesma forma, conforme apresentado no Anexo 2.2.1 do referido PBA, para 

execução da camada superficial do aterro, o material argiloso de empréstimo será 

obtido de três jazidas licenciadas, reapresentadas no Quadro 2.4.1-1, a seguir, cujas 

cópias das licenças de operação constam no referido Anexo 2.2.1 do PBA. 

 
QUADRO 2.4.1-1: JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO A SEREM UTILIZADAS. 

JAZIDA RAZÃO SOCIAL 
L.O. 

(INEA) 
ÁREA 

LICENCIADA 
QTD  

DISPONÍVEL 
DISTÂNCIA 

DA OBRA 
LOCALIZAÇÃO 

Jazida 
do Km 

13 

Aroldo Tavares 
Rangel 

FE. 
014685 

10,78ha 1.500.000m³ 72Km 

Rua Itaperuna, 
392 - Parque 
Nogueira - 

Campos dos 
Goytacazes 

Próximo ao Km 
51 da BR 101 

Jazida 
do 

Godoy 

W. L. Godoy - 
Serviços Agrícolas 

FE. 
015120 

26,71ha 5.000.000m³ 70Km 

Fazenda São 
Francisco - 

Travessão de 
Campos - 

Campos dos 
Goytacazes 

Próximo ao Km 
128 da BR 356 

Ponto 
da Lama 

Parque Planície 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 

FE. 
009588 

4,65 ha Não informado 60Km 

Rodovia Campos-
Dores de Macabu, 

S/N - Campos 
dos Goytacazes 
Próximo ao Km 

80 da BR 101 
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2.4.1.5 Descrição da Instalação da Tubulação de Petróleo 

(Atende ao item 3.4.2.2m, 3.4.2.2e, 3.4.2.2f da IT DILAM Nº04/2010) 

 

A transferência do petróleo entre a Unidade de Tratamento de Petróleo e os terminais 

marítimos será realizada através de 3 tubulações de aço carbono de 42” de diâmetro, 

sendo duas para recebimento, dispostas  no TELIQ e último berço do TMULT, e uma 

para entrega no TMULT. O detalhamento do projeto esta presente no desenho [AÇU-

1.DES-1.1140-31-LLX-001_INSTALAÇÕES OFFSHORE.dwg], no Anexo 1 deste 

documento. 

 

Estas tubulações terão um trecho terrestre e outro submarino e serão instaladas 

conforme procedimentos descritos a seguir, os quais possuem aspectos técnicos 

específicos quanto às formas construtivas e equipamentos utilizados.  

 

 Construção e Montagem 

 

Todos os pontos notáveis identificados ao longo do traçado dos dutos serão alvo de 

cuidados especiais durante a construção. Estes cuidados estão descritos no Plano 

Básico Ambiental (PBA) que subsidiou a obtenção da Licença de Instalação do 

Pátio Logístico e Operações Portuárias. Não obstante, as diretrizes gerais dos 

programas pertinentes a instalação da UTP, em especial o Programa Ambiental de 

Construção - PAC são também apresentadas no Capítulo 7 do presente 

documento. O PAC apresenta os procedimentos ambientais a serem seguidos pelas 

empreiteiras responsáveis pela implantação do empreendimento. 

 

O PBA é um instrumento gerencial da maior importância para o acompanhamento 

e controle de todas as atividades das obras, contendo as instruções e as técnicas 

básicas recomendadas para serem empregadas para controle das atividades 

potencialmente poluidoras durante a construção da Unidade de Tratamento de 

Petróleo do Açu. 
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 Trecho Terrestre 

 

Para a implantação dos dutos no trecho terrestre será aberta uma seção trapezoidal 

para constituição da cava e enterramento da tubulação com 6 m na base, 14 m na 

superfície do terreno e 2 m de profundidade. Para tal serão utilizados equipamentos 

de escavação mecanizada, tais como escavadeiras, retroescavadeiras, pás mecânicas, 

entre outros.  

 

Neste trecho, estima-se uma movimentação de terra para lançamento dos tubos da 

ordem de 101.749 m³.  A terra removida para formação da vala deverá ser reposta 

ao local original logo após o lançamento dos tubos. 

 

Cabe ressaltar que, a supressão de vegetação nesta faixa já está autorizada pelo 

INEA na LI Nº IN001099 já obtida, tendo em vista que ela está inserida na mesma 

área prevista para implantação do canal de drenagem e das vias de acesso que 

contornam o pátio logístico.  

 

Nos pontos assinalados pelo projeto, de forma a atender as inflexões do trajeto, será 

realizado curvamento da tubulação a frio, utilizando equipamento específico 

(curvadeiras). O curvamento será feito de maneira controlada para evitar 

deformações e geração de tensões no material. 

 

Com os tubos alinhados por meio de acoplamentos removíveis, os mesmos serão 

limpos e inspecionados para etapa de soldagem. Todos os tubos serão soldados em 

suas juntas, sendo a soldagem executada em conformidade com norma específica. 

Em toda a sua circunferência as soldas serão inspecionadas e receberão ensaios não 

destrutivos, para verificação da qualidade da soldagem. 

 

Após a inspeção e liberação das juntas soldadas será realizado o revestimento 

anticorrosivo das mesmas, pela aplicação de mantas específicas nos locais da solda. 
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Os trechos de tubulação, após as verificações e inspeções finais, serão abaixados 

gradualmente através do emprego de trator com lança lateral (side-boom) para o 

interior da vala, onde receberá um revestimento externo em concreto com objetivo 

de lastreá-la.  

 

A tubulação será inspecionada visualmente para detecção de eventuais defeitos nos 

dutos e nos revestimentos.  Liberado o segmento, será iniciada a cobertura da vala, 

através de deposição gradativa de solo, sem a presença de pedras ou detritos em 

contato com a tubulação, sendo feita a compactação gradativamente em camadas de 

20 cm de espessura. 

 

Após a montagem do duto e fechamento da vala, o terreno em torno da obra (pista 

e faixa de servidão) deverá ser restaurado nas condições apresentadas anteriormente 

ao início da obra, através da remoção de detritos, sobras de materiais e 

recomposição do piso e todos os resíduos/efluentes gerados serão removidos para 

destinação adequada. 

 

Os dispositivos do sistema de drenagem (canaletas transversais de intercepção, 

canaletas longitudinais, saídas laterais, caixa de passagem, caixa de saída e 

dissipadores de energia) pré-existentes, que foram afetados durante as obras serão 

refeitos ou readequados. 

 

Além dos serviços descritos acima, ainda serão executados: 

 

 Instalação de complementos; 

 Limpeza e inspeção de integridade; 

 Teste hidrostático, 

 Proteção e sinalização do duto; e 

 Serviços especiais e medidas de controle de segurança. 
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 Trecho Submarino 
 

Para instalação da tubulação em trecho submarino, o início dos trabalhos se dará no 

canteiro de obras, onde cada seção dos dutos será soldada formando tramos de 

aproximadamente 1000 m, também chamados de strings.  

 
Os tramos serão posicionados na praia e unidos a bóias que auxiliarão na flutuação e 

na redução dos esforços de puxamento e instalação. Um equipamento provido de 

guincho fará o puxamento e o assentamento dos mesmos no interior da cava, 

liberando, então, as bóias que retornarão para auxiliar os demais assentamentos. 

 

Esse procedimento de arrasto e lançamento ocorrerá diversas vezes até que as 

extremidades do tramo cheguem ao local desejado. Cada tramo lançado será 

momentaneamente abandonado no fundo do mar e soldado ao próximo 

posteriormente. 

 

A abertura, enterramento e cobertura dos dutos podem ser executados por dois 

métodos, em função do trecho a ser trabalhado, seja ele distante da praia ou 

próximo dela, no trecho submarino, conforme a seguir descrito: 

 

 Próximo a Praia 

Será realizada a abertura de uma vala na praia visando o recebimento dos dois 

primeiros tramos, mediante a utilização de escavadeira, com disposição de 

material removido (tombo) ao longo das laterais da vala. A vala terá as mesmas 

dimensões do trecho terrestre, descrito acima (6 m na base, 14 m na superfície do 

terreno e 2 m de altura). Após a disposição dos dutos no fundo da vala, essa será 

recoberta com o material tombado nas suas laterais. 
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 Na porção submarina 

O enterramento dos dutos poderá ser efetuado por dois tipos de equipamentos, 

Clamshell ou Trenching Machine, tendo uma pequena variação no espaçamento entre 

os tramos e a seção escavada.  

 

A tubulação deve ser enterrada até que a geratriz superior fique, no mínimo, 1m 

abaixo do assoalho marinho e devido à falta de espaço no canteiro, pode ser 

necessária a abertura da linha de praia com a execução de cofferdam (Foto 1) para o 

lançamento da tubulação. Esta abertura é temporária (aprox. 3 meses). 

 

 

 

 
A Trenching Machine (Figura 2.4.1-1) é uma escavadora cujo fundamento 

operacional consiste no rebaixamento da profundidade do leito marinho onde os 

dutos serão dispostos. 

Foto 1: Lançamento de Duto com Cofferdam 
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Este equipamento utiliza desfragmentadores de rocha, jateamento de água com 

alta pressão (hidrojateamento) e bombas de sucção para abertura da vala. A 

Trenching Machine se deslocará ao longo do trajeto dos dutos a serem instalados, 

escavando e direcionando a tubulação. Estima-se a remoção de terra no fundo do 

mar para locação dos tubos de aproximadamente 98.890 m3, que deverá ser 

reposta ao local original logos após o lançamento dos tubos. 

 

A draga Clamsell (Foto 2) é um equipamento pesado montado sobre uma barcaça. 

Possui dispositivo com duas “garras” como o nome indica, em formato de 

“concha”, que são abertas quando o dispositivo é levantado e lançado. Devido a 

seu grande peso, assim que penetra no fundo do mar, a garra se fecha 

automaticamente e quando levantada a partir do leito marinho, leva todo o 

material dragado para a superfície onde a garra garra será aberta, liberando o 

material dragado. 

Figura 2.4.1-1: Escavadora Trenching Machine 
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Após a completa instalação da tubulação, os dutos serão limpos através da 

passagem de dispositivos chamados de pigs. Esses efetuarão a remoção dos 

detritos e resíduos acumulados no interior dos dutos até a sua construção. A 

calibração é executada pela passagem de outro pig com disco metálico de 

diâmetro calibrado para verificação de possíveis danos causados ao duto. 

 

Após verificação da integridade dos dutos, será utilizado um pig espuma, 

funcionando como interface para colocação de fluido para teste hidrostático, 

sendo então feito o enchimento. 

 

Este teste garantirá a integridade estrutural dos dutos, consistindo na sua 

pressurização a uma pressão superior a pressão de projeto, realizada com fluido 

hidrostático. Antes dos testes hidrostáticos, a tubulação passará por uma limpeza 

com água do mar filtrada e o efluente tratado e será lançado ao mar. 

 

Foto 2: Draga Clamshell 
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Será utilizada água do mar filtrada sem adição de produtos químicos, para 

detecção de eventuais vazamentos ou falhas ocorridas durante a 

instalação/conexão dos dutos. Se necessária a utilização de corante marcador 

para a indicação de algum vazamento durante os testes hidrostáticos, será o 

utilizada uma solução de fluoresceina 20%, produto não tóxico, na dosagem de 

50 a 100 ppm. A água do teste hidrostático poderá permanecer na tubulação por 

até 6 meses e, quando do comissionamento da instalação, lançada ao mar. 

 

2.4.1.6 Dragagem Futura 

(Atende ao item 3.4.2.2O da IT DILAM Nº04/2010) 
 

O carregamento e descarregamento do petróleo nos terminais TELIQ e TMULT serão 

realizados por navios de grande porte da Classe Panamax no recebimento e VLCCs na 

entrega do petróleo tratado.  

 

O acesso e atracação destes navios aos terminais do Porto do Açu requerem uma 

profundidade de água de 21 m, conforme já previsto no projeto licenciado no EIA do 

Porto do Açu. Nesse projeto, conforme apresentado no desenho C064-DES-1000-15-

P91 do Anexo 1, a seção do canal de acesso possui base 230 m e declividade de talude 

1:6. Assim sendo, para as duas fases iniciais de operação da Unidade de Tratamento 

(400.000 bpd e 800.000 bpd), avaliou-se não haver necessidade de dragagem adicional.  

 

Prevê-se, no entanto, o aumento da movimentação destes navios, quando a Unidade de 

Tratamento de Petróleo estiver operando com sua capacidade de expedição máxima 

(1.200.000 bpd), o que demandará, no futuro, dragagem para alargamento da base do 

canal de acesso de 230m para 400m, mantendo a mesma declividade de talude (1:6) e 

profundidade (21 m), conforme apresentado no desenho acima citado. 
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2.4.1.7 Mão-de-Obra e Cronograma de Implantação e Operação 

(Atende aos itens 3.4.2.2c, 3.4.2.2k e 3.5.2.3j da IT DILAM Nº04/2010) 
 

Tendo como base o cronograma originalmente previsto no EIA do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias, apresentado a seguir (Quadro 2.4.1-3), para a implantação da 

Unidade de Tratamento de Petróleo prevê-se 34 meses de obras com a contratação de 

até 2.000 funcionários.  

 

Na fase de operação prevê-se um total de 98 funcionários, conforme distribuição 

apresentada no Quadro 2.4.1-2. Além dessa equipe onshore, serão necessárias 16 

pessoas no píer de importação (TELIQ) e 68 pessoas no píer de exportação. Assim 

sendo, na fase de operação prevê-se em torno de 180 empregos diretos e 450 indiretos. 

 

QUADRO 2.4.1-2: MÃO-DE-OBRA ESTIMADA PARA A OPERAÇÃO DA UNIDADE DE  
TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

CARGO FUNÇÃO TURNO 
PESSOAS/ 
TURNO 

EFETIVO 

TOTAL 

Administrativo 

Gerente A 1 1 

Engenheiro A 1 1 

Técnico Analista A 1 1 

Sala de Controle Supervisor Geral A 1 1 

Tancagem Técnico Sala T 1 4 

Processamento Técnico Sala T 1 4 

Tratamento de Efluentes Técnico Sala T 1 4 

Tancagem 
Supervisor T 1 4 

Operador T 2 8 

Processamento 

Supervisor T 1 4 

Técnico Especializado T 1 4 

Operador T 2 8 

Tratamento Efluentes 

Supervisor T 1 4 

Técnico Especializado T 1 4 

Operador T 2 8 

Manutenção Mecânica 

Engenheiro A 1 1 

Técnico Especializado T 1 4 

Mecânico T 2 8 

Manutenção Elétrica 

Engenheiro A 1 1 

Técnico Especializado T 1 4 

Mecânico T 2 8 

Suprim./Tratam. Água Operador T 1 4 

Férias e Treinamento Operador T 2 8 

Total 98 
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QUADRO 2.4.1-3: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO / DESATIVAÇÃO / OPERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

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

▼

▼

▼

▼

▼

Pátio da unidade de tratamento de petróleo

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

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

Sistema de água potável

Sistema de água de serviço

Sistema de água de combate a incêndio

Sistema de esgotos sanitários

Drenagem

Arruamento e pavimentação

Controle Ambiental

Sistema de utilidades

TELIQ - Granéis sólidos / líquidos

Desativação do Canteiro de Obras

PORTO DO AÇU

Quadro 2.1-7: Cronograma de Implantação / Desativação / Operação

Serviços
MESES

Pátio de granéis sólidos

Pátio de produtos siderúrgicos

Pátio de supply boats

Terraplanagem
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2.4.2 Aspectos de Projeto, Equipamentos e Instalações 

(Atende aos itens 3.4.2.2f, 3.4.2.2g, 3.4.2.2h, 3.4.2.2i, 3.4.2.2j e 3.5.2.3i e 3.5.2.3b da IT 
DILAM Nº04/2010) 
 

A Unidade de Tratamento de Petróleo pretendida integra as operações do Pátio 

Logístico no Porto de Açu e destina-se a estocar e processar petróleo a ser recebido a 

partir de navios ancorados no TELIQ e TMULT, sendo o petróleo tratado (blend final), 

posteriormente transportado também em navios no TMULT.  

 

O petróleo a ser estocado e tratado na UTP possuirá características típicas de óleos 

pesados, com grau API 18, e teor BS&W (Basic Sediment and Water) igual a 5%, 

percentual este que indica o teor de água livre, sedimentos e emulsões aquosas 

presentes no petróleo.  

 

O tratamento previsto para o petróleo consiste na retirada de água e sais contidos no 

petróleo bruto, de modo a gerar um petróleo com BS&W, variando na faixa de 0,5 a 

1,0% e concentração de sais máxima de 5 mg/L. 

 

A capacidade para estocagem da Unidade de Tratamento de Petróleo é de 5.500.000 

barris (bbl) e para processamento é de 900.000 barris por dia (bpd). 

 

A operação da Unidade de Tratamento está prevista ocorrer em três fases, cada uma 

com capacidade de expedição de petróleo especificado de 400.000 bpd e capacidade de 

tratamento para dessalgação de 300.000 bpd, perfazendo ao final da terceira fase a 

capacidade total de 1.200.000 bpd de expedição. 

 

Conforme já descrito na Seção 2.4.1 e mostrado no desenho já citado [Açu-0-DES-

0.0000-02-LLX-001] do Anexo 1, para a transferência do petróleo entre a UTP e os 

píeres TELIQ e TMULT serão instaladas três tubulações. 
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Cabe ressaltar que estas tubulações estarão localizadas num nível de submersão baixo, 

considerando que nos trechos mais profundos estarão a 21 m de profundidade. 

Consequentemente estarão sujeitas a baixos níveis de pressão externa, se comparadas 

com outras instalações de dutos relacionados às atividades offshore de petróleo e gás, os 

quais podem atingir profundidades acima de 2000 m.  

 

Ainda assim, as tubulações de transferência e recebimento de petróleo entre a UTP e 

os navios no Porto do Açu foram dimensionadas e serão especificadas considerando as 

condições mais severas de pressão, temperatura e resistência a corrosão, de modo 

garantir integridade dos tubos durante a operação.  

 

Enfatiza-se ainda, conforme procedimentos apresentados na Seção 2.4.1, que estas 

tubulações serão soldadas por soldadores qualificados, os quais utilizarão 

equipamentos adequados para soldagem, e as soldas passarão por ensaios não 

destrutivos para garantir a integridade e qualidade da soldagem, evitando vazamentos e 

danos ao meio ambiente. 

 

Será realizado o teste hidrostático, considerando condição de teste de 1,5 vezes a 

pressão de projeto do sistema, conforme norma específica, e adicionalmente, será 

realizado um procedimento de inspeção periódico, para garantir a integridade das 

tubulações, durante a operação. 

 

O arranjo geral destas instalações marítimas é apresentado no desenho [C064-DES-

2140-51-P94] do Anexo 1, ressaltando-se que a construção dos terminais TELIQ e 

TMULT já possui Licença de Instalação (LI Nº FE01570), conforme citado na 

apresentação deste EIA. 

 

Neste mesmo anexo, consta no desenho [C064-DES-2140-02-P91], o Arranjo Geral 

das instalações terrestres da UTP. O fluxograma de engenharia de tancagem é 
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apresentado no desenho [C064-DES-2140-04-P93] presente no Capítulo 5, Anexo 

A. 

 

Este arranjo compreende os seguintes sistemas: 

 

1. Sistema de Estocagem de Petróleo – para armazenamento do petróleo cru e tratado; 

2. Sistema de Tratamento de Petróleo – compreende conjuntos de centrífugas e de 

dessalgadoras, destinado a remover água, sais e sólidos em suspensão do petróleo 

cru. 

3. Sistema de Aquecimento por Óleo Térmico – para aquecimento do petróleo (bruto 

e tratado) estocado nos tanques. Esse sistema disporá de caldeira acionada por óleo 

combustível, a ser empregada no aquecimento do óleo térmico. 

4. Sistema de Recepção de Óleo Combustível – destinado a receber óleo combustível 

transportado, por caminhões, a partir do parque principal de estocagem de óleo 

combustível situado dentro do TPA. 

5. Sistema de Tratamento de Efluentes – gerados no processo de desaguamento 

(centrifugação) e dessalgamento; 

6. Sistemas de Utilidades na UTP e nos Píeres TELIQ e TMULT – onde se incluem: 

Abastecimento e Tratamento de Água Potável e Industrial; Tratamento de Esgotos; 

Energia Elétrica; Ar Comprimido para Instrumentação e Serviço; e Combate a 

Incêndio; Depósito Intermediário de Resíduos da Operação; Drenagem Pluvial; 

7. Unidades de Apoio Industrial e Administrativo.  

 
As principais características dos sistemas acima citados, equipamentos e capacidades 

são apresentados na sequência. 

 

2.4.2.1 Sistema de Estocagem de Petróleo  

 
Conforme layout apresentado no desenho já citado do Anexo 1 [C064-DES-2140-02-

P91], o Sistema de Tratamento de Petróleo é composto pelos seguintes equipamentos 

principais: 
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 Onze tanques com capacidade de estocar, cada um, 500.000 bbl de petróleo, cujas 

características principais são apresentadas no Quadro 2.4.2-1. Três desses tanques 

serão destinados à estocagem de petróleo cru, recebido diretamente dos navios, 

enquanto os outros oito serão utilizados para o armazenamento do petróleo tratado. 

Assim sendo, a capacidade total de armazenagem da Unidade de Tratamento de 

Petróleo é de 5.500.000 bbl (cerca de 880 mil m³). O tipo de tanque selecionado 

para a estocagem de petróleo é de teto flutuante, uma vez que a pressão de vapor 

“reid”, na temperatura de operação, é maior que 30 kPa abs, que é o limite superior 

para a seleção de um tanque do tipo teto fixo. 

 Três blenders estáticos em linha, utilizando misturador Jiskoot Jet a serem instalados 

em cada fase operacional de 400.000 bpd de petróleo especificado. 

 Dois tanques de apoio operacional, cujas características principais são listadas no 

Quadro 2.4.2-2. Esses tanques destinam-se ao armazenamento de resíduos oleosos, 

que sofrerão disposição final por intermédio de empresas terceirizadas. 

 
A Unidade de Estocagem de Petróleo, também dispõe de um conjunto formado por 

trocadores de calor para aquecimento, a 40 oC, do petróleo frio oriundo dos navios, em 

contracorrente com o petróleo tratado e aquecido que é bombeado para os tanques de 

estocagem desse tipo de petróleo.  

 
A área a ser ocupada pelo conjunto de trocadores de calor é estimada em 75 m2. 

 
QUADRO 2.4.2-1: CARACTERÍSTICAS DOS TANQUES PRINCIPAIS DE  

ESTOCAGEM DE PETRÓLEO 

ITEM CARACTERÍSTICA 

Teto ou selo Flutuante 

Volume total (m3) 80.000 

Diâmetro (m) 80 

Altura (m) 15,9 

Sistema de aquecimento Trocador de calor 

Fluido de aquecimento Petróleo Tratado 

Agitadores 
3 agitadores laterais por tanque, fixados em bocais no 

costado de cada tanque 
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QUADRO 2.4.2-2: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS TANQUES DE  

APOIO OPERACIONAL 

ITEM CARACTERÍSTICA 

Teto ou selo Fixo 

Volume total (bbl) 31.500 

Volume total (m3) 5.000 

Diâmetro (m) 22 

Altura (m) 13,2 

Sistema de aquecimento Não 

Fluido de aquecimento Não 

Agitadores Não 

 

 Bacias de Contenção 

 

A área de tancagem de petróleo dispõe de bacias de contenção destinadas a conter 

eventuais vazamentos de petróleo, conforme planta e cortes apresentados nos 

desenhos do Anexo 1, [C064-DES-2140-16-P91] e [C064-DES-2140-16-P92], 

respectivamente. 

 

As águas pluviais contidas no interior das áreas de contenção serão encaminhadas 

para a Unidade de Tratamento de Efluentes, para a remoção de óleo e posterior 

descarte. Quando for detectada água em um tanque de estocagem de petróleo, ela 

será drenada para a unidade de tratamento de efluentes. Eventuais vazamentos de 

petróleo serão retornados, via bombeamento por bombas móveis, para os tanques 

de estocagem de petróleo. 

 

A Foto 3 apresenta uma tancagem típica de petróleo. 
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2.4.2.2 Sistema de Tratamento de Petróleo 

 

Este sistema é composto pelos seguintes equipamentos principais, por módulo de 

tratamento de petróleo: 

 

 Um tanque intermediário de 2.000 m3 que atuará alimentando as centrífugas de 

desaguamento via trocadores de calor. 

 Oito trocadores de calor – para aquecimento de 40 oC para 90 oC da corrente de 

petróleo alimentadora das centrífugas. O conjunto desses oito trocadores deve 

ocupar uma área de 50 m². 

 Doze centrífugas de desaguamento Alfa-Laval, modelo X20 Disc-Stack Centrifuge, 

com capacidade de processamento de 28.078 bpd (166 m3/h), cada. Assim, a 

capacidade total de centrifugação é de 900.000 bpd, devendo o parque de 

centrífugas ocupar uma área 102 m². 

 Oito trocadores de calor – para aquecimento de 90 oC para 120 oC da corrente de 

petróleo alimentadora das dessalgadoras. O conjunto desses oito trocadores deve 

ocupar uma área de 50 m². 

 Três módulos de dessalgadoras, contendo cada um duas dessalgadoras. Cada 

dessalgadora tem capacidade de processar 150.000 bpd e dispõe de sistema de 

Foto 3: Estocagem de Petróleo Típica com Bacia de Contenção. 
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injeção de desemulsificante. O conjunto das dessalgadoras ocupará uma área de 

120 m2. 

 Doze trocadores de calor – para aquecimento de 20 oC para 40 oC da corrente de 

petróleo cru oriunda dos navios e/ou dos tanques de estocagem de petróleo cru. 

Como fluido de aquecimento será utilizado à corrente de petróleo tratado 

proveniente das dessalgadoras. O conjunto desses doze trocadores deve ocupar uma 

área de 75 m². 

 Um tanque de desemulsificante, com capacidade de 18 m3, que é suficiente para 

atender a demanda prevista para um mês de operação. Esse tanque será abastecido 

através da descarga, no seu topo, dos vasilhames de 200 litros contendo o produto. 

 

O Quadro 2.4.2-3 apresenta as dimensões de cada tipo de equipamento destinado ao 

tratamento de petróleo. 

 
QUADRO 2.4.2-3: DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

EQUIPAMENTO 

NO DE 

EQUIPAMENTOS 
(PARA 300.000 

BPD) 

NO DE 

EQUIPAMENTOS 
(PARA 1,2 MM 

BPD) 

DIMENSÕES POR EQUIPAMENTO, 
EM METROS 

COMPRIMENTO LARGURA 

Trocador das Centrífugas 8 24 2,50 2,50 

Centrífugas 12 36 2,50 2,00 

Trocadores das 
Dessalgadoras 

8 24 2,50 2,50 

Dessalgadoras 2 em série 3 x 2 em série 20,00 6,00 

Trocador Petróleo 
Cru/Tratado 

12 36 2,50 2,50 

Tanque de alimentação do 
processo 

1 3 15,0 (*) 11,3 (**) 

Tanque de desemulsificante 1 3 3,0 (*) 2,5 (**) 

(*) Dimensão relativa ao diâmetro do tanque; 
(**) Dimensão relativa à altura do tanque. 

 

As Figuras 2.4.2-1 e 2.4.2-2 ilustram tipos de centrífugas e dessalgadoras (ver também 

Foto 4), usualmente empregadas no processamento de petróleo. As dessalgadoras 

Cameron/Petreco (modelo Biletric) ilustradas na Figura 2.4.2-2 operam em três 

estágios de dessalgação, em um único vaso, e são considerados como os equipamentos 

state-of-the-art pela indústria do petróleo. 
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A opção de instalação de centrífugas para o desaguamento do petróleo aumenta a 

flexibilidade operacional da Unidade de Tratamento e reduz à metade o consumo de 

água fresca (make-up) da etapa subsequente de dessalgação. 

 

As centrífugas a disco da Alfa-Laval, modelo X20 Disc-Stack Centrifuge, podem 

processar petróleo com até 30% de água, liberando petróleo com teores de BS&W 

variando na faixa de 0,5 a 1,0%, além de menor teor de sais. 

  
 
 
 

 
 
 

Figura 2.4.2-1: Centrífuga X20 Disc-Stack da Alfa-Laval 

Foto 4: Dessalgadora Petreco 



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

2 - 35 

 
 
 
 
A Figura 2.4.2-3 ilustra o tipo de trocador em espiral sugerido para o sistema de 

aquecimento a ser usado na Unidade de Tratamento de Petróleo, tendo em vista o 

material a ser processado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.4.2-3: Trocador de 
Calor Spiral – Alfa Laval 

Figura 2.4.2-2: Dessalgadora Petreco (Capacidade para Processar Óleos de 12° 
a 50° API) 
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2.4.2.3 Sistema de Aquecimento por Óleo Térmico  

 

Cada módulo de tratamento de 300.000 bpd disporá dos seguintes equipamentos 

principais: 

 

 Uma caldeira com queimadores convencionais com capacidade de 25 Gcal/h, 

acionada a óleo combustível pesado, com poder calorífico de 41.200 kJ/l e que 

consiste no mesmo óleo de “bunker” que o Porto do Açu deverá dispor para 

abastecimento de navios. 

 Um tanque de alimentação do óleo combustível, com capacidade de 1.500 m3, que é 

suficiente para atender cerca de cinco dias de consumo, estimado em 228.000 l/d. 

 

O Quadro 2.4.2-4 apresenta as dimensões de cada tipo de equipamento destinado ao 

tratamento de petróleo. 

 
QUADRO 2.4.2-4: DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E 

AQUECIMENTO DE PETRÓLEO 

EQUIPAMENTO 
Nº DE 

EQUIPAMENTOS 
(PARA 300.000 BPD) 

Nº DE 

EQUIPAMENTOS 
(PARA 1,2 MM BPD) 

DIMENSÕES POR EQUIPAMENTO, EM 

METROS 

COMPRIMENTO LARGURA 

Caldeira 1 3 35 42 

Tanque HFO 1 3 14 (*) 9,7 (**) 

(*) Dimensão relativa ao diâmetro do tanque; 
(**) Dimensão relativa à altura do tanque. 

 
2.4.2.4 Sistema de Recepção de Óleo Combustível 

 

Esse sistema consiste em uma estação do descarregamento de óleo combustível, que 

será transportado por caminhões com capacidade de 22.000 litros, cada. A partir dessa 

estação, o óleo combustível será bombeado para os tanques de estocagem de óleo 

combustível, responsáveis pela alimentação das caldeiras. 
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2.4.2.5 Unidade de Tratamento de Efluentes 

 

Quando da sua capacidade máxima de processamento, de 1.200.000 bpd de petróleo, 

esta unidade será composta pelos seguintes equipamentos: 

 

 Três tanques de homogeneização com capacidade para 5.000 m³ cada. Cada tanque 

dispõe de isolamento térmico, para manter o líquido à temperatura mínima de 70°C. 

 Quatro centrífugas do tipo Alfa-Laval X20 (ver Figura 2.4.2-1), com setup 

configurado para remoção de óleo em água. Uma centrífuga fica em operação, 

enquanto a outra fica de reserva. Quando estiverem em operação os três módulos 

de tratamento (300.000 bpd cada), o total de centrífugas será de quatro, ficando três 

em operação e uma de reserva. 

 Três tanques de decantação de 1.500 m³. 

 Vinte e quatro sistemas de ultrafiltração tipo Membrane UF-10 da Alfa Laval (ou 

similar), adaptados para o tratamento do efluente da Unidade de Tratamento de 

Petróleo, com a supressão da etapa de lavagem com água do resíduo e a troca do 

sistema de aquecimento de vapor para óleo térmico. Este equipamento, ilustrado na 

Figura 2.4.2-4, opera a baixa pressão (4 bar), com baixo consumo de energia, sendo 

totalmente automatizado. 

 Uma centrífuga decantadora tipo Aldec G2 da Alfa-Laval, para adensamento do 

lodo (ver Figura 2.4.2-5). Deve ser assinalado que essa centrífuga terá capacidade 

de atender os três módulos de 300.000 bpd previstos para a Unidade de Tratamento. 
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Figura 2.4.2-4: Unidade de Filtração por Membranas UF-10 da Alfa Laval 

Figura 2.4.2-5: Centrífuga Decantadora Aldec G2 da Alfa-Laval 
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Em caso de paradas não-previstas do Sistema de Tratamento de Efluentes, as correntes 

de efluentes provenientes da Unidade de Tratamento de Petróleo serão acumuladas 

nos tanques de homogeneização, que possuem, no seu conjunto, capacidade de 

armazenagem do volume produzido em três dias de operação. 

 
O Quadro 2.4.2-5 apresenta as dimensões de cada tipo de equipamento destinado ao 

tratamento de efluentes. 

 
QUADRO 2.4.2-5: DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

EQUIPAMENTO 

Nº DE 

EQUIPAMENTOS 
(PARA 300.000 

BPD) 

Nº DE 

EQUIPAMENTOS 
(PARA 1,2 MM 

BPD) 

DIMENSÕES POR EQUIPAMENTO, 
EM METROS 

COMPRIMENTO LARGURA 

Centrífuga 4 4 2,50 2,00 

Ultrafiltração Membrana (16 
elem/unid) 24 12 2,00 1,00 

Centrífuga Decantadora 1 1 6,00 2,50 

Tanque Alimentação 
Homogeinização  3 3 

21,0 (*) 14,4 (**) 

Tanque Decantador 3 3 14,0 (*) 9,7 (**) 

(*) Dimensão relativa ao diâmetro do tanque; 
(**) Dimensão relativa à altura do tanque. 

 
Na Seção 2.3.3.9 deste EIA apresenta-se o fluxo de tratamento dos efluentes líquidos 

gerados no processo industrial de tratamento na UTP, cuja destinação final dos 

efluentes após tratamento é o emissário licenciado na fase 1 do Porto do Açu 

 

2.4.2.6 Sistema de Utilidades na UTP e nos Píeres 

(Atende ao item 3.4.2.2 g, h, i, j  da IT DILAM Nº04/2010) 

 
A) Abastecimento e Tratamento de Água 

 

 Nas instalações Onshore (Terrestre) 

 

 Água Potável e Industrial 

O sistema de abastecimento de água potável, para atendimento da população 

trabalhadora na UTP, e industrial, para atendimento das necessidades de processo 

da UTP, compreenderá os seguintes componentes: 
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 Um poço profundo com conjunto motobomba; 

 Uma adutora que ligará o Poço Profundo a Unidade de Tratamento de Petróleo; 

 Uma estação de bombeamento 

 Um tanque de água bruta com capacidade de 1.000 m3 

 Uma estação de tratamento; 

 Dois tanques de água tratada de 1.000 m3 cada; 

 Um reservatório elevado, com capacidade de 60 m3 

 Um sistema de distribuição de água potável 

 Um sistema de distribuição de água industrial 

 

A Figura 2.4.2-6 apresenta o esquema geral do arranjo do sistema, desde a captação 

até a distribuição. O arranjo geral da Rede de Água Potável e Serviço na UTP está 

configurado na planta [C064-DES-2140-51-P92] do Anexo 1.  

 

A água bombeada do poço será encaminhada até a Estação de Tratamento (ETA) 

Compacta. A água tratada será então armazenada em reservatórios apoiados de onde 

será bombeada a um reservatório elevado, a partir do qual será distribuída para 

abastecimento de água potável e industrial da UTP.  
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O poço profundo apresenta as seguintes características: 

 

 Vazão: 40,1 m³/h; 

 Profundidade: 268 m; 

 Rebaixamento: 6,91 m; 

 Diâmetro: até 36 m de profundidade 22” e 15” para os demais trechos. 

Figura 2.4.2-6: Diagrama do Sistema de Águas da 
Unidade de Tratamento de Petróleo Onshore 

Poço 
 

(próximo à Lagoa de 
Iquipari, junto ao Centro 

de Visitantes) 

Estação de 
Bombeamento 

Estação de 
Tratamento 

Água Bruta 

Água Tratada 

Reservatório  
Elevado 

Distribuição de Água 
Industrial 

Distribuição de Água 
Potável 
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Os sistemas de Água Potável e Água Industrial possuirão linhas de distribuição 

independentes na Unidade de Tratamento. 

 

A demanda diária total de água na Unidade de Tratamento será de aproximadamente 

300 m3, sendo 285 m3 de água industrial e 15 m3 de água potável. A demanda de água 

industrial foi dimensionada para atender as necessidades de processo, enquanto a de 

água potável deverá atender uma população média diária de 98 pessoas na fase de 

operação, com consumo diário de 150 litros/pessoa. 

 

Identificou-se a necessidade de tratamento da água do poço após a análise química do 

material, cujo laudo consta é no Anexo 1 deste documento. De acordo com os 

resultados apresentados verificou-se que os níveis de manganês e de coliformes totais 

encontram-se acima do valor máximo permitido (VMP) pela Portaria nº 518 do 

Ministério da Saúde. Além destes parâmetros, o teor de ferro está no limite, devendo 

ser também parcialmente removido. 

 

O manganês e o ferro poderão ser retirados em uma unidade de filtração (tanques 

metálicos) com zeólitos, que permitirá atender aos limites de potabilidade estabelecidos 

pela Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde. 

 

A desinfecção da água poderá ser feita por meio de hipoclorito de sódio (solução 

aquosa) através de um sistema de dosagem (bomba dosadora e reservatório com 

hipoclorito de sódio) acoplado na saída do sistema de filtragem.  

 

Em razão das exigências do fabricante do sistema de filtração será necessária a 

utilização de uma bomba auxiliar para pressurizar os filtros com uma pressão mínima 

de 3,0 kgf/cm². Após a filtração e a cloração, será necessário armazenar a água em 

reservatórios apoiados e a partir destes a água será bombeada até o reservatório 

elevado para distribuição. 
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O sistema de reservação apoiado deverá garantir uma reserva de cerca de 5 dias de 

água para o sistema operando em sua capacidade máxima 16 m³/h, ou seja, 30% acima 

da demanda horária de água (12,5 m³/h ou 300 m3/dia). Desta forma, serão 

necessários 2 reservatórios com capacidade unitária de 1.000 m³. O reservatório 

elevado deverá garantir uma operação segura das bombas.  

 

 Água de Serviço 

A água de serviço para as instalações onshore será proveniente em, sua maior parte, 

da água do mineroduto, licenciado na fase 1 de construção do Porto do Açu, e 

após a remoção do minério de ferro e o tratamento de clarificação terá seu 

excesso lançado ao mar através de emissário. Deste emissário partirá uma 

derivação que fará abastecimento desta água para o retroporto do pátio logístico, 

onde se inclui a UTP. Cabe ressaltar que esta concepção de projeto foi prevista 

no EIA original do Pátio Logístico e Operações Portuárias para as instalações 

onshore. 

 

Este abastecimento será destinado a dois tanques de reserva de água do Sistema 

de Combate a Incêndio, com capacidade de 10.773 m3 cada; para irrigação de 

jardins e lavagens de pátios. Emergencialmente a cisterna da água de serviço 

poderá ser abastecida pela rede de água potável. 

 

 Nas Instalações Offshore (Píeres TELIQ e TMULT)  

 

O píer de exportação e importação de petróleo, localizado no último berço do 

TMULT, possuirá uma extensão de cais acostável de 450 m com 120 m de largura 

(píer e retroárea) e o píer de importação,  no TELIQ,  possuirá uma  extensão de 

570 m. 
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Estes píeres serão alimentados através de tubulação de Água Potável, para 

abastecimento de navios e edificações da retroárea e de Água de Serviço, para 

limpeza de pátios, equipamentos etc.  

 

 Água Potável  

A água potável que abastecerá os píeres será proveniente do poço profundo 

existente nas instalações onshore. Os resultados das análises de água, conforme já 

citado, são apresentados no Anexo 1.  

 

A água potável será recalcada por uma cisterna projetada na extremidade sul do 

TMULT, que será abastecida pelo tronco alimentador da ponte de acesso. Todas 

as edificações dos terminais possuirão reservatórios superiores de água potável 

nas suas instalações prediais. No TELIQ a água potável será recalcada da cisterna 

onshore.  

 

O sistema de distribuição de água no píer TELIQ e no último berço do TMULT 

(de exportação) consta no desenho [C064-DES-1400-51-P92] do Anexo 1. 

 

No píer do TELIQ foram previstos ramais adutores instalados nas canaletas de 

utilidades ao longo da estrutura do píer (DN 100/150), próximo aos bordos de 

atracação. Nestes ramais, a cada 60 m aproximadamente, existirão hidrantes 

subterrâneos com o diâmetro nominal de 1 ½”, com caixas com material para 

uso nestes locais (mangueiras flexíveis e acessórios), dispostas em caixas 

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

fainas (trabalhos nos píeres/navios). Estes ramais adutores abastecerão por 

ramais secundários a edificação e equipamentos sobre o píer. 

 
No píer do TMULT foi previsto ramal adutor na canaleta de utilidades ao longo 

da estrutura do píer (DN 100/150) com distribuição de hidrantes análoga ao do 
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píer do TELIQ. Este ramal adutor abastecerá, por ramais secundários, as 

edificações e equipamentos sobre o píer. 

 

 Água de Serviço 

De acordo com a concepção de projeto já prevista no EIA original do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias para as instalações offshore, os píeres TELIQ e 

do TMULT serão abastecidos pela água clarificada do mineroduto. Essa água será 

utilizada no Sistema de Combate a Incêndio e outros serviços de limpeza e 

manutenção nos píeres. Nesses píeres, as instalações de água de serviço possuem 

disposições análogas as instalações de água potável.  

 

A água de serviço no píer do TELIQ será procedente através ramal abastecedor 

com caminhamento pela ponte de acesso. No TMULT, a água de serviço provirá 

de recalque da cisterna projetada na extremidade sul desse píer, que será 

abastecida pelo tronco alimentador da ponte de acesso. 

 

B)  Estação de Tratamento de Esgotos 

 

 Onshore 

A ETE da Unidade de Tratamento de Petróleo, localizada a Leste da planta de 

tratamento, conforme desenho [C064-DES-2140-17-P94] do Anexo 1, será do tipo 

aeração e recirculação de lodo (lodo ativado), sendo fisicamente constituída por 

tanque de fibra de vidro (NBR 14.799), e/ou materiais plásticos compósitos, 

dispostos sobre laje assente no terreno, com os tanques interligados por tubos, 

conexões de PVC rígido soldáveis, sistema de bombeamento, sistemas de 

intertravamento de válvulas, sistema de sensoriamento e módulos de operação 

automática. 

 

Estas características constam no desenho no desenho [C064-DES-2140-17-P95] do 

Anexo 1. 



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

2 - 46 

 

O efluente chegará à caixa coletora, passando antes por gradeamento na própria 

caixa coletora, de onde será bombeado para o tanque de tratamento, que possuirá 

fluxo próprio, com coleta, decantação, destino, digestão anaeróbia, aeração, 

recirculação dos lodos e etc. 

 

O compressor de insuflação de ar será instalado em casa de máquinas anexa à 

bateria de tanques. 

 

O local da ETE será protegido por muro e, ou gradil, e possuirá todas as facilidades 

necessárias ao seu perfeito funcionamento. 

 

O efluente final, com redução do DBO5 da ordem de 90%, será encaminhado à rede 

coletora de efluentes domésticos com destino final para emissário licenciado na fase 

1 do Porto do Açu, atendendo as exigências de lançamento estabelecidas no 

Capitulo IV da Resolução CONAMA Nº 357/2005, parcialmente alterada na 

Resolução CONAMA Nº 397/2008. 

 

Para garantia deste índice, o efluente final da ETE passará por dispositivo 

esterilizante de UV (ultravioleta) ou equivalente (redução do índice coli). 

 

O volume total do efluente produzido pela ETE será da ordem de 13 m3/dia e a 

ETE poderá processar uma vazão média diária de 290 l/h (98 pessoas gerando um 

volume diário de efluente de 135 litros/pessoa) e uma vazão máxima (diária-horária) 

de 525 l/h. 

 

O sistema portuário possuirá tanque coletivo para secagem do lodo digerido a ser 

retirado de cada ETE, cujo material produzido neste dispositivo (lodo seco) será 

encaminhado a destino conveniente por empresa terceirizada, obedecendo às 

normas ambientais vigentes.  
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A localização do tanque de secagem de lodo coletivo será determinada pela 

administradora do sistema portuário, bem como a operação da retirada do lodo das 

ETE’s sincronizada com a operação dos tanques de secagem. 

 

 Offshore 

Para o atendimento sanitário do TELIQ e do TMULT, conforme desenho [C064-

DES-1400-17-P91] do Volume 2 Anexo 3, estão previstas as instalações de baterias 

de dispositivos constituídas de fossa séptica e filtro anaeróbico cilíndrico ou 

cilíndrico - cônico pré-fabricado em fibra de vidro, com capacidade de atendimento 

à população usuária de cada local assentes em caixas de concreto. Estes boxes 

estarão situados em nível inferior a edificação, de modo que o esgotamento das 

descargas sanitárias sejam efetuadas por gravidade, sem interferência com as 

operações nestes locais. 

 

No TMULT como as edificações situam-se sobre área aterrada, a bateria de 

dispositivos (Fossa-séptica – filtro-Anaeróbico) será acrescida de sumidouros em 

anéis de concreto pré-moldados para dissipação do efluente produzido no terreno, 

aproveitando-se a permeabilidade do material do aterro. O sumidouro possuirá 

extravasor para a galeria de águas pluviais. Esses detalhes podem ser visto no 

desenho, [C064-DES-1400-17-P92] do Volume 2 anexo 3. 

 

Estes tipos de instalação proporcionarão tratamento do tipo primário e secundário, 

portanto de acordo com as disposições legais e normas e diretrizes técnicas do 

INEA. 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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O nível de tratamento produzido pelas baterias de dispositivo deve proporcionar 

uma redução de DBO5 maior que 90% para que os extravazores possam 

encaminhar os efluentes ao mar. 

 

Em algumas edificações devem ser instalados dispositivos de pré-tratamento nos 

efluentes sanitários, nos refeitórios devem ser instaladas caixa de gradeamento e 

caixa de gordura e nos abrigos de empilhadeiras, canaletas que encaminharão as 

águas coletadas a sistemas separadores de água e óleo. 

 

C) Energia Elétrica 

 

A demanda de energia elétrica preliminarmente calculada é de 23,3 MW para o pleno 

funcionamento da Unidade de Tratamento de Petróleo com a capacidade de 1,2 MM 

bpd.  

 

Conforme já previsto no EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias, a energia 

elétrica que alimentará a UTP será fornecida pela concessionária AMPLA, por meio de 

uma linha com tensão de 138 kV.  

 

O Quadro 2.4.2-6 apresenta as demandas de energia previstas para cada unidade da 

Unidade de Tratamento. 

 

QUADRO 2.4.2-6: DEMANDA PREVISTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

UNIDADE POTÊNCIA (KW) 

Tancagem 9.988 

Tratamento do petróleo 10.870 

Tratamento de efluentes 1.522 

Utilidades 915 

Total 23.295 
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Ar Comprimido 

 

O sistema destina-se a suprir o Ar de Instrumentação e de Serviço para a Unidade de 

Tratamento e será formado pelos seguintes equipamentos principais: 

 

 Dois compressores API centrífugos (um em operação e um de reserva), tipo não 

lubrificado (um operando e um de reserva), cada um com capacidade de comprimir 

2.000 m3/h de ar a uma pressão de descarga de 9,5 kg/cm2(g). Os compressores 

serão controlados por motores elétricos, que também poderão ser alimentados pelo 

gerador de emergência. 

 Reservatório de Ar com capacidade de armazenar 50 m3 de ar e dimensionado para 

atender as seguintes condições: 

 Tempo de retenção: 5 minutos; 

 Pressão inicial: 8 bar(g). 

 Secador de Ar de Instrumentação, dimensionado para operar a uma pressão final de 

5 bar(g). 

 

Parte da vazão total enviada pelos compressores em operação alimenta o sistema de 

secagem para produzir ar de instrumentação, enquanto o fluxo remanescente é usado 

como ar de serviço. No caso de baixa pressão na alimentação do ar de instrumentação, 

o controlador de pressão atuará para fechar a válvula de controle instalada na 

distribuição do ar de serviço. 

 

O Ar de Serviço e Ar de Instrumentação terá as seguintes características: 

 

 Ar de Serviço: 
 Umidade Relativa: 100 %; 

 Pressão de operação: 8,5 kg/cm2(g); 

 Pressão de projeto: 10 kg/cm2(g); 
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 Temperatura de operação: 40 ºC (máximo); 

 Temperatura de projeto: 60 ºC. 

 

 Ar de Instrumentação: 
 Ponto de Orvalho: -30 ºC à pressão atmosférica (a ser garantido pelo secador de 

ar); 

 Pressão de operação: 8,0 kg/cm2(g); 

 Pressão de projeto: 10 kg/cm2(g); 

 Pressão mínima: 5,0 kg/cm2(g); 

 Temperatura de operação: 40 ºC (máximo); 

 Temperatura de projeto: 60 ºC. 

 

 Vazões: 
As demandas previstas de ar comprimido são as seguintes: 

 
 Consumo de Ar de Instrumentação em operação normal: 700 Nm3/h; 

 Consumo de Ar de Utilidade em operação normal: 350 Nm3/h; 

 Pico máximo de Ar de Instrumentação: 550 Nm3/h; 

 Pico máximo de Ar de Utilidade: 280 Nm3/h. 

 

E) Combate a Incêndio 

 

Este Sistema fornecerá água para combate a incêndio da Unidade de Tratamento. 

Disporá de estocagem da água de incêndio suficiente para suprir a demanda de água 

durante a maior contingência de incêndio.  

 

O abastecimento e o make-up de água para o tanque de estocagem de água de incêndio 

será feito a partir do sistema que recebe água tratada do mineroduto, suficiente para 

atender a demanda prevista nas situações de combate a incêndio. 

 

Para a alimentação de água de incêndio, são disponíveis bombas centrífugas, movidas a 

motor elétrico, e reserva acionada a motor diesel. 
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O Sistema de Combate a Incêndio também disporá de dispositivos individuais de 

injeção de espuma para cada tanque de estocagem de petróleo, sendo cada dispositivo 

alimentado a partir de um tanque depósito de agente espumante. 

 

O detalhamento deste Sistema é apresentado nos documentos C064-DES-2140-04-

P96 - Fluxograma da Rede de Incêndio; e C064-DES-1400-51-P93 - Rede de Combate 

a Incêndio - Arranjo Geral e Detalhes, do Anexo 1. 

 

O combate a incêndio nos dois píeres se dará através da rede de hidrantes, com 

caminhamento através das canaletas de serviço paralelas aos bordos acostáveis. 

Embutidos nestas canaletas a cada 60 metros aproximadamente, existirão hidrantes 

duplos com diâmetro de 2 ½”, com caixa de material de combate a incêndio dispostas 

em locais convenientes, que não interfiram com as atividades a serem desenvolvidas 

nos píeres.  

 

A água para combate a incêndio,provirá do mar e será captada através de bombas 

centrífugas de acionamento a diesel e elétrico de eixo vertical alongado, instaladas em 

casas de bombas,que alimentarão e pressurizarão as redes. 

 

Para pressurização do sistema em espera e em manutenção, existirá bomba do tipo 

“jockey” elétrica, com captação da água do mar. 

 

F) Sistema de Drenagem Pluvial 

(Atende ao item 3.4.2.2 j da IT DILAM Nº04/2010) 

 
Drenagem da Área Terrestre da UTP - o projeto de drenagem pluvial da UTP foi 

concebido com base nas mesmas premissas do projeto das demais áreas do Pátio 

Logístico. Assim sendo, a coleta e escoamento sempre que possível ocorrerá por 

gravidade, através de canaletas, na direção dos canais projetados. 
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O sistema foi definido para recebimento de águas limpas e águas contaminadas, 

conforme definido a seguir: 

 

Drenagem Pluvial Limpa - formada pelo escoamento de águas de chuva proveniente de 

áreas não sujeitas a contaminação, tais como áreas administrativas, pátios e jardins; e 

 

Drenagem Pluvial Contaminada - formada pelo escoamento de águas de chuva 

provenientes de áreas sujeitas contaminação por substâncias oleosas ou por, produtos 

químicos, tais como áreas de manutenção, áreas de estoque e zonas de contenção de 

vazamentos acidentais. . 

 

A representação gráfica da distribuição da rede de drenagem da UTP é apresentada nos 

desenhos C064-DES-2140-17-P91 (Drenagem - Planta) e C064-DES-2140-17P92 

(Drenagem – Detalhes) ambos no Anexo 1. 

 

As correntes aquosas do sistema de drenagem pluvial limpa serão encaminhadas ao 

canal de drenagem, o qual margeia externamente a área da UTP pelo lado Norte e 

Oeste, passando por retenção de área nas próprias caixas coletoras e de passagem.  

 

Cabe ressaltar que a concepção do projeto do canal de drenagem citado, foi 

encaminhado ao INEA no PBA do Pátio Logístico, sendo objeto de análise e 

aprovação do mesmo. Este canal se insere na rede de macrodrenagem projetada para a 

área da Zona Industrial do Porto do Açu – ZIPA, cuja concepção é sumarizada mais 

adiante. 

 

As águas coletadas no sistema de drenagem pluvial contaminada serão encaminhadas 

por gravidade a tanques de decantação, de onde serão reusadas e/ou encaminhadas ao 

referido canal de drenagem, após sofrerem remoções de óleo e outros contaminantes e 

correção de pH.  
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Havendo necessidade de bombeamento para o lançamento desta drenagem no coletor 

de efluentes industriais/canal de drenagem, as bombas deverão ser elétricas, sendo uma 

alimentada pelo sistema de energia elétrica da Unidade de Tratamento de Petróleo e a 

outra alimentada por um gerador de Energia Elétrica de Emergência (local), que só 

entra em operação, junto com a bomba, quando houver interrupção no fornecimento 

de energia. 

 

De maneira semelhante às águas coletadas nos sistemas de drenagem pluvial limpa, 

também utilizarão sistema de bombeamento elétrico, caso o lançamento de suas águas 

não possa ser feito por gravidade. 

 

Tanques de Decantação do Sistema de Drenagem Contaminada 

 

As águas pluviais da Unidade de Tratamento de Petróleo estarão sujeitas a poluição 

concentrada devido a eventuais vazamentos e fugas correntes, bem como outros tipos 

de contaminações, como as decorrentes da operação de equipamentos, depósito de 

combustíveis e tratamento dos produtos nestes locais.  

 

Na drenagem da tancagem, os vazamentos e fugas ocorridas serão contidos em bacias 

dos tanques constituídos fisicamente por muretas, formando uma bacia de contenção 

conforme explicado na Seção 2.4.2.1 deste EIA. Estes vazamentos serão recuperados 

nos próprios diques de contenção dos tanques e os seus resíduos, quando removidos 

através de lavagem e ou das águas de chuva, passarão por tanque de decantação e de 

recuperador de óleo (SAO), sofrendo correções do pH posteriormente. 

 

A regularização das vazões dos diques que contribuirão para os tanques de decantação 

será feita pelas manobras das próprias válvulas de drenagem das caixas de saída das 

bacias dos diques. 
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Estas caixas serão ligadas ao sistema de drenagem da Unidade de Tratamento de 

Petróleo que encaminhará estes efluentes para o Tanque de Decantação, possuindo 

esta ligação uma válvula de controle. 

 

As áreas de dessalgação, tratamento de efluentes líquidos, utilidades e sistema de 

geração de energia e aquecimento de petróleo, deverão ser drenadas por canaletas que 

circundarão estas áreas, recebendo o material drenado e encaminhando para caixas de 

contenção. 

 

Tanques Separadores de Água e Óleo do Sistema de Drenagem Contaminada  

 

Estes tanques foram dimensionados como “separador de óleo por gravidade” (padrões 

API). Nos separadores API, parte do óleo se acumula na superfície da lâmina líquida 

por possuir gravidade especifica menor que a da água. Óleo emulsionado e pequenas 

partículas de óleo com diâmetro inferior a 150 micra não são separados. 

 

Para otimização do tanque padrão API, na separação de partículas oleosas com menos 

de 150 micra, adota-se a colocação de baterias de placas coalescentes, dispostas no 

interior do tanque com inclinação adequada, de forma que a circulação das águas entre 

elas possibilite a agregação de partículas menores que 150 micra e com isso a sua 

remoção. 

 

Em razão das maiores dimensões dos tanques SAO ditadas pelo padrão API, os 

tanques SAO’s, não funcionarão “on line”, isto é, só possuirão a capacidade de tratar 

uma fração da vazão pluvial afluente. Os tanques de decantação amortecerão estas 

vazões, que serão tratadas em períodos bem maiores que o das ocorrências das chuvas. 

 

Desta forma, foram definidas para cada tanque de decantação, separadores de Água 

Óleo com vazões tais, que o tempo de tratamento situar-se-á em 12 horas 

aproximadamente. 
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Drenagem das Áreas Offshore (Píeres) 

 

A representação gráfica da distribuição da rede de drenagem dos píeres de recebimento 

e entrega (TELIQ e último berço do TMULT) é apresentada no desenho C064-DES-

1400-17-P91 - Drenagem - Planta.  

 
Drenagem Pluvial - A drenagem do Píer de Exportação será feita por duas canaletas de 

concreto armado longitudinalmente ao longo de toda a extensão do Píer, estendendo-

se ao longo do Terminal de Múltiplo Uso (TMULT), com caminhamento paralelo as 

vias de circulação viária e consequentemente ao paramento de acostagem, para as quais 

através de coletores pluviais locais e escoamentos superficiais serão encaminhadas as 

águas pluviais captadas por suas superfícies. Onde necessário serão providas de grelhas 

ao longo da extensão das canaletas. 

 

Na extremidade Norte do Píer de Exportação existirá um tanque de decantação de 

águas para retenção e tratamento dos efluentes, após os quais serão lançados ao mar 

e/ou reutilizados. 

 

A drenagem do Píer de Importação (TELIQ) será feita por canaleta longitudinal ao 

longo de todo o píer servindo também como bacia de contenção das descargas 

pluviais, que serão encaminhadas através de bombeamento para o ponto alto da 

canaleta na ponte de acesso, encaminhando por gravidade as vazões recalcadas para 

recepção e tratamentos convenientes onshore.  

 

O poço das bombas de recalque será constituído por rebaixo na canaleta, estando 

prevista a instalação de 3 (três) bombas centrifugas elétricas de 40 HP cada (uma 

reserva). 
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Drenagem Oleosa - Os locais sujeitos a vazamentos oleosos nas operações de 

“importação e exportação” durante o descarregamento e abastecimento de navios no 

TELIQ E TMULT, possuirão área limitada por muretas que conterão estes 

vazamentos e os encaminharão a tanque de coleta (Sump tank), de onde serão retiradas 

por bombeamento para caminhões tanques, para destino conveniente. 

 
Concepção da Rede de Macrodrenagem na Área da Zona Industrial do Porto do 

Açu – ZIPA 

 

No Complexo Industrial do Porto do Açu – CLIPA estão previstos outros 

empreendimentos, além dos já licenciados na Fase 1 e 2 do Porto do Açu, conforme 

explicado no Capítulo 1 deste EIA. Este complexo está localizado em uma área 

próxima de São João da Barra, ao Sul das lagoas de Grussaí e Iquipari e a Leste do Rio 

Quitingute, conforme indicado na Figura 2.4.2-7. 

 

A área da ZIPA, portanto, constitui uma parte do CLIPA, e engloba além do Pátio 

Logístico e suas unidades (área dos pátios de estocagem e de tratamento, área de 

supply boat, o centro administrativo e o centro empresarial), a Usina Termoelétrica 

(UTE) e o pátio de minério. 

 

Esta área está situada na bacia de contribuição denominada Bacia 01, que se localiza a 

sudeste da região do Pátio Logístico, conforme mostrado na Figura 2.4.2-8, e tem seu 

lançamento na Lagoa do Veiga e daí para o Oceano.  

 

A área a ser ocupada pela ZIPA, na sua condição original, tem parte de sua drenagem 

naturalmente dirigida para leste, seguindo para as bacias das lagoas de Grussaí e 

Iquipari, as quais escoam diretamente para o Oceano Atlântico através de barras 

artificialmente abertas de forma artesanal pela população e autoridades municipais. 

Portanto, não há um planejamento para tal operação, sendo a mesma realizada quando 

as circunstâncias assim exigem. 
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Atualmente a bacia da Lagoa Iquipari está bastante preservada, visto que seu entorno 

ainda se encontra desocupado. Já as adjacências da bacia de Grussaí acham-se muito 

ocupadas pela população da cidade homônima, acarretando o lançamento de esgotos 

domésticos e de pequenas indústrias em suas águas. 

 

No projeto de macrodrenagem proposto, face às restrições impostas pelas Autoridades 

Ambientais quanto a lançamentos dos efluentes das águas pluviais do complexo nas 

bacias das lagoas, o arranjo da rede de drenagem da ZIPA foi elaborado de tal forma a 

conduzir o escoamento diretamente para o Oceano através da Lagoa do Veiga. Dessa 

forma, fica preservada a atual qualidade das águas das lagoas Grussaí e Iquipari. 

 

Os arranjos dos componentes das redes de escoamento das sub-bacias que compõem o 

Sistema de Macrodrenagem foram delineados de forma a minimizar a interferência 

com os outros componentes de maior porte dos sistemas que atendem ao Complexo. 

Por essa razão, os espaços entre os canais são amplos e, como consequência, os canais 

foram dimensionados para atender às grandes áreas industriais, dando liberdade às 

mesmas na elaboração das redes de meso e microdrenagem que lhe são específicas. 
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Figura 2.4.2-7: Área de Implantação da Zona Industrial do Porto do Açu – ZIPA 
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Figura 2.4.2-8: Macrodrenagem Regional do Complexo Industrial do Porto do Açu 
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Conforme apresentado na Figura 2.4.2-7, a área da ZIPA (área verde) se encontra 

inserida na bacia de contribuição 01 (área amarela). Esta Bacia está caracterizada pelo 

lançamento das vazões coletadas na Lagoa do Veiga e, posteriormente, no mar. 

 

A Bacia 01 foi dividida em sub-bacias, a partir das quais foram estimadas as 

contribuições parciais ao longo dos canais. Estas sub-bacias terão suas contribuições 

coletadas, lançadas em dois canais complementares, Canal S01-Cn.41 (que circunda o 

lado Norte e Oeste da UTP) e Canal S01-Cn.42, que se unirão ao Canal S01-Cn.20, 

lançando suas águas na Lagoa do Veiga e, depois, no Oceano. 

 

Essas subdivisões indicam o sentido da declividade do “plano de escoamento”, ou seja, 

o sentido da declividade recomendada para as redes de meso-microdrenagem das áreas 

dos empreendimentos a serem implantados no Complexo.  

 

2.4.2.7 Unidades de Apoio Industrial e Administrativo 

(Atende aos itens 3.4.2.2.g e 3.4.2.2.h da IT DILAM Nº04/2010) 

 

Nas unidades de apoio industrial e administrativo são previstas as seguintes instalações: 

 

 Vias de Acesso Interno e Estruturas Internas; 

 Estacionamentos; 

 Prédio Administrativo, de Telecomunicações e de SMS; 

 Restaurante; 

 Centro de Controle; 

 Laboratório; 

 Oficina de Manutenção; 

 Almoxarifado; 

 Portaria Principal e Secundária. 
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O projeto das unidades de apoio foi desenvolvido com base nas seguintes premissas: 
 

 Proximidade de acesso rodoviário; 

 Distância de locais de risco, ou seja, locais com índices elevados de ruídos e agentes 

poluentes; 

 Edificações que permitam ampliações. 

  

Nos prédios, onde a incidência de raios solares não puder ser evitada, deverão ser 

utilizados elementos construtivos, tais como, “brise-soleil” para minimizarem os efeitos 

da incidência solar. Os revestimentos externos dos prédios devem ser especificados 

considerando boa durabilidade, pouca manutenção e unidade estética. Iluminação e 

ventilação são premissas básicas para uma boa implantação e bem-estar dos usuários. 

 

O conceito utilizado para o arranjo geral da urbanização e da distribuição das 

edificações obedece aos seguintes princípios: 

 

 Acesso rodoviário às áreas de apoio industrial e administrativo para um controle de 

entrada e saída de funcionários, terceirizados e visitantes. 

 Instalação de portaria principal em ponto estratégico com estacionamento para 

carros. 

 

2.4.3 Fase de Operação 

 
2.4.3.1 Etapas Operacionais 

(Atende ao item 3.5.2.3.c da IT DILAM Nº04/2010) 
 

Conforme já explicado neste documento, a operação em foco tem em vista o 

recebimento, estocagem e beneficiamento do petróleo cru na UTP e entrega de 

petróleo tratado para exportação. O petróleo será recebido por navios nos terminais 

TELIQ e/ou último berço do TMULT, sendo transferido à UTP por tubulação. Após 
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tratamento o petróleo será transferido para entrega aos navios que atracarão no berço 

final do TMULT. A vazão de operação máxima prevista no projeto da Unidade de 

Tratamento é de 1.200.000 barris por dia.  

 

Assim sendo, o empreendimento a ser implantado no Pátio Logístico compreende as 

seguintes etapas operacionais, que são detalhadas nas Seções 2.4.3.2 a 2.4.3.7. 

 

 Recebimento e transferência de óleo cru; 

 Estocagem, processamento e centrifugação (desaguamento) de óleo cru; 

 Processamento para dessalgação; 

 Aquecimento do petróleo para movimentação e processamento; 

 Entrega marítima do óleo beneficiado. 

 

O fluxo de processamento na UTP é representado nos desenhos [C064-DES-2140-04-

P92 – Fluxograma do Sistema de Tratamento de Petróleo / C064-DES-2140-04-P95 - 

Fluxograma de engenharia do Sistema de Tratamento de Petróleo, do Anexo 1. 

 

2.4.3.2 Recebimento e Transferência 

 

As operações marítimas para recebimento do petróleo dos aliviadores e transferência a 

Unidade de Tratamento, compreendem os seguintes procedimentos: 

 

1) Aguardo de autorização para atracação do navio aliviador no cais do TELIQ; 

2) Aproximação até o cais do TELIQ, com apoio de rebocadores e uma equipe de 

comando que assume o comando do navio na atracação (praticagem); 

3) Atracação no cais do TELIQ; 

4) Conexão dos braços de carregamento (ou mangotes) e testes de pressão; 

5) Transferência do óleo para os tanques da Unidade de Tratamento, cuja operação de 

comando é do navio, que possui um sistema de bombeio específico para essa 

finalidade, suportado pelos motores da embarcação; 
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6) Terminado o descarregamento, o navio é retirado do porto pelos rebocadores e 

assim retorna ao FPSO ou FSO para outro carregamento. 

 

A frota de navios aliviadores será formada por oito navios da classe Panamax, com 

portes variáveis de 60.000 a 80.000 tbp e capacidade total de 465.000 barris. Com esta 

frota prevê-se na Unidade de Tratamento, 77 operações de atracações/desatracações 

mensais para o recebimento do total de 1,2 milhão de barris por dia (bpd).  

 

As tubulações de recebimento de petróleo não possuirão isolamento térmico, também 

não sendo necessário aquecimento. Conforme apresentado na Seção 2.4.1.5 Foram 

dimensionadas tubulações de 42” pol de diâmetro, para o serviço de recebimento de 

petróleo da Unidade de Tratamento. Estas tubulações irão permitir o atendimento na 

vazão máxima do maior navio de alívio disponível.  

 

2.4.3.3 Estocagem  

 

Ao entrar na Unidade de Estocagem, o petróleo cru será mantido em agitação pelos 

agitadores existentes em cada tanque e aquecido à temperatura de 40 oC, através do 

sistema de trocadores de calor alimentado por troca térmica com o petróleo tratado. 

 

2.4.3.4 Processamento e Centrifugação 

 

A partir dos tanques de estocagem (três tanques de 500.000 bbl, cada), o petróleo cru, 

com teor BS&W (Basic Sediment and Water, % volume) igual a 5%, será bombeado para 

o tanque intermediário de 2.000 m³. Desse tanque será enviado para o sistema de 

trocadores de calor, sendo aquecido a 90°C, quando, então, alimentará as centrífugas 

de desaguamento. 
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O pré-tratamento do petróleo cru com centrifugação leva a que o teor de água no 

petróleo a ser injetado nas dessalgadoras seja de cerca de 1%. Vale assinalar que as 

dessalgadoras podem processar petróleo com teores de água de até 30%. 

 
2.4.3.5 Processamento para Dessalgação 

 

O processo de dessalgação do petróleo consiste na remoção dos sais e da água 

presentes para evitar problemas de corrosão e obstrução nos equipamentos causados 

pela presença de sal em processos a altas temperaturas. 

 

A extração de petróleo nos campos de produção está sempre associada à presença de 

água. Nos processos de produção de petróleo, a mistura de água no petróleo é 

submetida a operações com escoamento turbulento que promovem o cisalhamento e 

geram emulsões. Essas emulsões podem ser muito estáveis devido à presença de 

compostos com características polares como asfaltenos e resinas, que atuam como 

emulsificantes naturais e formam filmes na interface petróleo/água. 

 

A água que está presente na mistura é originária dos campos de produção e contém 

sais, especialmente cloretos de sódio, cálcio e magnésio. É grande a variação do teor de 

sais nos petróleos. O petróleo Mars, obtido em plataformas offshore no Golfo do 

México (Louisiana/USA) tem um teor de sais de 114 mg/L. O colombiano Vasconia, 

produzido onshore, apresenta 8,5 mg/L. Os óleos produzidos pela Petrobras na bacia de 

Campos contém sais na faixa de 150 a 570 mg/L, enquanto o teor de sais máximo 

admitido para a refinação do petróleo é de 5 mg/L. 

 

Esses contaminantes causam sérios danos às unidades de destilação das refinarias, se 

não forem removidos do petróleo cru, limitando o tempo de campanha e provocando 

operação ineficiente da destilação. Os principais efeitos resultantes da presença desses 

contaminantes são: 
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 Os sais de cloro (principalmente o MgCl2) liberam HCl (ácido clorídrico), podendo 

causar corrosão acentuada nas torres de fracionamento e linhas, principalmente na 

região de topo; 

 Os sais e sólidos depositam-se em trocadores de calor e tubos de fornos, causando 

entupimentos, baixa eficiência de troca térmica e “superaquecimentos localizados” 

em tubos de fornos; 

 Sais e sedimentos atuam como catalisadores para a deposição de coque no interior 

dos tubos de fornos e linhas de transferência, provocando também entupimentos e 

redução da transferência de calor nos equipamentos. 

 

Antes de ser alimentado na dessalgadora, o petróleo oriundo do processo de 

centrifugação é aquecido até a temperatura de 120 oC, através da passagem em sistema 

de trocadores alimentado por óleo térmico. A dessalgação ocorre em duas etapas. 

Primeiramente, água fresca (pH na faixa neutra) é misturada intensamente, através da 

válvula misturadora, posicionada antes da entrada da dessalgadora, ao petróleo, de 

modo a atingir as gotas de água com altas concentrações em sais, que são de difícil 

separação e remanescem da etapa anterior de centrifugação (pré-tratamento). Essas 

gotas são então diluídas e formam uma nova emulsão com gotas de água menos 

concentradas em sais e mais facilmente separáveis.  

 

A seguir, a mistura de petróleo/água alimenta o vaso de dessalgação, fluindo através de 

um campo elétrico de alta voltagem, mantido entre pares de eletrodos metálicos. Desse 

modo, as gotas de água são aglutinadas (coalescência) e formam gotas maiores, que se 

precipitam no fundo da dessalgadora, arrastando a quase que totalidade dos sais 

dissolvidos e sedimentos ainda existentes1. 

 

Além disso, o desemulsificante (à base de asfaltinas, resinas, compostos de nitrogênio, 

enxofre e outros) pode ser injetado na dessalgadora para melhorar a performance do 

                                            
1 Fonte: Análise do Processo de Dessalgação de Petróleo. Otimização do Uso de Água – Bresciani, A.E.-
USP/2009 
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processo de dessalgação, em razão de ser muito eficiente em evitar a formação da 

emulsão inversa (óleo na água), contribuindo para manter a qualidade do efluente 

aquoso. O consumo de desemulsificante previsto é da ordem de 30 l/h, por módulo de 

tratamento. Algumas características do desemulsificante são: 

 

 Aspecto físico: líquido homogêneo, de cor marrom; 

 Densidade: 0,92 +- 0,02 (a 25 oC); 

 Viscosidade: inferior a 30 CPS( a 25 oC); 

 Solubilidade: solúvel em tolueno, álcool iso-propílico, querosene, xileno, petróleo e 

solventes aromáticos. Insolúvel em água; 

 pH: 5,0 a 8,0. 

 

Outro aspecto importante na operação da dessalgadora consiste em controlar o nível 

da interface petróleo/salmoura, para evitar arraste de água na corrente de petróleo 

tratado. 

 

O petróleo dessalgado flui pelo topo do tambor e é enviado para a estocagem de 

petróleo tratado, enquanto que a salmoura (água, sais e sedimentos) é retirada, de 

modo contínuo e automático, do vaso de dessalgação e enviada para a unidade de 

tratamento de efluentes. 

 

O petróleo tratado deverá apresentar teores de BS&W da ordem de 0,1% v/v e 

concentração de sais máxima de 5 mg/L. Também é esperada redução na acidez do 

petróleo, devido à remoção de eventuais ácidos inorgânicos durante a etapa de 

lavagem. A mensuração desta redução somente poderá ser determinada por testes de 

laboratório de amostras do petróleo a ser tratado. 
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2.4.3.6 Balanço de Massa 

 
O balanço de massa relativo às operações de tancagem e tratamento do petróleo para 

cada conjunto capaz de manusear 400.000 bpd de petróleo é apresentado no Quadro 

2.4.3-1. 

 
QUADRO 2.4.3-1: BALANÇO DE MASSA DAS UNIDADES DE TANCAGEM E TRATAMENTO  

DE PETRÓLEO (POR MÓDULO DE PROCESSAMENTO) 

CORRENTE 
VAZÃO 

(BPD) (M³/H) 

Petróleo cru 300.000 1.987,28 

Água contida (BS&W) 15.000 99,36 

Efluente líquido oriundo da centrifugação 12.000 79,49 

Petróleo centrifugado 288.000 1.907,79 

Desemulsificante 4 0,03 

Reciclo de água para dessalgação 6.000 39,75 

Água industrial para dessalgação 600 3,97 

Petróleo tratado 285.289 2.812,5 

Efluente líquido da dessalgação 9.311 61,68 

Efluente Líquido p/ descarte 15.311 101,42 

Petróleo cru não-tratado 100.000 937,5 

“Blend” final de petróleo 385.289 3.750,0 

 

 

2.4.3.7 Geração de Energia Térmica e Aquecimento do Petróleo 

 
Os balanços térmicos relativos aos sistemas de aquecimento e de geração de energia da 

Unidade de Tratamento são apresentados nos Quadros 2.4.3-2, 2.4.3-3 e 2.4.3-4. 

Observa-se que os dados destes quadros aplicam-se a um módulo de processamento de 

400.000 bpd, correspondente a 300.000 bpd de petróleo tratado, acrescido de 100.000 

bpd de petróleo cru para o preparo do “blend” final. 
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QUADRO 2.4.3-2: BALANÇO TÉRMICO RELATIVO AO AQUECIMENTO DO PETRÓLEO 
CRU ENVIADO PARA A ESTOCAGEM, POR MÓDULO DE 400.000 BPD 

FLUIDO FRIO  
(PETRÓLEO TRATADO) 

FLUIDO QUENTE 
(PETRÓLEO CRU) 

Grau API 18o Grau API 18o 

ρ (kg/m3) 946,5 ρ (kg/m3) 946,5 

Cp (kJ/kg.K) 2,081 Cp (kJ/kg.K) 2,081 

Vazão (m3/h) 2.649,8 Vazão (m3/h) 1.907,1 

T entrada (˚C) 20 T entrada (˚C) 120 

T saída (˚C) 40 T saída (˚C) 90 

Qf (kJ/h) (112.692.167,2) Qq (kJ/h) 112.692.167,2 

 

A partir dos dados apresentados no Quadro 2.4.3-2, foi calculada uma área necessária 

de troca térmica de 5.875,6 m2.  

 
QUADRO 2.4.3-3: BALANÇO TÉRMICO RELATIVO AO AQUECIMENTO DO PETRÓLEO  

CRU ENVIADO PARA A CENTRIFUGAÇÃO, POR MÓDULO DE TRATAMENTO 

FLUIDO FRIO  
(PETRÓLEO TRATADO) 

FLUIDO QUENTE 
(PETRÓLEO CRU) 

Grau API 18o Grau API Downtherm A 

ρ (kg/m3) 946,5 ρ (kg/m3) 801,3 

Cp (kJ/kg.K) 2,081 Cp (kJ/kg.K) 2,373 

Vazão (m3/h) 1.987,3 Vazão (m3/h) 1.500,0 

T entrada (˚C) 40 T entrada (˚C) 300 

T saída (˚C) 90 T saída (˚C) 231,38 

Qf (kJ/h) (195.714.079,9) Qq (kJ/h) 195.714.079,9 

 

A área calculada de troca térmica necessária neste caso é de 3.771,6 m2. 

 

QUADRO 2.4.3-4: BALANÇO TÉRMICO RELATIVO AO AQUECIMENTO DO PETRÓLEO CRU 

CENTRIFUGADO ENVIADO PARA A DESSALGAÇÃO, POR MÓDULO DE TRATAMENTO 

FLUIDO FRIO  
(PETRÓLEO TRATADO) 

FLUIDO QUENTE 
(PETRÓLEO CRU) 

Grau API 18o Grau API Downtherm A 

ρ (kg/m3) 946,5 ρ (kg/m3) 801,3 

Cp (kJ/kg.K) 2,081 Cp (kJ/kg.K) 2,373 

Vazão (m3/h) 1.987,3 Vazão (m3/h) 1.500,0 

T entrada (˚C) 90 T entrada (˚C) 231,38 

T saída (˚C) 120 T saída (˚C) 190,21 

Qf (kJ/h) (117.428.447,9) Qq (kJ/h) 117.428.447,9 
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A área calculada de troca térmica necessária neste caso é de 4.293,6 m2. 

 

O Quadro 2.4.3-5 mostra o consumo de energia requerido para o aquecimento do 

fluido térmico, a ser utilizado nos trocadores de calor que alimentam as centrífugas de 

desaguamento e as dessalgadoras. Deve ser ressaltado que os valores contidos no 

Quadro 2.4.3-5 referem-se a cada módulo de processamento de petróleo. 

 
QUADRO 2.4.3-5: BALANÇO TÉRMICO GLOBAL RELATIVO AO AQUECIMENTO 

DO ÓLEO TÉRMICO (DOWNTHERM A), UTILIZADO NOS TROCADORES 
DE CALOR DA CENTRIFUGAÇÃO E DA DESSALGAÇÃO,  

POR MÓDULO DE TRATAMENTO 

PARÂMETRO VALOR 

Óleo Térmico Downtherm A 

ρ (kg/m3) 801,3 

cp (kJ/kg.K) 2,373 

Vazão (m3/h) 1.500,0 

T entrada (˚C) 190,21 

T saída (˚C) 300,00 

Qq (kJ/h) (313.142.527,8) 

 

O Quadro 2.4.3-6 apresenta a demanda de óleo combustível dimensionada para cada 

módulo de processamento de petróleo, que considera também a energia de 

aquecimento da água e desemulsificantes adicionados no processo de dessalgação, 

equivalente a 2.152.477,38 kJ/h. 

 

QUADRO 2.4.3-6: CONSUMOS DE ENERGIA E DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ESTIMADOS  
PARA O AQUECIMENTO DO ÓLEO TÉRMICO UTILIZADO PARA O AQUECIMENTO  

DO PETRÓLEO PROCESSADO NAS CENTRÍFUGAS E NAS DESSALGADORAS,  
POR MÓDULO DE TRATAMENTO 

CONSUMO DE ENERGIA UNIDADE 
315.295.005 kJ/h 
298.841.966 BTU/h 
75.292.447 kcal/h 

Consumo de óleo combustível (eficiência = 80%) 
9.565,99 l/h 
6.887.512 l/mês (720 h de operação/mês) 
229.584 l/d 
10,44 caminhões/d 
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2.4.3.8 Produtos Químicos 

(Atende aos itens 3.5.2.3a, 3.5.2.3h  da IT DILAM Nº04/2010)  
 

O Quadro 2.4.3-7 apresenta os produtos químicos a serem utilizados na operação da 

Unidade de Tratamento de Petróleo, com respectivos consumos anuais estimados. 

 
QUADRO 2.4.3-7: PRODUTOS A SEREM CONSUMIDOS NA OPERAÇÃO  

DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

PRODUTO QUÍMICO 
CONSUMO  

(t/a) 

Desemulsificante  
(preventor de emulsão) 

220 

Zeólito (cimentos) 3 

Hipoclorito (sais) 3 

Agente Espumante (*) 

(*) O consumo dependerá do uso em situações de combate a 
incêndio, ou então de reposição de produto por vencimento do 
prazo de validade 

 

Adicionalmente, poderá ser utilizado fluoresceína nos testes hidrostáticos das 

tubulações de petróleo, conforme descrito na Seção 2.4.1.5 do presente EIA. Este 

produto se caracteriza com não tóxico.  

 

Cabe ressaltar que a caracterização físico-química destes materiais foram contempladas 

no EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias, cujas FISPQs são reapresentadas 

no Anexo 2 do presente documento.  

 

Esclarecimentos complementares ao EIA do Pátio Logístico relativos ao Plano de 

Manuseio e Armazenamento de Produtos Perigosos foram encaminhados ao INEA 

em 9/7/2009, por meio da Carta LLX-21-2009. Nesse Plano constam os 

Procedimentos de Armazenamentos dos Produtos Químicos a serem manipulados no 

Pátio Logístico, dentre os quais se incluem os produtos acima referidos e que serão 

manipulados na UTP. Estes procedimentos são reapresentados no já citado Anexo 2 

do presente documento. 
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2.4.3.9 Tratamento e Destinação de Efluentes Líquidos Gerados no 

Processo Industrial 

(Atende ao item 3.5.2.3b da IT DILAM Nº04/2010) 
 

O tratamento dos efluentes líquidos, oriundos dos processos de desaguamento 

(centrifugação) e dessalgamento, visa atender a dois objetivos principais, a saber: 

 

a) Permitir o descarte do efluente num corpo receptor Classe 1 (águas salinas) – 

obedecendo aos padrões estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 357/05 e 

397/08, além de Normas Técnicas e Diretrizes estadual: NT-202.R-10, DZ-205.R-6 

E NT-213.R-4. 

b) Permitir o reciclo do efluente ao processo produtivo. 

 

O fluxograma contido no Anexo 1, desenho [C064-DES-2140-04-P91], mostra a 

sequência de operações previstas para o tratamento do efluente oriundo da Unidade de 

Tratamento de Petróleo, e o Quadro 2.4.3-8 apresenta o balanço do material previsto 

para cada conjunto de processamento de petróleo. Nesse fluxograma são apresentadas 

as pressões e temperaturas a serem utilizadas. 

 
QUADRO 2.4.3-8: BALANÇO MATERIAL DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE EFLUENTES  

LÍQUIDOS (POR MÓDULO DE PROCESSAMENTO DE 300.000 BPD) 

CORRENTE 
VAZÃO 

(BPD) (M³/H) 

Efluente líquido do processo 15.311 101,42 

Águas oleosas 1.531 10,14 

Efluente da centrífuga de adensamento de lodo 14 0,09 

Efluente homogeneizado 16.856 111,66 

Efluente centrifugado 16.839 111,55 

Lama oleosa das centrífugas de tratamento de efluente 17 0,11 

Lodo oleoso  da ultrafiltração 2 0,01 

Efluente oleoso p/ centrífuga de adensamento de lodo 19 0,12 

Lodo oleoso p/ descarte 5 0,03 

Efluente filtrado (p/ emissário) 16.837 111,53 
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O efluente líquido oriundo da etapa de desaguamento e dessalgação do petróleo são 

homogeneizados no tanque de homogeneização (5.000 m3). Desse tanque é enviado 

para o sistema de centrífugas, onde ocorre a remoção primária do óleo contido. O 

efluente liberado das centrífugas conterá um teor de óleo de aproximadamente 15 ppm 

(virtual ausência), e passará em seguida por uma unidade de ultrafiltração por 

membrana, que funciona como uma redundância do sistema. O efluente líquido da 

ultrafiltração é então descartado através do emissário, licenciado na fase 1 de 

construção do Porto do Açu.  Cerca de 50% da água oriunda da centrifugação é 

reciclada para o processo de dessalgação do petróleo. 

 

A lama oleosa oriunda da centrifugação, contendo óleo e outras impurezas, é enviada 

para o tanque de decantação (1.500 m3) e, em seguida, para as centrífugas de 

adensamento de lodo. O líquido centrifugado oriundo desta operação é remetido 

novamente para o tanque de homogeneização de efluentes líquidos e retorna ao 

processo de centrifugação. O lodo adensado é recolhido e enviado para descarte ou 

para co-processamento em unidade industrial autorizada pelo INEA. Outra alternativa 

possível é a co-geração de energia elétrica a partir dos resíduos de petróleo do TPA. 

 

A ultrafiltração objetiva reduzir consideravelmente o teor de sólidos dissolvidos do 

efluente (no caso os sais de cloretos) e eliminar totalmente os sólidos em suspensão e o 

óleo eventualmente ainda contidos no efluente. Desta forma, torna-se possível garantir 

que os teores de contaminantes do efluente a ser descartado pelo emissário atendem 

plenamente os limites estabelecidos pelo CONAMA.2 

 

A ultrafiltração por membrana tem por princípio a contraposição, em média e baixa 

pressão (de 4 a 10 bar), do fluxo de efluente líquido a uma membrana de filme 

polimérico que age como meio filtrante. A porosidade da membrana requerida pela 

ultrafiltração é de 0,2 a 0,02 μm. 

                                            
2 Fonte: Greg Johnson (2006). Petroleum Wastewater-Desalter Case Study., New Logic Research (Water and 
Wastewater.com) e Afshin Pak & Toraj Mohammadi  (2006). Wastewater treatment of desalting units. Elsevier. 
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2.4.3.10 Tratamento e Destinação dos Resíduos Gerados 

(Atende ao item 3.5.2.3I  da IT DILAM Nº04/2010) 
 

O Quadro 2.4.3-9 apresenta as quantidades e respectivas destinações previstas para os 

resíduos a serem gerados pela operação da Unidade de Tratamento de Petróleo. 

 
QUADRO 2.4.3-9: RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM GERADOS PELA OPERAÇÃO DA  

UNIDADE DE TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

TIPO 
CLASSIFICAÇÃO ABNT 

NBR 10004/2004 
QUANTIDADE 

GERADA (T/A) 
DESTINAÇÃO 

Resíduo de Restaurante Não-Perigoso - Classe II A 5 Aterro Municipal 

Material de Escritório Não-Perigoso - Classe II B 2 Sucateiros Intermediários 

Sucata Ferrosa Não-Perigoso - Classe II B 36 Sucateiros Intermediários 

Sucata Não-Ferrosa Não-Perigoso - Classe II B 3,6 Sucateiros Intermediários 

Madeira, Papel e Papelão Não-Perigoso - Classe II A 5 Reciclagem 

Diversos contaminados 
com Hidrocarboneto 

Perigoso - Classe I 24 
Co-processamento em 

cimenteira 

Lâmpadas Fluorescentes Perigoso - Classe I 1 Reciclagem 

Óleo Lubrificante Usado Perigoso - Classe I 5 Reciclagem 

Óleo Térmico Usado Perigoso - Classe I 12 Reciclagem 

Pilhas e Baterias Perigoso - Classe I 0,1 
Co-processamento em 

cimenteira 

Sólidos de Óleo Residual e 
Lodos 

Perigoso - Classe I 12.965 
Co-processamento em 

cimenteira 

Zeolito (tratamento de 
água) 

Perigoso - Classe I 3 Aterro industrial – Classe 1 

 

Antes de sua destinação final, estes resíduos serão armazenados no Depósito 

Intermediário de Resíduos Sólidos, cuja localização está apresentada no Anexo 1, 

desenho C064-DES-2140-02-P92.  
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2.4.3.11 Entrega Marítima 

 

A entrega marítima compreende as seguintes etapas: 

 

1) Aproximação do navio no cais de atracação - TMULT, com apoio de rebocadores e 

uma equipe de comando que assume o comando do navio na atracação 

(praticagem); 

2) Atracação no cais do TMULT; 

3) Conexão dos braços de carregamento (ou mangotes) e testes de pressão; 

4) Transferência do óleo beneficiado na Unidade de Tratamento terrestre para os 

navios; 

5) Retirada do navio do porto pelos rebocadores. 

 

A maior profundidade de água para acesso, manobras e atração dos navios do tipo 

VLCC no TMULT, para entrega do petróleo beneficiado, é de 21 m. Estes navios 

possuem portes variáveis de 200.000 a 300.000 tbp prevendo-se 23 operações de 

atracações/desatracações mensais. 

 

Para o menor tempo de permanência da embarcação de exportação no porto, 

consequentemente, menor custo operacional e menor impacto ambiental decorrente de 

emissões atmosféricas proveniente dos navios, a tubulação de petróleo foi 

dimensionada com tubulação de 42” de diâmetro, suficiente para despachar um navio 

do tipo VLCC em dois dias. As tubulações não terão isolamento térmico e não 

necessitarão aquecimento. 

 

As características das tubulações e do sistema de bombeamento para transferência do 

petróleo ao longo da tubulação para carregamento dos navios são detalhadas no 

desenho [Açu-0-DES-0.0000-02-LLX-001] do Anexo 1. 
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2.4.4 Caracterização e Estimativa das Emissões Atmosféricas da 

 Operação da Unidade de Tratamento de Petróleo 

(Atende aos itens 3.5.2.3d, 3.5.2.3e, 3.5.2.3f da IT DILAM Nº04/2010) 
 

2.4.4.1 Fontes Geradoras de Poluentes Atmosféricos pela Operação da 

Unidade de Tratamento de Petróleo 

 

Conforme apresentado na Seção 2.4.3, a operação da Unidade de Tratamento de 

Petróleo compreende as seguintes etapas operacionais: recebimento, transferência, 

estocagem e processamentos (desaguamento e dessalgação) de óleo cru, 

armazenamento e entrega de óleo cru tratado. 

 

Nesta operação as fontes de emissão de poluentes serão constituídas por fontes fixas e 

fontes móveis. De acordo com as características do projeto apresentado anteriormente, 

nas Seções 2.4.1 e 2.4.2 deste documento, as fontes fixas compreendem: três tanques 

de recebimento de petróleo; oito tanques de estocagem; três tanques de alimentação do 

processo (tanques intermediários); três decantadores de lama oleosa; três tanques de 

estocagem de HFO; três caldeiras e pequenas fontes diversas, e as fontes móveis 

incluem: automóveis; caminhões; equipamentos pesados; rebocadores; e navios 

tanques.  

 

Os principais poluentes do ar emitidos por essas fontes, serão os seguintes: 

 

 Compostos Orgânicos Voláteis (COV`s) – provenientes das operações de carga e 

descarga de petróleo pelos navios tanque; operações de estocagem; e vazamentos 

operacionais em equipamentos tais como: válvulas, bombas, conexões, flanges e 

outros.  

 

Os COV`s no estado líquido, rapidamente produzem vapores a temperatura 

ambiente e contribuem para a formação de smog. Alguns COV`s são considerados 
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poluentes perigosos tais como: benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno. Os poluentes 

perigosos são, portanto, um subgrupo do total de COV`s emitido.  

 

 Óxidos de Nitrogênio (NOx), Óxidos de Enxofre (SOx), Monóxido de 

carbono (CO) e Material Particulado (PTS e PI) – estes são provenientes dos 

processos de combustão que ocorrem principalmente na caldeira, nos rebocadores e 

nos navios, em suas operações de amarração e fundeio,  descarga de petróleo, 

trânsito no porto e hotelaria. 

 
2.4.4.2 Estimativas das Emissões na Operação da Unidade de Tratamento 

de Petróleo 

 

Os Quadros 2.4.4-1 a 2.4.4-3, a seguir, sumarizam as emissões estimadas para as 

operações na Unidade de Tratamento de Petróleo, quanto ao total de emissões de 

COV`s (Quadro 2.4.4-2), e o total de emissões de poluentes provenientes dos 

processos de combustão (fontes fixas e móveis - Quadro 2.4.4-3). 

 
QUADRO 2.4.4-1: TOTAL DAS EMISSÕES DE COV’S –TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

FONTE 
Nº DE 

TANQUES 

COV POR 

TANQUE 
KG/DIA 

EMISSÃO TOTAL DE COV 

KG/DIA T/ANO G/S 

Navio carregamento     11.479,45 4.190,00 132,86 

Subtotal 1     11.479,45 4.190,00 132,86 

Tanque de recebimento 3 47,65 142,96 52,18 1,65 

Tanque de Estocagem 8 28,17 225,35 82,25 2,61 

Tanque de alimentação de processo 
(intermediário) 

3 19,92 59,75 21,81 0,69 

Tanque de óleo 3 0,02 0,05 0,02 0,00062 

Tanque de decantação 3 63,21 189,64 69,22 2,19 

Subtotal 2     617,75 225,48 7,15 

Vazamento Operacional de 
Equipamentos     22,88 8,35 0,26 

Total de Emissão de COV 12.120,09 4.423,83 140,28 

Benzeno 0,60 72,72 26,54 0,84 

Isopropil Benzeno 0,10 12,12 4,42 0,14 

n-Hexano 0,40 48,48 17,70 0,56 

Gas Sulfídrico 0,001 0,12 0,04 0,00140 

(continua) 
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(continuação) 

FONTE 
Nº DE 

TANQUES 

COV POR 

TANQUE 
KG/DIA 

EMISSÃO TOTAL DE COV 

KG/DIA T/ANO G/S 

Ethil Benzeno 0,40 48,48 17,70 0,56 

Tolueno 1,00 121,20 44,24 1,40 

Xileno 1,40 169,68 61,93 1,96 

Total PoluentesTóxicos 3,90 472,80 172,57 5,47 

Total COV 100,00 12.120,09 4.423,83 140,28 

Nota: Na estimativa de emissões foram incluídos os tanques com emissões mais significativas, tanto de COV 
quanto dos respectivos teores de poluentes tóxicos. 

 

QUADRO 2.4.4-2: TOTAL DAS EMISSÕES DE POLUENTES –PROCESSOS DE COMBUSTÃO - 
TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

OPERAÇÃO 
EMISSÃO (KG/DIA) 

NOX CO PTS PI SOX 

Navio 2.697,60 236,40 218,40 207,60 1.336,80 

Rebocadores 52,00 11,50 3,00 3,00 0,03 

Caldeira 3884,56 413,25 826,50 661,20 23.356,93 

Caminhões de combustível 0,19 1,34 0,05 0,04 0,01 

Total 6634,34 662,49 1047,95 871,84 24.693,78 

 

QUADRO 2.4.4-3: SUMÁRIO DO TOTAL DAS EMISSÕES DE POLUENTES DA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

FONTE 
EMISSÃO DE POLUENTES (T/ANO) 

COV BENZENO NOX CO PTS PI SOX 

Emissões fugitivas 4.423,83 26,54  -  -  - -  -  

Queima de combustível  - -  2421,54 241,81 382,50 318,22 9.013,23 

 

Na sequência apresenta-se a metodologia utilizada para estas estimativas. 

 

2.4.4.3 Metodologia Utilizada para Estimativa das Emissões da Operação da 

Unidade de Tratamento de Petróleo 

 

Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV`s) – Navios 

 

As emissões de COVs provenientes de navios resultam das operações de carga, 

descarga e atracação.  

 

As emissões provenientes da operação de carregamento de água de lastro são 

consideradas pequenas (CONCAWE, 2000). O Regulamento da Prevenção da 
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Poluição por Navios (MARPOL 73/78) define que “nos petroleiros de 20.000 tpb e 

maiores que transportam óleo cru, óleo combustível, óleo diesel pesado ou óleo 

lubrificante, e petroleiros de 30.000 tpb e maior transportando outros óleos, seus 

tanques de carga sejam protegidos por tanques de lastro segregado”.  

 

O objetivo dos tanques de lastro segregado é reduzir os riscos de poluição operacional, 

assegurando que a água de lastro não entre nunca em contato com hidrocarbonetos. 

Estes tanques estão instalados nas zonas em que o impacto de um encalhe ou colisão 

pode ser mais grave.  

 

Dado que, em função do porte dos navios que atracarão no TELIQ para descarga do 

petróleo deverão ter seus tanques assim protegidos, além do fato de que atualmente no 

Brasil praticamente todos os navios tanque são de lastro segregado, as emissões de 

COVs dessa fonte podem ser consideradas desprezíveis.  

 

As emissões de COVs durante as operações de descarga de petróleo cru em navios 

tanques se dão por evaporação e/ou exaustão através do topo dos tanques de carga. 

Esta perda de produto ocorre quando os vapores orgânicos presentes no tanque são 

expulsos para a atmosfera enquanto este mesmo tanque é carregado com um novo 

líquido. Durante o descarregamento do tanque do navio, gás inerte é injetado no 

tanque à medida que o nível interno cai. Isto impede a emissão de COVs. Entretanto, 

deve ser evitado o bombeamento de gás inerte numa taxa excessiva durante o 

descarregamento. 

 

Desta maneira o inventário focou as estimativas nas emissões provenientes do 

carregamento dos navios tanques. Essas emissões resultam do deslocamento do vapor 

presente no tanque vazio antes do início do carregamento e da evaporação da carga 

que está sendo carregada. 
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A quantidade de produto emitido para a atmosfera durante as operações de 

carregamento depende dos seguintes parâmetros:  

 

 Características físico-químicas do produto da última carga/descarga;  

 Método para descarregamento utilizado na operação anterior (ex.: se havia sistema 

de balanço de vapor);  

 Método de carregamento;  

 Características físico-químicas do produto a ser carregado; e 

 Temperatura ambiente.  

 

Os principais métodos utilizados para carregamento de embarcações são:  

 

 Método de carregamento com tubo não submerso;  

 Método de carregamento com tubo submerso; e 

 Método de carregamento com tubo fixado no fundo do tanque de carga. 

 

Para estimativa das emissões provenientes do carregamento de navios no terminal do 

Porto do Açu foram utilizados os fatores de emissão apresentados no seguinte 

documento: “Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, United States 

Environmental Protection Agency (USEPA), 5.2 Transportation And Marketing Of Petroleum 

Liquids”. 

 

O Quadro 2.4.4-4 apresenta a planilha de cálculo das emissões de COVs, provenientes 

do carregamento de navios no projeto. 

 

QUADRO 2.4.4-4: EMISSÕES DE COV – NAVIOS-CARREGAMENTO 

OPERAÇÃO  
VAZÃO FATOR COV 

BARRIS/DIA  M3/DIA VALOR UNIDADE KG/DIA 

Navio (carregamento)  1.163.636 185.003,3 62,05 mg/l 3.945,76 

Total 3.945,76 

Nota: 1- Fator de Emissão Utilizado - “AP 42-5.2 Transportation And Marketing Of Petroleum Liquids, 
   Table 5.2-6”. 
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Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV`s) – Tanques de Estocagem 

 

O Quadro 2.4.4-5 apresenta as características dos diversos tanques. Os principais 

tanques (recebimento e estocagem) serão de teto flutuante externo, minimizando a 

formação de vapores de petróleo no espaço livre do tanque. Um tanque de teto 

flutuante externo consiste de uma carcaça cilíndrica aberta no topo equipada com um 

teto que flutua sobre a superfície do líquido. Como medida complementar de controle 

o tanque de teto flutuante inclui ainda um sistema de selos para vedar o teto flutuante 

na parede do tanque. Isto evita a liberação de vapores para o espaço acima do teto 

flutuante. 
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QUADRO 2.4.4-5: TANQUES DA UNIDADE DE TRATAMENTO 

TANQUES Nº 
DIÂMETRO ALTURA VOLUME 

TIPO 
TEMPERATURA 

M FT M FT M3 GAL BB °C 

Tanques para recebimento de petróleo 3 80 262,50 15,9 52,17 80.000 21.133.760,00 503.186 Teto flutuante externo 40 

Tanques para estocagem de petróleo 8 80 262,50 15,9 52,17 80.000 21.133.760,00 503.186 Teto flutuante externo 40 

Tanque intermediário (tanque de alimentação de processo) 3 15 49,21 11,3 37,07 2.000 528.345,75 12.580 Teto fixo 40 

Tanque de óleo 3 14 45,93 9,7 31,82 1.500 396.300,00 -  Teto fixo 40 

Tanque de decantação de lama oleosa 3 14 45,93 9,7 31,82 1.500 396.300,00  - Teto fixo 40 

 

QUADRO 2.4.4-6: TANQUES DA UNIDADE DE TRATAMENTO (FALTA REFERÊNCIA) 

TANQUES  
TAXA TOTAL TAXA POR TANQUE  

BPD M3/DIA GAL/ANO M3/H BPD GAL/ANO 

Tanque de recebimento  1.200.000,00 190.800,00 18.400.000.000   400.000,00 6.133.333.333,33 

Tanque de estocagem 1.163.636,00 185.003,30 17.838.539.150   145.454,50 2.229.817.393,75 

Tanque de alimentação de processo 900.000,00 143.088,60 13.797.000.000   300.000,00 4.599.000.000,00 

Tanque de óleo 4.302,00 684,05 65.955.500 9,50 1.434,00 21.985.166,67 

Tanque de decantação 1.540,00 244,80 23.604.550 3,40 513,33 7.868.124,90 

 

 



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

2 - 82 

As emissões de COVs ocorrem devido à perda por evaporação do líquido, durante sua 

estocagem, e como resultado de mudanças no nível do líquido. As emissões totais de tanques 

de teto flutuante são a soma de perdas de remoção do líquido (withdrawal) e perdas durante a 

estocagem (selos, junções e armação da cobertura). Perdas por “Withdrawal” ocorrem à 

medida que o nível do líquido desce. Algum líquido permanece na superfície interna do 

tanque e evapora. Outra perda potencial na estocagem resulta das variações de temperatura. 

 

As emissões foram estimadas através dos fatores de emissão definidos na seguinte literatura: 

“Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, The United States Environmental Protection 

Agency (USEPA), 7.1 Organic Liquid Storage Tanks, item 7.1.3.2 Total Losses From Floating Roof 

Tanks”. 

 

O total de emissão de COVs de tanques de teto flutuante é a soma das perdas de: selo das 

bordas “rim seal”, remoção do líquido “withdrawal”, armação da cobertura “deck fitting”, e 

junção da cobertura “deck seam”.  A equação utilizada é a seguinte: 

 

 

 

Onde: 

LT = perda total “total loss”, lb/yr 

LR = perda nos selos das bordas “rim seal loss”, lb/yr;  

LWD = perdas na remoção do líquido “withdrawal loss”, lb/yr;  

LF = perdas na armação da cobertura “deck fitting loss”, lb/yr;  

LD = perdas na junção da cobertura “deck seam loss” (apenas para tanques de teto flutuante 

interno), lb/yr;  

 

O Quadro 2.4.4-7, a seguir, apresenta as emissões de COVs provenientes dos tanques de 

estocagem do projeto. 

LT = LR + LWD + LF + LD (2-1) 
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QUADRO 2.4.4-7: ESTIMATIVAS DE EMISSÃO DE COVS -TANQUES 

 TANQUES Nº  
COV/TANQUE COV TOTAL 

KG/DIA KG/DIA 

Tanque para recebimento de petróleo 3 47,65 142,96 

Tanque para estocagem 8 28,17 225,35 

Tanque de alimentação de processo (intermediário) 3 19,92 59,75 

Tanque de óleo HFO 3 0,02 0,05 

Tanque de decantação de lama oleosa 3 63,21 189,64 

Total  617,75 

Nota: Fatores de Emissão Utilizados: “EPA- AP-42 Section 7.1 Organic Liquid Tanks” (software TANKS 4). 

 

Como o tanque de alimentação de processo (tanque intermediário) trabalha com nível 

praticamente constante, foi considerado na aplicação do software TANKS 4, um turnover de 4.  

 

Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV`s) – Vazamento Operacional de 
Equipamentos 
 

A movimentação de petróleo através de dutos e bombas resulta em pequena emissão de 

COVs por perda não intencional. O projeto usará várias bombas, conexões, válvulas, flanges, 

etc, que são fontes fugitivas de emissão de COVs. A estimativa das emissões para cada tipo 

de componente foi feita utilizando fatores de emissão da seguinte literatura: “1995 Protocol for 

Equipment Leak Emission Estimate, EPA-453 R-95-017 Tabela 2-4 - Oil &Gas Production 

Operations Average Emissions Factors”. 

 

O número de componentes foi estimado com base em projeto similar. O Quadro 2.4.4-8, a 

seguir, apresenta as emissões de COVs provenientes do vazamento em equipamentos. 

 
QUADRO 2.4.4-8: ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE COVS – VAZAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

COMPONENTE  SERVIÇO 
FATOR DE 

EMISSÃO 
KG/HR/FONTE 

Nº DE COMPONENTES 
EMISSÃO TOTAL DE 

COV 

Nº/ 
TANQUE 

TOTAL KG/DIA G/S 

Válvulas Óleo leve 0,00250 19 266 13,57 0,1570 

Bombas Óleo leve 0,01300 1 14 3,71 0,0430 

Outros (válvulas de alívio 
de pressão) 

Óleo leve 0,00750 1 
14 2,14 0,0248 

Conexões Óleo leve 0,00021 14 196 0,84 0,0097 

(continua) 
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(continuação) 

COMPONENTE  SERVIÇO 
FATOR DE 

EMISSÃO 
KG/HR/FONTE 

Nº DE COMPONENTES 
EMISSÃO TOTAL DE 

COV 

Nº/ 
TANQUE 

TOTAL KG/DIA G/S 

Flanges Óleo leve 0,00011 58 812 1,82 0,0211 

Open-end linhas Óleo leve 0,00140 2 28 0,80 0.0093 

Total de Emissões Fugitivas de Equipamentos 22,88 0,26 

Nota: 1- Fatores de Emissão Utilizados - “EPA-453 R-95-017 Tabela 2-4 para Oil &Gas Production Operations Average  
Emissions Factors”. 
2- Número de componentes estimado com base em projeto similar. 

 
Emissão de Poluentes Perigosos 

 

Para a estimativa das emissões de poluentes perigosos foi utilizada a tabela de percentagem 

do COV extraída da seguinte literatura: “Permit, Plains Marketing LP-Gilbson Terminal, New 

Crude oil crude oil terminal (external floating roof tank), Gibson, Terrebone Parish, Louisiana, USA”; e 

“Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, The United States Environmental Protection 

Agency (USEPA), 7.1 Organic Liquid Storage Tanks”. O Quadro 2.4.4-9, a seguir, apresenta as 

emissões de poluentes tóxicos provenientes do terminal. 

 

QUADRO 2.4.4-9: ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE POLUENTES TÓXICOS 

POLUENTES TÓXICOS 
PESO (%) 

COV 

EMISSÃO TOTAL DE COV 

KG/DIA T/ANO G/S 

Benzeno 0,60 72,72 26,54 0,84 

Isopropil Benzeno 0,10 12,12 4,42 0,14 

n-Hexano 0,40 48,48 17,70 0,56 

Gas Sulfídrico 0,001 0,12 0,04 0,00140 

Ethil Benzeno 0,40 48,48 17,70 0,56 

Tolueno 1,00 121,20 44,24 1,40 

Xileno 1,40 169,68 61,93 1,96 

Total de Poluentes Tóxicos 3,90 472,80 172,57 5,47 

Total COV 100,00 12.120,09 4.423,83 140,28 

 
 
Emissão de Poluentes Provenientes da Combustão – Caldeira 
 

O petróleo da Bacia de Campos normalmente é bombeado pelos navios aliviadores para os 

terminais em terra a uma temperatura entre 40 e 50°C, de maneira a reduzir a viscosidade do 

petróleo e permitir um bombeio mais rápido e econômico. O sistema de aquecimento da 
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Unidade de Tratamento deverá funcionar com três Caldeiras Aquecedoras de Óleo Térmico 

(Dowtherm), com queimadores convencionais, operando com o mesmo óleo de bunker (HFO 

380) com um teor de enxofre de até 1,8%, ou outro combustível a ser autorizado, que o 

Porto do Açu deverá dispor para abastecimento de navios. Considerando uma eficiência 

térmica de 80% da caldeira, o consumo de energia de cada caldeira será de 298.841.966 

BTU/h ou 9.565,99 l/h do HFO 380.  

 

As emissões foram estimadas através dos fatores de emissão definidos na seguinte literatura: 

“Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, The United States Environmental Protection 

Agency (USEPA), 1.3 Fuel Oil Combustion”. 

 

O Quadro 2.4.4-10 apresenta as emissões de poluentes provenientes da queima de 

combustível na caldeira da Unidade de Tratamento. 

 

QUADRO 2.4.4-10: ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE POLUENTES POR CADA UMA DAS 3 CALDEIRAS 

CONSUMO 

COMBUSTÍVEL  

FATOR EMISSÃO 

POLUENTE LB/1000GAL KG/KL KG/DIA G/S 

229,583 kl/dia 
  

PTS 10 1,20 275,50 3,19 

PI 8 0,96 220,40 2,55 

SO2 157 S 33,91 7.785,64 90,11 

NOX 47 5,64 1.294,85 14,99 

CO 5 0,60 137,75 1,59 

Nota: 1- Fatores de Emissão Utilizados - “EPA-AP 42 1.3 Fuel Oil Combustion”.  
  2- Teor de enxofre do óleo=1,8%. 

 

Emissão de Poluentes Provenientes da Combustão – Navios e Rebocadores 
 

Conforme apresentado na Seção 2.4.3 o recebimento e transferência (descarregamento) de 

petróleo na Unidade de Tratamento compreendem as seguintes etapas operacionais: 

 

1) Aguardo de autorização para atracação do navio no terminal; 

2) Aproximação até o cais com apoio de rebocadores e uma equipe de comando que assume 

o comando do navio na atracação (praticagem); 

3) Atracação no cais; 

4) Conexão dos mangotes e testes de pressão; 
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5) Transferência do óleo para os tanques da Unidade de Tratamento, cuja operação de 

comando é do navio, que possui um sistema de bombeio específico para essa finalidade, 

suportado pelos motores da embarcação; e 

6) Terminado o descarregamento/carregamento, o navio é retirado do porto pelos 

rebocadores. 

 

A emissão de poluentes do ar provenientes de navios tanques ocorre durante três modos 

distintos de operação: trânsito (operação entre portos), manobras (operações em baixa 

velocidade em áreas de porto) e hotelaria (geração de energia e aquecimento durante a 

atracação, emissão no porto). 

 

Dois tipos de equipamentos de queima de combustível são encontrados num navio tanque: 

motor principal e motores auxiliares. O motor principal é um motor diesel de grande porte 

utilizado principalmente para fazer a propulsão do navio no mar durante o trânsito e 

atracação. Motores auxiliares fornecem força para outros usos e são utilizados nos 3 modos 

de operação.  

 

Além de motores, os navios possuem uma caldeira para fornecer vapor para vários usos. Em 

alguns tanques de petróleo a caldeira é utilizada também para aquecer o óleo a ser 

descarregado/carregado. A maioria dos navios utiliza diesel marítimo (destilado) ou óleo 

residual. 

 

O “Anexo VI – Regulamentações para prevenção da poluição do ar – incorporado à Marpol 

73/78” estabelece limites de emissões de SOx: Os teores de enxofre nos combustíveis de 

marinha (HFO) estão limitados a 4,5% de enxofre. Em áreas especiais este teor está limitado 

a 1,5% de enxofre. Em 2005 o Anexo VI do MARPOL fixou limites para motores de navios 

categoria 3 (>30 litros por cilindrada) instalados em novos navios, retroativos ao ano 2000 - 

redução de 6% nas emissões de NOx.  
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O projeto usará preferencialmente petroleiros grandes, diminuindo o número de atracações e 

o tempo de bombeamento e consequentemente a queima de combustível e as emissões de 

poluentes. 

 

O uso pela Unidade de Tratamento de bombas de alta capacidade e dutos de grande 

diâmetro garantirá taxas máximas de descarga e reduzirá o tempo de permanência do navio 

no porto e as emissões de poluentes. 

 

O projeto construirá tancagem suficiente para receber a carga dos navios tanques grandes, 

eliminando a necessidade do navio permanecer atracado por motivo de falta de capacidade 

de recebimento. 

 

As referências, a seguir, fornecem fatores de emissão: “Emissions Estimation Methodology for 

Ocean-Going Vessels, California Air Resources Board Planning and Technical Support Division, May 

2008”; e “Kathleen Bailey, Port Sector Liaison, Current Methodologies and Best Practices in Preparing 

Port Emission Inventories, Final Report, U.S. Environmental Protection Agency,  Office of Policy, 

Economics and Innovation,  Sector Strategies Program,  January 5, 2006”. 

 

Para a estimativa das emissões de poluentes provenientes do projeto foi utilizado o método 

simplificado, com base em projeto similar (Dados de emissões de navios e rebocadores 

obtidos de projeto semelhante - Pacific Los Angeles Marine Terminal Crude Oil - Pier 400 Cenário 

de queima de óleo com 2,7% de enxofre). No presente estudo, as emissões de dióxido de enxofre 

foram corrigidas para 1,8% de enxofre, cujo teor se enquadra no limite fixado pelo Anexo 

VI do MARPOL. 

 

O Quadro 2.4.4-11, a seguir, apresenta as estimativas de emissões de poluentes da Unidade 

de Tratamento provenientes da queima de combustível nas operações dos navios no porto. 
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QUADRO 2.4.4-11: ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE POLUENTES – NAVIOS 

OPERAÇÃO  
NOX  CO  PTS  PI SO2  

(KG/DIA)  (KG/DIA)  (KG/DIA)  (KG/DIA)  (KG/DIA)  

Navio 872,00 75,00 68,80 65,95 640,50 

Atracação 580,00 46,50 52,00 51,50 348,50 

Hotelaria 241,00 19,00 7,00 7,00 58,00 

Bombeamento do petróleo  43,50 9,00 7,50 5,50 175,50 

Operações de transito perto do 
porto  

7,50 0,50 2,30 1,95 58,50 

Rebocadores 52,00 11,50 3,00 3,00 0,05 

Total  924,00 86,50 71,80 68,95 640,55 

Nota: 1) Dados de emissões de navios e rebocadores obtidos de projeto semelhante “Pacific Los Angeles Marine Terminal 
      Crude Oil - Pier 400”.  
2) Teor de enxofre do óleo=1,8 %. 

 

Emissão de Poluentes Provenientes da Combustão – Caminhões 
 

O transporte de 9.565,99 l/h de óleo combustível HFO por módulo de 300.000 bpd para a 

Unidade de Tratamento de Petróleo será feito por 10,36 caminhões/dia. O percurso será de 

1,5 km, ida e volta.  

 

O Quadro 2.4.4-12 apresenta a estimativa de emissão de poluentes gerada por esse tráfego. 

 

QUADRO 2.4.4-12: ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE POLUENTES - CAMINHÕES 

POLUENTE 
FATOR DE 

EMISSÃO 
G/KM 

TRÁFEGO 
CAMINHÕES/DIA 

DISTÂNCIA 

PERCORRIDA 
KM/DIA 

EMISSÃO 

KG/DIA T/ANO G/S 

CO 14,32 31,08 93,24 1,33520 0,48735 0,01545 

HC 3,94 31,08 93,24 0,36737 0,13409 0,00425 

NOX 2,005 31,08 93,24 0,18695 0,06824 0,00216 

SOX 0,15 31,08 93,24 0,01399 0,00510 0,00016 

PTS 0,537 31,08 93,24 0,05007 0,01828 0,00058 

PI 0,4296 31,08 93,24 0,04006 0,01462 0,00046 

 

2.4.4.4  Descrição das Tecnologias e/ou Metodologias de Controle de Emissões 

Atmosféricas a Serem Adotadas para as Fontes de Geração de Poluentes 

(Atende ao item 3.5.2.3e da IT DILAM Nº 04/2010) 

 

Conforme já descrito na Seção 2.4.4.1, na operação da UTP as fontes de emissão dos 

principais poluentes atmosféricos são decorrentes das operações de carga e descarga de 
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petróleo pelos navios tanque; operações de estocagem; e vazamentos operacionais em 

equipamentos tais como: válvulas, bombas, conexões, flanges e outros. Contribuem ainda 

para estas emissões, os processos de combustão que ocorrem principalmente na caldeira, nos 

rebocadores e nos navios, em suas operações de amarração e fundeio, descarga de petróleo, 

trânsito no porto e hotelaria. 

 

Conforme também apresentado ao longo das seções já descritas neste documento, para 

controle e minimização destas emissões sumarizam-se a seguir as principais tecnologias e/ou 

metodologias que serão adotadas no empreendimento:  

 

 Durante operações de descarga para redução de COVs, utilização de tanques de lastro 

segregado nos navios que atracarão no TELIQ e TMULT e, injeção de gás inerte no 

tanque à medida que o nível interno cai;  

 Nos tanques de estocagem e de recebimento do petróleo para redução de COVs, 

utilização de tanques de estocagem com teto flutuante externo e sistema de selos para 

vedação do teto flutuante na parede do tanque; 

 Dimensionamento adequado das tubulações, com dutos de grandes diâmetros, de forma a 

permitir taxas máximas de descarga, reduzindo o tempo de permanência dos navios 

petroleiros no porto. Desta forma, reduz-se as emissões de COV´s por perdas não 

intencionais nas tubulações decorrentes da operação dos motores auxiliares dos navios 

para geração de energia.  

 Utilização de grandes petroleiros, reduzindo o tempo de atracação e de bombeamento e 

consequente redução das emissões decorrentes da queima de combustível utilizado nos 

motores e caldeira dos navios durante suas operações de trânsito, manobra e hotelaria; 

 Utilização de óleo combustível para aquecimento das caldeiras com teor de enxofre de até 

1,8%, gerando emissões de poluentes em atendimento aos padrões estabelecidos na 

Resolução CONAMA nº 382/2006; 

 Grande capacidade de estocagem na UTP para recebimento da carga dos navios, 

reduzindo o tempo de atracação dos navios. 
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Além destas, outras medidas de controle e mitigação das emissões atmosféricas são 

detalhadas no Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, apresentado no Capítulo 

7, Seção 7.2, deste documento, dentre as quais citam-se: 

 

 Utilização de selos nas bombas e compressores, para evitar vazamentos ou névoa de 

liquido; 

 Implantação do programa LDAR- Leak Detection and Repair; 

 Monitoramento passivo para vapores orgânicos. 
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3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PLANOS E PROGRAMAS CO-
LOCALIZADOS 

 

Este capítulo contextualizará o empreendimento, da execução da obra ao posterior 

funcionamento da planta, com relação às legislações pertinentes sobre matérias como 

recursos hídricos, emissões atmosféricas, uso e ocupação do solo, fauna e flora, entre 

outras. 

 

Também será dedicada uma descrição dos projetos e planos governamentais co-

localizados de toda a ordem, e que possam estabelecer com o empreendimento, 

relações conflitivas, cumulativas ou sinérgicas. 

 

3.1 ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 

 
3.1.1 Da Estrutura Constitucional de Competências e do Licenciamento 

Ambiental 
 

3.1.1.1 A Gestão Pública Ambiental no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida em 1981 mediante a edição da 

Lei 6.938/81, que criou o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente). Através 

do SISNAMA defini-se a gestão ambiental pública e, sobretudo, os papéis exercidos 

pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

bem como pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção 

e melhoria da qualidade ambiental. 

 

Os organismos que compõe o SISNAMA estruturam-se, conforme dispõe a Lei 

6.938/81 de 1981 no seu artigo 6º, da seguinte maneira: 
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I - Órgão Superior: 

O Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na 

formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais, para o meio ambiente 

e os recursos ambientais; 

 

II - Órgão Consultivo e Deliberativo: 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para 

o meio ambiente e recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 

normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida; 

 

III - Órgão Central:  

A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de 

planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e 

as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; 

 

IV - Órgão Executor:  

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a 

finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente; 

 

V - Órgãos Seccionais:  

Os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e 

pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental, 

e; 

 

VI - Órgãos Locais:  

Os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas 

atividades, nas suas respectivas jurisdições. 
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Os órgãos seccionais no Rio de Janeiro, Unidade Federativa onde se pretende 

desenvolver o empreendimento, são: 

 

 Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), constitui órgão de primeiro nível 

hierárquico da administração estadual, e tem como missão formular e coordenar a 

política estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento 

dos recursos hídricos, sob a égide do desenvolvimento sustentável do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA), criado pelo Decreto do 

Estado do Rio de Janeiro nº 9.991, de 5 de junho de 1987, é um órgão deliberativo e 

normativo encarregado de estabelecer as diretrizes da Política Estadual de Controle 

Ambiental e de orientar o Governo do Estado na defesa do meio ambiente; 

 

 Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA), órgão colegiado, 

competente para baixar normas ambientais, aplicar penalidades e dar solução final 

aos processos de licenciamento ambiental; 

 

 Fundo Estadual de Controle Ambiental (FECAM), tem por objetivo financiar 

projetos de apoio à execução da Política Estadual de Meio Ambiente; 

 

 Instituto Estadual do Ambiente (INEA), responsável pelo licenciamento, 

controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras, bem como pelo 

monitoramento e qualidade ambiental do Estado. Foi criado através da Lei nº 5.101, 

de 04 de outubro de 2007 unificando e ampliando a ação das extintas autarquias 

anteriormente reconhecidas pelas insígnias: Fundação Estadual de Engenharia e 

Meio Ambiente (FEEMA), a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) 

e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). 
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O órgão de competência local, no âmbito de suas respectivas competências e 

jurisdições territoriais, no caso em pauta, corresponde à Prefeitura Municipal de São 

João da Barra, Estado do Rio de Janeiro. 

 

De acordo com a Constituição Federal (Artigo 23, VI), proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer uma de suas formas é competência comum às três 

esferas da Federação. Por esta razão, as administrações públicas federal, estadual e 

municipal podem no âmbito das suas respectivas atribuições territoriais, exercer Poder 

de Polícia sobre o uso e a fruição de bens ambientais. É-lhes facultado, na forma da 

Lei, fiscalizar aqueles uso e fruição, bem como impor penalidades especificadas na 

legislação própria às infrações administrativas que forem praticadas, lavrando autos de 

infração ambiental e instaurando processos administrativos. 

 

As penalidades aplicáveis ao cometimento de infrações administrativas ambientais1 são 

explicitadas na legislação, acerca de matérias ambientais específicas pertinentes a cada 

esfera da Federação, constituindo-se em autoridades competentes para lavrar autos de 

infração ambiental, e instaurar processos administrativos os funcionários de órgãos 

ambientais integrantes do SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, 

bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha2. 

 

No Estado do Rio de Janeiro podem lavrar autos de infração ambiental e instaurar 

processos administrativos os funcionários dos órgãos ambientais estaduais, para tanto 

designados3. 

 

As sanções administrativas, quanto ao que interessa ao presente estudo podem 

constituir-se em: 

  

                                                           
1 Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, de acordo com a Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
artigo 70. 
2 Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, artigo 70, § 1º 
3 Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 3.467, de 14 de setembro de 2000, artigo 11 
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 Advertência (tanto para a esfera Federal4 quanto para a Estadual5); 

 Multa simples (Federal e Estadual); 

 Multa diária (Federal e Estadual); 

 Apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 

natureza utilizados na infração (Federal e Estadual); 

 Destruição ou inutilização do produto (Federal e Estadual); 

 Suspensão de venda e fabricação do produto (Federal e Estadual); 

 Embargo de obra ou atividade (Federal e Estadual); 

 Demolição de obra (Federal); 

 Suspensão parcial ou total de atividades (Federal e Estadual6); 

 Restritiva de direitos (Federal e Estadual), e; 

 Reparação dos danos causados (Federal). 

 

As legislações Federal e Estadual convergem para a cumulação de penas no caso de 

incidência simultânea de duas ou mais infrações administrativas, cominadas a um 

mesmo infrator, conforme pode ser observados no artigo 70, § 1º da Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998 e no artigo 2º § 1º da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 

3.467, de 14 de setembro de 2000. 

 

Na esfera criminal, incumbe ao Ministério Público propor as ações penais ambientais, 

sendo aplicadas a pessoas físicas as privativas de liberdade, a multa criminal e as 

restritivas de direitos. As aplicáveis a pessoas jurídicas são a multa, a prestação de 

serviços à comunidade e as restritivas de direitos. 

 

No âmbito civil, o Código Civil vigente no País7 admite, em seu artigo 927, § único, 

que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

                                                           

4 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, artigo 72, c/c Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999 

5 Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 3.467, de 14 de setembro de 2000, artigo 2º e incisos 

6 Regulada pela Deliberação CECA nº 3.425, de 14 de novembro de 1995 

7 Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
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ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem”. 

 

Dentre os casos especificados em Lei encontra-se o dano ambiental8, e embora haja 

outras ações cabíveis, que visem obter a reparação de danos ambientais, a ação mais 

comumente proposta, nestes casos, é a ação civil pública, precedida ou não, da 

instauração de inquérito civil para a apuração dos fatos. 

 

A legislação processual civil indica os legitimados ativos para propor ações civis, 

objetivando a reparação de danos ambientais, destacando-se as Leis nos 7.347, de 24 de 

julho de 1985, que disciplina a ação civil pública e o inquérito civil, e 4.717, de 29 de 

junho de 1965, que regula a ação popular. 

 

A ação civil pública foi instituída pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, pode ser 

proposta pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios, por 

autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação9. 

A ação civil pública destina-se às ações cujo fundamento seja a responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados, no que interessa a este estudo, ao meio 

ambiente10. 

 
3.1.1.2 O Licenciamento Ambiental 

 

Este texto aborda a competência do licenciamento ambiental de empreendimentos 

potencialmente causadores de impacto ambiental e a respectiva pertinência do presente 

EIA Complementar. Trata-se da alteração do projeto do Pátio Logístico e Operações 

Portuárias no Porto do Açu, conforme inicialmente apresentado no EIA e PBA, e cuja 

licença de instalação já foi obtida junto ao INEA (LI Nº IN001099). 

                                                           
8 Lei nº. 6.938, 31 de agosto de 1981, artigo 14, IV, § 1º 
9 No caso das associações, estas devem estar constituídas há pelo menos um ano, nos termos da lei civil (requisito 
que pode ser dispensado, em face de interesse social ou da relevância do bem jurídico a ser protegido) e deve ter 
inclusa entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 
livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
10 Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, artigo 1º, I 
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A alteração pretendida compreende a substituição do uso da retroárea, prevista no EIA 

(dezembro, 2008) para receber e estocar grãos, por uma unidade de tancagem, 

destinada ao armazenamento e beneficiamento de petróleo. Pretende-se ainda, 

diversificar o uso do último berço do Terminal de Cargas Múltiplas (TMULT), de 

forma que o mesmo possa operar tanto com a movimentação de cargas gerais, prevista 

no EIA, como com granéis líquidos, para embarque do óleo tratado nessa unidade. 

 

Porém, antes de prosseguir com a conjectura legal, associada ao licenciamento do 

empreendimento em questão, cabe uma revisão sobre a natureza jurídica das 

instalações pretendidas e do funcionamento de infraestrutura portuária no Brasil. 

 

Natureza Jurídica do Empreendimento 

 

Muito embora a Unidade de Tratamento de Petróleo, empreendimento alvo deste 

licenciamento, não seja strictu senso uma atividade portuária, esta se encontra 

intimamente relacionada ao Pátio Logístico do Porto do Açu. Parte de suas atividades 

demandará que sejam realizadas modificações na operação de um dos berços de 

atracação já licenciados e, por conseguinte se tornará dependente das atividades de 

operação portuária. Além disto, toda a sua estrutura encontrar-se-á locada sobre as 

áreas portuárias e retroportuárias do Porto do Açu, ambas consideradas como de 

utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 41.075 de 2007. 

 
Competências Institucionais no Licenciamento do Empreendimento 

 

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 

território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 

licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 

legais e regulamentares pertinentes é crime, punido com pena de detenção ou multa, ou 
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ambas cumulativamente11, sendo, também, infração administrativa12, conduta à qual se 

cominam as penalidades cabíveis13. 

 

Haja vista que a abrangência dos impactos ambientais decorrentes da implantação e 

operação do empreendimento, não afeta, no todo ou em parte, a área de pelo menos 

dois Estados da Federação, considera-se que, para efeito de licenciamento ambiental, a 

competência do licenciamento da atividade será do órgão ambiental estadual, e não do 

IBAMA, conforme dispõe a mencionada resolução CONAMA 237/97: 

 

Art. 5° - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 

ambiental dos Empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação 

de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de 

preservação permanente relacionadas no artigo 2° da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 

municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 

Municípios. 

 
Fica, também, afastada a competência do município de São João da Barra para o 

licenciamento do que aqui se trata, em vista dos impactos diretos do empreendimento 

estenderem-se, também, a outro município, no caso, Campos dos Goytacazes, também 

localizado no Estado do Rio de Janeiro (Resolução CONAMA nº 237/97, artigo 5º, I). 

 

Malgrado isto, a municipalidade de São João da Barra, além de fornecer as certidões de 

conformidade com a sua legislação de uso e ocupação do solo ao empreendimento, 

deverá pronunciar-se sobre a conformidade deste último com as suas políticas 

                                                           

11 Lei nº 9.605/98, artigo 60 

12 Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, artigo 44 

13 Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, artigo 2º 
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ambientais e de desenvolvimento industrial, expressas em seu Plano Diretor (Lei 

Municipal nº 050, de 26 de dezembro de 2006), destacando-se a seguinte disposição: 

 

Artigo 46, § 2º: “A instalação de atividades industriais subordina-se à observância das 

normas técnicas vigentes e da adequação do empreendimento às normas da ISO 14000, 

observado o princípio da redução ao mínimo e do reaproveitamento dos resíduos 

industriais gerados no processo produtivo”. 

 

Interessa ao licenciamento ambiental do empreendimento, fundamentalmente, a 

seguinte legislação do Estado do Rio de Janeiro: 

 

 Decreto nº. 1.633, de 21 de dezembro de 1977, que institui o Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras; 

 Decreto nº 21.287, de 23 de janeiro de 1975, que trata do licenciamento ambiental 

de empreendimentos; 

 Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988, e suas alterações, que dispõe sobre os 

procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto 

ambiental, e; 

 Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, cria o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA), que conduzirá, quando seus dispositivos forem devidamente 

regulamentados, os processos de competência estadual e expedirá as respectivas 

licenças. 

 
 

3.1.2 Principais Legislações Aplicáveis ao Empreendimento 
 

A seguir apresenta-se a síntese dos diferentes instrumentos legais que regulamentam a 

proteção e utilização dos recursos naturais, que virtualmente poderão ser impactados 

pelo empreendimento em estudo. 
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3.1.2.1 Legislação sobre Transporte Aquaviário e Operação Portuária 

 

 Lei 5.917, de 10/09/1973, aprova o Plano Nacional de Viação de que trata o art.8º, 

item XI, da Constituição Federal. 

 Lei 8.630, de 25/02/1993, dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos 

organizados e das instalações portuárias e dá outras providências; 

 Lei 9.537, de 11/12/199714, dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em 

águas sob jurisdição nacional; 

 Lei 10.233, de 05/06/2001, dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário 

e terrestre, com a criação do Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte (CONIT), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), e do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Conforme preconizado na Lei, a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ será uma entidade 

integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico 

especial, vinculado ao Ministério de Transportes; 

 Lei 11.518, de 05/09/2007, cria a Secretaria Especial de Portos, cujo objetivo 

fundamental se constitui na equiparação dos portos brasileiros ao mesmo patamar 

de competitividade dos terminais mais eficientes do mundo. 

 
3.1.2.2 Legislação Sobre Proteção dos Recursos Ambientais 

 

Recursos Marinhos 

 

O empreendimento em licenciamento, embora não introduza qualquer fator de 

impacto novo em relação àqueles já discutidos por ocasião do licenciamento do Pátio 

Logístico, este aumenta os riscos de poluição por óleo no mar. Contribuem para isto a 

ocorrência de navios petroleiros na região, a instalação de um oleoduto submarino 

entre os píeres de atracação e a Unidade de Tratamento de Petróleo, a disposição de 

                                                           
14 Regulamentada pelo decreto 2.596, de 18/05/1998 
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efluentes tratados oriundos das atividades de beneficiamento da UTP através de 

emissário submarino e dragagem para instalação da tubulação de petróleo. 

 

Deste modo, faz necessário ao empreendedor, órgãos públicos e sociedade civil 

aterem-se as seguintes Leis, Decretos, Normas Internacionais e outras medidas legais 

relacionadas a poluição do ambiente marinho: 

 

 Decreto 24.643, de 10/07/3415, que define terrenos de marinha; 

 Lei 5.357, de 17/11/67, que estabelece penalidades para terminais marítimos ou 

fluviais e embarcações que se encontrem dentro de uma faixa de seis milhas 

marítimas do litoral brasileiro em casos de lançamento de detritos ou óleos nas 

águas; 

 Convenção Internacional para Prevenção da Poluição causada por Navios 

(MARPOL);  

 Decreto nº 87.566, de 16 de setembro de 1982, define o Brasil como signatário da 

Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos; 

 Deliberação CECA 1007, de 04/12/86, aprova a NT 202 R10 – Critérios e Padrões 

para Lançamento de Efluentes Líquidos; 

 Deliberação CECA 1.948, de 04/09/90, aprova NT – 213 R4 - Critérios e Padrões 

para Controle da Toxicidade em Efluentes Líquidos Industriais; 

 Deliberação CECA 1.995, de 10/10/90, aprova DZ 942 R.7 – Diretriz do Programa 

de Autocontrole de Efluentes Líquidos – PROCON ÁGUA; 

 Deliberação CECA 2.491, de 05/10/91, aprova DZ 205 R.5 Diretriz de Controle de 

Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial; 

 Lei 8.617, de 04/01/93, que estabelece as dimensões e localizações do mar 

territorial brasileiro, da zona econômica exclusiva brasileira e da Plataforma 

Continental do Brasil; 

 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a Proteção do Meio 

Ambiente (Decreto nº 1530, de 22/06/95); 

                                                           

15 Alterado pelo Decreto 852, de 11/11/38. 
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 Lei 9.966, de 28/04/2000, que estabelece os princípios básicos a serem obedecidos 

na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos 

organizados, instalações portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição 

nacional; 

 Resolução CONAMA 269, de 14/09/2000, dispõe sobre o uso de dispersantes 

químicos em derramamento de óleo no mar e os critérios de utilização dos mesmos. 

 Resolução CONAMA 274, de 29/11/2000, dispõe sobre os instrumentos para 

avaliação da evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos 

para a balneabilidade; 

 Resolução RDC 217, de 21/11/2001 e NORMAM 20/DPC, que definem normas e 

critérios e procedimentos para o controle e gerenciamento da água de lastro; 

 Deliberação CECA 4.221, de 21/11/2002, aprova a DZ 215 R.3 – Diretriz de 

Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não 

Industrial; 

 Resolução CONAMA 344, de 25/03/2004, que estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas 

jurisdicionais brasileiras16; 

 Resolução CONAMA 357, de 17/03/2005, acentua o seu caráter dispositivo 

relacionado ao enquadramento dos corpos de águas superficiais e as condições e 

padrões de lançamento de efluentes17; 

 Resolução CONAMA nº 398, de 11/06/2008, que dispõe sobre o conteúdo mínimo 

do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas 

sob jurisdição nacional, originados, entre outros, em portos organizados, instalações 

portuárias, terminais, dutos, refinarias e instalações similares, e orienta a sua 

elaboração. 

  

                                                           
16 Embora esteja prevista uma revisão dos valores norteadores presentes na Resolução CONAMA 344 nos 
próximos 24 meses, consideram-se ainda válidos para este licenciamento os valores constantes na referida 
Resolução, conforme assinala a Resolução CONAMA nº 421/2010. 
17 É complementada pela Resolução CONAMA nº 410 de 05/05/2009 
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Recursos Hídricos 

 

A implantação e operação da Unidade de Tratamento de Petróleo também repercutirão 

no aumento do potencial de poluição dos recursos hídricos adjacentes ao 

empreendimento, sobretudo a Lagoa de Iquipari e o lençol freático superficial. Dentre 

as possíveis causas de impacto destacam-se possíveis falhas de operação do sistema de 

tratamento de esgoto e vazamentos acidentais. Visto isto, nota-se que as seguintes Leis, 

Diretrizes e outras regulamentações legais são aplicáveis ao empreendimento: 

 

 Lei Estadual 650, de 11/01/83, dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção 

das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro, estabelecendo, dentre outros, os 

instrumentos de proteção ambiental; 

 Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, além de instituir a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

e regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal; 

 Lei nº 9.966, de 28/04/2000, conforme apresentada anteriormente; 

 Resolução CONAMA nº 274, de 29/11/2000, conforme apresentada anteriormente; 

 Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005, conforme apresentada anteriormente. 

 
Ar e Clima 

 

Durante as etapas de recebimento, transferência, estocagem e processamentos 

previstos para a fase operacional da Unidade de Tratamento de Petróleo, 

armazenamento e entrega do óleo cru, serão criadas inúmeras fontes fixas e móveis de 

emissão de poluentes. Com tudo isto, a UTP aumentará os níveis de emissão em 

relação aos que foram anteriormente previstos para o Pátio Logístico e, por 

conseguinte, a sua operação representará um risco potencial a poluição atmosférica. As 

emissões, por sua vez, encontram-se regulamentadas por leis, decretos e outras normas 

que devem nortear as medidas cabíveis de prevenção, controle e mitigação de 

impactos. 
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 Decreto 779, de 30/01/67, aprova o regulamento do controle de poluição 

atmosférica, e proíbe o lançamento ou emissão de substâncias em quantidade ou 

qualidade tais que venham a causar a poluição do ar; 

 Resolução CONAMA 05/1989, que instituiu o Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar PRONAR; 

 Resolução CONAMA 08, de 06/12/1990, dispõe sobre o estabelecimento de limites 

máximos de emissão de poluentes no ar para processos de combustão externa de 

fontes fixas de poluição; 

 Decreto Legislativo nº 1, de 03/02/94, torna o Brasil signatário da Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que visa estabilizar as concentrações dos 

gases de efeito estufa na atmosfera em níveis que não sejam capazes de provocar 

mudanças irreversíveis e calamitosas ao sistema climático; 

 Resolução CONAMA 382, de 26/12/2006, estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

 
Fauna 

 

 Decreto-Lei nº 3.688, de 03/10/1941 (Lei de Contravenções Penais), trata da 

crueldade contra animais e trata todos os animais como protegidos; 

 Decreto Legislativo nº 003, de 13/02/1948, aprova a Convenção para a proteção da 

Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América; 

 Lei 5197, de 03/01/67, respalda a proteção de animais da fauna silvestre, bem como 

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, em propriedades do Estado, sendo 

proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha; 

 Lei Federal nº 5.197, de 03/01 1967, dispõe sobre a proteção à fauna e estabelece a 

propriedade dos animais e as relações de que disto decorrem; 

 Decreto Federal nº 76.623, de 17/11/1975, promulga a Convenção sobre Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção; 

 Constituição Federal, de 3/12/1988: "Capítulo VI - Do Meio Ambiente”; 
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 Portaria IBAMA nº 1.522, de 19/12/1989, reconhece a Lista Oficial de Espécies da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção; 

 Portaria IBAMA nº 332, de 13/03/1990, dispõe sobre a coleta de material 

zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais 

devidamente qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas e 

privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas; 

 Instrução Normativa nº 109, de 12/09/1997, estabelece e uniformiza os 

procedimentos de expedição de licença de pesquisa para realização de atividades 

científicas em Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral; 

 Portaria IBAMA nº 113N, de 25/09/ 1997, obriga ao registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades 

potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização 

de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, 

produtos e subprodutos da fauna, flora e pesca; 

 Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998, dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá 

outras providências; 

 Decreto Federal nº 3.179, de 21/09/1999, dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências; 

 Portaria IBAMA nº 181, de 04/12/2001, delega competência aos Gerentes 

Executivos dos órgãos descentralizados, ouvida a Diretoria de Fauna e Recursos 

Pesqueiros, para licenciar os projetos do Programa Nacional de Manejo e Proteção 

de Vida Silvestre; 

 Instrução Normativa nº 146, de 10/01/2007, estabelece critérios para 

procedimentos de manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, 

salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimento e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna 

sujeitas ao licenciamento ambiental; 
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 Resolução CONAMA Nº 396, de 07/04/2008, dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. 

 

Flora 

 

 Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, institui o Código Florestal; 

 Lei Estadual nº 1.130, de 12/02/1987, que caracteriza as áreas de interesse especial 

do Estado, compreendendo as faixas marginais dos rios, lagos, lagoas e reservatórios 

d’água, as ilhas fluviais e lacustres; 

 Lei Estadual nº 1.315, de 07/07/1988, que institui a Política Florestal do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 Lei nº 7.803, de 18/07/89, altera a redação do Código Florestal; 

 Decreto Federal nº 750 de 10 de fevereiro de 1993 que disciplina o corte e a 

exploração de florestas de Mata Atlântica, e suas tipologias de vegetação; 

 Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998, conforme exposto anteriormente; 

 Resolução CONAMA nº 302 e nº 303, de 20/03/2002, dispõem sobre os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; 

 Resolução CONAMA 369/06, que prevê casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitem a intervenção ou 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente; 

 Resolução CONAMA Nº 417, de 23/11/2009, dispõe sobre parâmetros básicos 

para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da 

vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências. 

 

Gestão dos Recursos Naturais 

 

 Lei 6.938, de 31/08/81, tem por objetivo a compatibilização do desenvolvimento 

socioeconômico com a preservação dos recursos naturais (água, atmosfera, solo, 

fauna e flora); 
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 Resolução CONAMA 11, de 03/12/87 – declara como Unidade de Conservação as 

várias categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural; 

 Lei nº 7.661, de 16/05/1988, institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

– PNGC – que possui como prerrogativa fundamental o estabelecimento de um 

processo de zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira; 

 Lei Estadual 1.356, de 03/10/88, estabelece o procedimento para a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA; 

 Decreto 99274, de 06/06/90, que regulamentou as leis 6902/81 e 6938/81, e dispõe 

a criação de Reservas Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. Além de 

discriminar o procedimento do licenciamento ambiental nos artigos 17º a 22º 

aconselha que ao serem analisados os impactos ambientais do projeto sejam 

propostas medidas mitigadoras. 

 Lei Estadual 2.011, de 10/07/92, dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de 

Programa de Redução de Resíduos; 

 Lei 9.985, de 18/06/2000, regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza; 

 Portaria nº 105/DPC, de 16/12/2003, Aprova as normas da autoridade marítima 

para Atividades de Inspeção Naval - NORMAM–07/DPC. Esta norma define 

como área de segurança e, portanto, não disponível para qualquer embarcação: 

fundeadouros de navios mercantes, canais de acesso ao porto e proximidade das 

instalações do porto.  

 Decreto nº 5.300, de 07/12/2004, regulamenta o PNGC e dispõe sobre regras de 

uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima; 

 Resolução CONAMA 371, de 05/04/06, que estabelece as diretrizes para o cálculo, 

cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental, conforme a Lei n o 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC. 
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Atividades Envolvendo Transporte e Beneficiamento de Petróleo e Royalties 

 

 Lei 9.478, de 06/08/1997, dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências; 

 Portaria ANP nº 80, de 28/05/1998, estabelece prazo para que as empresas 

proprietárias de equipamentos e instalações de transporte marítimo e dutoviário de 

petróleo, seus derivados e gás natural envie informações para ANP; 

 Portaria ANP nº 255, de 16/11/2000, regulamenta o livre acesso a dutos de 

transporte de petróleo e seus derivados, com a extensão inferior a 15 km; 

 Portaria ANP nº 29, de 22/02/2001, estabelece os critérios para fins de distribuição 

do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre a parcela do valor dos royalties 

que exceder a 5% (cinco por cento) da produção de petróleo ou gás natural de cada 

campo, a ser efetuada aos municípios que sejam afetados pelas operações de 

embarque e desembarque de petróleo ou gás natural; 

 Resolução ANP nº 44, de 22/12/2009, estabelece o procedimento para 

comunicação de incidentes, a ser adotado pelos concessionários e empresas 

autorizadas pela ANP a exercer as atividades da indústria do petróleo, do gás natural 

e dos biocombustíveis, bem como distribuição e revenda. 

 

Uma vez observado os principais marcos legais que se relacionam com a implantação e 

operação do empreendimento, este Estudo irá dedicar-se ao exame dos Planos e 

Programas Co-Localizados na Área de Influência deste, e que possam ter efeito 

sinérgico ou cumulativo em relação à geração de impactos negativos ou otimização de 

impactos positivos. 
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3.2 PLANOS E PROGRAMAS CO-LOCALIZADOS 

 

3.2.1 Esfera Federal 
 

PRONAF 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar18 tem a finalidade de 

promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural, constituído pelos 

agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a 

geração de empregos e a melhoria de renda. 

 

Plano Nacional de Turismo 

Lançado pelo Governo Federal em abril de 2003, “é um instrumento de planejamento 

e gestão que coloca o turismo como indutor do desenvolvimento e da geração de 

emprego e renda no País. O Plano é fruto do consenso de todos os segmentos 

turísticos envolvidos no objetivo comum de transformar a atividade em um importante 

mecanismo de melhoria do Brasil e fazer do turismo um importante indutor da 

inclusão social. Uma inclusão que pode ser alcançada por duas vias: a da produção, por 

meio da criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com 

a absorção de novos turistas no mercado interno19”. 

 

Projetos de Transportes 

O sítio onde se localiza o empreendimento constitui-se em um enclave de difícil acesso 

aos grandes eixos rodoviários da região, acessado por estradas vicinais municipais não 

pavimentadas. Esses eixos nacionais são: a BR-101 (norte-sul do País), a BR-356, desde 

Minas, passando por Campos e atingindo São João da Barra, além da RJ-216 e ferrovia. 

  

                                                           
18 Criado pelo decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996. 
19 PNT 2007/2010 (2007), disponível na internet via                                                                                        
http://institucional.turismo.gov.br/arquivos_open/doc/PNT_2007_2010.pdf, consultado em setembro de 2008 
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BR 101 Norte – Rio – Vitória: 

Instalação de postos de pedágio em 320 quilômetros da rodovia; duplicação de 70 

quilômetros entre Rio Bonito/RJ e a divisa com Espírito Santo, e; implantação de 

variante de contorno da cidade em Campos dos Goytacazes. 

 

BR-356 – Itaperuna – São João da Barra: 

Construção de acostamento, recapeamento e manutenção, beneficiando também os 

municípios de Italva, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes; manutenção do 

trecho Itaperuna–divisa com Minas Gerais, e; construção de ponte sobre o Rio Paraíba 

do Sul em Campos dos Goytacazes. 

 

Campos – Farol de São Tomé:  

Recapeamento e melhorias operacionais de todo o trecho entre a sede e o litoral de 

Campos dos Goytacazes. 

 

RJ-178 – Macaé – Campos: 

Pavimentação. 

 

RJ-196 – Conceição de Macabu – São Francisco de Itabapoana:  

Pavimentação.  

RJ-204 – São Fidélis – São Francisco de Itabapoana:  

Pavimentação do trecho Praça João Pessoa – Morro do Côco. 

 

RJ-158 – Sapucaia – Campos:  

Recapeamento e melhorias operacionais no trecho Campos – São Fidélis; 

pavimentação de trecho de 13 km entre Portela, no município de Itaocara, e São Fidélis 

(Ponte da Bóia-Dois Rios). 
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RJ-224 – Campos – São Francisco de Itabapoana:  

Recapeamento do trecho entre Travessão, localidade de Campos às margens da BR- 

101, e São Francisco de Itabapoana. Na atualidade, a FIRJAN pleiteia a construção de 

ponte sobre o rio Paraíba do Sul, em São João da Barra. 

 

Projetos de Energia 

Os projetos de energia na região encontram-se hoje estimulados, predominantemente, 

pelo gás natural, proveniente da Bacia de Campos. Este panorama será, no entanto 

muito diferente em um futuro próximo, haja visto os novos e significativos 

investimentos energéticos que virão se somar às iniciativas já desenvolvidas pela 

Petrobras na Bacia de Campos e ao conjunto de Usinas Termoelétricas de Furnas e da 

Norte Fluminense já anteriormente instaladas em Campos dos Goytacazes e Macaé.  

 

Destacam-se entre os diversos investimentos consolidados ou em consolidação, os 

seguintes: 

 

 Projeto Cabiúnas; 

 Programa Rio Energia; 

 Programa Prioritário de Termelétricas (PPT); 

 Norte Fluminense, do Consórcio Eletrobrás/ Petrobrás/ Light/ CERJ/ ECELSA, 

no Município de Macaé, com potência de 870 MW, e; 

 Cabiúnas, do Consórcio Petrobrás/Light/Mitsui, no Município de Macaé, com 

potência de 930 MW. 

 Unidade Termoelétrica do Açu 

 

PROINFA 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica corresponde a um 

importante mecanismo para a diversificação da matriz energética nacional e estabelece 

a contratação de 3.300 MW de energia produzida por fontes eólicas, biomassa e 

pequenas centrais hidrelétricas. O PROINFA pretende gerar mais de 150 mil postos de 
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emprego, investimentos superiores a R$ 4 bilhões na indústria nacional e reduzir 2,5 

milhões de tCO2/ano. 

 

No âmbito do PROINFA destacam-se os seguintes empreendimentos na Área de 

Influência deste Estudo: 

 

 PCH Pirapetinga; 

 PCH Pedra do Garrafão; 

 Unidade de Energia Eólica do Estado do Rio de Janeiro (UEE Gargaú). 

 

Projetos de Saúde 

1) Saúde da Família: 

O PSF corrobora os princípios fundamentais de atenção básica no Brasil: integralidade, 

qualidade, equidade e participação social. As equipes da Saúde da Família estabelecem 

vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade dos 

profissionais de saúde com os usuários e com a comunidade. Esta concepção supera a 

antiga proposição de caráter exclusivamente focado na doença, e desenvolve-se por 

meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas. 

 
2) Agentes Comunitários de Saúde:  

De acordo com o Ministério da Saúde, “o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente 

o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. 

No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas 

por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde”. 

 

3.2.2 Esfera Estadual 
 

TECNorte 

O Norte Fluminense contará com uma biofábrica com capacidade produtiva de 4 

milhões de mudas anuais de abacaxi, banana, goiaba, mamão e cana-de-açúcar. O 
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projeto é resultado de um convênio de cooperação científica assinada entre o governo 

de Cuba e o Governo do Estado do Rio de Janeiro e será gerenciada pela Fundação 

Estadual do Norte Fluminense (Fenorte), através de seu Parque de Alta Tecnologia 

(TECNorte). 

 

Projeto de Gerenciamento Integrado de Agroecossistemas em Microbacias 

Hidrográficas do Norte e Noroeste Fluminense/RIO RURAL 

Este projeto visa fortalecer a autogestão sustentável dos recursos naturais por 

comunidades, através da adoção de práticas de manejo sustentável dentro a abordagem 

de manejo integrado. Neste caso a unidade de planejamento é a microbacia 

hidrográfica o que contribui para a redução da ameaça à biodiversidade, e a inversão do 

processo de degradação de terras. 

 

Lei Estadual 4.190/03 – Lei de Incentivo Industrial para o Norte Fluminense 

Uma lei específica, gerenciada pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio 

de Janeiro (CODIN) concede incentivos elevados para as atividades com maior 

potencial de desenvolvimento nas Regiões Norte e Noroeste Fluminenses. 

 

As condições de financiamento para setores prioritários – minerais não metálicos, 

agroindústria, têxtil e confecções e equipamentos para indústria de petróleo – e demais 

setores encontram discriminados abaixo. 

 

SETORES PRIORITÁRIOS DEMAIS SETORES 

 Valor do financiamento: até 200% do 
investimento fixo; 

 Liberação dos recursos: até 9% do faturamento 
incremental; 

 Prazo de utilização e carência: até 84 meses; 

 Prazo de amortização: até 60 meses; 

 Juros nominais: 6% aa; 

 Outros encargos: 1% sobre cada parcela do 
financiamento e 1% sobre cada parcela de juros 
e amortização, e; 

 Garantias, 100% do valor do financiamento. 

 Valor do financiamento: até 100% do 
investimento fixo; 

 Liberação dos recursos: até 9% o faturamento 
incremental; 

 Prazo de utilização e carência: até 60 meses; 

 Prazo de amortização: até 60 meses; 

 Juros nominais: 6% aa; 

 Outros encargos: 1% sobre cada parcela do 
financiamento e 1% sobre cada parcela de juros 
e amortização, e; 

 Garantias: 100% do valor do financiamento. 
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3.2.3 Esfera Municipal 
 

3.2.3.1 Campos dos Goytacazes 

 

 Barra do Furado 

O Complexo Logístico e Industrial da Barra do Furado, no canal da Flecha, situado 

no limite dos municípios Campos de Goytacazes e Quissamã, objetiva impulsionar 

as indústrias de petróleo, gás e do setor pesqueiro instaladas no Canal das Flechas. É 

um projeto capitaneado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes e pelo Governo 

do Estado. Elas serão as principais beneficiadas pelo investimento de R$ 210 

milhões, em obras de infraestrutura, previstos para o Projeto, atualmente em 

processo de licenciamento ambiental. 

 

 Fundo de Desenvolvimento de Campos (FUNDECAN) 

O município de Campos instituiu o FUNDECAN com o objetivo de atrair 

indústrias por meio de empréstimos e isenções fiscais, utilizando-se dos recursos 

dos royalties da indústria petrolífera. 

 Parque Municipal do Mangue de Carapeba (Unidade de Proteção Integral) 

O Parque Municipal do Mangue de Carapeba ainda está em processo de criação, e 

foi proposto pelo Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes. Sua 

aprovação ainda se encontra sob análise de uma comissão da Câmara de Vereadores 

deste município, processo que se desdobra desde a Audiência Pública realizada no 

dia 07/11/2007. 

 

3.2.3.2 São João da Barra 

 

Durante a implementação dos Programas Básicos Ambientais – PBA – referentes à 

primeira fase de Obras do Porto do Açu, já licenciada, foram realizadas seções técnicas 

com a Prefeitura Municipal de São João da Barra. Nestes encontros, foi apresentado, 

pelo Poder Público, aos representantes da empresa executora do PBA, Ecologus 
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Engenharia Consultiva Ltda., uma série de planos e projetos relativos a pretensões 

municipais, que visam o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de São João da 

Barra. Alguns dos principais programas encontram-se listados a seguir. 

 

 Agricultura e Pecuária 

 Programa de fomento da cana-de-açúcar; 

 Incentivo a produção e comercialização de hortaliças no município; 

 Sanidade animal. 

 

 Educação e Cultura 

 Programa Petrobras Jovem Aprendiz - sob auspícios da Petrobras e Transpetro; 

 Cursos técnicos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica – CEFET – 

Turismo e Informática Industrial; 

 Alfabetização de Adultos; 

 Internet comunitária; 

 Programa de Alimentação Escolar; 

 Fundo de Desenvolvimento da Educação (FUNDEF); 

 Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE); 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

 Passes para estudantes (1300) e bolsas universitárias (750); 

 Programa Bolsa-Escola. 

 

 Meio Ambiente e Infraestrutura 

 FUNDASSAN: A Lei Municipal 110, de 31 de dezembro de 2008 instituiu o 

Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense que tem como 

objetivos principais o financiamento de planos, programas, projetos, pesquisas e 

tecnologias que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, bem 

como a implementação de ações voltadas à preservação, defesa e à recuperação 

do meio ambiente. 
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 Drenagem de canais para escoamento da carga hídrica pluvial e prevenção de 

enchentes; 

 Controle do desembarque do pescado; 

 Criação de Unidades de Conservação: 

 APA das Lagoas de Grussaí e Iquipari: A Prefeitura Municipal de São João da 

Barra definiu, em seu Plano Diretor, a constituição de uma Área de Proteção 

Ambiental – APA – a ser criada no entorno das Lagoas de Grussaí e Iquipari, 

objetivando a proteção e recuperação desses ecossistemas, sob pressão antrópica 

de comunidades lindeiras. Nota-se que o estudo do Ministério do Meio Ambiente 

sobre Áreas Prioritárias para Conservação no País, em seus vários biomas, 

também inclui essa APA em suas propostas, assim como a Foz do Paraíba do Sul. 

 

 Saúde 

 Programa de Saúde da Mulher; 

 Programa de Saúde da Criança; 

 Programa de Saúde do Adolescente; 

 Programa de Combate a Zoonoses; 

 Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS; 

 Programa de Saúde Bucal; 

 Programa de Combate a Doenças Crônicas e Degenerativas; 

 Programa de Saúde do Trabalhador; 

 Programa de Saúde Mental; 

 Programa de Combate à Hanseníase; 

 Programa de Terapias Tradicionais e Alternativas; 

 Programa de Educação em Saúde; 

 Programa de Controle da Tuberculose. 

 

 Trabalho e Renda 

 Programa Geração, Trabalho e Renda e PROMINC – Cooperativa de 

Reciclagem de Papel; 
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 Projeto Empresa Legal; 

 Feira do Artesanato; 

 Programa de Desenvolvimento da Agricultura (Prodesa). 

 

 Trânsito e Transporte 

 Municipalização do trânsito; 

 Ordenamento e manutenção do sistema de transporte público (ônibus, táxis e 

outros); 

 Plano viário (Plano Diretor de Transporte); 

 Projeto de pavimentação. 

 

 Turismo 

 Projeto verão/Carnaval; 

 Reativação do Conselho Municipal de Turismo. 
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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.  

 

Neste intuito, as Áreas de Influência Indireta (AII), de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA), descritas nesta seção para implantação e operação da 

Unidade de Tratamento de Petróleo, constituem uma revisão daquelas definidas para o 

projeto original do Pátio Logístico e Operações Portuárias, tendo em vista a 

abrangência espacial dos impactos específicos a serem considerados para os meios 

físico, biótico e socioeconômico, decorrentes da alteração do projeto original, avaliados 

neste EIA Complementar. 

 

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 se identificou o alcance dos 

efeitos do empreendimento, abrange a região Norte Fluminense, 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 
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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. 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.  

 

Cabe salientar que, na AID incluem-se as lagoas do Veiga e de Iquipari. A lagoa 

do Veiga inclui-se na AID por ser previsto estabelecer através da mesma, o 

deságue do canal de macrodrenagem da Bacia Oceânica, conforme concepção 

de projeto já apresentada no PBA do projeto original e aprovada pelo INEA. 

Atualmente, esta lagoa encontra-se quase totalmente assoreada e o projeto é 

uma forma de revitalizá-la. 

 

A lagoa de Iquipari, conforme também previsto no EIA do projeto original, 

estará sujeita a potenciais efeitos diretos e indiretos do empreendimento, por 

sua localização na vizinhança imediata do terreno de implantação do 

empreendimento. Tais efeitos relacionam-se ao risco acidental de vazamento de 

petróleo durante a operação da Unidade de Tratamento de Petróleo, com 

potencial de impactar a qualidade da água deste ambiente lagunar pela abertura 

da barra.  

 

b) Área marítima de operação do porto. 
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 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

a) Áreas terrestres de intervenção, que compreendem:  

 O terreno onde será implantada a Unidade de Tratamento de Petróleo, que se 

insere na mesma área prevista no projeto original do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias para estocagem de grãos. Desta forma, as intervenções 

sobre esta área estão licenciadas no âmbito do projeto original pela Licença de 

Instalação LI Nº IN001099, em especial a supressão de vegetação previamente 

aos serviços de terraplanagem e limpeza do terreno. 

 Uma faixa com 14 m de largura no trecho terrestre, para instalação e 

enterramento das tubulações de petróleo, que se insere na faixa de cerca de 

100 m de largura prevista no EIA do Pátio Logístico para implantação do 

corredor de utilidades (canais de drenagem e vias de circulação); 

 Lagoa do Veiga, que será integrada ao sistema de drenagem do porto. 

 

b) Área marítima de intervenção: 

 Extensão da faixa com 14 m de largura no trecho marítimo, distante 

aproximadamente 100 m da ponte acesso e paralela à mesma, para instalação e 

enterramento das tubulações de petróleo até o píer do Terminal de Granéis 

Líquidos – TELIQ e último berço do Terminal de Cargas Múltiplas – 

TMULT.  

 

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. 
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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 sobre esta fauna ocorrem 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. 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

a) Áreas Terrestres de Intervenção, que compreendem:  

 O terreno onde será implantada a Unidade de Tratamento de Petróleo, que se 

insere na mesma área prevista no projeto original do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias para estocagem de grãos. Desta forma, as intervenções 

sobre esta área estão licenciadas no âmbito do projeto original pela Licença de 

Instalação LI Nº IN001099, em especial a supressão de vegetação previamente 

aos serviços de terraplanagem e limpeza do terreno. 
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 Uma faixa com 14 m de largura no trecho terrestre, para instalação e 

enterramento das tubulações de petróleo, que se insere faixa de cerca de 100 m 

de largura prevista no EIA do Pátio Logístico para implantação do corredor de 

utilidades (canais de drenagem e vias de circulação); 

 Lagoa do Veiga, que será integrada ao sistema de drenagem do porto. 

 

b) Área Marítima de Intervenção:  

 Uma extensão da faixa com 14 m de largura no trecho marítimo, distante 

aproximadamente 100m da ponte acesso e paralela à mesma, para instalação e 

enterramento das tubulações de petróleo até o píer do Terminal de Granéis 

Líquidos – TELIQ e último berço do Terminal de Cargas Múltiplas – 

TMULT.  

 

Conclui-se assim que, a alteração do projeto pretendida para implantação da Unidade 

de Tratamento de Petróleo, no que concerne aos Meios Físico e Biótico, os limites 

anteriormente definidos para AID e AII estão inseridos nas mesmas áreas previstas 

para o empreendimento original do Pátio Logístico e Operações Portuárias. 

 

Em relação à ADA nestes meios, ressalta-se que na área terrestre, a Área de Influência 

está inserida na ADA prevista no projeto original, sendo adicional neste EIA somente a 

faixa marítima para implantação da tubulação de petróleo. 

 

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. 
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 Área de Influência Direta 

 

a) localidades onde residem comunidades pesqueiras de Atafona (em São João da 

Barra), Farol de São Tomé (em Campos dos Goytacazes), Gargaú, Guaxindiba e 

Barra de Itabapoana (em São Francisco de Itabapoana). 

 

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. 

 

Conclui-se assim que a alteração de projeto pretendida no Pátio Logístico e 

Operações Portuárias para implantação e operação da Unidade de Tratamento de 

Petróleo não promove modificações na delimitação das Áreas de Influência 

estabelecidas no projeto original para o Meio Socioeconômico. 
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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 
 

O presente estudo complementa o EIA/RIMA original do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2008) visando à caracterização do meio físico, 

dando ênfase à Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação da Unidade de 

Tratamento de Petróleo – UTP, para conhecimento das áreas passíveis de serem 

alteradas pelo projeto. Cabe ressaltar que o diagnóstico detalhado da Área de Influência 

Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) constam no EIA original, 

contemplando neste EIA somente aspectos conclusivos ou complementares destas 

áreas. 

 

Foram utilizados nesse estudo, dentre outros, dados primários atualizados até setembro 

de 2009, provenientes dos programas ambientais de Monitoramento da Qualidade de 

Água e Monitoramento da Água Subterrânea, cuja implantação foi iniciada em 

setembro/2007, no âmbito da Licença de Instalação (LI Nº FE012725) para 

construção do pátio de minério de ferro e os terminais marítimos do Porto do Açu.  

 

A área de estudo (Figura 4.2-1) caracteriza-se por ser a região costeira, ao norte da 

Fazenda Saco Dantas, que abrange as praias da Barra do Açu, 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 (Figura 4.2-1), 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.  
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Figura 4.2 -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.  

Fonte: Imagens de satélite retiradas da ferramenta Google Earth em 20/11/2008. 

Rio Paraíba do Sul 

Cabo de  

São Tomé Lagoa 

Feia 
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4.2.1 Geologia, Geomorfologia e Pedologia 

 

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 por sua vez, compartimentam-se 

regionalmente, em função não mais de causas geológicas, mas sim de fatores de ordem 

essencialmente climática. A avaliação dos aspectos fitoecológicos e pedológicos 

contribuem para a interpretação da dinâmica evolutiva da paisagem na região. 

 

De acordo com o mapeamento das Unidades Geomorfológicas do Estado do Rio de 

Janeiro (CPRM, 2001), a área de estudo está inserida na unidade geomorfológica 

Planícies Costeiras (Figura 4.2.1-1).  

 

Esta unidade é composta por terrenos arenosos de terraços marinhos, cordões 

arenosos e campos de dunas. Apresenta superfícies sub-horizontais, com microrrelevo 

ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 m, geradas por processos de 

sedimentação marinha e/ou eólica. Os terrenos são bem drenados com padrão de 

drenagem paralelo, acompanhando as depressões intercordões. Este tipo de ambiente 

condiciona a formação de 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 sequência do tipo A-E-Bh-C (pode ocorrer também 

horizonte Bhs ou Bs). Este processo ocorre em função dos 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 frequência encontram-se sob 

floresta de restinga. São utilizados, em geral, com pastagem natural de baixa qualidade, 

além de pequenos plantios de coco. 
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Figura 4.2.1-1: Unidades Geomorfológicas 
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4.2.1.2 Análise Local 

 

Na área do empreendimento foram detalhadas duas unidades geotécnicas, cujas 

características físicas determinam comportamentos distintos, segundo o 

desenvolvimento de diferentes tipologias de processos e/ou magnitudes variadas pela 

intensidade ou frequência de ocorrência; a saber: I (Restingas) e IIa (Solos 

Moles/Argilosos), conforme apresentado na Figura 4.2.1-2. 

 

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. 
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Figura 4.2.1-2: Condicionantes Físicos Locais 
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Unidade I (Restingas) 

 

As áreas caracterizadas como 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 aquíferos são abundantes, porém existe uma forte 

presença de água salobra, devido principalmente à intrusão da cunha salina por 

subsuperfície. 

 

Unidade IIa - Solos Moles/Argilosos (Alagadiços) 

 

Estas unidades comportam o empreendimento analisado, ocorrendo em cotas mais 

baixas da planície litorânea, próximo aos rios e canais artificiais de drenagem. 

Geomorfologicamente, os alagadiços são compostos por solos hidromórficos 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. 

 

Em áreas encharcadas ou passíveis de inundação periódica/sazonal deve-se evitar a 

utilização de fossas sépticas e valas negras, dado 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. 



‘ 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-10 

 

Outras medidas recomendadas para estas unidades 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 Recursos Hídricos 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar a caracterização dos corpos d’água próximos 

a Unidade de Tratamento de Petróleo - UTP. Conforme já ressaltado neste 

documento, o estudo completo dos principais corpos d’água da região está 

contemplado no diagnóstico ambiental do meio físico do EIA original (ECOLOGUS, 

2008). 

 

A área estudada no EIA 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 4.2.2-1. 
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Figura 4.2.2-1: 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. 

 

4.2.2.1 Principais Sistemas Hídricos 

 

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, 

que compreende as seguintes lagoas: Lagoa de Iquipari, Lagoa do Açu, Lagoa Salgada, 

Lagoa de Grussaí e Lagoa do Veiga, sendo que a primeira e a última serão as únicas 

descritas a seguir, por se situarem na Área de Influência Direta da UTP, conforme 

explicado na Seção 4.1 deste EIA. 

 

 Lagoa de Iquipari: 

Segundo SUZUKI et al. (2005) a lagoa de Iquipari (Foto 1) 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; subsaturação de oxigênio, que indicam o aporte 

subterrâneo de água doce; e intensa coloração da água (cor de coca-cola), em 

função da presença de ácidos húmicos e fúlvicos carreados da região brejosa e da 
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restinga adjacente, que diminuem a penetração de luz na coluna d’água e alteram 

a qualidade óptica da água, minimizando o crescimento de organismos 

subaquáticos nesta região. Esta porção apresenta ainda uma extensa área alagável, 

colonizada intensamente por macrófitas aquáticas enraizadas emersas ou livre-

flutuantes que formam extensos bancos e que se desenvolvem devido à pequena 

profundidade da coluna d’água que não excede 1 m. 

 

2) O corpo principal da lagoa, com 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.cm1 

em períodos de barra fechada). 
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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 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). 

 

Segundo CRA (2008), na lagoa de Iquipari vêm ocorrendo à abertura artificial de 

suas barras (Foto 2), 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. 

 

Foto 1: Vista Aérea da Lagoa de Iquipari.  
Fonte: SEMADS (2002). 
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A lagoa de Iquipari não apresenta área urbana. Sua bacia de drenagem tem sido 

utilizada para a monocultura de cana-de-açúcar e pastagem (SUZUKI et al., 2005). 

No entanto, 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 dessa 

lagoa se faz pelo aporte de água doce do aquífero subterrâneo, observado 

principalmente em sua porção sul, e entrada atmosférica, uma vez que não apresenta 

nascente ou afluente (SUZUKI et al., 2005). 

 

 Lagoa do Veiga   

A lagoa do Veiga, originalmente, era estreita e comprida. Oriunda do processo de 

transgressão-regressão marinha supõe-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, op.cit.). 

 

Foto 2: Vista Aérea da Lagoa de Iquipari – Barra Aberta.  
Fonte: SEMADS (2002). 
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Trata-se de um corpo d’água intensamente colonizado por Nimphoydes (macrófita 

aquática enraizada de folhas flutuantes), e pH próximo à neutralidade (7,16). 

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, e está 

diretamente relacionado a pouca profundidade apresentada (SUZUKI et al., 2005).  

 

4.2.2.2 Hidrogeologia 

 

A presente seção reporta o estudo elaborado para a LLX em novembro de 2007, 

visando avaliar as características hidrogeológicas da área, 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 aquífero 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 aquíferos 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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Sistemas Aquíferos da Bacia de Campos 

 

A porção emersa da Bacia Sedimentar de Campos é composta por sedimentos 

continentais e marinhos de idade Terciária, que se encontram parcialmente recobertos 

por sedimentos Quaternários. 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 aquíferos. 

 

O Porto do Açu, especificamente a Unidade de Tratamento de Petróleo, localiza-se 

sobre o Aquífero São Tomé II, que é um sistema bastante produtivo, possuindo 

diversas captações que abastecem comunidades locais. A Figura 4.2.2-2 apresenta um 

recorte do referido mapa, com os aquíferos sedimentares da Bacia de Campos e a 

Figura 4.2.2-3 apresenta um mapa com as unidades geoambientais da região do Porto 

do Açu, segundo CPRM (2000). 
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Figura 4.2.2-2: Sistemas Aquíferos da Bacia Sedimentar de Campos 
Fonte: Mapa de Favorabilidade Hidrogeológica do Rio de Janeiro (BARRETO et al.,2000). 
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 Aquífero São Tomé II 

Este sistema ocorre em toda a parte leste da porção emersa da Bacia de Campos, com 

uma área de aproximadamente 910 km2. É constituído por sedimentos não-aflorantes, 

Terciários, compostos por arenitos avermelhados, lateríticos com argilas cálcicas, sobre 

arenitos consolidados argilosos. Está totalmente recoberto por sedimentos Quaternários 

sendo, portanto um sistema confinado com espessura mínima em torno de 230 m, 

podendo atingir 2000 m, como ocorre nas proximidades de Farol de São Tomé.  

 
Esse aquífero é também fortemente afetado por falhas normais, tendo a espessura 

aumentada em direção à linha de costa, estando sobreposto ao embasamento cristalino e a 

sedimentos mais antigos. É um sistema muito importante na região, pois abastece diversas 

Figura 4.2.2-3: 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) 
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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 torno de 

2,35 m3/h/m. As captações deste aquífero normalmente encontram-se entre 80 m e 160 

m de profundidade. Podem ocorrer águas ferruginosas com valores de STD entre 200 

mg/L e 600 mg/L. 

 

 Avaliação das Reservas do Aquífero São Tomé II 

 Conforme citado anteriormente, a região do Porto do Açu está localizada sobre o 

Aquífero 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 4.2.2-1, 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. 

 
QUADRO 4.2.2-1: 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 

(continua) 
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 (continuação) 

POÇO 
PROPRIE-

TÁRIO 
MUNICÍPIO LOCALIDADE UTM N UTM E 

PROF. 
(M) 

VAZÃO_ESP 
(M3/H/M) 

VAZÃO 

(M3/H) 

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 

Nota: 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 aquífero é definida como o volume 

anual passível de exploração, através das obras de captação existentes, com base na vazão 

máxima de exploração – ou vazão ótima – e num regime de bombeamento de 24 horas 

diárias, em todos os dias do ano. Para o aquífero São Tomé II, levando-se em 

consideração os poços cadastrados na sua área de ocorrência ao Sul do rio Paraíba do Sul 

(ver Quadro 4.2.2-1), 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 aquífero 

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 aquífero. 

 

 Reserva Renovável 

A reserva renovável do Aquífero 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: 
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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 

O aquífero 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 

aquífero, muito inferior às espessuras descritas por CAETANO (2000), que podem 

chegar a 2000 m.  

 
A vazão média dos poços que exploram este aquífero 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. 

VEN = T x L x i 
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4.2.3 Caracterização Meteorológica 
 

4.2.3.1 Climatologia 

 

A) Aspectos Climáticos Gerais 

 
A região Sudeste, na qual se situa o empreendimento em estudo, recebe 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).  

 

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 frequência de chuvas 

e enchentes, e as temperaturas são bem mais elevadas do que o normal.  

 

B) Climatologia Regional 

 
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.  

 

De acordo com a classificação de KÖPPEN, o clima na Área de Influência Direta (AID) é 

classificado como tropical quente e úmido (Cwa), com inverno seco e temperatura do mês 

mais quente superior a 22°C.  
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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, conforme apresentado na Figura 4.2.3-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

 

Nas planícies costeiras, onde se insere o empreendimento, ocorrem amplitudes altimétricas 

de 0 a 200 metros, apresentando clima quente. Verifica-se que os mais elevados níveis de 

deficiência hídrica aparecem nessa região, principalmente na chamada Região dos Lagos, 

Figura 4.2.3-1: Mapa Climático da Área de Influência Direta (AID). 
Fonte: IBGE (2002). 
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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. 

 

C) Características Climáticas Locais 

 
Os dados apresentados a seguir 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 1 de 30 anos (médias obtidas no período de 1961 a 1990). 

 

As medições 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 4.2.3-1 a 4.2.3-3 e as Figuras 

4.2.3-2 a 4.2.3-4, 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: 

                                                 
1 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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 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. 
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QUADRO 4.2.3-1: VARIAÇÃO MENSAL DA TEMPERATURA MÍNIMA DO AR EM CAMPOS/RJ  

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MÉDIA - °C)   

Estação Meteorológica Campos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

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. 

 

Figura 4.2.3-2: Variação Mensal da Temperatura Mínima do Ar em Campos/RJ 
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QUADRO 4.2.3-2: VARIAÇÃO MENSAL DA TEMPERATURA MÉDIA DO AR EM CAMPOS/RJ  

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MÉDIA - °C)   

Estação Meteorológica Campos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

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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Figura 4.2.3-3: Variação Mensal da Temperatura Média do Ar em Campos/RJ 

Figura 4.2.3-4: Variação Mensal da Temperatura Máxima do Ar em 
Campos/RJ 
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QUADRO 4.2.3-3: VARIAÇÃO MENSAL DA TEMPERATURA MÁXIMA DO AR EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MÉDIA - °C)   

Estação Meteorológica Campos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

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 4.2.3-4 e 

Figura 4.2.3-5) 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. 
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QUADRO 4.2.3-4: VARIAÇÃO MENSAL DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (MM) 

Estação Meteorológica Campos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

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. 

Figura 4.2.3-5: Variação Mensal da Precipitação pluviométrica em 
Campos/RJ 
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 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 frequências de 

entrada de frentes e maiores intensidades das massas polares migratórias, dentre outros.  

 

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 4.2.3-5 e na Figura 

4.2.3-6, 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. 

 

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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 QUADRO 4.2.3-5: VARIAÇÃO MENSAL DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (HPA) 

Estação Meteorológica Campos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

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. 

 

Figura 4.2.3-6: Variação Mensal da Pressão 
Atmosférica em Campos/RJ 



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-33 

Na área de estudos, ocorrem duas máximas da umidade relativa do ar (Quadro 4.2.3-6 e 

Figura 4.2.3-7) anualmente (inverno e verão), intercaladas por duas mínimas (outono e 

primavera). 

 

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 4.2.3-6: VARIAÇÃO MENSAL DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM CAMPOS/RJ 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (%) 

Estação Meteorológica Campos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

79 77 78 79 80 80 80 78 77 79 79 80 79 

Fonte: SIMERJ/INMET. 

 

4.2.3.2 Circulação Atmosférica e Regime de Ventos 

 

A circulação atmosférica de baixos níveis na região Sudeste brasileira, na qual se encontra 

inserida a área do empreendimento, é diretamente influenciada e dominada pela ação de um 

sistema sinótico de alta pressão subtropical denominado “Anticiclone Subtropical do 

Figura 4.2.3-7: Variação Mensal da Pressão Atmosférica em 
Campos/RJ 
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Atlântico Sul” (ASAS), pela passagem de sistemas frontais sobre a região e por circulações 

locais (Figura 4.2.3-8). 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 

4.2.4 Caracterização da Qualidade do Ar na Região do Porto de Açu 

 

4.2.4.1 Monitoramento da Qualidade do Ar 

 

Com o objetivo de avaliar os níveis de concentração de Partículas Totais em Suspensão 

(PTS) na Área de Influência do Porto do Açu, em São João da Barra – RJ, antes mesmo da 

existência do empreendimento, foram implantadas, em dezembro de 2007, duas estações de 

medição de PTS, através do medidor HI-VOL e uma estação automática completa para 

medição de PI e gases (Estação Água Preta). A implantação do monitoramento da qualidade 

do ar permitiu a caracterização dos níveis de concentração do “background atual” da região. 

Figura 4.2.3-8: 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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Em função das relações fonte-alvo/receptores, condições climatológicas e, principalmente, 

as aglomerações humanas foram selecionados os seguintes pontos, por se constituírem as 

melhores e mais adequadas localizações para as estações de monitoramento de partículas 

totais em suspensão:  

 
Ponto 1: Estação Água Preta 

Ponto 2: Estação Barra do Açu – CEDAE 

 
A distribuição dessas 2 (duas) estações em relação ao Porto de Açu é mostrada na Figura 

4.2.4-1. Os destaques dessas localidades e os respectivos equipamentos são mostrados nas 

Figuras 4.2.4-2, Foto 3 (Estação Água Preta) e 4.2.4-3, Foto 4 (Estação Barra do Açu - 

CEDAE). A Figura 4.2.4-4 apresenta a localização da estação completa de monitoramento 

da qualidade do ar e meteorologia instalada em Água Preta.  

 

Na Figura 4.2.4-5 é apresentada a Rosa dos Ventos (representação gráfica do cenário médio 

anual de velocidade e direção do vento) para o Porto do Açu para o ano de 2009.   

Predominam os ventos provenientes do setor norte – leste.  

 

 

Figura 4.2.4-1: Posicionamento das 
Estações selecionadas em  

Relação ao Porto do Açu – São 
João da Barra – RJ. 

Fonte: Google Earth 
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Figura 4.2.4-2 e Foto 3: Destaque Locacional do Ponto “Água Preta”, em 
Barra do Açu. 

Figura 4.2.4-3 e Foto 4: Destaque Locacional do Ponto “Estação Barra do Açu 
- CEDAE”, em Barra do Açu. 
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Legenda: 

   MPX – UTE Porto do Açu  

   Estação Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia da MPX – UTE Porto do Açu 

 
 
 
 

 

 

Figura 4.2.4-4: Localização da Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar e 
Meteorologia da MPX – Água Preta 
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4.2.4.2 Qualidade do Ar – Concentrações de Background 

 

Os resultados obtidos pelo monitoramento apresentado na Seção 4.2.4.1 refletem não 

somente as variações nas emissões de poluentes, como também as condições 

meteorológicas.  

 

Nas concentrações atmosféricas monitoradas atualmente no Porto de Açu, de Background 

2009, estão incluídas as concentrações resultantes do impacto das atividades atuais na região 

tais como queimadas, tráfego e outras atividades. Assim, as concentrações resultantes de 

fontes naturais - Background Natural (Figura 4.2.4-6) referem-se à concentração de poluentes 

na atmosfera que é inerente à existência de vida animal ou vegetal no ambiente. 

Figura 4.2.4-5: Rosa dos Ventos (ano de 2009) para o Porto do Açu 
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Os Quadros 4.2.4-1 a 4.2.4-3 apresentam as concentrações de background 2008/2009 na 

região. Verifica-se a ocorrência de um aumento muito grande na máxima média de 24h nas 

concentrações de partículas inaláveis o que não ocorreu nas concentrações máximas de 24h 

de partículas totais em suspensão. 

 

QUADRO 4.2.4-1: CONCENTRAÇÕES DE BACKGROUND 2008 – BARRA DO AÇU - ESTAÇÃO MANUAL 

POLUENTE MÉDIA 
ESTAÇÃO 
CEDAE 

PADRÃO 
CONAMA 03 

PTS 
MGA g/m3 41,77 80 

2º Máx. 24h g/m3 141,40 240 

Nota: MGA = média geométrica anual;  MAA = média aritmética anual. 
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Figura 4.2.4-6: Contribuições para as Concentrações Medidas no Porto de Açu 
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QUADRO 4.2.4-2: CONCENTRAÇÕES DE BACKGROUND 2008 – ÁGUA PRETA - ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 

POLUENTE MÉDIA 
ESTAÇÃO 

ÁGUA PRETA 
PADRÃO 

CONAMA 03 

PTS 
MGA (1) g/m3 34,06 80 

2º Máx. 24h g/m3 112,70 240 

PI 
MAA (2) g/m3 16,90 50 

2º Máx. 24h g/m3 38,80 150 

SO2 
MAA g/m3 4,59 80 

2º Máx. 24h g/m3 15,17 365 

NO2 
MAA g/m3 4,51 100 

2º Máx. 1h g/m3 39,48 320 

CO 
2º Máx. 8h g/m3 874,64 10.000 

2º Máx. 1h g/m3 1.599,65 40.000 

Benzeno Média horária anual g/m3 - 5 (3) 

Notas -  (1) MGA = média geométrica  anual 
              (2) MAA = média aritmética anual 
                     (3) Referência Europa 

 

QUADRO 4.2.4-3: CONCENTRAÇÕES DE BACKGROUND 2009 – ÁGUA PRETA - ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 

POLUENTE MÉDIA 
ESTAÇÃO 

ÁGUA PRETA 
PADRÃO 

CONAMA 03 

PTS 
MGA (1) g/m3 38,35 80 

2º Máx. 24h g/m3 118,50 240 

PI 
MAA (2) g/m3 25,94 50 

2º Máx. 24h g/m3 103,67 150 

SO2 
MAA g/m3 4,15 80 

2º Máx. 24h g/m3 7,31 365 

NO2 
MAA g/m3 4,09 100 

2º Máx. 1h g/m3 28,20 320 

CO 
2º Máx. 8h g/m3 365,44 10.000 

2º Máx. 1h g/m3 756,70 40.000 

Benzeno Média horária anual g/m3 - 5 (3) 

Notas -  (1) MGA = média geométrica  anual 
              (2) MAA = média aritmética anual 
                     (3) Referência Europa 

 

Os picos das concentrações médias de 24h de PTS ocorrem no mês de agosto (Figura 

4.2.4-7). Esse mês mostrou-se bastante seco, com poucos dias de precipitação nas 

proximidades da área de estudo. Os altos valores podem ainda refletir a contribuição da 

poluição do ar decorrente da queima dos canaviais. A produção do açúcar e do álcool é 

agravada pela queima dos canaviais na época da colheita da cana, prática que gera altas 

emissões de partículas e gases, elevando consideravelmente os níveis de poluentes no ar da 

região. 
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Figura 4.2.4-7: Concentrações de Partículas Totais em Suspensão na Área de Influência do Porto do Açu – São João da Barra – RJ – de 
dez/2007 a jan/2009 
Fonte: LEPA/UFRJ 
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4.2.5 Caracterização Oceanográfica 

 

A caracterização oceanográfica da região encontra-se detalhada no Diagnóstico 

Ambiental do Estudo de Impacto Ambiental - EIA do Pátio Logístico e Operações 

Portuárias do Porto do Açu. No presente estudo são apresentados os aspectos 

oceanográficos diretamente relacionados à UTP. 

 

4.2.5.1 Batimetria 

 

Em frente à Barra do Açu, a isóbata de 10 m distancia-se 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. Assim sendo, no trecho mais profundo do canal 

dragado, onde a tubulação de petróleo será instalada, nas proximidades dos píeres de 

importação/exportação, encontra-se na faixa de 21 m de profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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4.2.5.2 Regime de Circulação 

 

A Área de Influência do Porto do Açu está inserida na região da plataforma continental 

interna, localizada na Bacia de Campos. Esta região é dominada pela Água Tropical 

(AT), que possui elevadas temperatura (22 a 24 C no inverno, e 25 a 27 C no verão) e 

salinidade (36,5 a 37,0), e é transportada em superfície para sul pela Corrente do Brasil 

(CB) (CASTRO FILHO & MIRANDA, 1998). 

 

A circulação oceânica sobre a plataforma na região da Barra do Açu apresenta uma 

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 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 consequência 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, mas 

podem influenciar também a região em estudo. 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). 

 

Na região próxima à costa capixaba e ao Norte Fluminense, as correntes seguem o 

padrão similar ao da região como um todo, com alinhamento médio das correntes para 

SW. O trecho 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), 
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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. Durante as marés de enchentes, a direção da 

corrente vai para W, com velocidades de até 0,6 nós, e durante as vazantes para SE, 

com velocidades inferiores a 0,6 nós. Na profundidade de 13 m, as correntes dirigem-

se 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. 

 

No que diz respeito às intensidades de corrente, foram observadas velocidades 

máximas de 1 m/s próximo à superfície, associadas à direção SSE, no período de 

março 2007 a fevereiro de 2008, embora os valores médios sejam sensivelmente 

inferiores a este (MICROARS, 2007). A direção e intensidade máxima das correntes 

forçadas por ventos de NE e SW, também foram obtidas através de um modelo 

hidrodinâmico (AQUAMODELO, 2008) e são apresentadas nas Figuras 4.2.5-2 e 

4.2.5-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.5-2: Padrão de Correntes Máximas Simuladas com Ventos de NE para: (A) 
Norte/Nordeste e (B) Sul/Sudoeste. Fonte: AQUAMODELO (2008). 
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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, 

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. 

 

Foram realizadas medições de níveis da água em um ponto costeiro próximo à Praia do 

Açu, utilizando-se um ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). Os resultados obtidos 

foram comparados com as marés previstas com base na análise das constantes 

harmônicas para a região.  

 

A análise destes dados ao longo de todo o período de medição, entre março de 2007 a 

fevereiro de 2008, indica uma boa correlação entre os dados, embora tenham sido 

observadas diferenças de até 30 cm entre a maré medida e os valores previstos com a 

A B 

Figura 4.2.5-3: Padrão de Correntes Máximas Simuladas com Ventos de SW 
para: (A) Norte/Nordeste e (B) Sul/Sudoeste. Fonte: AQUAMODELO 

(2008). 
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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. 
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4.2.5.4 Regime de Ondas 

 

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 

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. Os dados analisados foram 

relacionados às condições meteorológicas atuantes na região, permitindo ao autor 

classificar quatro tipos de condições de mar dominantes na região, a saber: 

 

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). 
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 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, apresentando maiores ocorrências 

de períodos significativos de onda (Tp) entre 6 e 7 s e de altura significativa (Hs) 

para valores entre 1,5 e 2 metros. 

 

A época do ano de maior frequência deste tipo de condição de mar é o verão, 

especificamente os meses de dezembro e janeiro, embora seja observada em outras 

estações do ano (PINHO, op.cit.). 

 

 Situação de Bom Tempo com Marulhos de Sul 

Além das ondas mais frequentes, 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. 

 

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. 

 

 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.  

 

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. 
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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 

Após a passagem de uma frente fria, um anticiclone polar domina a circulação na 

região, com maior ocorrência de ventos de intensidades entre 6 e 8 m/s. 

 

Nesta situação as ondas significativas mais frequentes tiveram períodos entre 9 e 12s 

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 às 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, foram 

realizadas medições de ondas com um ADCP no período de março de 2007 a 

fevereiro de 2008. Os resultados dessas medições são apresentados no EIA do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu. 
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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 para o verão e inverno no período de 1957 a 1988. 

Os parâmetros de temperatura e salinidade na região próxima a do empreendimento 

foram obtidos em uma campanha realizada na região costeira (ECOLOGUS, 2008). A 

campanha ocorreu entre 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.  

 

 Temperatura 

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. 
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 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. 

 

 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), definida por índices de salinidade superiores a 36 e 

temperaturas maiores que 18°C; Água Central do Atlântico Sul (ACAS), com 

temperatura entre 6° e 18°C e salinidade de 34,5 a 36; e Água Costeira (AC), com 

altas temperaturas e salinidade inferior a 33 em função da influência de águas 

continentais (SILVA, 1982). 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 (CASTRO FILHO e 

MIRANDA, 1998).  

 

4.2.5.6 Qualidade das Águas  

 

A área de localização da UTP 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 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-51 

dos sistemas hídricos local. Na região costeira adjacente, o aporte de material 

particulado do rio Paraíba do Sul contribui para a formação e presença frequente 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 presente caracterização da qualidade da água na Área de Influência Direta do 

empreendimento baseia-se em dados da literatura e dados gerados através dos 

Programas de Monitoramento da Qualidade de Água (PMQA) e de Monitoramento da 

Água Subterrânea (PMAquifero), que estão sendo implementados pela Ecologus 

Engenharia Consultiva Ltda., como parte integrante dos Programas Ambientais 

relativos à Fase 1 de construção do Porto do Açu. 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. A Lagoa do Veiga é caracterizada com 

base nos resultados do levantamento de qualidade da água realizado em 2008, 

apresentado no Anexo 1-5 do PBA do Pátio Logístico e Operações Portuárias, em 

atendimento à condicionante 5.19 da LP n°000651. 

 

No EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias foram apresentados os dados de 

Monitoramento da Qualidade de Água (PMQA) e do Monitoramento da Água 

Subterrânea (PMAquifero) obtidos até setembro de 2008. No presente estudo, no 

entanto, é apresentada a interpretação dos dados do PMQA até setembro de 2009, e do 

PMAquifero, entre julho e setembro de 2009, com compilação e avaliação integrada 

dos dados gerados destes programas de monitoramentos e dados de literatura.  

 

Essas informações são divididas em duas partes, a saber: 

 

 Programa de Monitoramento da Qualidade de Água (PMQA) - Região marinha e a 

Lagoa de Iquipari (Pontos de coleta A, B, C, D, E e F); 
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 Programa de Monitoramento da Água Subterrânea (PMAquifero) - Sistema 

aquífero sob a área do empreendimento (Pontos de coleta PM8, PM9 e PM10).  

 

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
 

Devido à sua importância na dinâmica de dispersão de constituintes orgânicos, 

inorgânicos e nutrientes, amostras de água são utilizadas como indicadoras da 

qualidade ambiental de sistemas hídricos. A avaliação de dados de concentração nessa 

matriz infere informações sobre substâncias dissolvidas e particuladas, e que 

representam as frações potencialmente disponíveis para a biota aquática.  

 

Diversos indicadores químicos e físico-químicos estão sendo avaliados nas campanhas 

de monitoramento que se encontra em andamento no Porto do Açu, incluso: turbidez, 

temperatura, salinidade, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), 

carbono orgânico total (COT), espécies nutrientes como nitrogênio amoniacal e 

nitrogênio kjeldahl total (NKT), ferro dissolvido, cloreto, e os parâmetros biológicos 

Escherichia coli e coliformes totais. Essa caracterização será utilizada como informação 

dos teores basais (background) dos referidos ecossistemas antes do início da construção 

do empreendimento em foco, para monitoramento durante a realização das obras e, 

posteriormente para acompanhamento das atividades operacionais do Complexo 

Portuário do Açu. 

 

A Figura 4.2.5-5 apresenta a distribuição dos pontos de coleta que foram submetidos 

a esta análise: 

 

 Lagoa de Iquipari: Pontos de coleta A, B e C; 

 Região marinha costeira, após a linha de praia e demais localidades da área de 

influência direta do empreendimento: Pontos de coleta D, E e F.  

 

Cabe salientar que os programas de monitoramento citados são relativos à fase 1 de 

construção do Porto do Açu, que não inclui a lagoa do Veiga. Entretanto, essa lagoa 
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será monitorada a partir do início implementação dos programas ambientais relativos à 

fase 2 de construção do Pátio Logístico e Operações Portuárias, com Licença de 

Instalação já obtida, tendo em vista ela estar situada na área de influência diretamente 

afetada pelas atividades previstas por esse empreendimento. 

 

Por este motivo, no que concerne à qualidade das águas, apresenta-se a seguir uma 

caracterização sucinta da lagoa do Veiga e uma ampla caracterização da lagoa de 

Iquipari. 

 

Em relação ao grau de trofia lagos e reservatórios podem ser classificados através da 

concentração de fósforo na água. No levantamento efetuado na lagoa do Veiga em 

2008, foram observados altos valores de fosfato, caracterizando-a como um sistema 

hipereutrófico, que pode ser decorrente do carreamento de nutrientes do terreno 

adjacente somado aos processos metabólicos da lagoa.  

 

Observou-se ainda que, conquanto o sistema não se apresente estratificado para a 

temperatura, há uma nítida alteração ao longo da coluna d´água nos valores de 

oxigênio dissolvido, obtido em extratos de profundidade variando de 10 a 60 cm, 

estando quando da amostragem a faixa superficial inadequada para a maioria dos 

organismos aquáticos. 

 

Quanto aos parâmetros bacteriológicos o sistema se mostrou com excelente 

balneabilidade e dentro dos limites de ambiente Classe II, definidos pela resolução 

CONAMA Nº 357. 
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Figura 4.2.5-5: Localização das Áreas de Amostragem do Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água relativo à fase 1 de construção do Porto do Açu, respectivamente, na 

Lagoa de Iquipari (Pontos de Coleta A, B, C) e Área marinha Adjacente ao 
Empreendimento objeto deste EIA Complementar (Pontos de Coleta D, E e F). 
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A lagoa de Iquipari (Pontos A, B e C) é um sistema hídrico com características 

estruturais e hidroquímicas que refletem sua localização adjacente à linha de praia e 

predominância de água salobra. Apresenta uma conexão intermitente com o ambiente 

marinho através de uma barra de areia que eventualmente sofre erosão, e consequente 

incremento dos teores salinos da coluna d’água. De maneira geral, a lagoa apresenta 

composição mista de água doce na sua extremidade mais distante do mar e água 

salobra ao longo da sua extensão, e com teores de maior salinidade na extremidade 

próxima à barra de areia.  

 

A área marinha que está sendo monitorada se encontra próxima a linha de praia, em 

frente ao complexo portuário. Esta área se encontra em profundidade média de 12 m, 

sob influência da dispersão da pluma de material continental procedente do rio Paraíba 

do Sul, e escoamento superficial de material proveniente das comunidades de Grussaí e 

Açu. Apresenta predominância de ventos no sentido NE – SW e correntes de deriva 

litorânea no sentido NW – SE.  

 

Os pontos (estações) são detalhados a seguir, através de suas descrições e coordenadas 

(Quadro 4.2.5-1). 

 

QUADRO 4.2.5-1: COORDENADAS DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO  
(PRÓXIMO ÀS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DA FASE 1 DO PORTO DO AÇU) 

ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO 
COORDENADAS PROFUNDIDADE 

(M) LESTE NORTE 

A 
Lagoa de Iquipari - junto ao canal de 
drenagem da Fazenda Saco Dantas 

289.982 7.587.188 0,2 – 0,5 

B Lagoa de Iquipari – parte central da lagoa 290.811 7.590.048 1,0 – 2,0 

C 
Lagoa de Iquipari – na parte mais próxima ao 

mar 
290.646 7.594.708 1,0 – 2,0 

D 
Mar – após a zona de arrebentação em frente à 

comunidade da Barra do Açu 
295.832 7.576.190 10,0 

E 
Mar – onde será implantada a ponte de acesso 

ao píer em frente à Fazenda Saco Dantas 
293.800 7.584.095 10,0 

F 
Mar – junto ao local onde será construído o 

quebra-mar 
295.600 7.586.960 14,0 
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No âmbito da Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, e com ênfase nos 

teores de salinidade das áreas de coletas, as águas que estão sendo monitoradas 

enquadram-se de maneira geral, em: 

 

 Água da Lagoa de Iquipari: 

 Estação A (salinidade média < 0,5) - Água Doce Classe I. 

 Estações B e C (0,5 < salinidade média < 30,0) - Água Salobra Classe I. 

 

Estes padrões estão definidos nos Artigos 14 e 21, respectivamente, da Resolução 

CONAMA 357/05. No entanto, como discutido a seguir as características halinas da 

lagoa são passíveis de alterações quando da abertura/fechamento da barra de areia e 

períodos de elevadas taxas de precipitação pluviométrica. 

 

 Água do Mar: 

 Estações D, E, e F (salinidade média > 30,0) - Água Salina Classe I. 

 

Este padrão está definido no Art. 18 da Resolução CONAMA 357/05. 

 

Resultados e Discussão – Lagoa de Iquipari e Área Marinha 

 

Abertura da Barra de Areia 

A abertura e fechamento da barra de areia da Lagoa de Iquipari (Foto 5) ocasionam 

alterações expressivas nas características químicas da água de coluna da lagoa, que 

decorre da influência do influxo de água marinha e mistura com água doce. Assim, no 

mês de junho de 2008 ocorreu a abertura induzida da barra, e os dados das campanhas 

entre esse mês até outubro de 2008 indicaram condições de água salobra (0,92 < sal < 

13,1), em toda a extensão monitorada, com teores de concentração salina e cloretos 

maiores que os resultados pretéritos (Figuras 4.2.5-6 e 4.2.5-7).  
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Na presente avaliação foi constatado que após quatro meses (junho de 2008 a outubro 

de 2008) da abertura da barra, os teores médios de salinidade e cloretos continuaram 

elevados, caracterizando condições de água salobra em toda a extensão monitorada da 

lagoa. Já na campanha de novembro de 2008 foi detectada a redução dos níveis de 

salinidade e cloretos, e com presença de água doce no Ponto A de coleta. Durante o 

referido mês foi observado o maior índice anual de precipitação pluviométrica na 

região de Campos, com expressiva drenagem de água doce para a lagoa. 

 
A avaliação comparativa da média dos dados, antes e após a abertura da barra de areia, 

sugere que houve exportação de matéria orgânica (COT), ferro dissolvido e NKT da 

lagoa para o ambiente marinho. De maneira geral, os níveis de coliformes totais, 

Escherichia coli e nitrogênio amoniacal na água de coluna da lagoa foram mais elevados 

nos meses subsequentes à abertura da barra.  

 

 

Foto 5: Barra de Areia Aberta na Lagoa de 
Iquipari 
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Figura 4.2.5-6: Variação nas Características Hidroquímicas da Água de Coluna da Lagoa por Influência 
da Abertura da Barra de Areia. 
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A abertura da barra possibilitou a entrada de água marinha, e favoreceu a oxigenação 

do sistema hídrico em locais de baixa profundidade, como no ponto A, onde são 

observados os teores mais elevados de matéria orgânica e nutriente (Figura 4.2.5-7). 

O aumento dos teores de OD na coluna d’água promove o aumento das taxas de 

reações biogeoquímicas, degradação da matéria orgânica e reciclagem de nutrientes, e 

consequentemente contribui para melhoria da qualidade ambiental do sistema hídrico. 

 

 

 

 

Como indicado pelos dados de setembro no Quadro 4.2.5-2, a coluna d’água da lagoa 

de Iquipari apresenta condições distintas na superfície, meio e fundo para OD e 

salinidade, e características relativamente homogêneas para transparência, pH e 

temperatura, e cujos parâmetros serão discutidos em detalhes a seguir. 

 

QUADRO 4.2.5-2. VARIAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS E FÍSICO-QUÍMICOS. 

PONTO SECCHI (M) OD (MG/L) PH SALINIDADE TEMP. (ºC) OBSERVAÇÃO 

A 0,2 3,50 4,32 0,30 26,98  

B 0,2 6,68 4,87 1,44 26,82 superfície 

B 0,2 6,63 4,78 1,45 26,85 meio 

B 0,2 5,99 4,74 1,45 26,93 fundo 

C 0,2 6,63 5,67 2,68 25,96 superfície 

C 0,2 6,63 5,42 2,65 26,31 meio 

C 0,2 6,72 5,36 2,63 26,49 fundo 

 

Figura 4.2.5-7: Variação de OD na Lagoa por Influência da 
Abertura da Barra de Areia. 
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Figura 4.2.5-8: Variação Mensal e Sazonal dos Teores da Temperatura nas Estações de 
Coleta na Lagoa de Iquipari (A, B, e C), e Área Marinha (D, E e F). 
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Pluviometria e Temperatura 
As variações sazonais dos níveis de concentração de parâmetros químicos e físico-

químicos em sistemas hídricos são influenciadas por oscilações dos índices 

pluviométricos e temperatura em todos os períodos do ano. 

 

Os meses de inverno indicaram as menores médias sazonais de temperatura para a 

coluna d’água da lagoa e mar (Figura 4.2.5-8).  

 

Como a atividade da biota aquática e taxas de reações químicas são diretamente 

afetadas pela temperatura, no período de verão é inferida a ocorrência de taxas mais 

elevadas de processos biogeoquímicos nos locais de menor profundidade (p. e.x., 

Ponto A). E, que pode resultar na degradação de matéria orgânica, e reciclagem e 

exportação de nutrientes para outras localidades da lagoa. 
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Os pontos de monitoramento localizados na lagoa de Iquipari apresentaram 

temperaturas um pouco mais elevadas do que os pontos localizados no mar (Figura 

4.2.5-8), sendo que o Ponto A de coleta apresentou temperaturas mais elevadas 

(Figura 4.2.5-9). Este comportamento pode estar relacionado ao fato da menor 

profundidade na lagoa e, portanto de maior aquecimento da coluna d´água. Na área 

marinha os Pontos de coleta D, E e F apresentaram níveis similares de variação 

sazonal, indicando que não há estratificação na coluna d’água. 
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Nas áreas monitoradas, no período de novembro de 2007 a setembro de 2009, foi 

observado amplitude de temperatura (oC) variando entre valores médios 21,8 a 33,5°C; 

e, 21,1 a 27,8°C, respectivamente, nos ambientes da lagoa e de mar, e refletindo as 

variações sazonais de temperatura na área de estudo. 

 

Turbidez 

A turbidez dos sistemas hídricos está relacionada à interferência na profundidade de 

penetração de luz na coluna de água. Um aumento de turbidez representa um risco 

potencial de disseminação de contaminantes, além da depleção dos teores de oxigênio 

dissolvido (OD).  

 

Figura 4.2.5-9: Média e Desvio Padrão da Variação dos 
 Valores de Temperatura nas Estações de Coleta na Lagoa de Iquipari  

(A, B, e C), e Área Marinha (D, E e F). 
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Devido à menor profundidade da coluna d’água, e possível ressuspensão dos 

sedimentos de fundo, os teores de turbidez na lagoa foram detectados em níveis mais 

elevados que na área de monitoramento marinho. No período de novembro de 2007 a 

setembro de 2009 foram observados teores em torno das médias 10,24 e 4,32 NTU, 

respectivamente, na lagoa e mar (Figura 4.2.5-10). Houve um ligeiro aumento nos 

valores dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, tanto na lagoa quanto no mar, 

seguidos de uma queda em março, e novo aumento em abril e maio do mesmo ano. 

Novamente os valores encontrados para este parâmetro caíram em junho, porém 

voltaram a subir em julho. Nas campanhas de agosto e setembro foi observado um 

incremento de valores na área marinha. 

 

 

 

Figura 4.2.5-10: Variação Mensal e Sazonal dos Teores de Turbidez nas Estações de Coleta na Lagoa de 
Iquipari (A, B, e C), e Área Marinha (D, E e F). 
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As médias observadas para a estação A encontram-se abaixo do valor recomendado 

pela Resolução CONAMA 357/05, para água doce Classe I (< 40). Não há indicação 

pela legislação para limites de turbidez em água salobra e marinha.  

 

Salinidade 

A salinidade expressa à 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.). Essa variável é adimensional porque sua unidade é medida, em 

termos da condutividade da amostra, em relação à condutividade de um padrão.  

 

A lagoa de Iquipari apresenta um gradiente longitudinal de salinidade e com variações 

temporais nos Pontos A, B e C, o qual é influenciado pela abertura/fechamento da 

barra de areia. A Figura 4.2.5-11 indica a presença de um gradiente salino horizontal 

nos pontos monitorados na lagoa de Iquipari, e relacionado à variação dos teores entre 

as localidades dos Pontos A (baixos teores de salinidade), B (valores intermediários), e 

C (valores mais elevados de salinidade).  

 

Nos pontos localizados na lagoa de Iquipari, os teores médios de salinidade mais 

elevados foram detectados durante o período de inverno, como resultado do aumento 

da intensidade de ventos, transporte de spray marinho para a lagoa, e ainda associado a 

um período de menor taxa de precipitação pluviométrica. Estas condições também 

contribuíram para condições mais salinas da água marinha. Com a redução da 

precipitação pluviométrica na região e abaixamento do nível do lençol freático, há 

possibilidade de intensificação do gradiente hidráulico, penetração de uma cunha 

salina, e intrusão de água subterrânea salobra na lagoa (Figura 4.2.5-11). 
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Nos pontos B e C, os valores apresentaram pequena oscilação entre as coletas de julho 

a outubro de 2008. Essas médias são valores relativamente mais elevados que os dados 

pretéritos detectados nas campanhas anteriores, e que refletiram a influência da 

abertura da barra de areia alguns dias antes da coleta das amostras (comunicação 

pessoal). Na campanha de novembro de 2008 foi detectado decréscimo dos teores 

salinos na lagoa, e com redução ainda mais acentuada na campanha de dezembro de 

2008, incluso condições de água doce no ponto B. Esta variação provavelmente esteve 

relacionada ao elevado índice de precipitação pluviométrica nos meses de novembro e 

dezembro deste ano. Em janeiro de 2009 foi observado um elevado teor salino no 

Ponto C, que pode indicar abertura da barra, seguido de uma diminuição no mês de 

fevereiro e uma manutenção destes valores até o mês de julho do mesmo ano (Figura 

4.2.5-11). 

Figura 4.2.5-11: Variação Mensal e Sazonal dos Teores da Temperatura nas Estações de 
Coleta na Lagoa de Iquipari (A, B, e C), e Área Marinha (D, E e F). 
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As condições hidroquímicas na área marinha costeira também foram influenciadas pelo 

volume de chuva acumulada nos meses de novembro e dezembro de 2008. Assim, nos 

pontos de coleta D, E e F foram observados teores médios de salinidade variando 

entre 32,35 a 33,93 respectivamente, nas campanhas de novembro de 2007 a maio de 

2009. Enquanto que na campanha de dezembro de 2008 foram detectados valores 

entre 24,1 a 32,1, e que são típicos de água marinha costeira sob influência da 

drenagem continental. No mês de fevereiro de 2009 os valores nos três pontos 

monitorados no mar estiveram muito próximos, havendo elevação no mês de março e 

abril, a exceção do Ponto F, e seguidos de decréscimo dos valores para todos os 

pontos no mar no mês de maio e de um aumento no mês de junho, com manutenção 

dos valores no mês seguinte no ano de 2009 (Figura 4.2.5-11). 

 

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 no sistema hídrico da lagoa de Iquipari os 

íons cloreto não apresentam propriedade conservativa. De maneira similar à 

distribuição da salinidade, foi observado um gradiente longitudinal de cloretos como 

resultado da abertura ocasional da barra de areia, influxo de água marinha, e oscilação 

dos índices de precipitação pluviométrica.  

 
Ao longo das campanhas de monitoramento houve um incremento de valores médios 

de concentração da porção sul em direção a porção norte, respectivamente: Ponto A 

(117,75 mg/L); Ponto B (1803,16 mg/L); e, Ponto C (3921,66 mg/L).  
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Na campanha de fevereiro de 2009 foram detectados níveis relativamente menores de 

cloreto como consequência do aporte de água pluvial na lagoa (Figura 4.2.5-12). Estes 

níveis mantiveram-se estáveis até o mês de setembro.  

 

Na área marinha foram observadas médias com pequena variação de concentrações 

entre os Pontos D (18436,00), E (18750,56), e F (19786,27). Os teores médios mais 

elevados no período de outono (mar) e inverno (lagoa) refletiram as mesmas condições 

influentes para a variação da salinidade. 

 

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. A média dos valores de potencial hidrogeniônico das amostras de água da 

Figura 4.2.5-12: Variação Mensal e Sazonal dos Teores de Cloreto nas Estações de Coleta na Lagoa de 
Iquipari (A, B, e C), e Área Marinha (D, E e F). 
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lagoa nos Pontos A (7,25), B (8,25), e C (8,12); e nas amostras de água marinha dos 

Pontos D (7,98), E (8,06), e F (8,08), indicaram concentração de espécies hidrolisáveis 

de íons H+, e se encontram na faixa dos valores orientadores da Resolução CONAMA 

357/05 para águas: doce (pH 6 – 9); salobra (pH 6,5 – 8,5); e, marinha (pH 6,5 – 8,5). 

 

A água da lagoa de Iquipari (7,3 – 8,3) apresentou uma faixa mais extensa de variação 

de pH quando comparada com os valores das amostras de água marinha, essas últimas 

apresentaram médias similares, como resultado do efeito tamponamento do pH na 

água do mar (Figura 4.2.5-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2.5-13: Variação Mensal e Sazonal do pH nas Estações de Coleta na Lagoa de Iquipari (A, B, e 
C), e Área Marinha (D, E e F). 
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Oxigênio Dissolvido 

O oxigênio dissolvido (OD) é um gás essencial aos organismos, sendo um dos 

parâmetros mais importantes para o monitoramento de sistemas hídricos. Elevadas 

concentrações de matéria orgânica e atividade biológica podem resultar na sua 

depleção no meio aquático. Portanto, o monitoramento dos níveis de oxigênio 

dissolvido é fundamental para verificar as condições de qualidade biogeoquímica dos 

corpos hídricos sob influência de atividades antrópicas. As principais fontes desse gás 

estão relacionadas aos processos fotossintéticos e trocas gasosas com a atmosfera, e os 

sumidouros são influenciados pela atividade biológica e teor de matéria orgânica 

hidrolisável. 

 

Na lagoa de Iquipari, os pontos de coleta apresentaram variações similares de 

concentração nas campanhas de julho a setembro de 2008 (Figura 4.2.5-14), sendo 

detectados no Ponto B, teores de OD acima dos valores das outras estações de 

monitoramento. Já na campanha de outubro e dezembro de 2008, nos Pontos B e C, 

foram observados níveis de concentração acima do orientado pela Resolução 

CONAMA 357/05 (5,0 mg/L), para água salobra Classe 1 (Figura 4.2.5-14).  

 

Pode-se observar que de março a julho de 2009, níveis distintos e bem definidos de 

concentração de OD na lagoa de Iquipari, onde o Ponto A, classificado como água 

doce Classe 1 apresentou concentrações inferiores (porém acima do valor orientador 

pela Resolução CONAMA 357/05) aos Pontos B e C, classificados como água salobra 

Classe 1 (Figura 4.2.5-14). Este comportamento pode estar relacionado à maior 

exposição dos Pontos B e C ao arraste eólico, assim favorecendo a mistura de água de 

superfície, meio e fundo da água de coluna. 
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Na região marinha, os pontos de coleta D, E, e F, apresentaram valores médios 

similares, um pouco acima do teor recomendado pela Resolução 357/05 (6 mg/L) 

durante todo o período de monitoramento (novembro de 2007 a setembro de 2009) 

(Figura 4.2.5-14).   

 

Carbono Orgânico Total (COT) 

O carbono orgânico total (COT) é a medida de uma propriedade que apresenta grande 

diversidade de constituinte químicos, que variam em peso e estrutura molecular, e que 

apresentam na sua estrutura carbono e hidrogênio. Outros constituintes como 

oxigênio, enxofre, fósforo, nitrogênio, e etc., também fazem parte da composição 

elementar da matéria orgânica. Estes compostos incluem desde hidrocarbonetos com 

Figura 4.2.5-14: Variação Mensal e Sazonal do OD nas Estações de Coleta na Lagoa de Iquipari (A, B, e 
C), e Área Marinha (D, E e F). 
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estruturas monoméricas simples, até ácidos húmicos que são polímeros com estruturas 

complexas.   

 

A avaliação dos níveis de COT fornece informações sobre a produção biológica 

endógena e exógena de matéria orgânica, elucida os níveis de potenciais redox (Eh) e 

hidrogeniônico (pH), e reflete a bioenergética do sistema, já que o carbono oxidável é 

expresso como carbono de glicose (C6H12O6) em mg/L. Elevadas concentrações de 

COT podem causar depleção das concentrações de oxigênio dissolvido, que resultam 

da respiração da matéria orgânica e presença de outros compostos redutores. 

 

Os teores de COT em áreas de deltas e lagoas são altamente variáveis e estão 

diretamente relacionados com a estação do ano, profundidade, temperatura, processos 

de fotossínteses, respiração, floculação e sedimentação, além da importação de matéria 

orgânica procedentes da área da bacia de drenagem.  

 

Na lagoa de Iquipari e na área marinha costeira, durante o ano de 2008, as amostras 

apresentaram oscilações sazonais de concentração de COT (Figura 4.2.5-15). E, com 

maiores taxas de produção no período de verão e outono deste ano, embora com 

oscilações abruptas de produção entre os meses de janeiro e abril.  

 

No período entre maio e setembro de 2008 foi detectada a ocorrência de elevada e 

baixa produção na lagoa e mar, respectivamente, o que coincide com o período anual 

de menores índices de precipitação pluviométrica regional. Este aspecto sugere a 

dependência do aporte de material continental para os níveis de concentração de COT 

observados na área marinha costeira (Figura 4.2.5-15). 
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Entre os meses de janeiro a agosto de 2009 foram detectadas baixas taxas de produção, 

tanto na lagoa de Iquipari quanto no mar, quando comparado aos demais meses 

monitorados, mas cabe ressaltar que mesmo assim, em alguns pontos, foram 

observados valores um pouco acima do valor orientado da resolução CONAMA 

357/05 (até 3,0 mg/L, para águas salobra e marinha Classe) (Figura 4.2.5-15). 

 

Na área marinha dos pontos de coleta D, E e F, foi detectado um incremento de COT 

nos meses de outubro e novembro de 2008 e novamente em janeiro e fevereiro de 

2009, e que pode estar relacionados ao aumento da precipitação pluviométrica e aporte 

de material fluvial (Figura 4.2.5-15). 

 

Figura 4.2.5-15: Variação Mensal e Sazonal dos Teores de Carbono Orgânico Total (COT) nas 
Estações de Coleta na  Lagoa de Iquipari (A, B e C), e Área Marinha (D, E e F), em Relação aos 

Valores Orientadores da Legislação (VOR) 
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Nutrientes 

Os elementos nutrientes de nitrogênio ocorrem nos sistemas hídricos em diversas 

formas químicas, das quais somente algumas são disponíveis para a biota aquática. Os 

organismos autótrofos utilizam preferencialmente as formas inorgânicas de nutrientes 

como o nitrato, mas também nitrito, amônia, e após amonificação, algumas das 

espécies de nitrogênio orgânico. Os organismos heterótrofos assimilam os compostos 

orgânicos de nitrogênio na forma de aminoácidos, proteínas, e nucleotídeos 

fosforilados presentes na matéria orgânica particulada, coloidal e dissolvida. E, que 

coletivamente são representados pelas medidas de nitrogênio kjeldahl total (NKT), o 

qual representa a soma das concentrações de nitrogênio orgânico e amoniacal. O 

nitrogênio amoniacal está presente em duas formas dissolvidas: a amônia (NH3) e o íon 

amônio (NH4
+), cujas proporções relativas dependem do pH, potencial redox, 

temperatura, e da salinidade do sistema hídrico.  

 

Na lagoa de Iquipari, os dados de monitoramento nas campanhas de novembro de 

2007 a setembro de 2009 indicaram teores de nitrogênio amoniacal abaixo dos 

respectivos valores orientadores da Resolução CONAMA 357/05 (VOR), para água 

doce (Ponto A), e água salobra (pontos B e C). No ponto B, houve exceção nas 

campanhas de junho (0,9 mg/L), outubro (0,41 mg/L), novembro (0,75 mg/L) e 

dezembro (0,43 mg/L) de 2008, e em janeiro de 2009 (0,69 mg/L). No ponto C a 

exceção se deu no mês de dezembro (1,70°mg/L) de 2008 e abril (0,59 mg/L) de 2009. 

(Figura 4.2.5-16). 

 

No mar, os resultados obtidos para nitrogênio amoniacal estiveram sempre abaixo do 

valor orientado pela Resolução CONAMA 357/05 (0,4 mg/L). Houve exceção dos 

Pontos E (0,48 mg/L) e F (0,63 mg/L) no mês de novembro de 2008 e novamente no 

Ponto E (17 mg/L) no mês de junho de 2009, que pode ser resultado do aumento 

mensal de precipitação pluviométrica, e aporte de material procedente da bacia de 

drenagem. Esta tendência de aumento de concentração também foi observada na lagoa 

de Iquipari no mesmo período (Figura 4.2.5-16). 
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De maneira similar ao nitrogênio amoniacal, os teores do nitrogênio kjeldahl total 

(NKT) apresentaram variações espacial e sazonal nas amostras da lagoa de Iquipari e 

no mar. Foram detectadas médias de concentração de mesma magnitude entre os 

pontos de monitoramento no período de novembro de 2007 a agosto de 2009 (Figura 

4.2.5-17), e em níveis um pouco mais elevados na lagoa em comparação com o mar. 

Cabe ressaltar que não há recomendação de valores de orientação de NKT pela 

CONAMA 357/05.  

Figura 4.2.5-16: Variação Mensal e sazonal dos Teores de Nitrogênio Amoniacal nas Estações de 
Coleta na  Lagoa de Iquipari (A, B e C), e Área Marinha (D, E e F), em Relação aos Valores  

Orientadores da Legislação (VOR), para Água Doce, Salobra e Salgada 
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Metais-Traço 

No ambiente de lagoa e região marinha costeira, os metais são encontrados como íons 

livres, pares iônicos e complexos de coordenação associados ao material orgânico e 

inorgânico, e nas formas dissolvida, coloidal e particulada. A especiação dos metais é 

influenciada pela presença de ligantes, variações de pH, alcalinidade, potencial redox e 

pela presença de organismos.  

 

Na lagoa de Iquipari, as campanhas de monitoramento indicaram concentrações 

elevadas de ferro dissolvido e com teor médio no Ponto A (1,35 mg/L), acima do valor 

recomendado pela CONAMA 357/05 (0,3 mg/L). Nestes pontos, com exceção das 

campanhas de abril, julho, agosto, setembro e outubro de 2008, todas as demais coletas 

indicaram teores acima do VOR (Figura 4.2.5-18), sendo que neste ponto os maiores 

valores foram observados no ano de 2009, exatamente nos meses de janeiro e abril (2,8 
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Figura 4.2.5-17: Variação Mensal e Sazonal dos Teores de Nitrogênio Kjeldahl Total (NKT) na  
Lagoa de Iquipari (A, B e C), e Área Marinha (D, E e F). 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-75 

Figura 4.2.5-18: Variação Mensal e Sazonal dos Teores de Ferro Dissolvido nas Estações de Coleta 
na Lagoa de Iquipari (A, B e C), e Área Marinha (D, E e F), em Relação aos Valores Orientados da 

Legislação (VOR) 
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mg/L). Cabe ressaltar que no mês de agosto de 2009 houve uma queda brusca nos 

valores deste parâmetro no Ponto A, porém este ainda permaneceu acima do VOR. 

 

Os Pontos B e C (0,30 – 0,32 mg/L) apresentaram valores médios abaixo do VOR 

(Figura 4.2.5-18), com exceção do valor 30,4 mg/L detectado no Ponto B da 

campanha de abril de 2008 e que ocorreu de forma esporádica, e 1,8 mg/L e 1,62 

mg/L detectados no mês de dezembro, respectivamente para os pontos B e C (Figura 

4.2.5-18). 

 

Em função da pequena profundidade no ambiente da lagoa, há possibilidade de 

enriquecimento de ferro na água de coluna através de trocas difusivas e advectivas com 

as camadas superficiais dos sedimentos, além do aporte carreado por água pluvial na 
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bacia de drenagem. Desta maneira, no Ponto A de coleta foram observados, de 

maneira geral, teores mais elevados de concentração.  

 

Os pontos de coleta D, E, e F indicaram concentrações de ferro dissolvido abaixo do 

valor orientador da legislação (0,3 mg/L). Houve exceção nas campanhas de outubro e 

novembro de 2008 e abril de 2009, que apresentaram valores mais elevados. Isso 

provavelmente refletiu o aumento de chuva acumulada no período e consequente 

elevação do aporte de material fluvial, e assim contribuindo para os níveis observados 

de ferro dissolvido (Figura 4.2.5-18). 

 

Coliformes 
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.). Os coliformes fecais ou termotolerantes 

incluem 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 (Figura 4.2.5-19). 

 

A Resolução CONAMA 357/05 orienta valores para coliformes fecais (Escherichia coli), 

de 200 NMP/100 mL para água doce, e 1000 NMP/100 mL para água salgada e 

salobra, e não há orientação de valor para coliformes totais, conforme, 

respectivamente: Sessão II Art. 14. Item g; Sessão IV Art. 21. Item i; e, Sessão III Art. 

18. Item g. 
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Nestas ocasiões foram detectados níveis acima dos valores orientadores da Resolução 

CONAMA 357/05, como indicado na Figura 4.2.5-19. Na lagoa de Iquipari, foram 

observadas concentrações acima do VOR nos pontos: A (500 NMP/100mL no mês de 

julho de 2008 e 1700 NMP/100mL no mês de março de 2009); B (1600 NMP/100mL 

no mês de maio de 2008) e C (1460 e 1600 NMP/100 mL nos meses de fevereiro e 

maio de 2008, respectivamente). No mês de agosto de 2009 também foi observado um 

alto teor de coliformes fecais no Ponto B (790 NMP/100mL). Na campanha de agosto 

foi detectada não-conformidade nos pontos de coleta B (790 NMP/100 mL) e C 

(3.300 NMP/100 mL), e cuja amostragem foi realizada após um final de semana, que 

pode estar associado ao uso turístico da localidade. Na campanha seguinte de setembro 

os teores apresentaram conformidade em relação aos níveis da legislação. No mar 

apenas o ponto E apresentou em maio de 2008, concentração acima do VOR (2419 

NMP/100mL). As variações temporais dos níveis de coliformes fecais refletiram os 

períodos de maior ocupação turística nas margens da lagoa. 

Figura 4.2.5-19: Variação Mensal e Sazonal  dos Teores de Coliformes Fecais nas Estações de Coleta 
na Lagoa de Iquipari (A, B e C), e Área Marinha (D, E e F) 
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Considerações Finais – Lagoa de Iquipari, Área Marinha e Lagoa do Veiga 

 

Os dados das campanhas de monitoramento efetuadas pelos programas de 

implementação da fase 1 de construção do Porto do Açu indicaram que a lagoa de 

Iquipari é caracterizada por gradientes longitudinal de salinidade e cloretos. Na porção 

sul ocorre à presença de água doce / salobra, e em direção à porção norte é observado 

à predominância de água salobra, e sob maior influência das condições marinhas.  As 

condições halinas da coluna d’água são expressivamente alteradas quando da abertura 

da barra de areia, variação dos índices de precipitação pluviométrica e com 

modificações das suas características hidroquímicas. Nesta circunstância pode ocorrer 

condição de água salobra em toda a extensão da lagoa, e com modificações químicas e 

biológicas, conforme dados do presente monitoramento e de estudos pretéritos (LIMA 

et al., 2001).  

 

A água da lagoa apresenta variações expressivas de concentração de carbono orgânico 

total como resultado da produção endógena, transporte de detritos de vegetação no 

entorno e aporte de material pela drenagem da água pluvial. A degradação oxidativa da 

matéria orgânica contribui para os níveis observados de nitrogênio amoniacal e NKT. 

As pequenas profundidades dos Pontos A, B e C (0,2 – 2,0 m) favorecem interações 

entre o sedimento de fundo e a água de coluna, e contribuem para as trocas de 

substâncias químicas entres estes compartimentos. Por estas razões, e associado a uma 

temperatura média elevada, a água de coluna da lagoa é caracterizada por níveis 

relativamente baixos de oxigênio dissolvido que geram condição óxica / subóxica.  

 

A variação sazonal dos níveis de concentração dos parâmetros químicos é influenciada 

pela oscilação dos índices de precipitação pluviométrica e temperatura. No período de 

inverno, quando observado um volume menor de chuva acumulada, foram detectados 

teores maiores de salinidade e cloretos na água de coluna. Com o abaixamento do nível 

do lençol freático há possibilidade de intrusão de cunha salina a partir do gradiente 

hidráulico e, assim favorecendo o aporte de água salobra subterrânea na lagoa. No 
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período de maior volume de chuva acumulada observou-se que a contribuição de água 

pluvial e de escoamento da bacia de drenagem favoreceu condições de água doce, 

desde a extremidade sul (Ponto A) até o meio da lagoa (Ponto B). A pressão da 

ocupação humana foi mais acentuada nos períodos dos feriados e refletiu nos teores de 

coliformes fecais e totais, os quais são mais elevados no Ponto C, que é a área da lagoa 

de maior uso pelos banhistas. 

 

Na área marinha durante o período de monitoramento, os Pontos de coleta D, E e F 

apresentaram temperatura média de 27,8°C e salinidade variando entre 24,1 a 33,93, 

valores típicos de água marinha costeira sob influência da drenagem continental. O 

oxigênio dissolvido apresentou valores médios um pouco acima do teor recomendado 

pela Resolução 357/05 (6 mg/L) durante todo o período. Nesses pontos, foi detectado 

também um incremento de COT em certos meses que pode estar relacionados ao 

aumento da precipitação pluviométrica e aporte de material fluvial. Os resultados 

obtidos para nitrogênio amoniacal e concentrações de ferro dissolvido estiveram 

sempre abaixo do valor orientado pela Resolução CONAMA 357/05. As variações 

temporais dos níveis de coliformes fecais nesses pontos refletiram os períodos de 

maior ocupação turística na região. 

 

A análise integrada dos resultados obtidos no levantamento realizado em 2008 na 

Lagoa do Veiga permite caracterizá-la como um sistema oligohalino, com água salobra, 

pouco impactado, apresentando características de sistema hipereutrófico, relacionado à 

presença de matéria orgânica, à pequena profundidade desse corpo d’água e à grande 

penetração solar.  Não foram observados, de modo geral, escores superiores aqueles 

definidos pela resolução CONAMA 357 para sistemas classe II. Conforme já 

ressaltado a qualidade de suas águas será amplamente conhecida a partir das 

campanhas de background, que serão iniciadas com a implementação do Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais apresentado no PBA do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias em atendimento à Licença de Instalação - LI Nº 

IN001099. 
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Programa de Monitoramento da Água Subterrânea  

 

A caracterização da qualidade ambiental da água subterrânea, na área do 

empreendimento, tem como finalidade subsidiar a gestão deste recurso hídrico. Sua 

implementação é efetuada através de uma rede de monitoramento que emprega poços 

de pequena profundidade, e integra o Programa de Monitoramento do Aquífero 

(PMAquifero) licenciado na fase 1 de construção do Porto do. O presente estudo 

apresenta os resultados obtidos nesse programa relativo aos meses de julho, agosto e 

setembro de 2009.  

 

Este monitoramento gerencia os níveis de concentração de indicadores ambientais com 

potencial de afetar o aquífero livre na área de influência do empreendimento licenciado 

na fase 1, que também constitui área de influência da Unidade de Tratamento de 

Petróleo objeto do presente EIA. Na Figura 4.2.5-20 são apresentadas as localidades 

dos três poços de monitoramento (PM-08, PM-09 e PM-10), os quais se situam no 

entorno da área do empreendimento.  

 

Cabe ressaltar que este entorno também será monitorado pelo Programa de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas, para atendimento às condicionantes da 

Licença de Instalação já obtida (LI Nº IN001099) no âmbito da implantação do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias (relativo a fase 2 de construção do Porto do Açu). 

Esse monitoramento prevê outras estações, além das caracterizadas nesta Seção, 

situadas na faixa marginal de proteção (FMP) da lagoa de Iquipari. 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-81 

 

 

Figura 4.2.5-20: Localização dos Poços de Monitoramento, em Relação à Área do 
Empreendimento. 
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Resultados e Discussão 

 

O aquífero livre da área do empreendimento ainda não foi enquadrado, segundo a 

Resolução CONAMA 396/08. Tal ação é de competência do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH) e Conselho Estadual de Recursos Hídricos, conforme o 

Art 28 º da respectiva Resolução. Desta maneira, para fins de comparação, os dados 

obtidos foram avaliados em relação aos valores máximos permitidos (VMP) da 

Resolução CONAMA 396/08 referentes à dessedentação de animais e irrigação. Essas 

destinações da água do aquífero livre constituem o uso predominante pela comunidade 

local na região do Porto do Açu. Ressalta-se que na localidade não há informações 

sobre uso expressivo da água do aquífero livre para consumo humano. 

 

No Quadro 4.2.5-3, a seguir, são apresentados todos os parâmetros previstos pela 

Resolução CONAMA 396/2008, analisados no PMAquífero, demonstrando os valores 

máximos permitidos (VMP) e os limites de quantificação praticável. 

 

QUADRO 4.2.5-3: PARÂMETROS COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS E SEUS RESPECTIVOS 

LIMITES DE QUANTIFICAÇÃO, PROPOSTOS NA RESOLUÇÃO CONAMA 396/2008 

PARÂMETROS UNIDADE 

CONAMA 396 - 03/06/2008 

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS - VMP 

USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA LIMITE DE 

QUANTIFICAÇÃO 

PRATICAVÉL - 

LQP 

DESSEDENTAÇÃO 

DE ANIMAIS 
IRRIGAÇÃO 

Cloretos mg/L  100 a 700 2 

Condutividade     

DBO mg/L    

DQO mg/L    

Ferro solúvel mg/L    

Ferro total   5000 100 

Nitrogênio amoniacal mg/L    

Nitrogênio de nitratos mg/L 90  0,3 

Nitrogênio de nitritos mg/L 10 1 0,02 

Oxigênio Dissolvido - OD mg/L    

Óleos e graxas mg/L    

pH     

Resíduo filtrável total mg/L    

Resíduo não filtrável total mg/L    

Sódio total mg/L    

Temperatura da água ºC    

(continua) 
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(continuação) 

PARÂMETROS UNIDADE 

CONAMA 396 - 03/06/2008 

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS - VMP 

USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA LIMITE DE 

QUANTIFICAÇÃO 

PRATICAVÉL - 

LQP 

DESSEDENTAÇÃO 

DE ANIMAIS 
IRRIGAÇÃO 

Turbidez NTU    

Contagem de Bactérias UFC/mL    

Coliformes fecais 
P/A em 
100mL 

200   

Coliformes totais 
P/A em 
100mL 

200   

 

Análise Pluviométrica 

Um aspecto muito importante para avaliação da qualidade hidroquímica do aquífero 

livre é o índice pluviométrico atuante na região, uma vez que este fator tem grande 

influência no volume de água do aquífero, controlando desta forma, a variação das 

concentrações dos parâmetros monitorados.  

 

Os dados indicam que em relação à chuva mensal acumulada ao longo do ano de 2009 

(até o mês de setembro), durante os meses de janeiro a abril constituiu-se o período de 

maior pluviosidade do ano, já a maior época de estiagem aconteceu entre os meses de 

maio a agosto, com o menor índice pluviométrico do ano ocorrendo em agosto, como 

exposto no gráfico de chuva acumulada mensal, Figura 4.2.5-21. 

 

 

Figura 4.2.5-21: Chuva 
Acumulada Mensal 

Durante o Ano de 2009 
até o Mês de Setembro 
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Análise dos Parâmetros Monitorados 

A seguir é apresentada uma discussão das oscilações nos valores dos parâmetros 

avaliados ao longo das campanhas de monitoramento, e que consiste em uma 

interpretação da qualidade hidroquímica do aquífero livre. Particularmente, essa 

discussão foi direcionada para os parâmetros que apresentaram as variações mais 

expressivas, e com oscilação relacionada aos índices de precipitação pluviométrica.  

 

É importante destacar que um parâmetro fundamental do monitoramento da qualidade 

da água subterrânea, quando da implantação de uma Unidade de Tratamento de 

Petróleo, é o teor de óleos e graxas. Durante todo o período analisado, os dados 

coletados apresentaram valores bem abaixo do máximo permitido proposto na 

resolução CONAMA 396/2008. O monitoramento contínuo da qualidade da água 

subterrânea permitirá acompanhar qualquer possível mudança nos teores de 

concentração desse parâmetro até a implantação da UTP. 

 

Os valores de pH não apresentaram variação temporal bem definida referente aos 

períodos chuvoso e de estiagem, nem uma variação espacial expressiva entre as 

localidades dos PMs monitoradas. Contudo, ao se comparar a média de todas as 

campanhas para cada Poço de Monitoramento (PM), constata se que o PM10 

apresentou teor mais elevado (pH 8,27). Os valores de pH no aquífero livre podem ser 

influenciados pelas espécies hidrolisáveis de matéria orgânica. 

 

Os resultados das concentrações de sódio no decorrer dos meses monitorados sugerem 

que este parâmetro apresenta uma variação sazonal, com um dos períodos de menores 

teores observados ocorrendo durante a estação de verão (dezembro e janeiro).  

 

De maneira similar ao sódio, os dados de cloreto sugerem oscilação dos níveis de 

concentração com influência pelos períodos de estiagem e chuva. Observa-se que na 

estação de verão foram detectados menores valores de concentração.  
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De maneira similar à variação do sódio e cloreto, os dados de condutividade sugerem 

uma oscilação sazonal relacionada aos períodos de estiagem e chuvoso. Mas, de 

maneira oposta à tendência dos íons, os teores de condutividade tendem a aumentar no 

período de inverno (estiagem nos meses de junho, julho e agosto), e diminuir no 

período chuvoso (dezembro, janeiro, fevereiro).  

 

Uma explicação plausível para esta variação estaria relacionada à lixiviação e transporte 

de íons salinos (procedentes do sedimento nas camadas superficiais do solo) para o 

aquífero livre no período chuvoso, e assim contribuindo para o aumento da sua 

concentração. Mas, devido ao aporte de água doce para o aquífero ocorreria à diluição 

da condutividade. Por outro lado no período de estiagem, com a redução do volume de 

água e abaixamento do nível do aquífero livre, a condutividade do meio tenderia a 

aumentar. 

 

O aumento do nível de condutividade associado à diminuição relativa de concentração 

dos íons sódio e cloreto sugere a presença desses íons na forma de sais não 

hidrolisáveis.  

 

Considerações Finais 
 

A comparação dos resultados dos parâmetros monitorados, obtidos nas campanhas de 

julho, agosto e setembro de 2009, em relação às campanhas pretéritas indicou que as 

variações dos níveis de concentração ocorreram na mesma ordem de magnitude que as 

campanhas anteriores. 

 

A avaliação dos dados, obtidos até esta fase do PMAquifero, indica ausência de 

impacto no aquífero livre decorrente das atividades do empreendimento, e com 

elucidação dos teores dos níveis naturais dos parâmetros mensurados. Estes valores 

servirão de níveis baseline para futuro monitoramento quando da fase de operação das 

atividades portuárias.  
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A avaliação dos resultados também indicou a presença de gradientes sazonais e 

espaciais dos PMs, respectivamente, com tendência de variação dos níveis de 

concentração de alguns parâmetros entre os períodos de estiagem e chuvoso e entre os 

pontos de monitoramento. A oscilação sazonal aparentemente contribuiu para variação 

dos níveis de condutividade, e íons constituintes da salinidade como sódio e cloretos. 

Salienta-se que além da influência do gradiente hidráulico para a distribuição dos íons 

salinos, estes também apresentam interações químicas com a superfície das partículas 

(reações de sorção/desorção), e com isso não se encontram na forma hidrolisável, e 

verdadeiramente dissolvidos na água subterrânea. 

 

Até o presente momento os dados dos parâmetros químicos, físicos-químicos, e 

bacteriológicos podem ser considerados referência para caracterizar a linha de base do 

aquífero livre monitorado. Esta interpretação é corroborada pela ausência de atividades 

nas obras do empreendimento que contribuíssem para alteração da qualidade 

hidroquímica do lençol freático. 

 

4.2.6 Comportamento da Morfologia Costeira  

 

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 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. 

 

A análise morfodinâmica faz parte do programa de Monitoramento da Morfologia 

Costeira, que integra a linha de ação do Controle da Qualidade Ambiental, executado 
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pela Ecologus Engenharia Consultiva Ltda., em atendimento às condicionantes 

estabelecidas na Licença de Instalação (LI nº FE012725), relativa a fase 1 de 

construção do Porto do Açu. O estudo a seguir apresenta dados consolidados e 

resultados de interesse ao empreendimento objeto deste EIA Complementar, 

constando sua descrição completa no EIA do Pátio Logístico do Porto do Açu. Na 

análise do segmento praial que abrange as praias da Barra do Açu (São João da Barra, 

RJ), observa-se o monitoramento da dinâmica sedimentar, em relação à variabilidade 

morfológica e aos principais parâmetros oceanográficos. O monitoramento abrange o 

período de novembro de 2007 a outubro de 2008, perfazendo um total de 36 perfis 

transversais (M01 a M36).  

 

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. 

 

Segundo 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 frequência de ventos de Nordeste na 

região e, consequentemente, predomínio das ondas de mesma direção, o transporte 

litorâneo no flanco Sul 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. 

 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-88 

De acordo com MUEHE & VALENTINI (1998) o trecho do litoral referente à área 

estudada 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. 

 

No intuito de avaliar as variabilidades morfológicas e sua influência sobre a área que 

será instalada a tubulação para transferência de petróleo entre a UTP e os terminais 

marítimos, no presente estudo serão apresentados os resultados do monitoramento 

relativos apenas aos perfis adjacentes à essa tubulação. Essa tubulação será enterrada 

no subsolo marinho e será implantada paralelamente e a cerca de 100m da ponte de 

acesso, cruzando a parte ativa da praia entre os perfis M22 e M25. 

 

A coleta de amostras de sedimentos e o levantamento dos perfis topográficos da praia 

foram realizados a uma distância de aproximadamente 100 m da linha d’água de 

preamar e com espaçamento de 400m entre cada um dos perfis. No Quadro 4.2.6-1 

tem-se a localização dos perfis M22 a M25. 

 

QUADRO 4.2.6-1: LOCALIZAÇÃO DOS PERFIS LEVANTADOS 

PERFIL 
TOPOGRÁFICO 

COORDENADAS UTM COTA 
VERTICAL (M) (S) (N) 

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 

 

 

A)  Dados Meteorológicos 

 

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 
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ondas menos esbeltas, de menores alturas e períodos mais longos, transportam os 

sedimentos dos bancos em direção à praia (HOEFFEL, 1998).  

 

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. 

 

B)  Dados Sedimentológicos 

 

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 

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 todos os 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 
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encontrado nas amostras. Já a presença de areia fina nas amostras da berma é 

praticamente nula para todo o período amostrado. As concentrações de sedimentos 

finos (silte e argila) não ultrapassam o valor de 40g/kg em todas as amostras da berma 

e observa-se também a presença de concentrações maiores de argila nos perfis em 

janeiro de 2008.  

 

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, representando a quase totalidade do sedimento encontrado na 

amostra dos perfis. Destaca-se também a ausência, ou muito baixa concentração de 

areia fina nos perfis estudados para todo o período de monitoramento. 

 

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 

do período de novembro de 2007, que, assim como nas amostras da berma, apresenta 

uma concentração entre 10 e 30g/kg para todos os perfis.  

 

As concentrações de argila, por sua vez, variam de forma homogênea para todos os 

perfis no decorrer do monitoramento. A amostragem de novembro de 2007 apresenta 

valores de concentração variando entre 3 e 20g/kg para todos 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, assim como observado nas amostras da 

berma. No período 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. 

 

Nas amostras coletadas na antepraia adjacente a 1 m de profundidade (Amostra 3) 

também ocorre predomínio da areia grossa, porém, sensíveis quedas de suas 



 
 
 

 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Pátio Logístico e Operações Portuárias - Porto do Açu  
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.2-91 

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.  

 

Em relação às concentrações de silte, os perfis da campanha de novembro de 2007 

apresentaram as maiores concentrações, entre 3 e 17g/kg. Estas amostras seguem a 

mesma tendência observada, nas amostras de berma e de face de praia, de diminuição 

da concentração de silte ao longo do período amostrado. Já em relação à argila 

observa-se inicialmente uma tendência de aumento de suas concentrações entre 

novembro de 2007 e 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 comparar os dados 

e, assim determinar com precisão quais variações ocorrem de maneira natural e quais 

podem ser causadas pelo empreendimento. 

 

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).  

 

Os resultados dos levantamentos topográficos são agrupados inicialmente por perfil e, 

posteriormente, comparados por campanhas consecutivas, de forma a se ter uma 
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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.  

 

Durante todo o período monitorado, observou-se que o perfil M22 se caracteriza por 

ser um perfil estável, constituindo uma face de praia íngreme que se estende de forma 

contínua em direção ao mar (Figura 4.2.6-1). 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. 
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Figura 4.2.6-1: Variações Morfológicas no Perfil M22 ao Longo das Doze Campanhas Realizadas. 
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Assim como o perfil anterior, o perfil M23 também expressa sua estabilidade através de 

variações morfológicas de pequena magnitude (Figura 4.2.6-2). 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. 
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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 4.2.6-3). 

 

Figura 4.2.6-2: Variações Morfológicas no Perfil M23 ao Longo das Doze Campanhas Realizadas. 
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Figura 4.2.6-3: Variações Morfológicas no Perfil M24 ao Longo das Doze Campanhas Realizadas 

 

 

Destaca-se no perfil M25 uma tendência à acumulação de sedimentos ao longo do 

período em estudo (Figura 4.2.6-4). Esse perfil caracteriza-se 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. 
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Figura 4.2.6-4: Variações Morfológicas no Perfil M25 ao Longo das Doze Campanhas Realizadas 

 

D) Considerações Finais 

 

A partir dos dados sedimentológicos pode-se inferir que, as amostras de berma, face de 

praia e antepraia possuem concentrações mais altas de areia grossa, em detrimento das 

areias finas, do silte e da argila. Observou-se também, nas amostras estudadas (M22 a 

M25), a ausência de areia fina e uma pequena presença de argila nos três 

compartimentos da praia. 

 

Identifica-se o fato 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 no final do período de monitoramento. 

 

As análises dos perfis topográficos demonstraram que os perfis estudados apresentam-

se estáveis. Os resultados das campanhas realizadas evidenciam mudanças 

morfológicas sofridas, de forma geral, pelos perfis em diferentes escalas espaciais. 
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Porém, as variações morfológicas observadas podem estar relacionadas com a variação 

no padrão de 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, situação que não acontece com relação à instalação da 

tubulação de petróleo, já que esta estará completamente enterrada, e não afetará, 

portanto, o estado morfodinâmico de praia estudada.  

 

4.2.7 Caracterização do Sedimento da Área de Influência Direta 

 

Atualmente há uma intensa produção de dados ambientais na área do Porto do Açu, 

destinados a atender as exigências dos Licenciamentos Ambientais dos 

empreendimentos que estão sendo implantados na região. Em vista disso a qualidade 

sedimentar da área estudada encontra-se bem detalhada em diversos trabalhos (CAL, 

2006; WASSERMAN, 2008; AQUAMODELO, 2008; ECOLOGUS, 2008). Ressalta-

se que estes estudos foram essenciais para a estruturação do presente documento, 

sendo utilizados como base para a confecção deste EIA e da caracterização 

apresentada nesta Seção. 

 

Além destes trabalhos pretéritos, o presente estudo contou ainda com os dados 

obtidos na execução de uma campanha de caracterização da qualidade do sedimento na 

área marítima diretamente afetada pelo empreendimento. O referido trecho 

monitorado está localizado na porção submersa onde será enterrada a tubulação de 

petróleo para transferência de petróleo entre a UTP e os píeres TELIQ e TMULT.  

 

Conforme apresentado anteriormente, a batimetria da região próxima à costa da Barra 

do Açu é caracterizada por uma extensa “plataforma”, na qual a isóbata de 20,0 m 

alcança uma distância de 34,0 km da costa, chegando a atingir ainda distâncias de até 

45,0 km em frente à estação de Grussaí (AQUAMODELO, 2008). 
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Em função da constância batimétrica na plataforma continental local, além de 

considerar os recentes dados levantados na região (AQUAMODELO, 2008; 

ECOLOGUS, 2008), é possível inferir que as características sedimentares locais 

tendem a variar muito pouco. Assim sendo, o sedimento encontrado na área estudada 

apresenta uma grande homogeneidade nas suas características, seja na composição 

geoquímica, seja na textura granulométrica. 

 

O estudo desenvolvido pela ECOLOGUS (2008) no entorno da área em questão 

revelou que uma característica marcante dos sedimentos da região é o predomínio de 

areias sobre todas as outras frações granulométricas. A proporção de areias (de grossa a 

fina) nas amostras chega a ser de 90 %, enquanto que os 10% restantes correspondem 

à fração de argila e de silte. 

 

Este mesmo trabalho da ECOLOGUS (2008) relatou que o nível de concentração de 

todos os elementos traço analisados estavam bem abaixo do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA No 344/04 para o Nível 1. Quanto aos pesticidas 

organoclorados, PCB´s e HPA´s, as concentrações apresentaram-se menores que o 

limite de quantificação do método empregado e, consequentemente, bem abaixo dos 

limites preconizados pela Resolução Seguindo esta mesma tendência os valores 

encontrados para o Carbono Orgânico Total (COT) e nutrientes apresentaram-se 

abaixo dos valores orientadores estabelecidos pela referida resolução. Tal fato sugere 

que a área em questão não está sofrendo nenhuma influência antrópica, quando se 

avalia os indicadores de contaminação química. 
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4.3 MEIO BIÓTICO 

 

O presente diagnóstico complementa o estudo apresentado no EIA original do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2008), no intuito de avaliar as 

interferências sobre o meio biótico, decorrentes da alteração de projeto pretendida para 

implantação de uma Unidade de Tratamento de Petróleo – UTP na mesma área 

prevista  naquele EIA, para no futuro receber e estocar grãos. 

 

Desta forma, o estudo contempla a caracterização a biota presente na Área de 

Influência do empreendimento, focando aspectos descritivos e compartimentos que 

poderão ser alterados ou potencialmente afetados pelas novas atividades. 

 

4.3.1 Ecossistemas Terrestres 

 

4.3.1.1 Introdução 

 

Os ecossistemas terrestres considerados no recorte espacial abrangido no presente 

estudo incluem apenas a parte aquática da lagoa do Veiga, que se insere na Área 

Diretamente Afetada (ADA) e a parte aquática da lagoa de Iquipari, incluída na Área de 

Influência Direta (AID) do empreendimento. 

 

A lagoa do Veiga inclui-se na ADA por estar integrada ao sistema de drenagem pluvial 

do Porto, e a partir dela extravasar para o mar. A lagoa de Iquipari inclui-se na AID 

por estar sujeita a potenciais efeitos diretos e indiretos do empreendimento, dada a sua 

localização na vizinhança imediata do terreno de implantação do mesmo. 

 

As modificações em tela não implicam em ampliação de áreas de supressão de 

vegetação, por estarem inseridas na área de intervenção direta já autorizada pela 

Licença de Instalação Nº IN001099/2009 do empreendimento original. 
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Por este motivo, no que tange a fauna terrestre e cobertura vegetal, considera-se que 

alteração pretendida não resultará em impactos adicionais àqueles já avaliados no EIA 

original, portanto esses ecossistemas não serão descritos neste EIA Complementar, 

contudo encontram-se amplamente caracterizados no EIA e detalhados no Plano 

Básico Ambiental (PBA) do projeto original. Assim sendo, apresentam-se a seguir 

apenas a caracterização consolidada da biota aquática desses ambientes lagunares, os 

quais também constam integralmente no referido PBA.  

 

No contexto deste diagnóstico, ressalta-se a existência do Programa de Monitoramento 

da Fauna Terrestre (Processo nº 02022002950/2009; Autorização nº 30/10) e do 

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (Processo nº 02022002951/2009; em 

análise pelo IBAMA), integrantes do processo de licenciamento do Pátio Logístico e 

que contemplam estudos e análises faunísticas para a região do empreendimento 

conforme apresentada no Plano Básico Ambiental do Pátio Logístico e Operações 

Portuárias (ECOLOGUS, 2009). 
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A) Lagoa do Veiga 

 

A caracterização da lagoa do Veiga (ADA) foi feita através de um inventário das 

comunidades planctônicas e de ictiofauna que atende à condicionante 5.19 da LP 

n°000651 do projeto do Pátio Logístico e Operações Portuárias e foi apresentada no 

Anexo 1-5 do Plano Básico Ambiental (PBA) do Pátio Logístico. 

 

 Plâncton da Lagoa do Veiga 

 

 Fitoplâncton 

 

 A caracterização da comunidade fitoplanctônica identificou 18 táxons, 

distribuídos em 6 classes: Bacillariophyceae (diatomáceas), Cyanophyceae 

(cianobactérias), Chlorophyceae (clorofíceas), Chrysophyceae (crisofíceas) e 

Dinophyceae (dinoflagelados). 

 

 No conjunto as Cyanophyceae foram os organismos mais abundantes e com 

maior riqueza de espécies (Figura 4.3.1-1). 
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Figura 4.3.1-1: Representatividade dos Diferentes Táxonsa  
de Fitoplâncton. 
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 Zooplâncton 

 

 Através da composição do zooplancton apresentado no Quadro 4.3.1-1, pode-se 

verificar a contribuição dos táxons marinhos na fauna local, denotando a 

ocorrência de prováveis eventos de conexão com sistema eualino. 

 

QUADRO 4.3.1-1: COMPOSIÇÃO E NÚMERO DE ESPÉCIES COLETADAS 

TÁXONS Nº TOTAL IDENTIFICADO 

Rotífera  

Brachionus plicatilis 786 

Brachionus rotundiformis 498 

Lecane Bulla 2100 

Lepadella patella 3400 

Cladocera  

Alona cf. monacontha 98 

Ceriodaphnia cornuta 133 

Copepoda  

Calanoida naupilli 190 

Cyclopoida nauplii 340 

Cyclopoida copepodids 500 

Outros  

Polychaeta 30 

Bivalvia veligers 38 

 

 Ictiofauna da Lagoa do Veiga 

 

Segundo BIZERRIL & PRIMO (2001) a lagoa do Veiga já esteve unida à lagoa do 

Açu. O mesmo autor cita que as lagoas Salgada, Açu, Iquipari, Grussaí e Veiga 

formam um sistema semi-isolado ao nordeste da bacia. Isso justifica a similaridade 

da ictiofauna da área de estudo com a fauna do restante da bacia. 

 

Segundo dados coletados, são observados na lagoa do Veiga nove espécies de 

peixes, 6 famílias e 4 ordens (Quadro 4.3.1-2). Todas nativas da região e nenhuma 

está na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção ou mesmo pode ser 
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considerada endêmica do local. Não há registro de qualquer espécie reofílica, sobre-

explotada ou rara. O tamboatá Hoplosternum littorale, encontrado na lagoa, não é 

nativo da região e pode ser considerado exótico. 

 

Apenas a traíra Hoplias malabaricus tem alguma importância como espécie cinegética. 

A espécie provavelmente ocorre nas outras lagoas que existem na Barra do Açu, e é 

apreciada na pesca artesanal de subsistência praticada por moradores locais. A pesca 

do lambari (Astyanax spp.) também é praticada. A Figura 4.3.1-2 apresenta as 

espécies encontradas na lagoa do Veiga. 

 

QUADRO 4.3.1-2: ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA COLETADA NA LAGOA DO VEIGA. 
NAT = ESPÉCIE NATIVA. EXO = EXÓTICA. 

TÁXON NOME COMUM STATUS 

Ordem Characiformes   

Família Erythrinidae   

Hoplias malabaricus  Traíra NAT 

Hoplerythrinus unitaeniatus Morobá NAT 

Família Curimatidae   

Cyphocharax gilbert  Saíru NAT 

Família Characidae   

Astyanax sp. Lambari  

Hyphessobrycon sp. Lambari  

Ordem Cyprinodontiformes   

Família Poeciliidae   

Poecilia vivipara  Barrigudinho NAT 

Ordem Siluriformes   

Família Callichthyidae   

Hoplosternum littorale  Tamboatá EXO 

Ordem Perciformes   

Famíla Cichlidae   

Australoheros facetum  Acará-ferreiro NAT 

Geophagus brasiliensis  Acará NAT 
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Figura 4.3.1-2: Espécies da Ictiofauna Coletada na Lagoa do Veiga.  
A) Hoplerythrinus unitaeniatus. B) Hoplosternum littorale. C) Hoplias malabaricus.  

D) Geophagus brasiliensis. E) Cyphocharax gilbert. F) Astyanax sp. 
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A ictiofauna da lagoa do Veiga não exibiu endemismos locais ou regionais, apenas as 

espécies de peixes amplamente distribuídas no Estado do Rio de Janeiro, sendo muitas 

das espécies encontradas presentes em praticamente todo o sudeste brasileiro. 

 

B) Lagoa de Iquipari 

 

A lagoa de Iquipari (AID) é uma lagoa costeira, formada por depósitos de sedimentos 

flúvio marinhos durante o Quaternário, localizada na Baixada Litorânea no Norte do 

Estado do Rio de Janeiro, com paisagem dominada pela agropecuária e vegetação 

nativa de restinga. 

 

A região apresenta paisagem muito alterada pelas sucessivas obras de drenagem 

realizadas por órgãos públicos e privados, para uso na lavoura canavieira, em pastagens 

e para expansão urbana. Para compreender a dinâmica do ecossistema da região é 

necessário o conhecimento do passado histórico da sua ocupação humana. 

 

De uma forma geral, pode-se dizer que a parte mais distal da lagoa de Iquipari possui o 

metabolismo dominado por macrófitas aquáticas e macroalgas submersas. A porção 

mais proximal, perto da barra, é dominada por atividade fitoplanctônica, que apresenta 

um metabolismo mais acelerado e maior eficiência na assimilação dos nutrientes 

dissolvidos. 

 

Durante a abertura da barra de areia, ocorre uma grande perda de nutrientes e 

biomassa, mas a lagoa rapidamente retorna às condições hidroquímicas iniciais. O 

grande aumento da biomassa fitoplanctônica sugere a capacidade de recuperação da 

cedeia alimentar causada pela abertura da barra. 

 

A ornitofauna da região da lagoa de Iquipari tem em seu registro 16 ordens, 37 famílias 

e 90 espécies. Da avifauna aquática observada na lagoa de Iquipari, o atobá-pardo Sula 

leucogaster e o tesourão Fregata magnificens da ordem Pelacaniformes, são os pelicanos e 
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fragatas, aves aquáticas de médio a grande portes que se alimentam de peixes, 

cefalópodes e crustáceos. 

 

 Bentos da Lagoa de Iquipari 

 

Para caracterizar a comunidade bentônica da Lagoa de Iquipari, foram utilizados 

como referência dados recentes apresentados por CUNHA (2009). O trabalho 

objetivou o estudo da estrutura da comunidade macrobentônica da Lagoa de 

Iquipari, com a justificativa da escassez de estudos abordando a fauna bentônica em 

ecossistemas aquáticos costeiros do Brasil. 

 

O delineamento amostral utilizado na pesquisa realizada por CUNHA (op. cit.) foi de 

coletas bimestrais. Os meses de realização da coletas foram os mais representativos 

das estações do ano, ocorrendo nos meses de julho/agosto de 2008 (inverno), 

outubro/novembro de 2008 (primavera), janeiro/fevereiro de 2009 (verão) e 

abril/maio de 2009 (outono). 

 

As amostragens foram feitas em tréplica, com auxílio de amostrador tipo Petersen, 

em três pontos diferentes, denominados 1, 2 e 3, sendo o ponto 1 o mais salino 

(mais próximo a barra), o ponto 2, considerado mesohalino e o ponto 3, 

oligohalino. O conteúdo de sedimento analisado foi de 2 litros. 

 

Durante o período analisado, apenas dois táxons foram observados, a espécie 

Heleobia australis (Gastropoda) e Polychaeta não identificado. A espécie mais 

abundante foi H. australis com 99,9% do total de indivíduos capturados. Outras duas 

espécies de gastrópodes, Nerita ascencionis e Natica canrena, no entanto, não fizeram 

parte da análise do macrobentos, sendo incluídas na fauna acompanhante pelo autor 

do estudo. 
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A abundância absoluta de indivíduos da espécie do gastrópode H. australis variou 

quando analisada mensalmente. O mês de novembro de 2008 apresentou a maior 

abundância (194.566 indivíduos). Um decréscimo na abundância absoluta de 

indivíduos foi observado em janeiro de 2009, provavelmente devido à abertura da 

barra ocorrida no início desse mês, causando um estresse ambiental na lagoa 

(Figura 4.3.1-3). 
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A partir de uma análise sazonal, a abundância média de indivíduos foi maior na 

primavera (14.378,01 indivíduos), com considerável decréscimo no verão (abertura 

da vaga) (3.161,75 indivíduos) e elevando-se novamente no outono (12.893,56 

indivíduos) (Figura 4.3.1-4). 

  

Figura 4.3.1-3: Abundância Absoluta de Indivíduos de H. Australis por Mês de 
Amostragem. 
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Em relação à análise do grupo dos poliquetas, a abundância absoluta de indivíduos 

apresentou expressiva variação mensal. Apenas nos meses de agosto e novembro de 

2008 e abril de 2009 foram observados representantes desse grupo (62, 25 e 7 

indivíduos, respectivamente). 

 

Em uma análise sazonal, observou-se que a abundância média dos poliquetas, 

diminuiu de 20,6 indivíduos no inverno para 8,3 na primavera, considerando o 

ponto 3 (ponto mais representativo numericamente). No verão, após a abertura da 

barra no mês de janeiro, os poliquetas não foram mais observados, reaparecendo no 

outono, no ponto 1 (Figura 4.3.1-5). 

 

Verificou-se que o ponto 1, próximo a barra da lagoa, apresentou-se pobre em 

organismos. No ponto 2, somente ocorreram poliquetas na primavera (6,6 

indivíduos) e, no ponto 3, ocorreu a presença de poliquetas somente nas estações do 

inverno e da primavera (20,6 e 1,6 indivíduos, respectivamente). 

  

Figura 4.3.1-4: Abundância Média de Indivíduos de H. Australis por 
Estação do Ano. 
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Um dos motivos prováveis para a diminuição da abundância média dos poliquetas 

em janeiro (verão) foi a abertura da barra. Entretanto, não foi possível inferir a 

queda brusca do número de indivíduos durante a primavera. 

 

Na análise da biomassa da macrofauna da Lagoa de Iquipari, somente a espécie 

H. australis foi utilizada. A biomassa média apresentou um decréscimo de valores de 

1.376,08 g e 1.656,69 g no inverno e na primavera, respectivamente, para 1.066,88 g 

no verão, após a abertura da barra. A estação do outono foi comparativamente a de 

maior biomassa, apresentando média de 2.442,05 g de biomassa de H. australis 

(Figura 4.3.1-6). 

  

Figura 4.3.1-5: Abundância Média Sazonal de Poliquetas por Ponto 
de Amostragem. 
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Quanto ao índice de Shannon-Weaver (H’), usado na deterimanação da diversidade 

de macrobentos na Lagoa de Iquipari, apresentou-se muito baixo, indicando um 

possível estresse ambiental e ser dominado por uma única espécie (Heleobia australis). 

Verificou-se que os valores de diversidade variaram entre 0,001 em novembro e 0,05 

em agosto. 

 

Segundo os resultados apresentados por CUNHA (2009), a Lagoa de Iquipari 

apresenta uma macrofauna pobre, ocupada basicamente por poliquetas e 

epecialmente pelo gastrópode Heleobia australis. 

 

Apesar de constituir um ecossistema não poluído, a lagoa vem sofrendo intenso 

estresse com consequente desequilíbrio ambiental, sugerindo-se como causa as 

sucessivas aberturas de barra. Este desequilíbrio pode ser demonstrado pelo 

domínio de uma única espécie, o Mollusca Gastropoda Heleobia australis. 

  

Figura 4.3.1-6: Biomassa Média em Gramas H. Australis  
por estação do ano. 
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 Ictiofauna da Lagoa de Iquipari 

 

Os peixes são comuns de ambientes dulcícolas e marinhos, com muita influência do 

rio Paraíba-do-Sul e de espécies do litoral do Rio de Janeiro. 

 

Segundo BIZERRIL & PRIMO (2001), estão registradas na bacia 6 (seis) ordens, 18 

famílias e 39 espécies de peixes (marinhas e dulcícolas). 

 

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. 

 

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 os caximbaus (Hartia loricariformes, Loricariichthys sp. e 

Rineloricaria sp.). O tamboatá (Callichtys callichtys) e sassá-mutema (Hoplosternum 

littorale) também ocorrem na região. 

 

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. 

 

Está registrado na área de estudo a espécie Brycon opalinus, considerada em perigo de 

extinção na categoria vulnerável, a mais branda de todas (MACHADO et al., 2005). 

A única espécie introduzida é o bagre-africano (Clarias gariepinus).  
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Segundo os autores acima, não estão registradas nenhuma espécie considerada 

sobre-explotada, endêmica ou rara. Durante a abertura da barra, em setembro de 

1996, foi realizado um estudo sobre a atividade pesqueira na lagoa e registraram as 

espécies Cyphocarax gilbert, Geophagus brasiliensis, Hoplias malabaricus, Hoplosternum 

litoralle, Astyanax bimaculatus, Astyanax fasciatus, Oligosarcus hepsetus, Loricariichthys sp. e 

Centropomus parallelus. (Figura 4.3.1-7). 

 

 

Figura 4.3.1-7: Peixes da Lagoa de Iquipari.  
A (Cyphocarax gilbert); B (Geophagus brasiliensis);  
C (Astyanax fasciatus); e D (Oligosarcus hepsetus).  
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4.3.2 Ecossistemas Marinhos 

 

4.3.2.1 Plâncton 

 

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, zooplâncton e 

ictioplâncton (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 das comunidades planctônicas para o presente estudo foi realizada em 

função das peculiaridades da área onde se realizará dragagem para constituir a 

trincheira marítima de assentamento dos dutos (Área Diretamente Afetada). 

 

O estudo foi desenvolvido a partir dos resultados obtidos em campanhas de 

monitoramentos executados pela Ecologus Engenharia Consultiva Ltda, em 

estações adjacentes ao píer do terminal. Desta forma, serão apresentados resultados 

obtidos com as quatro Campanhas de Monitoramento da Comunidade Planctônica 
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Marinha, realizadas até o presente, no contexto da implantação dos programas 

ambientais previstos na Licença de Instalação (LI Nº FE012725) do Porto do Açu. As 

campanhas de amostragem foram realizadas em novembro de 2007, junho de 2008, 

dezembro de 2008 e maio de 2009, respectivamente. 

 

Foram dimensionados para o monitoramento 18 estações de amostragem, no entanto, 

especificamente para este diagnóstico foram considerados somente os dados das 15 

estações de coleta mais próximas a área de dragagem da trincheira marítima para 

assentamento do duto. Serão considerados, portanto as estações do píer, da bacia de 

evolução e do canal de acesso. As coordenadas das estações de coleta são apresentadas 

no Quadro 4.3.2-1, e representadas graficamente na Figura 4.3.2-1. 

 

QUADRO 4.3.2-1: COORDENADAS DAS ESTAÇÕES 

DE COLETA (DATUM SAD 69). 

ESTAÇÃO 
COORDENADAS 

LESTE NORTE 

1P 293657 7587152 

2P 294510 7587130 

3P 295253 7587108 

4P 295319 7587743 

5P 295341 7588792 

6E 295625 7588879 

7C 296194 7588529 

8C 297112 7588048 

9C 298053 7587770 

10C 299475 7587293 

11C 300898 7586817 

12C 301655 7586520 

13C 302578 7586299 

14C 303732 7586129 

15C 305310 7585922 
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A análise da estrutura das comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas foi realizada 

utilizando-se os seguintes índices: riqueza taxonômica, densidade, equitabilidade e 

diversidade específica. 

 

A) Fitoplâncton 

 

A comunidade fitoplanctônica está representada por 8 divisões: Classe Bacillariophyceae 

(diatomácea), Dinophyceae (dinoflagelado), Classe Cyanophyceae (cianobactéria), Classe 

Crisoficeae (silicoflagelado, ebriídeo), Classe Prymnesiophyceae (cocolitoforídeo), Classe 

Euglenophyceae (euglenofícea), Classe Nostocophyceae (cianobactérias), Classe Ebriophyceae 

(ebriídeos), bem como alguns organismos ciliados que foram reunidos em dois grupos à 

parte denominados “Ciliados aloricados” e “Tintinídeos”. 

 

Figura 4.3.2-1: Disposição das Estações de Coleta. 
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No que diz respeito à riqueza de táxons, observada na Figura 4.3.2-2, os maiores 

valores são observados nas 2ª e 3ª campanhas, enquanto os menores são observados na 

1ª campanha. Os valores de riqueza taxômica variaram entre 13 táxons na estação 3P, 

1ª campanha a 51 táxons observados na estação 12C na 2ª campanha. 
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O levantamento taxonômico apresentou as diatomáceas como o grupo mais 

representativo nas estações de coleta, contribuindo com até 99% da composição das 

amostras na 3ª campanha, evidenciando a dominância deste grupo neste ambiente 

(Figura 4.3.2-3). De acordo com SANTIAGO et al. (2004), a predominância das 

diatomáceas vem sendo constatada mundialmente, em diversos ecossistemas costeiros. 

 

Figura 4.3.2-2: Riqueza Taxonômica por Estação de Coleta, nas 
Campanhas Realizadas. 
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Os valores de densidade celular, avaliada através da contagem do número de células 

fitoplanctônicas são apresentados na Figura 4.3.2-4. Observa-se uma elevada 

densidade fitoplanctônica na 3ª campanha em relação às demais. Este florescimento 

fortemente observado na 3ª campanha se caracterizou especialmente pela abundância 

de espécies de diatomáceas do gênero Chaetoceros. 
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Figura 4.3.2-4: Densidade Celular do Fitoplâncton por Estações de Coleta. 

 

Figura 4.3.2-3: Distribuição dos Grupos Taxonômicos de Fitoplâncton 
Identificados. 
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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). 

 

Das espécies mais representativas quantitativamente podemos destacar as diatomáceas, 

Chaetoceros decipiens, Chaetoceros affinis, Chaetoceros curvisetus, Asterionellopsis glaciali, 

Asterionellopsis glaciali, Coscinodiscus spp., Thalassionema nitzschioides, Thalassionema 

frauenfeldii, Cylindrotheca closterium e exemplares da família Rhaphoneidaceae A. Pode-se 

citar, também com grande representatividade numérica, o gênero Gymnodiniales do 

grupo dos dinoflagelados. 

 

Das espécies mais representativas quantitativamente, Coscinodiscus spp. e Cylindrotheca 

closterium possuem efeitos potencialmente nocivos por causarem anoxia devido ao 

excesso de biomassa que é decomposta por bactérias em períodos de florações. Além 

disso, pode ocorrer consumo excessivo de oxigênio pelas algas durante a respiração 

(PROCOPIAK et al., 2006). Além desta, as espécies Cerataulina pelagica e Skeletonema 

costatum também apresentam esse efeito e apesar de não estarem entre as mais 

significativas quantitativamente, foram observadas em grande parte das amostras em 

todo período amostrado. Outras espécies são consideradas potencialmente nocivas, 

por sua produção de toxinas, como a Pseudo-nitzschia spp., mais uma vez observada nas 

amostras analisadas, porém em baixa densidade. 

 

Os valores de equitabilidade1, de modo geral, apresentaram-se abaixo de 0,5, indicando 

não uniformidade entre os grupos taxonômicos presentes e as respectivas abundâncias 

relativas nas amostras das respectivas estações de coleta (Figura 4.3.2-5). 

                                                 
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). Quando todas as espécies em uma amostra são igualmente 
abundantes, esse índice deve assumir valor máximo, (1), e decresce tendendo a zero à medida que as abundâncias 
relativas das espécies divergirem desta igualdade. 
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Quanto à diversidade específica2, em uma análise geral, os maiores valores foram 

observados durante a 4ª campanha. A diversidade apresentou variação entre 0,73 

bits.cel-1 na estação de coleta 12C na 1ª campanha e 3,37 bits.cel-1 também na estação 

12C na 4ª campanha (Figura 4.3.2-6). O índice de diversidade no local estudado, de 

forma geral, variou entre baixa e média. 
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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). 

Figura 4.3.2-5: Equitabilidade do Fitoplâncton por Estações de Coleta. 

Figura 4.3.2-6: Diversidade do Fitoplâncton por Estações de Coleta. 
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Os valores do índice de diversidade obtidos para a área de amostragem caracterizam a 

região como uma área costeira, corroborando a natureza da comunidade 

fitoplanctônica encontrada. 

 

B) Zooplâncton 

 

Os resultados obtidos na análise quali-quantitativa do zooplâncton da área amostrada, 

apontam os copépodas como o grupo de maior representatividade quantitativa nas 

amostras analisadas, em comparação aos demais táxons observados. A contribuição 

deste táxon foi superior a 90% do total de táxons identificados em todo período 

estudado. 

 

A riqueza taxonômica apresentou-se praticamente uniforme entre as estações de coleta. 

Os valores mais elevados de riqueza taxonômica foram observados nas 2ª e 4ª 

campanhas e os valores mais reduzidos, na 1ª campanha (Figura 4.3.2-7). 
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Em relação à densidade de organismos, analisando todo o período estudado, pode-se 

observar que em média os maiores valores foram observados na estação 2P. Os valores 

Figura 4.3.2-7: Riqueza Taxonômica por Estação de Coleta. 
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da 3ª e 4ª campanhas foram expressivamente superiores aos valores das demais 

(Figura 4.3.2-8). 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1P 2P 3P 4P 5P 6E 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C

N
º 
o

rg
/m

³

Estações de coleta

1ª Campanha 2ª Campanha 3ª Campanha

4ª Campanha Média

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1P 2P 3P 4P 5P 6E 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C

N
º 
o

rg
/m

³

Estações de coleta

1ª Campanha 2ª Campanha 3ª Campanha

4ª Campanha Média

 

 
 
 

Das espécies mais significativas quantitativamente destacaram-se os copépodas Temora 

turbinata, Paracalanus Quasimodo, Paracalanus sp., Paracalanus crassirostris, Acartia lilljeborgi, 

Corycaeus giesbrechti, Centropages furcatus, Centropages velificatus, Oncaea venusta, e Clausocalanus 

furcatus. 

 

Quanto à equitabilidade, observou-se variação de 0,07 na 1ª campanha (estação 12C) a 

0,67 na 2ª campanha (estações 15C) (Figura 4.3.2-9). Exceto a 2ª campanha, os 

valores de equitabilidade, de modo geral, apresentaram-se abaixo de 0,5, indicando não 

uniformidade entre os grupos taxonômicos presentes e as respectivas abundâncias 

relativas nas amostras das respectivas estações de coleta. 

 

Figura 4.3.2-8: Densidade do Zooplâncton por Estação de Coleta. 
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Em relação ao índice de diversidade, os valores observados apresentaram-se entre 0,22 

bits.ind-¹ na 1ª campanha (estação 12C) a 3,58 bits.ind-¹ na 2ª campanha (estação 15C) 

(Figura 4.3.2-10). Os maiores valores foram observados durante a 2ª campanha, 

enquanto os menores foram observados na 1ª campanha. 
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Figura 4.3.2-9: Equitabilidade do Zooplâncton por Estação de Coleta. 

Figura 4.3.2-10: Diversidade do Zooplâncton por Estação de Coleta. 
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C) Ictioplâncton 

 

A análise da estrutura da comunidade do ictioplâncton 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. 

 

 Ovos de Peixes: 

 

 Rede de 500 µm 

 

As amostras de ovos de peixes analisadas, coletadas com rede de 500 µm, 

apresentaram a maior quantidade total de ovos durante a 1ª campanha. A estação 

1P apresentou número mais elevado de ovos durante todo período estudado 

(Quadro 4.3.2-2). 

 

Foram encontrados apenas ovos de Engraulidae (família da manjuba e da 

anchova) e de táxons que não puderam ser identificados. 

 
QUADRO 4.3.2-2: NÚMERO DE OVOS COLETADOS PELA REDE DE 500 µM 

POR ESTAÇÃO DE COLETA, NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

1P 127 29 184 90 430 

2P 36 21 143 26 226 

3P 13 91 123 12 239 

4P 46 71 94 17 228 

(continua) 
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     (continuação) 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

5P 130 111 124 27 392 

6E 118 28 124 22 292 

7C 127 81 134 23 365 

8C 101 71 162 30 364 

9C 169 135 49 76 429 

10C 61 49 6 67 183 

11C 49 13 24 9 95 

12C 17 11 2 0 30 

13C 70 26 31 15 142 

14C 147 36 8 126 317 

15C 159 24 25 0 208 

Total 1370 797 1233 540 3940 

 

A densidade de ovos de peixes, coletados com a rede de 500 µm apresentou-se 

mais elevada na 3ª campanha, principalmente nas estações 1P e 7C (Quadro 

4.3.2-3 e Figura 4.3.2-11). 

 
QUADRO 4.3.2-3: DENSIDADE DE OVOS COLETADOS PELA REDE DE 500 µM 

POR ESTAÇÃO DE COLETA, NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

1P 233,70 22,69 3628,12 79,76 3964,26 

2P 29,65 19,59 818,58 21,12 888,95 

3P 9,40 75,50 182,76 10,67 278,33 

4P 19,10 87,98 154,49 13,75 275,32 

5P 103,05 94,39 165,42 35,42 398,28 

6E 66,93 22,53 257,39 27,03 373,88 

7C 108,51 66,11 1676,58 24,57 1875,76 

8C 336,98 71,69 143,96 26,93 579,56 

9C 312,76 118,65 146,76 62,58 640,75 

10C 65,56 53,91 10,82 48,40 178,69 

11C 49,16 208,43 34,12 6,44 298,14 

12C 15,59 12,81 2,98 0,00 31,39 

13C 95,06 28,20 65,85 15,19 204,30 

14C 184,35 35,98 12,95 95,81 329,09 

15C 266,60 23,91 34,57 0,00 325,08 

Total 1896,41 942,37 7335,35 467,66 10641,79 
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Além de ovos de Engraulidae (família da manjuba e da anchova), foram 

encontrados também ovos de Trichiuridae (família do peixe-espada), entretanto, 

este último, somente na 2ª campanha. 

 

 Rede de 330 µm 

 

As amostras de ovos de peixes analisadas, coletadas com rede de 330 µm, 

apresentaram a maior quantidade total de ovos durante a 4ª campanha. A estação 

7C apresentou número mais elevado de ovos durante o período estudado 

(Quadro 4.3.2-4). 

 
Apenas os ovos da família Engraulidae foram identificados e separados dos 

demais, uma vez que a maioria dos peixes desta família produz ovos com 

formato elipsoidal (Breder, 1941), característica esta fundamental para separá-los 

das outras famílias de peixes. 

  

Figura 4.3.2-11: Densidade de Ovos Coletados com Rede de 500 µm. 
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QUADRO 4.3.2-4: NÚMERO DE OVOS COLETADOS PELA REDE DE 330 µM 
POR ESTAÇÃO DE COLETA NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

1P 54 50 171 79 354 

2P 31 16 160 21 228 

3P 42 92 81 23 238 

4P 38 121 86 24 269 

5P 147 114 79 40 380 

6E 90 94 107 58 349 

7C 200 110 148 108 566 

8C 178 95 32 128 433 

9C 152 108 23 183 466 

10C 28 110 20 141 299 

11C 12 23 7 142 184 

12C 8 17 7 68 100 

13C 37 48 23 128 236 

14C 121 47 6 272 446 

15C 173 40 32 30 275 

Total 1311 1085 982 1445 4823 

 
A densidade de ovos de peixes, coletados com a rede de 330 µm apresentou-se 

mais elevada na 3ª campanha, principalmente nas estações 1P, 7C e 9C (Quadro 

4.3.2-5 e Figura 4.3.2-12). 

 
QUADRO 4.3.2-5: DENSIDADE DE OVOS COLETADOS PELA REDE DE 330 µM 

POR ESTAÇÃO DE COLETA, NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

1P 93,94 96,30 2473,45 111,45 2775,14 

2P 24,21 30,82 512,68 23,10 590,81 

3P 28,19 177,20 166,77 32,19 404,35 

4P 34,35 233,06 232,92 29,05 529,38 

5P 105,93 219,57 170,75 98,88 595,14 

6E 48,36 181,05 183,42 107,31 520,15 

7C 160,52 211,87 384,35 287,70 1044,44 

8C 374,99 182,98 44,42 138,04 740,43 

9C 369,89 391,00 52,95 205,27 1019,11 

10C 25,18 211,87 38,11 570,96 846,12 

11C 10,45 44,30 12,56 89,89 157,20 

12C 6,78 32,74 14,67 95,17 149,36 

13C 28,96 92,45 63,82 241,73 426,96 

(continua) 
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(continuação) 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

14C 197,49 90,53 15,41 306,48 609,90 

15C 271,21 77,04 69,07 47,06 464,38 

Total 1780,43 2272,79 4435,36 2384,29 10872,86 
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Conforme observado na rede de 500 µm, na rede de 330 µm também foram 

encontrados ovos de Trichiuridae (família do peixe-espada), durante a 2ª 

campanha, além de ovos de Engraulidae (família da manjuba e da anchova). 

 

 Larvas de Peixes: 

 

 Rede de 500 µm 

 

O número total de larvas coletadas com rede de 500 µm, observado na 3ª 

campanha amostral (3.723) foi a mais significativa entre as demais campanhas 

realizadas. As estações 1P, 3P e 2P apresentaram a maior quantidade de larvas de 

peixes, respectivamente, ao longo do período analisado (Figura 4.3.2-13). 

 

Figura 4.3.2-12: Densidade Total de Ovos Coletados  
com Rede de 330 µm. 
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Nas amostragens com rede de 500 µm, as larvas contabilizadas estiveram 

distribuídas em 16 famílias: Engraulidae, Blenniidae, Gerreidae, Haemulidae, 

Sciaenidae, Monacanthidae, Clupeidae, Pristigasteridae, Syngnathidae, Carangidae, 

Gobiesocidae, Gobiidae, Microdesmidae, Paralichthyidae, Achiridae e 

Ophidiidae. 

 

As larvas pertencentes à família Engraulidae contribuíram com a maior 

porcentagem em relação ao total de larvas identificadas, em todas as campanhas 

realizadas, seguida da família Sciaenidae (Figura 4.3.2-14). 
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Figura 4.3.2-13: Número de Larvas Coletadas com Rede de 500 µm,  
por Estações de Coleta, nas Campanhas realizadas 

 

Figura 4.3.2-14: Porcentagem das Famílias, das Amostras 
Coletadas com Rede de 500 µm, nas Campanhas Realizadas. 
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Das espécies identificadas, contribuíram com maior expressividade quantitativa 

Chloroscombrus chrysurus (palombeta - família Carangidae) e Cynoscion sp. (família 

Sciaenidae). 

 

De acordo com os resultados obtidos no período analisado, a densidade total de 

larvas de peixes na região de estudo apresentou grande variação entre as 

campanhas. A maior densidade total de larvas ocorreu na 2ª campanha. Cabe 

ressaltar que nas estações localizadas mais próximas à costa foram identificadas as 

maiores densidades de larvas, especialmente a estação 1P (Quadro 4.3.2-6 e 

Figura 4.3.2-15). 

 

QUADRO 4.3.2-6: DENSIDADE DE LARVAS COLETADAS PELA REDE DE 500 µM 
POR ESTAÇÃO DE COLETA, NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

1P 14,72 393,48 27,76 275,09 711,05 

2P 5,77 579,41 16,08 58,93 660,19 

3P 3,62 556,69 1,49 30,94 592,73 

4P 0,83 235,43 1,64 8,26 246,17 

5P 0,79 390,30 0,00 31,08 422,17 

6E 5,11 288,85 1,15 13,57 308,68 

7C 5,13 407,27 0,00 14,70 427,09 

8C 11,53 179,74 2,67 20,14 214,07 

9C 4,64 178,41 3,00 42,51 228,56 

10C 0,00 8,80 0,00 42,00 50,80 

11C 0,00 32,07 1,42 18,62 52,11 

12C 0,00 8,15 0,00 0,00 8,15 

13C 4,07 13,02 0,00 31,32 48,41 

14C 0,63 2,00 1,62 22,65 26,89 

15C 0,84 8,97 0,00 41,36 51,17 

Total 57,67 3282,57 56,83 651,17 4048,24 
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 Rede de 330 µm 

 

O número total de larvas coletadas com rede de 330 µm, observado na 2ª 

campanha amostral (6.766) foi a mais significativa entre as demais campanhas 

realizadas. As estações 3P, 2P e 5P apresentaram a maior quantidade de larvas de 

peixes, respectivamente, ao longo do período analisado (Figura 4.3.2-16). 
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Figura 4.3.2-16: Número de Larvas Coletadas 
com Rede de 330 µm, por Estações de Coleta, nas Campanhas realizadas 

Figura 4.3.2-15: Densidade Total de Larvas Coletadas  
com Rede de 500 µm, nas Campanhas Realizadas. 
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Nas amostras coletadas com a rede de 330 µm, foi possível identificar 18 táxons 

de larvas de peixe distribuídos nas famílias Engraulidae, Blenniidae, Gerreidae, 

Haemulidae, Sciaenidae, Clupeidae, Pristigasteridae, Atherinopsidae, 

Syngnathidae, Carangidae, Pomacentridae, Gobiidae, Microdesmidae, 

Trichiuridae, Paralichthyidae, Achiridae, Ophidiidae e Serranidae. 

 

Na rede de 330 µm também foram identificadas, em maior quantidade, larvas das 

famílias Engraulidae (família da manjuba e da anchova) e Sciaenidae (família da 

corvina) (Figura 4.3.2-17). 
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Dos táxons mais representativos quantitativamente, contribuíram com maior 

expressividade espécies não identificadas dos gêneros Stellifer e Cynoscion (ambos 

pertencentes à família Sciaenidae). 

 

De acordo com os resultados obtidos no período analisado, a maior densidade de 

larvas ocorreu na 2ª campanha. As estações localizadas mais próximas à costa 

apresentaram as maiores densidades de larvas, especialmente as estações 2P e 3P 

(Quadro 4.3.2-7 e Figura 4.3.2-18). 

  

Figura 4.3.2-17: Porcentagem de Famílias, das Amostras Coletadas 
com Rede de 330 µm, nas campanhas realizadas. 
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QUADRO 4.3.2-7: DENSIDADE DE LARVAS COLETADAS PELA REDE DE 330 µM 

POR ESTAÇÃO DE COLETA, NAS CAMPANHAS REALIZADAS. 

ESTAÇÕES 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 3ª CAMPANHA 4ª CAMPANHA TOTAL 

1P 1,74 1475,39 171,45 77,10 1725,67 

2P 1,56 2001,21 28,19 26,37 2057,33 

3P 4,70 2068,62 32,94 14,19 2120,45 

4P 8,14 622,13 10,83 11,37 652,46 

5P 0,00 1924,17 21,61 11,38 1957,16 

6E 11,82 1735,41 12,00 0,89 1760,12 

7C 4,01 1637,18 23,37 7,27 1671,83 

8C 25,44 703,02 1,39 23,13 752,98 

9C 2,54 689,54 2,30 21,08 715,46 

10C 0,00 25,04 1,91 33,67 60,62 

11C 0,87 17,33 3,59 9,41 31,20 

12C 0,00 34,67 6,29 0,89 41,84 

13C 0,00 53,93 2,77 11,52 68,23 

14C 0,00 15,41 5,14 3,54 24,09 

15C 0,00 28,89 2,16 4,66 35,71 

Total 60,82 13031,94 325,94 256,45 13675,15 
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Figura 4.3.2-18: Densidade de Larvas Coletadas com Rede de 330 µm, 
por Estações de Coleta. 
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D) Considerações Finais - Planctôn, Zooplâncton e Ictioplâncton 

 

Na análise temporal da região em estudo não foram observadas modificações 

expressivas na estrutura da comunidade fitoplanctônica, revelando uma comunidade 

constituída por grupos taxonômicos característicos de regiões tropicais, marcada pela 

alta densidade de espécies de diatomáceas de habitat marinho nerítico, conforme já 

havia sido observado na análise dos dados do EIA do Porto do Açu (CAL, 2006) e do 

EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2008). 

 

Destacam-se no fitoplâncton, a alta densidade das espécies de diatomáceas Chaetoceros 

decipiens, Chaetoceros affinis, Chaetoceros curvisetus, Asterionellopsis glaciali, Asterionellopsis 

glaciali, Coscinodiscus spp., Thalassionema nitzschioides, Thalassionema frauenfeldii, Cylindrotheca 

closterium e exemplares da família Rhaphoneidaceae A. Citando-se, ainda com grande 

representatividade numérica, o gênero Gymnodiniales do grupo dos dinoflagelados. 

 

A presença abundante de diatomáceas em áreas costeiras é justificada por suas 

características de eurialinidade, o que as tornam capazes de suportar as variações de 

salinidade e por requererem condições eutróficas, em virtude do acúmulo natural dos 

nutrientes trazidos pela drenagem terrestre e pela renovação das águas, além do 

crescimento rápido das diatomáceas (PATRICK, 1967 apud SANTIAGO et al., 2004). 

 

No zooplâncton, os resultados apresentam, de modo geral, espécies típicas de águas de 

plataforma e costeira, com temperaturas superiores a 25ºC e salinidade acima de 30, 

evidenciando, portanto, uma composição de espécies típicas de águas da região nerítica 

e da região nerítico/oceânica, conforme observado por BRANDINI et al. (1997). 

 

Os resultados apontam os copépodas como o grupo de maior frequência nas amostras 

analisadas. As seguintes espécies de copépodas apresentaram-se mais representativas 

quantitativamente: Temora turbinata, Paracalanus Quasimodo, Paracalanus sp., Paracalanus 



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar  
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

4.3 - 36 4.3-36 

crassirostris, Acartia lilljeborgi, Corycaeus giesbrechti, Centropages furcatus, Centropages velificatus, 

Oncaea venusta, e Clausocalanus furcatus. 

 

A importância numérica dos copépodas dos gêneros Temora e Paracalanus foi bem 

caracterizada em estudos multianuais, entre 1993 e 1996, sugerindo um padrão 

recorrente de dominância destes organismos (LOPES, 1997). São espécies capazes de 

tolerar uma ampla faixa de variação da salinidade e, portanto, bem adaptadas aos 

setores meso e polihalinos (CEM, 2004). 

 

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. 

 

Na década de 70, análises da distribuição do zooplâncton entre o Cabo de São Tomé 

(RJ) e a foz do rio Paraíba do Sul, mostraram que as maiores densidades de plâncton 

estão na área sob influência do estuário, com predominância de espécies de copépodas 

típicas de águas menos salinas, dentre estas Acartia lilljeborgi (VALENTIN et al., 1978 

apud YONEDA, 1999). 

 

Em estudos de ictioplâncton, os locais onde ocorrem as maiores densidades de ovos 

são considerados os locais prioritários de desova dos peixes, uma vez que a densidade 

expressa a quantidade de ovos dentro de um volume de água conhecido, sendo 

possível à extrapolação desses valores para volumes maiores ou padronizados. Sendo 

assim, de forma geral, consideram-se as estações localizadas no canal de acesso o local 

mais importante para a desova de peixes na região de estudo, pois foram as estações 

que apresentaram as maiores densidades de ovos (situação observada tanto nas coletas 

com rede de 500 µm quanto com rede de 330 µm). 
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Os pontos onde ocorrem as maiores densidades de larvas são considerados as 

principais áreas de “berçário” e desenvolvimento inicial dos peixes, pelo mesmo 

motivo já descrito acima em relação aos ovos. Sendo assim, podemos considerar as 

estações do píer, localizadas mais próximas à costa, como a área mais importante de 

berçário observada durante o período analisado. 

 

Os táxons que ocorreram de forma mais significativa quantitativamente nas campanhas 

realizadas foram os pertencentes das famílias Engraulidae, Sciaenidae e Carangidae. 

 

Fazem parte destas famílias, espécies de peixes considerados importantes recursos 

pesqueiros para a região, citando-se 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, 

possuem ampla distribuição geográfica e é característica de regiões tropical e 

subtropical. É encontrada em toda a costa brasileira, sendo abundante nas regiões 

Sudeste e Sul (CARNEIRO et al., 2005). 

 

Os resultados do ictioplâncton, portanto, estão de acordo com as características da 

comunidade nectônica da região. 

 

4.3.2.2  Bentos 

 

A importância dos organismos bentônicos vem sendo cada vez mais enfatizada, uma 

vez que apresentam características importantes, tais como a abundância e a diversidade, 

que os capacitam como potenciais ferramentas para os estudos de monitoramento 
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ambiental. Muitas espécies bentônicas, ou associadas de alguma forma aos fundos 

marinhos, possuem importância econômica direta, como é o caso dos crustáceos e 

moluscos. Outras constituem o principal item alimentar de peixes demersais, que têm 

hábitos fortemente relacionados ao substrato de fundo. Por outro lado, não se deve 

subestimar o papel desempenhado por organismos bentônicos na aeração e 

remobilização dos fundos marinhos, acelerando os processos de remineralização de 

nutrientes e, consequentemente, os próprios processos de produção primária e 

secundária. 

 

A fauna bentônica geralmente possui padrões de distribuição e abundância associados 

à heterogeneidade do ambiente sedimentar em que vivem (TOLDO JR et al., 2004). 

Maior diversidade de sedimentos e heterogeneidade intersticial tende a suportar maior 

diversidade faunística (ETTER & GRASSLER, 1992). No entanto, os efeitos da 

heterogeneidade do sedimento podem variar de acordo com o táxon. 

 

Como os organismos bentônicos são influenciados diretamente pelos seus habitats, a 

natureza e a distribuição dos sedimentos 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 4.3.2-19). 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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A fim de caracterizar as comunidades bentônicas da área do empreendimento onde se 

dará a dragagem para constituir a trincheira marítima de assentamento dos dutos (Área 

Diretamente Afetada), foram utilizados os resultados obtidos em amostragens de 

campo executados pela Ecologus Engenharia Consultiva Ltda, em dois momentos 

distintos: 2007, em três campanhas de monitoramento para caracterização do bentos 

em área adjacente ao Terminal Portuário Porto do Açu e em 2010, em uma única 

campanha amostral realizada especificamente para o presente EIA. 

 

Primeiramente, serão apresentados resultados obtidos em três Campanhas de 

Monitoramento da Comunidade Bentônica, relativas ao Projeto de Monitoramento 

Figura 4.3.2-19: Mapa de Distribuição Granulométrica dos Sedimentos (diâmetro 
médio) Adaptado de FIGUEIREDO JR. A. G. & TESSLER M.G. 2004. 
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Ambiental na locação do Terminal Portuário Porto do Açu, realizadas em 20 de maio, 

11 de julho e 13 de setembro de 2007. 

 

As campanhas foram realizadas ao longo de seis perfis com três réplicas cada, 

totalizando 18 amostras por campanha. Foram realizadas amostragens integradas, 

representando quali-quantitativamente o sedimento e a comunidade bentônica. As 

estações foram denominadas, respectivamente, de A12, A56, A78, B12, B34 e B78 

(Quadro 4.3.2-8 e Figura 4.3.2-20). 

 

QUADRO 4.3.2-8: COORDENADAS DAS ESTAÇÕES DE 

AMOSTRAGENS DE BENTOS. 

ESTAÇÕES COORDENADAS 

A12 21° 48,346’ S  /  041° 00,099’ W 

A56 21° 48,125’ S  /  040° 59,577’ W 

A78 21° 47,996’ S  /  040° 59,346’ W 

B12 21° 49,855’ S  /   040° 58,989’ W 

B34 21° 49,652 S  /  040° 59,207’ W 

B78 21° 49,290 S  /  040° 59,762’ W 
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Considerando as três campanhas realizadas, um total de 107 espécies e 1.009 

indivíduos foi observado nas seis estações, distribuídos em seis grandes grupos: 

Crustacea, Echinodermata, Hemichordata, Mollusca, Nemertinea, Polychaeta e 

Sipuncula. 

 

Dentre as espécies mais abundantes, destacaram-se como dominantes os poliquetas 

Parandalia ocularis, Magelona capensis, Sigambra bassi, Schistocomus sp., Pilargis sp., Magelona 

sp., e Parandalia sp.; Nicon sp., Ophelina sp.1, Eunereis sp., Synelmis sp., Paraprionispio 

pinnata, Magelona cincta e Neanthes bruaca; os moluscos Nucula peulcha, Olivella minuta, 

Nucula semiornata e os crustáceos Pinnixa rapax, Ogyrides alphaerostris e Ogyrides sp. 

 

Figura 4.3.2-20: Disposição das Estações de Amostragem das Campanhas 
realizadas em 2007. 
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Os poliquetos caracterizaram-se como o grupo taxonômico mais abundante em 

número de espécies e em número de indivíduos em todas as estações e campanhas. 

 

Temporalmente, a campanha realizada no mês de maio apresentou o maior número de 

espécies (riqueza), totalizando 59 espécies. A campanha de menor riqueza foi a do mês 

de setembro, que contabilizou apenas 35 espécies. Quanto ao número de indivíduos 

também foi mais elevado na campanha realizada no mês de maio, totalizando 375 

indivíduos (Quadro 4.3.2-9). 

 
QUADRO 4.3.2-9: RIQUEZA DE ESPÉCIES E NÚMERO DE INDIVÍDUOS  POR CAMPANHA. 

DESCRITORES BIOLÓGICOS 
CAMPANHAS REALIZADAS 

MAIO JULHO SETEMBRO 

Riqueza 59 40 35 

Número de indivíduos 375 312 322 

 

A variação da riqueza de espécies nas estações de coleta no período analisado pode ser 

visualizada na Figura 4.3.2-21. Observa-se que numa análise espaço-temporal a 

riqueza específica apresentou média mais elevada na estação B34 (17,33 espécies). 

Temporalmente observa-se que a 1ª campanha, realizada no mês de maio, apresenta os 

maiores valores de riqueza de espécies. 
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Figura 4.3.2-21: Riqueza de Táxons nas Estações de Coleta, nas Campanhas 
Realizadas. 
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Quanto ao número de indivíduos, o maior valor foi observado na estação B78 durante 

a 2ª campanha (91 indivíduos), enquanto o menor valor é observado na estação B34 

durante a 2ª campanha. Temporalmente, as campanhas realizadas em maio e julho (1ª e 

2ª) apresentam os valores mais elevados (Figura 4.3.2-22). 
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O índice de diversidade (índice de Shannon-Weaver), que é representada pela medida 

do grau de complexidade da estrutura da comunidade, e envolve tanto o número de 

táxons como a distribuição dos indivíduos pelos táxons, de modo geral foi maior na 1ª 

campanha. O maior valor de diversidade foi observado na estação B12 na 1ª campanha 

(H’ 2,13) e menor na estação A56 na 3ª campanha (H’ 1,35) (Figura 4.3.2-23). 

 

Figura 4.3.2-22: Número de Indivíduos nas Estações de Coleta, nas 
Campanhas Realizadas. 
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Adicionalmente, nova campanha amostral foi realizada especificamente para o presente 

EIA no dia 27 de março de 2010, com o objetivo de fornecer subsídios à 

caracterização da macrofauna e da meiofauna bentônicas da ADA. 

 

Para a amostragem da fauna bentônica, foram selecionadas três estações de 

amostragem denominadas de estações 1, 3 e 5, localizadas em área adjacente ao píer do 

terminal - próximas a trincheira marítima de assentamento dos dutos (ADA) (Quadro 

4.3.2-10 e Figura 4.3.2-24). 

 

QUADRO 4.3.2-10: COORDENADAS DAS ESTAÇÕES DE AMOSTRAGENS DA 

FAUNA BENTÔNICA. 

ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS - UTM (SAD 69) 

E (LESTE) N (NORTE) 

Estação 1 293586 7586636 

Estação 3 294615 7586914 

Estação 5 295294 7587794 

 

  

Figura 4.3.2-23: Diversidade nas Estações de Coleta, nas  
Campanhas Realizadas. 
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Considerando a campanha amostral realizada, foram identificados 36 táxons 

pertencentes à macrofauna bentônica, distribuídos em 5 grupos principais: Polychaeta 

(filo Annelida), Crustacea (filo Arthropoda), Mollusca, Turbellaria (filo 

Plathyhelminthes) e Cnidaria. 

 

Dentre as espécies mais abundantes, destacaram-se como dominantes os poliquetas 

Magelona sp., representantes da família Onuphidae e o molusco bivalve Crassinella 

lunulata. 

 

A estação 1 proporcionou a maior riqueza taxonômica, apresentando 20 táxons, 

enquanto nas estações 3 e 5, foram verificados 8 e 20 táxons, respectivamente. Com 

relação aos principais grupos, na estação 1, foram observados 9 táxons de Polychaeta, 5 

de Crustacea e 6 de Mollusca. Na estação 3, foram encontrados 7 táxons de Polychaeta 

Figura 4.3.2-24: Disposição das Estações de Amostragem das 
Campanhas realizadas em 2010. 
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e 1 de Turbellaria. Na estação 5, foram identificados 10 táxons de Polychaeta, 2 de 

Crustacea, 6 de Mollusca, 1 de Turbellaria e 1 de Cnidaria (Figura 4.3.2-25). 

 

 

 

 
Em relação aos valores de densidade total para cada estação, observou-se na estação 1, 

variação entre 4,23 ind/m² (Cnidaria) e 165,08 ind/m² (Polychaeta). Na estação 3, 

verificou-se uma amplitude de valores de 3,17 ind/m² (Turbellaria) a 57,14 ind/m² 

(Polychaeta). Na estação 5, os valores de densidade ficaram entre 3,17 ind/m² 

(Turbellaria) e 88,89 ind/m² (Polychaeta), conforme Figura 4.3.2-26. 

 

 

 

Figura 4.3.2-25: Riqueza Taxonômica do Macrobentos nas Estações de 
Amostragem. 

Figura 4.3.2-26: Densidade por Grupo do Macrobentos nas Estações de 
Amostragem. 
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Percentualmente, considerando todas as estações amostradas, foi possível observar a 

dominância numérica de Polychaeta, com 71% do total. Os moluscos apresentaram 

17%, enquanto os demais grupos mostraram abundância relativa entre 1% e 7% do 

total (Figura 4.3.2-27). 

 

 

 

 

Ao aplicar o índice de diversidade para os táxons de macrobentos identificados em 

cada estação, verificou-se que de acordo com a classificação de Shannon (1948), 

somente a estação 3 apresentou um valor correspondente à diversidade baixa (entre 

1,00 e 2,00 bits/ind), enquanto as estações 1 e 5 apresentaram valores de diversidade 

média (entre 2,00 e 3,00 bits/ind). 

 

No que diz respeito ao meiofauna bentônica, foram identificados 5 grupos nas estações 

de amostragem, sendo eles: Nematoda, Oligochaeta, Turbellaria, Tardigrada e Bivalvia. 

Na estação 1, a densidade total foi de 34 ind/10cm², enquanto nas estações 3 e 5, as 

densidades totais foram de 123 ind/10m² e 164 ind/10cm², respectivamente. 

 

Figura 4.3.2-27: Abundância Relativa dos Grupos do Macrobentos. 
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Analisando a densidade por grupo, observou-se a dominância de Nematoda em todas 

as estações de amostragem. Na estação 1 foram observados 27 ind/10m², na estação 3 

104 ind/10cm² e na estação 5 152 ind/10cm² (Figura 4.3.2-28). 

 

 

 

 

Percentualmente, verificou-se que Nematoda apresentou a maior abundância relativa, 

com 88%. Oligochaeta apresentou 5% do total, ao passo que, Turbellaria e Bivalvia 

apresentaram 3%, e Tardigrada apresentou percentual de 1% (Figura 4.3.2-29). 

 

 

 

Figura 4.3.2-28: Densidade por Grupo do Meiobentos nas Estações de 
Amostragem. 

Figura 4.3.2-29: Abundância relativa dos grupos do meiobentos. 
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Ao aplicar o índice de diversidade para os táxons da meiofauna, verificou-se que de 

acordo com a classificação de Shannon (1948), todas as estações apresentaram valores 

correspondentes à diversidade muito baixa (inferior a 1,00 bit/ind). 

 

Considerações Finais - Bentos 

 

Ao analisar as variações da composição específica encontrada em cada campanha, 

devem-se considerar as limitações originadas pelos métodos de amostragem utilizados 

em cada estudo, considerando principalmente o esforço amostral empregado, tanto em 

caráter espacial como temporal. Assim, as diferenças encontradas entre os estudos em 

suas associações específicas podem não ser consistentes. 

 

Identificou-se que os organismos observados no presente estudo condizem com a 

região costeira do Rio de Janeiro, conforme pode ser observado em trabalhos mais 

abrangentes, referentes à fauna bentônica, 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) e o Chuí (RS) (REVIZEE-SUL, 

2003). Na área correspondente ao Rio de Janeiro, os grupos taxonômicos mais 

representativos foram os crustáceos e poliquetas. Outros grupos como os 

sipunculídeos, ofiuróides, moluscos gastrópodes e moluscos bivalves também 

apresentaram frequências e abundâncias expressivas. 

 

A partir da análise dos estudos aqui apresentados, identificou-se os poliquetas como o 

grupo mais significativo numericamente na macrofauna, destacando-se o gênero 

Magelona. No meiobentos, os Nematoda foram mais significativos, considerado quali-

quantitativamente o filo mais importante da meiofauna (HEIP et al., 1982 e 

WARWICK, 1984). 
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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 (silte e argila) e profundidade (11 a 14 m). 

 

No Anexo 3, é apresentada a metodologia de coleta de macrobentos e meiofauna 

utilizada nas campanhas de amostragem realizadas entre os dias 26 e 28 de março de 

2010 e no dia 27 de março de 2010, com a finalidade de levantar informações para a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental da área em questão. 
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4.4 DIAGNÓSTICO DO 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 econômicos e produtivos, pela 

consequente ausência de oportunidades de trabalho e pela evasão dos habitantes, 

especialmente das áreas rurais, em direção aos centros urbanos regionais e estaduais. A 

chegada do Complexo Portuário do Açu parece significar uma nova oportunidade para 

os jovens e suas famílias se manterem na região e garantirem novos empregos formais. 

 

A Unidade de Tratamento de Petróleo, objeto do presente EIA, está inserida no 

projeto original no Pátio Logístico, que integra este complexo industrial, e sua 

implantação englobará outro nicho de mercado, o beneficiamento do óleo bruto. Os 

possíveis impactos decorrentes das obras do Pátio Logístico para movimentação de 

carga geral foram discutidos no processo de licenciamento deste empreendimento, cuja 

Licença Prévia foi emitida em agosto de 2009 e a Licença de Instalação em dezembro 

de 2009. O presente estudo, portanto, focalizará os novos efeitos potenciais da 

implantação da UTP e das atividades portuárias a ela associadas.  

 

Este documento consiste em um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Complementar 

ao EIA original do Pátio Logístico e Operações Portuárias, apresentado ao órgão 

ambiental em dezembro de 2008. Tendo em vista que a Unidade de Tratamento de 

Petróleo (UTP) foi incorporada ao projeto do Pátio Logístico posteriormente a 

apresentação do seu EIA, faz-se necessário o desenvolvimento de um estudo 

complementar.  
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A delimitação da Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e a 

Área Diretamente Afetada (ADA) da UTP obedecerá ao mesmo recorde espacial das 

apresentadas no EIA original. Dessa forma serão considerados como AII os 

municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes; como AID a área do 5º 

Distrito de São João da Barra e as localidades campistas junto à divisa municipal da 

região do Açu; e por fim, a ADA ficará restrita a localidade de Barra do Açu, por 

consistir na localidade mais próxima do empreendimento. 

 

Os conteúdos apresentados no presente diagnóstico ficarão restritos aos temas de 

maior relevância para a fundamentação, identificação e avaliação dos impactos gerados 

pela instalação e operação da UTP. Os dados e informações completos sobre as Áreas 

de Influência são encontradas no EIA do Pátio Logístico do Porto do Açu 

(ECOLOGUS, 2008). 

 

4.4.2 Metodologia 

 

De setembro de 2007 a setembro de 2009, a equipe da Ecologus foi responsável pela 

implantação de uma série de Programas Sociais e Ambientais, associados às obras da 1ª 

fase do Porto do Açu. Nesse período, a implantação dos Programas Sociais – 

Programa de Comunicação Social (PCS); Programa de Educação Ambiental (PEA) e 

Subprograma de Monitoramento da Qualidade de Vida da População da AID – 

Programa de Apoio à População Atingida (PAPA) – permitiu à equipe estabelecer uma 

ligação com os diferentes atores sociais da Área de Influência, e ampliou o nível de 

conhecimento e 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 
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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 locais refere-se aos resultados 

obtidos com o Subprograma de Monitoramento da Qualidade de Vida da População 

da AID, 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, também forneceu informações relevantes sobre os 

aspectos da história do município de São João da Barra, de interesse para o presente 

Diagnóstico. 

 

Para a elaboração deste 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 na 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). 
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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. 

 

4.4.3 Diagnósticos das Áreas de Influência 

 

4.4.3.1 Diagnóstico para a Área de Influência Indireta (AII) 

 

A AII do empreendimento em foco é formada por dois municípios, 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) 
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O principal acesso a Campos se faz pela BR-101, além da BR-356, que liga a Região 

Norte Fluminense a Minas Gerais, e Campos 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). 

 

 

 

 

Figura 4.4.3-1: Divisão Distrital e Limites Territoriais de Campos dos Goytacazes 
Fonte: Prefeitura de Campos dos Goytacazes 
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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. 

 

A sede do município está localizada a 323 km 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. 

 

O município de São João da Barra possui 6 distritos, conforme indicado em seu Plano 

Diretor Participativo, aprovado pela Câmara de Vereadores em 26/12/2006, a saber: 

1º Distrito - Sede; 2º Distrito - Atafona; 3º Distrito - Grussaí; 4º Distrito - Cajueiro; 5º 

Distrito - Pipeiras; 6º Distrito - Barcelos (Figura 4.4.3-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São João da Barra 

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. 
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Os conteúdos apresentados a seguir foram selecionados para melhor compreensão da 

dinâmica socioeconômica dos dois municípios da AII, visando a análise dos impactos 

do empreendimento sobre este compartimento ambiental, cuja descrição consta no 

Capitulo 6 deste EIA Complementar. 

 

 Emprego e Renda 

 

 Campos dos Goytacazes 

Como na quase totalidade dos municípios petrolíferos da região, os valores de 

renda média per capita da população campista contrastam enormemente com os 

valores do PIB per capita de outros municípios do Norte Fluminense. 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.  

 

O município apresenta um total de 35% de sua população em um nível de renda 

que classifica como pobres, além de 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 

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. 

 

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. Esta distribuição atua, também, como 
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fator de atração de migrantes pobres que procuram se instalar no município para 

se integrar aos programas de benefícios. 

 

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. 

 

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%).  

 

Em 2000, o setor de serviços correspondia com maior número de pessoas 

ocupadas, representando 55% do total. A indústria seguia na segunda posição e 

depois vinha o setor agropecuário, entretanto, na década antecedente este setor 

sofreu uma brusca queda. Diferentemente da administração pública, apresentou o 

crescimento mais acentuado, produzindo 16.015 novos empregos. 

 

Se levarmos em conta o crescimento extraordinário da produção industrial, 

devido à exploração petrolífera, e o relacionarmos com o volume de empregos 

do município, chega-se à 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 consequência 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). 
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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%. 

 

 São João da Barra 

A renda média per capita em São João da Barra cresceu 25,83% no período 

intercensitário, 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. 

 

Contudo, o município de São João da Barra ainda 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%). 

 

Os altos índices de pobreza e indigência da população do município, justifica a 

grande procura pelos programas sociais e assistencialistas governamentais. Em 

São João da Barra, no ano de 2007, havia 4.850 famílias cadastradas para 

recebimento de algum tipo de benefício ofertado 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 dependem desse recurso para subsistência. Das famílias cadastradas, 

48,5% são contempladas com o recebimento de algum desses benefícios. 

 

Em 2000, a população ocupada no município totalizava 10,2 mil, representando 

37% da população total. O setor de serviços envolve o maior percentual de 

trabalhadores, 44,1%, seguido da agropecuária, 19%. A população empregada na 

administração pública corresponde a 14,72%. Esta atividade obteve a maior taxa 

de crescimento entre os setores, 20,5%, quintuplicando o contingente dos 

empregados públicos, entre os anos de 1991 e 2000 (Quadro 4.4.3-1). 
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QUADRO 4.4.3-1: POPULAÇÃO OCUPADA POR SETOR DE ATIVIDADE  
SÃO JOÃO DA BARRA 

SETORES DE 

ATIVIDADE 

1991 2000 

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, somente um quarto da população 

ocupada tem vínculo empregatício, 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. Em seguida, vem o setor de serviços e por 

último a indústria. Esta tendência será alterada em função da instalação co 

Complexo Portuário do Açu (Quadro 4.4.3-2). 

 

QUADRO 4.4.3-2: NÚMERO TOTAL DE EMPREGOS POR TAMANHO DA EMPRESA 
SÃO JOÃO DA BARRA 

TAMANHO DA 

EMPRESA 

2000 2005 

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. 

 

 Finanças Públicas 

 

O último item analisado refere-se às receitas e despesas municipais. Com a 

instalação da Unidade de Tratamento de Petróleo haverá um aumento na receita 

tributária direta dos municípios de São João da Barra e, por conta da possibilidade 
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de utilização de mão-de-obra e serviços, no município de Campos dos Goytacazes, 

também. 

 

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. 

 

A receita dos dois municípios aumentou no período analisado. A receita é 

predominantemente proveniente das transferências correntes realizadas pela União e 

Estado e dos royalties do petróleo. O montante transferido pela União e pelo Estado 

foi maior, em função do repasse do Fundo de Participação dos Municípios pela 

União e evolução das transferências correntes do Estado, como o aumento no 

repasse do ICMS e o crescimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. 

 

Por outro lado a receita tributária teve um crescimento de 46%, em virtude do 

aumento na arrecadação de ISS, IPTU e ITBI, contra queda nas taxas. 

 

4.4.3.2 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 da Unidade de Tratamento de Petróleo, 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 
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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 vista 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 infraestrutura de serviços públicos, 

proporcionado pela instalação e operação do Pátio Logístico. Inclui-se nesta 

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 
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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. 

 

4.4.3.2.1 Zona Potencialmente Afetada no Uso de Recursos Naturais pela 

 Instalação ou Operação do Porto 

 

Esta seção é dedicada à caracterização das comunidades pesqueiras, que desenvolvem 

suas atividades nas áreas possivelmente afetadas pelas atividades da Unidade de 

Tratamento de Petróleo – UTP. O aumento da circulação de navios com a operação da 

UTP se fará sentir pelos pescadores oriundos dos municípios de São João da Barra 

(comunidade pesqueira de Atafona), Campos dos Goytacazes (comunidade pesqueira 

de Farol de São Tomé) e São Francisco de Itabapoana (comunidades pesqueiras de 

Gargaú, Guaxindiba e Barra do Itabapoana). 

 

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 porte. A presença da foz do rio Paraíba é 

significativa para conformação de um ambiente marinho propício a reprodução de 

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. 

 
O contingente de pescadores envolvidos com a pesca nas comunidades afetadas é tema 

de grande controvérsia. As instituições locais representativas dos pescadores (Colônias 

de Pescadores) apresentam suas estimativas, geralmente mais altas do que aquelas 

apresentadas pelas instituições governamentais. A comparação da estimativa realizada 

pelos pescadores e algumas estimativas e registros oficiais encontram-se apresentadas 

no Quadro 4.4.3-3. 
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QUADRO 4.4.3-3: DADOS SOBRE O CONTINGENTE DOS PESCADORES DA ÁREA DE ESTUDO 

MUNICÍPIO 

COLÔNIAS E ASSOCIAÇÕES FEPERJ IBGE SEAP 

Nº TOTAL DE 

SÓCIOS1 

Nº TOTAL 

ESTIMADO2 

Nº TOTAL 

ESTIMADO2 
Nº TOTAL Nº TOTAL 

São Francisco de Itabapoana 1.963 1.700 3.000 1.490 527 

São João da Barra 2.080 2.000 3.000 589 414 

Campos dos Goytacazes 1.950 900 2.000 849 1.039 

TOTAL 8.095 4.600 8.000 2.928 1.980 

1. Somatório do número de sócios de todas as associação e colônia de cada município. Dados possivelmente superestimados, 
pois é muito comum que os pescadores sejam sócios, ao mesmo tempo, de uma associação e de uma colônia. 
2. Valores obtidos através de entrevistas realizadas com as lideranças comunitárias de cada comunidade entre janeiro e 
fevereiro de 2009. 
* Os pescadores de Quissamã são ora agrupados ao contingente de Macaé, ora ao de Campos dos Goytacazes. 

 

A polêmica é semelhante em relação ao número de embarcações em operação. Dados 

oficiais e dados obtidos junto às instituições comunitárias divergem significativamente, 

conforme pode ser observados no Quadro 4.4.3-4. 

 

QUADRO 4.4.3-4: FROTA POR MUNICÍPIO DA ÁREA DE ESTUDO 

MUNICÍPIOS COLÔNIAS SEAP, 2009 

Campos dos Goytacazes 295 684 

São João da Barra 500 325 

São Francisco de Itabapoana 300 154 

 

Os pescadores de Campos, São João e São Francisco são representados em seus 

municípios por Colônias e/ou Associações de Pescadores. No primeiro município, a 

Colônia Z-19 de Farol de São Tomé tem uma atuação mais destacada em relação aos 

pescadores que atuam no mar, e associações locais dão conta dos interesses de 

pescadores de lagoas e rios. No segundo, a Colônia Z-02 é a instituição que possui 

maior representatividade no município, o que não significa dizer que sua administração 

atual não seja contestada pelos pescadores. Em Atafona, também existe uma 

associação, a APAF, mas que possui um funcionamento bem irregular. No terceiro, a 

Colônia Z-01, embora sediada em Gargaú, é bastante representativa nas demais 

localidades pesqueiras do município, sobretudo em Guaxindiba e em Barra de São 

Francisco, onde possui capatazias instaladas. 
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Na região mais costeira, as modalidades de pesca predominantes correspondem às 

seguintes: 

 

 Pesca de arrasto parelha para a captura de camarão sete-barbas, pargo e outras 

espécies demersais. É realizada, sobretudo, nos pesqueiros conhecidos por Banco de 

São Tomé, Açu e Camarão VG. Aproximadamente 40 embarcações realizam este 

tipo de pescaria, todas de Farol de São Tomé; 

 

 Pesca de arrasto simples, ou balão, para a captura de camarão sete-barbas (“pesca de 

sol-a-sol”). Atividade pesqueira muito popular nos três municípios ocorrendo em 

toda a extensão da faixa costeira da região Norte Fluminense até profundidades de 

40 metros. Em Campos é a modalidade predominante, envolvendo quase toda a 

frota, todavia, nos demais municípios também corresponde a uma técnica marcante; 

 

 Pesca com demais tipos de redes (espera de fundo, conhecida por “mijuada” e 

deriva de superfície e meia água, conhecida por “caída”), para a captura de espécies 

demersais e pelágicas como cação, anchova, cavalinha, espada, etc. São modalidades 

muito populares e tradicionais ocorrendo em pesqueiros conhecidos localmente por 

“Malacacheta”, “Buraco de Fora”, “Buraco dos Morros”, “Pedra Perigosa” e 

“Joacy”. Nota-se presença mais expressiva desta modalidade nas frotas de São João 

de São Francisco; 

 

 Pesca com pargueira, espinhel de superfície e espinhel de fundo, para captura do 

peroá, do pargo, garoupas e cações. Esta pescaria ocorre, sobretudo nos pesqueiros 

“Buraco dos Morros” e “Malacacheta”, por uma frota originária dos três 

municípios, porém com maior expressividade dos municípios São João da Barra e 

São Francisco de Itabapoana. 

 

A pesca nestes três municípios pode ser classificada como produção pesqueira 

artesanal, embora o tamanho das embarcações exceda o limite estabelecido por alguns 

órgãos governamentais na classificação da pesca. Dentre as diversas características que 
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ressaltam o aspecto artesanal das pescarias corresponde à tradição, sendo o ofício da 

pescaria transmitido de pai para filho. 

 

Outro aspecto que ajuda a definir a pesca exercida nestes três municípios como 

artesanal corresponde a multiespecificidade das pescarias1. O predomínio da 

participação de atravessadores na comercialização do pescado também é outro 

parâmetro que torna a classificação da pesca norte-fluminense em artesanal a mais 

adequada. 

 

É de destaque a precariedade com que a pesca se desenvolve. Não há locais adequados 

para desembarque na maioria das comunidades de pesca, e em muitos deles são 

improvisados trapiches. Caso emblemático corresponde ao desembarque realizado em 

Farol de São Tomé. Nesta localidade as embarcações têm que ser rebocadas para a 

areia com o auxílio de tratores. O serviço é pago, fato que torna a economia da pesca 

local ainda mais vulnerável.  

 

Na área de estudo encontra-se a estação de rádio ESCOAM, sediada em São João da 

Barra, mas que também é referência entre os pescadores de Campos dos Goytacazes e 

de São Francisco de Itabapoana, sendo que em Gargaú as embarcações geralmente 

adotam o canal 37PX e em Guaxindiba os canais 40 e 23PX. 

  

                                                 
1 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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4.4.3.2.2 Zona Potencialmente Afetada no Uso de Recursos Socioeconômicos 

 e Zonas Possivelmente mais Afetadas pelo Aumento de Tráfego 

 Induzido pelas Obras de Implantação do Empreendimento 

 

Optou-se por apresentar os dois itens mencionados acima de forma consolidada, uma 

vez que as zonas possivelmente mais afetadas pelo aumento de tráfego induzido pelas 

obras de implantação do empreendimento contemplarão além das localidades 6º 

distrito, contemplam as do 5º, que também representam a zona potencialmente afetada 

no uso dos recursos socioeconômicos. 

 

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. 

 

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 

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 
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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. Este Distrito 

consistia no principal produtor de cana-de-açúcar do município, devido às atividades 

da usina. Entretanto, a Usina Barcelos fechou em 2009, desempregando uma parcela 

importante da população local. Este fato provocará uma alteração na economia da 

localidade. 

 

As comunidades objeto deste diagnóstico serão caracterizadas com base nos dados 

disponíveis por localidades, seguida de detalhamentos, descritivo e qualitativo, de cada 

uma delas.  

 

Esse item será dedicado à descrição das comunidades rurais que ocupam oficialmente 

o 5o Distrito do município de São João da Barra, bem como das comunidades do 6o 

Distrito, localizadas nas margens de acesso ao Porto do Açu – Estrada Caetá.  

 

Essas localidades estão dispostas no Quadro 4.4.3-5, 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 
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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 4.4.3-5: LOCALIDADES DA AID 

MUNICÍPIO DISTRITO LOCALIDADES 

São João da Barra 

5º 

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) 

Estrada do Cordeiro 

6º 

Barcelos 

Caetá / Vila Abreu 

Campo da Praia 

Palacete 

Campos dos Goytacazes 

Zona de 
Fronteira com 
o 5º Distrito 
de São João 

da Barra2 

Córrego Fundo 

Azeitona 

Capela São Pedro 

Quixaba / Folha Larga 

 

a) Vias de Acesso e Circulação Viária 

A zona referente à 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. 

                                                 
2 Estas localidades são pertencentes ao município de Campos dos Goytacazes, segundo divisão municipal do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entretanto são servidas por serviços públicos da Prefeitura 
de São João da Barra e a população considera-se sanjoanense. Devido a estas questões, estas localidades foram 
consideradas no presente estudo como pertencentes ao 5º Distrito de São João da Barra e por isso estão inseridas 
na AID. 
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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. Parte desta estrada já foi elevada, alargada e asfaltada, uma vez que consiste 

no principal acesso ao Porto do Açu. 

 

O asfaltamento do trecho que vai da BR-356 até o trevo do Papagaio ocorreu 

através de uma parceria estabelecida entre a LLX e a Prefeitura Municipal – com 

recursos investidos por essa primeira. Os demais trechos ou são de terra, ou asfalto 

em más condições de conservação. 

 

A outra rodovia é mais interiorana, estrada municipal SB-36, e passa frequentemente 

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 cruza as seguintes localidades do 5º Distrito de São João da Barra: 

Campos de Areia, Cazumbá, Sabonete, Barra do Jacaré e Pipeiras.  

 

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 
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pavimentadas, dependem de um constante aplainamento. Neste sentido são 

extremamente vulneráveis às chuvas e aos alagamentos que geralmente ocorrem na 

região. 

 

Hoje confluem duas modalidades de circulação no trânsito da região. Uma 

acostumada à normativa rodoviária e ao ritmo intenso de trabalho, que caracteriza a 

dinâmica de caminhões e caminhoneiros; e outra sujeita a uma diversidade de meios 

de mobilidade, com um padrão habituado à informalidade no trânsito e ao baixo 

fluxo de tráfego. 

 

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 1 a 4 ilustram as 

características do transporte local e da informalidade das regras de sua circulação. 

 

 

 
 

 
  

Foto 1: Crianças Conduzindo uma Carroça Movida a 
2 Cavalos. 
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Foto 2: A Bicicleta é um Meio de Transporte Muito 
Popular no 5º e 6º Distritos 

Foto 3: Meio de “Transporte Coletivo”  
Típico de Quixaba. 

Foto 4: A Utilização de Carros-de-Boi é Muito 
Comum em Todo o 5º Distrito. 
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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 (Foto 5). 

 

 

 
 

 

 

 

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 6 e 7). 

Foto 5: Motorista de Motocicleta 
Dirigindo o Veículo sem Capacete 
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b) Uso e Ocupação do Solo do 5º Distrito 

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 8 e 9). 

 

  

Foto 8: Pasto para Prática da Pecuária Bovina às 
Margens da Estrada Caetá-Açu (SB-26), 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 9: Cenário Típico das Áreas Circundantes as 
Estradas que Cortam o 5º Distrito de SJB: Grandes 

Áreas Dedicadas à Pecuária. Nesta Foto, uma 
Fazenda Localizada entre Mato Escuro e Azeitona. 

Foto 7: Uma 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 6: Trabalhadores Rurais Retornam de suas 
Roças para suas Casas. 
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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 10 e 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dados do último censo, o 5o Distrito é formado por 1.480 propriedades 

rurais de até 30 ha 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%), reproduz as mesmas proporções entre pequenas, médias e 

grandes propriedades do 5o Distrito, embora as últimas existam numa quantidade 

bem menor. Essa distribuição de terras no 6º distrito poderá ser alterada no 

próximo censo, uma vez que a usina de cana-de-açúcar Othon, localizada em 

Barcelos fechou e as terras onde era cultivada a cana encontra-se até o momento 

sem atividade agrícola. Os moradores locais informaram que não se sabe a quem 

pertence tais terras.  

Foto 10: Nas Proximidades dos Pequenos 
Centros Urbanos do 5º Distrito Encontram-se 

Pequenas Oleiculturas, Sobretudo Quiabo, 
Maxixe e Abacaxi (ilustrado na foto). 

Foto 11: 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.  

 

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 12). 

 

 

 

 

 

Algumas 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 exerce 

influência sobre as localidades vizinhas, a exemplo de Barra do Açu, Mato Escuro, 

Pipeiras, Sabonete e Barcelos. 

 

Foto 12: Trecho de uma das Estradas que 
Cortam o Município de São João da Barra 

Pavimentada com Paralelepípedos, em Frente à 
Praça de Pipeiras. 
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c) Infraestrutura Urbana 

As informações sobre infraestrutura urbana foram obtidas através da Secretaria de 

Saúde, especificamente junto ao Programa de Agentes Comunitários 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. 

 

A água utilizada pela população do 5º distrito, com exceção de Barra do Açu, é 

proveniente de poços artesanais, que possuem água de baixa qualidade, sendo 

utilizada apenas para a irrigação da produção agrícola, a dessedentação dos animais e 

para limpeza da casa; ou das caixas d’água comunitárias localizadas, geralmente, nas 

escolas ou nos postos de saúde das localidades, e que são abastecidas pelo caminhão 

pipa da CEDAE (Foto 13). A água da 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 é custeado pela prefeitura de São João da Barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 13: Caminhão Pipa Responsável pelo 
Abastecimento de Água Potável para os 

Moradores do 5º Distrito. 
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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). 

 
Grande parte das famílias da AID utiliza 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. 

Foram identificadas nas localidades de Açu e Azeitona, algumas casas com 

lançamento de esgoto a céu aberto. 

 

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. 

 

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. 

 

Outro problema de infraestrutura 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 
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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. 

 

d) Emprego e Renda 

A economia na região é movimentada pela presença de alguns estabelecimentos 

comerciais tais como, postos de combustível (Foto 14), bares/restaurantes e 

pequenas mercearias; pelo serviço público; e, principalmente, por atividades 

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 consistia em uma fonte empregadora importante na região, 

sobretudo da população de Barcelos, Pipeiras e Palacete. O seu fechamento deixou 

desempregada parte da população destas localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Foto 14: Posto de Gasolina de Água Preta 
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fiscal, e a mão-de-obra empregada costuma ser familiar, e o próprio estabelecimento 

se constitui em uma extensão adaptada das edificações residenciais (Foto 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
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 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto 16: 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 15: Padaria em Mato Escuro 
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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 17). Foram encontrados alguns 

abatedouros nas localidades 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 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 17: Pequeno Produtor de 
Gado Tocando sua Produção em 

Pipeiras. 

Foto 18: Plantação de Coco-da-Bahia 
em Mato Escuro 
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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. 

 

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 19). 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. 
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Uma boa parte dos moradores dessa região é empregada nas olarias e nas usinas, aí 

situadas (Foto 20). Ainda assim, a oferta de empregos não é suficiente para atender 

a demanda, e se constitui na mais recorrente reclamação daqueles que foram 

abordados pela pesquisa. Esse fator tem sido responsável pela frequente 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renda das famílias é complementada pelas políticas compensatórias do Governo 

Federal, a exemplo do Programa “Bolsa Família”. A maioria considerável das 

Foto 19: Pescadores das Lagoas do 5º 
Distrito Utilizando uma Técnica de Pesca 

Indígena 

Foto 20: Olaria de Sabonete em 
Funcionamento. 
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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. 

 

e) Educação 

As informações sobre a educação da AID foram obtidas junto a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). 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. 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 

alunos muitas vezes procuram 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 

frequentam o ensino superior também no município vizinho, Campos dos 

Goytacazes, onde a estrutura de ensino é mais complexa e bem servida. 
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Há um total de 16 escolas em funcionamento no 5° Distrito. A maior delas oferece 

a educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental. Apenas quatro 

escolas oferecem o segundo segmento e uma o ensino médio (E.E. João Coelho da 

Silva, em Cazumbá). 

 

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. Informações mais detalhadas sobre a educação na 

AID, incluindo número de alunos, número de professores, relação professor/aluno 

por escola são encontradas no EIA do Pátio Logístico do Açu, ECOLOGUS, 2008. 

 

A maioria das escolas do ensino médio está localizada nos 1o e 6o Distritos do 

município, sendo exceção a Escola Estadual João Coelho da Silva (localizada em 

Cazumbá). Esta escola ministra aulas no turno noturno no espaço da Escola 

Municipal Chrisanto Henrique de Souza, 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.  

 

No 6o Distrito, é maior a presença de escolas estaduais e privadas (em Barcelos). 
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Encontram-se aí as seguintes unidades de ensino: 

 

 Barcelos – Colégio Estadual Raimundo de Magalhães (ensinos fundamental e 

médio), Jardim de Infância Tia Nilza e Escola Municipal Elysio de Magalhães 

(educação infantil, 1o segmento do ensino fundamental e EJA);  

 

 Caetá - Escola Estadual. Manoel D. de Brito;  

 

 Palacete – Escola Estadual Municipalizada João da Silva Ribeiro;  

 

 Vila Abreu - E. M. Maria Viana de Abreu. 

 

A educação também é estimulada por programas governamentais como o Bolsa 

Família e o PETI. As Fotos 21 a 24, a seguir, ilustram algumas das escolas do 5º e 6º 

Distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 21: Escola Municipal Localizada em Barra 
do Açu, 5º Distrito. 

Foto 22: Escola Municipal Localizada em Água 
Preta, 5º Distrito. 
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f) Saúde 

Em meados de 2008, foram adquiridas cerca de 10 ambulâncias pela Prefeitura, para 

atendimento no município, e no ano seguinte foi reformado 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 sequelas mais graves 

como impotência sexual e aparecimento de cânceres (Foto 25). 

  

Foto 23: Escola Municipal Localizada em 
Campo de Areia, 5º Distrito. 

Foto 24: Escola Municipal Localizada em  
Pipeiras, 6º Distrito 
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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.  

 

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 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 25: ‘Traje’ Utilizado por um 
Pequeno Produtor de Quiabo na 

Aplicação de Agrotóxicos. 

Foto 26: 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, 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). 

 

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. 

 

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 para 

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. 

 

Os dois Postos de Urgência do 5º Distrito estão localizados em Barra do Açu e 

Mato Escuro. Estas unidades recebem os casos mais graves e se necessário, os 

pacientes são encaminhados para São João da Barra ou Campos dos Goytacazes. 

Em Sabonete há uma Policlínica e uma Unidade Mista de Saúde com atendimento 

de diversas especialidades médicas. As localidades que possuem Unidade Básica de 

Saúde são Sabonete e Quixaba. Cada uma das unidades descritas acima possui uma 

ambulância. 

 

g) Espaços e Organizações Sociais 

A sociabilidade comunitária dessas localidades se realiza, especialmente, em eventos 

promovidos pelas associações de moradores ou pelas organizações vinculadas às 
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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 27 e 28). 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. 

 

 

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 infraestrutura e moradia, também são debatidos temas relacionados ao 

desenvolvimento das atividades de subsistência da população. Foram encontradas 

Foto 27: Igreja Católica da Localidade de Azeitona. Foto 28: Assembléia de Deus da Localidade de  
Mato Escuro. 

. 
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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. 

 

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 rádio 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. 

 

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. Abaixo são descritas a estrutura dos 

órgãos de Segurança Pública presentes no município, levantadas nas entrevistas. 

 

 Polícia Civil: 

A Delegacia Policial de São João da Barra - 145ª DP está locada na Praça da Boa 

Morte s/nº, sede municipal. 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. 
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  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 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: São João da Barra; 3º 

Distrito: Grussaí, 5º Distrito: Barra do Açu e Sabonete; e 6º Distrito: Barcelos. 

 

  Guarda Civil Municipal: 

A Guarda Civil Municipal de São João da Barra 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: 

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 infraestrutura 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. Está localizado próximo ao Balneário de Atafona. 

 

O Quadro 4.4.3-6, a seguir, apresenta os órgãos de segurança existentes em São 

João da Barra e os pontos do município onde estão alocadas. 
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QUADRO 4.4.3-6: ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E SUAS UNIDADES TERRITORIAIS 

ÓRGÃO UNIDADE TERRITORIAL 

5ª Companhia de Polícia Militar e DPO’s 
Atafona (5ª Cia), São João da Barra, 
Grussaí, Barra do Açu, Sabonete e 

Barcelos 

145º Delegacia de Polícia Civil São João da Barra 

Guarda Civil Municipal SJB e Cajueiro 

DBM 3/5 Atafona 

Defesa Civil São João da Barra 

 

Os registros e estatísticas de incidências criminais e de ocorrências de socorro são 

apresentados em detalhes no EIA original do Pátio Logístico e Operações Portuárias 

do Porto do Açu (ECOLOGUS, 2008). 

 

4.4.3.2.3 Localidades da AID com Maior Potencial de Serem Impactadas 

 Pelas Atividades de Instalação e Operação da UTP 

 

Serão descritas a seguir as localidades situadas no entorno do empreendimento e/ou 

próximo às rodovias de acesso, uma vez que apresentam um maior potencial de serem 

impactadas pela instalação e operação da Unidade de Tratamento de Petróleo. 

 

a) Localidades Situadas no Entorno do Empreendimento 

 

 Barra do Açu (5o Distrito) 

Barra do Açu (Foto 29), situada no litoral, ao sul do Complexo Portuário do Açu, é 

a localidade mais próxima do empreendimento. Possui 900 habitantes, de acordo 

com o IBGE, mas esse número chega a quadruplicar no período de veraneio, pois 

consiste em um importante núcleo deste tipo de atividade. 

 

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. 
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A presença desta infraestrutura 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mato Escuro (5o Distrito) 

Mato Escuro está localizado na porção Sudoeste do município, dista 40 km do 

centro de São João da Barra e cerca de 35 km de Campos dos Goytacazes. Possui 

aproximadamente 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. 

Foto 29: Rua Principal da Barra do Açu. 
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Atualmente, seus serviços públicos e comerciais atende à população trabalhadora do 

Porto do Açu, devido à proximidade com o empreendimento. Esta dinâmica 

acontece também com a população das localidades vizinhas, que é atendida nesta 

localidade. 

 

 Água Preta (5º Distrito) 

Água Preta está situada ao norte de Mato Escuro e às margens da SB-26. Uma de 

suas estradas vicinais dá acesso ao Porto e por isso representa uma via alternativa 

para chegar ao empreendimento. 

 

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. . 

 
 
b) Localidades Situadas às Margens das Estradas que dão Acesso ao Complexo 

Portuário do Açu 

 

 Campo da Praia (5o Distrito) 

Campo da Praia está situado 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, e corresponde ao trecho da SB-26 que dá acesso ao porto, e por 

isso já se encontra asfaltado. 

 

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 padece de infraestrutura e serviços. A única escola que existia aí foi 

desativada e as crianças passaram a frequentar as escolas de Amparo e Rua Nova. 
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 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 15 km de Campos. 

 

A região é bem urbanizada, com grande quantidade de residências, intensa 

circulação de pessoas nas ruas e pequena quantidade de estabelecimentos 

comerciais. Consiste em um dos principais núcleos urbanos do município e o maior 

do 6o Distrito.  

 

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 30 e 

31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 31: Praça de Barcelos. Foto 30: Antiga Vila de Operários. 
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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. Essa situação piorou com o fechamento 

da Usina de Barcelos, já que parte da população trabalhava para esta empresa. 

 

 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 está baseada na produção agrícola, que segue o mesmo padrão 

descrito das localidades do 5o Distrito.  

 

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. 

 

A renda local, assim como em Caetá, é produzida por meio da agricultura, e a pesca, 

realizada na Lagoa do Taí, é uma atividade de complementação da renda e da 

alimentação familiar. 
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4.4.3.2.4 Uso e Ocupação do Solo do Entorno do Empreendimento 

 
O entorno imediato da Fazenda Saco D’Antas, onde está instalado o Porto do Açu, o 

Pátio Logístico, e por sua vez a Unidade de Tratamento de Petróleo, é uma área 

predominantemente rural, com baixa densidade ocupacional, onde são exercidas 

atividades agropecuárias. A produção ocorre em pequenos loteamentos com emprego 

de mão-de-obra familiar e de uso exclusivamente agrícola, geralmente não há uso 

residencial associado, uma vez que as residências dos proprietários desses lotes são 

situadas nos núcleos urbanos das localidades do 5º distrito, devido à facilidade de 

acesso aos diferentes tipos de serviço. 

 

O Plano Diretor de São João da Barra dispõe sobre este entorno como Área de 

Expansão Industrial. Desta forma, o uso do solo desta região será modificado, a médio 

e longo prazo. No Macrozoneamento do município, esta área foi classificada como 

Zona de Especial Interesse - Área Industrial - e em decretos estaduais que dispõem 

sobre a criação do Distrito Industrial (Decretos nº 41.585, de 05 de dezembro de 2008 

e Decreto nº 41.915, de 19 de junho de 2009). Os limites de cada um dos referidos 

decretos estão representados na Figura 4.4.3-3. 

 

Esta é uma área de interesse público, e por isso será objeto de desapropriação a ser 

realizada pelo Governo do Estado. Entretanto, os limites representados na figura não 

correspondem à definição final da área industrial, uma vez que houve protestos tanto 

da comunidade quanto do poder público local. A Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) solicitou a realização de um 

levantamento socioeconômico da região, para que, a partir dele, sejam definidas a área 

da desapropriação e os instrumentos indenizatórios da população afetada. 

De qualquer sorte, é sabido que o entorno da Fazenda Saco D’Antas será ocupado 

pelo novo distrito industrial, associado ao porto e que comporá o Complexo Industrial 

do Açu. 
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Figura 4.4.3-3: Mapa com a Delimitação da Área a ser Desapropriada de Acordo com os Decretos Estaduais. 
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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 se realiza 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 se obtém 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 abrangem processos 

estruturais gerais da área do empreendimento com aspectos conclusivos do diagnóstico 

apresentado no estudo original Pátio Logístico e Operações Portuárias (ECOLOGUS, 

2008), com ênfase nos aspectos que poderão ser alterados pelas novas atividades de 

implantação e operação da Unidade de Tratamento de Petróleo – UTP. 

 

4.5.1 O Ambiente Continental 

 

A região em estudo é caracterizada por clima tropical quente e úmido (Cwa), de acordo 

com classificação KÖEPPEN, 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, período “chuvoso” entre os meses de 

novembro e janeiro (verão), e o período “seco”, de junho a agosto, corroborando a 

classificação climática geral da área. 
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A circulação atmosférica de baixos níveis, na região na qual se encontra inserida a área 

do empreendimento, é diretamente influenciada pela ação de um sistema sinótico de 

alta pressão subtropical denominado “Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul” 

(ASAS), também conhecido como “Alta Subtropical do Atlântico Sul”, pela passagem 

de sistemas frontais sobre a região e por circulações locais. O ASAS é influenciado 

pelos gradientes de temperatura entre oceano e continente e é o principal responsável 

pelas condições meteorológicas normais na costa leste brasileira. 

 

A área destinada à construção do empreendimento delimita-se por duas grandes 

unidades geotécnicas, denominadas como restingas e alagadiços. 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 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. 

 

Sob o aspecto hidrológico, encontram-se junto a UTP as lagoas do Veiga e de Iquipari. 

Na fauna aquática da lagoa do Veiga as Cyanophyceae são os organismos mais 

abundantes e com maior riqueza de espécies do fitoplâncton. No zooplâncton os 

rotíferos predominam. 

 

Em relação à ictiofauna da lagoa do Veiga são observadas nove espécies de peixes, 6 

famílias e 4 ordens. A traíra (Hoplias malabaricus) é apreciada na pesca artesanal de 

subsistência praticada por moradores locais. A pesca do lambari (Astyanax spp.) 
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também é praticada. A ictiofauna da lagoa não exibiu endemismos, apenas as espécies 

de peixes amplamente distribuídas no estado do Rio de Janeiro. 

 

Já na lagoa de Iquipari, no que diz respeito à macrofauna bentônica, a lagoa apresenta 

uma macrofauna pobre, ocupada basicamente por poliquetas e especialmente pelo 

gastrópode Heleobia australis. 

 

Os peixes são comuns de ambientes dulcícolas e marinhos, com muita influência do rio 

Paraíba-do-Sul e de espécies do litoral do Rio de Janeiro. Há registros na bacia de 6 

(seis) ordens, 18 famílias e 39 espécies de peixes (marinhas e dulcícolas). Entre os 

caraciformes, ordem mais diversa está registrada quatro famílias, destacando-se a traíra 

(Hoplias malabaricus), muito apreciada pelos pescadores, o piau (Leporinus spp.) e o 

lambari (Astyanax spp.). Algumas espécies de Perciformes muito apreciada pelos 

pescadores locais é o robalo (Centropomus parallelus), a tainha (Mugil liza) e o parati (Mugil 

curema). 

 

4.5.2 O Ambiente Marinho 

 

A porção praial da área da cava de assentamento da tubulação de petróleo apresenta o 

predomínio de areia grossa, de acordo com amostras coletadas na berma, na face de 

praia e na antepraia a, aproximadamente, 1 m de profundidade. 

 

Já a seção emersa 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 da macrofauna bentônica com maior representatividade são 

os Polychaeta, Crustacea, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Nemertinea, 

Sipuncula e Hemichordata. No que diz respeito ao meiofauna bentônica, foram 

identificados Nematoda, Oligochaeta, Turbellaria, Tardigrada e Bivalvia. 
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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. 

 

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 corroborada 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 Chaetoceros decipiens, Chaetoceros affinis e Chaetoceros curvisetus. No zooplâncton, as 

espécies observadas são típicas de águas de plataforma e costeira, com os copépodas 

como o grupo de maior frequência, 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, pertencentes às famílias Engraulidae, Sciaenidae e Carangidae. 
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4.5.3 Interface Homem e Ambiente 

 

Os municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, que configura a Área 

de Influência do Pátio Logístico, e consequentemente a Unidade de Tratamento de 

Petróleo são historicamente articulados e interdependentes. 

 

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 

àquela 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 polarizada 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 se encontram 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 

frequentemente a Campos. 

 

As características da Área de Influência Direta são típicas de zonas rurais, com 

população rarefeita, distribuída em pequenos núcleos populacionais dotados de alguns 
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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 público. 

 

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 trânsito em função da obras da primeira fase de construção do Porto do 

Açu. 

 

A relação das comunidades da Área de Influência com o meio ambiente possui duas 

vertentes principais: a agricultura e a pesca. No entanto, a economia na região também 

é movimentada pela presença de estabelecimentos comerciais como, postos de 

combustível, bares/restaurantes e pequenas mercearias que, na maioria dos casos, são 

muito informais. A mão-de-obra empregada costuma ser familiar, e o próprio 

estabelecimento se constitui em uma extensão adaptada das edificações residenciais. 

 

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. 

 

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, Gargaú, Guaximdiba e Barra do 

Itabapoana, do litoral de São Francisco de Itabapoana. Trata-se de uma pesca muito 

diversificada, sendo praticada por diversos tipos de embarcações com diversos tipos de 
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petrechos. O aumento da circulação de navios com a operação da UTP se fará sentir 

pelos pescadores oriundos destas localidades. 

 

A pesca praticada pelos pescadores destas comunidades é classificada como produção 

pesqueira artesanal, sendo o ofício da pescaria transmitido de pai para filho, uma das 

características principais que ressaltam seu aspecto artesanal. 

 

Parte das embarcações com maior autonomia, das localidades de Atafona, Gargaú 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. 

 

O principal tipo de pesca passível de sofrer influências com o aumento da circulação 

de navios é aquele desenvolvido nas áreas mais próximas da costa, por embarcações de 

médio e pequeno porte. A presença da foz do rio Paraíba é significativa para 

conformação de um ambiente marinho propício a reprodução do camarão. A frota 

camaroneira local opera em toda área de costa marítima entre São Francisco de 

Itapaboana e o Farol de São Tomé. 

 

Por terem pouca autonomia de deslocamento, as pequenas embarcações dessas 

localidades (Campos, São João e São Francisco) 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. 

 

O contingente de pescadores envolvidos com a pesca nas comunidades afetadas é tema 

de grande controvérsia, uma vez que as estimativas apresentadas pelas Colônias de 

Pescadores são geralmente mais altas do que aquelas apresentadas pelas instituições 

governamentais. 
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5. ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO 

 

Apresenta-se a seguir uma revisão completa do Estudo de Análise de Risco do 

Empreendimento Pátio Logístico e Operações Portuárias, considerando a implantação 

e operação da Unidade de Tratamento de Petróleo, na área prevista no projeto original 

para futuro armazenamento de grãos. 

 

De acordo com os resultados do estudo da modelagem matemática realizada, não se 

observa a presença de ocupações sensíveis nas áreas delimitadas pelos alcances de 

radiação térmica, incêndio em nuvem ou explosão. Esses resultados são apresentados 

em anexo a seguir. 
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6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 
6.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os impactos ambientais relativos à alteração do projeto 

do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu, tendo em vista a 

implantação e operação de uma Unidade de Tratamento de Petróleo – UTP, na área 

originalmente prevista para uso como pátio de recebimento e estocagem de grãos.  

 

De acordo com as características do empreendimento, cujas atividades envolvidas na 

implantação e operação são detalhadamente descritas no Capítulo 2 deste documento, 

verifica-se que os impactos dele decorrentes, em linhas gerais, são de natureza similar 

àqueles identificados, discutidos e avaliados no EIA original do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2008).  

 

Contudo, em virtude do porte e das características das novas instalações, alguns 

impactos, mesmos que de natureza similar aos já previstos, podem apresentar 

acréscimos de magnitude que impliquem em uma reavaliação dos mesmos, no intuito 

de adequar e eventualmente complementar as medidas mitigadoras inicialmente 

previstas no EIA original. 

 

Assim, os impactos considerados similares, tanto em natureza quanto em magnitude, 

aos que já foram abordados por ocasião do EIA original não serão rediscutidos, 

cabendo, nesta Seção, apenas eventuais considerações sobre seus fatores de impactos e 

induções correlatas. 

 

Consequentemente será priorizada a descrição dos impactos (Seção 6.4) cujo 

incremento de magnitude em relação ao que fora previsto no EIA original justifique 

sua reavaliação e a adequação das respectivas medidas mitigadoras.  
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Na Fase de Implantação, as atividades previstas para a implementação da UTP 

compreendem a contratação de mão-de-obra, construção e montagem de edificações e 

das unidades de tancagem, instalação das tubulações de transferência de petróleo e dos 

sistemas de utilidade e de tratamento, desmobilização de equipamentos e dispensa de 

pessoal no final da implantação. 

 

Os fatores de impacto associados às estas atividades compreendem: abertura de frentes 

de trabalho, realização de serviços tributáveis, dinamização da economia local, geração 

de resíduos e efluentes, geração de material particulado, geração de ruídos, geração de 

gases poluentes de emissões veiculares e escavação de vala marítima para enterramento 

das tubulações de transferência de petróleo.  

 

Considerando que as estruturas da UTP serão implantadas na mesma área terrestre 

originalmente prevista para o pátio de grãos e utilizando as mesmas infraestruturas do 

canteiro de obras, já previsto no EIA e detalhado no PBA do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2009), entende-se que o fator de impacto 

“geração de resíduos e efluentes” não produzirá impactos de natureza distinta ou de 

magnitude superior àqueles já avaliados e discutidos no EIA original. Considera-se, 

portanto, que tais impactos são adequadamente mitigados pelas medidas de controle e 

monitoramento previstas no PBA do Pátio Logístico. 

 

O mesmo acontece no tocante à “geração de material particulado, gases poluentes e 

ruídos”, associados às atividades de construção, cujo controle também será 

adequadamente provido pelos programas específicos previstos no já citado PBA. Pelos 

motivos expostos, tais impactos não serão rediscutidos neste EIA. 

 

Todavia, para a “abertura de frentes de trabalho”, “realização de serviços tributáveis” e 

“dinamização da economia local”, considera-se um incremento da magnitude de alguns 

impactos relacionados a esses fatores, quando comparados com o previsto no EIA, tais 

como: aumento da pressão sobre a oferta de serviços públicos; geração de emprego e 
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renda para a população; fomento do setor de comércio e serviços e aumento da 

arrecadação municipal e estadual. Tais impactos estão pormenorizados na Seção 6.5 

desta avaliação.  

 

No tocante à implantação da tubulação para transferência de petróleo entre a Unidade 

de Tratamento e os píeres de atracação dos navios, ressalta-se que a mesma será 

enterrada em toda a sua extensão, o que demandará abertura de vala tanto na faixa 

terrestre como marítima, conforme explicado na Seção 2.4.1.5 deste EIA.  

 

No trecho terrestre o caminhamento da tubulação, a partir da UTP, será feito seguindo 

o corredor de utilidades previsto no Projeto do Pátio Logístico e cruzando a área de 

intervenção licenciada ao longo da Ponte de Acesso do Porto. Assim sendo, o trajeto 

terrestre da escavação não extrapolará as áreas de intervenção previstas no EIA e no 

PBA do projeto original. Dessa forma, não será necessário ampliar a área de supressão 

de vegetação já licenciada. 

 

Por sua vez, a área onde esta localizada a UTP, localiza-se dentro dos limites da área de 

implantação licenciada para o pátio logístico, para a  qual já foram previstas e avaliadas 

no EIA original as operações de supressão de vegetação e construção de aterro 

hidráulico. Por esse motivo, não serão rediscutidos neste EIA os impactos associados à 

supressão de vegetação e construção de aterro hidráulico do empreendimento. 

 

Por outro lado, o enterramento da tubulação no trecho marítimo demandará a 

escavação de vala no assoalho marinho, com 6 metros na base e 14 metros na 

superfície do terreno, paralela à Ponte de Acesso e distando cerca de 100 metros da 

mesma. Desta forma, por implicar em área adicional de intervenção no assoalho 

marinho, são discutidos neste EIA os impactos decorrentes de tal intervenção.  

 

Quanto à Fase de Operação, as atividades previstas no EIA do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias inclui aquelas igualmente previstas na operação da Unidade de 
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Tratamento em foco, as quais compreendem: movimentação de máquinas e 

equipamentos; estocagem de hidrocarbonetos e produtos químicos; tratamento de 

efluentes domésticos e industriais; movimentação de navios e fundeio. 

 

Associados a tais atividades, identificam-se os seguintes fatores de impacto, os quais 

também se aplicam à operação da Unidade de Tratamento: geração de resíduos e 

efluentes em geral, geração de efluentes industriais, abertura de frente de trabalho, 

incremento no fluxo de embarcações, realização de serviços tributáveis, dinamização 

da economia local, além de emissões atmosféricas fugitivas e risco de vazamento 

acidental de óleo. 

 

Os efluentes das drenagens da UTP, sejam provenientes de áreas limpas - não sujeitas a 

contaminações, tais como áreas administrativas, pátios, jardins, entre outros; como de 

áreas contaminadas - por produtos oleosos, produtos químicos, manipulação de cargas 

e poluição decorrentes, serão encaminhados, após tratamento, para o canal de 

macrodrenagem projetado. Os efluentes de esgotos sanitários e industrial da UTP, após 

tratamento serão encaminhados ao emissário para lançamento no mar. Essas 

concepções de projeto foram previstas no EIA original e consideradas nas avaliações 

de impactos (Capítulo 5.4) daquele empreendimento. 

 

Portanto, considerando-se que os impactos potenciais relacionados à operação da 

UTP, associados aos fatores de geração de resíduos e efluentes são de mesma natureza 

e magnitude daqueles descritos no EIA original, sendo também as medidas mitigadoras 

anteriormente previstas igualmente aplicáveis ao empreendimento em foco, por este 

motivo não serão reapresentados neste estudo tais impactos potenciais.  

 

O mesmo ocorre para o fator “abertura de frente de trabalho”, cujo aporte extra de 

trabalhadores foi considerado insuficiente para alterar as consequências previstas no 

EIA original para o impacto “Aumento da Pressão sobre a Oferta de Serviços 
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Públicos” sendo, portanto, adequadamente mitigado pelas diretrizes previstas no PBA 

do Pátio Logístico.  

 

Entretanto, em virtude do incremento de magnitude nos fluxos de movimentação de 

hidrocarbonetos, associado à operação da Unidade de Tratamento, cabe discutir e 

avaliar neste EIA os impactos diretamente relacionados a esses fatores, com vistas a 

verificar eventual necessidade de ajustes ou revisões nas diretrizes de Programas de 

Mitigação e Monitoramento já apresentados no PBA do Pátio Logístico. 

 

Nesta linha, são discutidos os impactos quanto à alteração da qualidade do ar 

decorrentes das emissões fugitivas e de queima de combustível associadas ao projeto 

original com a UTP, bem como os impactos potenciais associados a situação acidentais 

de vazamento do hidrocarboneto no ambiente marinho, decorrentes dos cenários de 

risco analisados e identificados neste EIA. 

  

Ainda em decorrência de incremento de magnitude, são reapresentados os impactos 

relacionados à dinamização da economia local e realização de serviços tributáveis, 

conforme discutido neste Capítulo.  

 

Ainda no que se refere à fase de operação, conforme apresentado no Capítulo 2, 

Seção 2.4.1.5, para as duas fases iniciais de implantação e operação da Unidade de 

Tratamento de Petróleo, o canal de acesso será aprofundado para 21 (vinte e um) 

metros, segundo a seção de escavação de base 230 (duzentos e trinta) metros e 

declividade 1:6. Os volumes de dragagem e disposição de material associados a este 

aprofundamento já foram considerados no EIA do Porto do Açu (agosto/2006), 

elaborado pela CAL Consultoria Ambiental Ltda., estando o mesmo autorizado pela LI 

Nº FE01570, de 10/12/2008 e em conformidade com a Resolução CONAMA Nº 

344/04. 
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Contudo, para a operação da fase final da UTP será necessário alargar o canal de 

acesso assumindo uma nova seção de 400 m na base, mantida a mesma declividade de 

talude e a mesma profundidade da seção já licenciada. 

 

Esta seção alargada implicará na ampliação da projeção da área de dragagem, levando à 

necessidade de realização de campanha de caracterização segundo a Resolução 

CONAMA Nº 344/04. No entanto, essa caracterização será realizada futuramente, 

previamente ao início da dragagem do alargamento. Isto porque sua realização de 

imediato não seria representativa das condições futuras dos sedimentos do assoalho 

marinho, na hipótese de modificação das condições ambientais das áreas a serem 

dragadas. Desta forma, o impacto desta dragagem futura não é objeto de discussão no 

presente documento. 

 

Com base nas considerações e justificativas acima apresentadas os potenciais impactos 

decorrentes da instalação e operação da UTP são a seguir apresentados e consolidados 

numa matriz de impactos. 

 

6.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

 

6.2.1 Considerações Gerais 

 

A metodologia estabelecida foi baseada nos padrões estabelecidos pela legislação 

vigente, atendendo aos princípios norteadores da NBR ISO 14001:2004; Resolução 

CONAMA Nº 001/86; a Lei Estadual Nº 1.356/88 e a DZ-041.R/13 - Diretriz para 

Implementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), aprovada pela Deliberação CECA Nº 3.586/96. Sua 

definição foi adaptada às particularidades do empreendimento, alvo deste estudo. 

 

Com base nas características do empreendimento e no Diagnóstico Ambiental da Área 

de Influência, os impactos ambientais foram identificados a partir da construção das 

inter-relações entre as atividades previstas para as diferentes fases do empreendimento 
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(planejamento, implantação e operação) e os fatores de impactos (ou aspectos 

ambientais na Área de Influência analisada), associados às atividades.  

 

Para a avaliação dos impactos ambientais foi utilizada uma metodologia de classificação 

estabelecida por critérios técnicos de valoração e critérios complementares qualitativos.  

 

Esta avaliação subsidiou a identificação e apresentação de propostas de medidas de 

mitigação, controle, acompanhamento, potencialização ou de compensação aos 

impactos previstos. 

 

6.2.2 Termos e Definições 

 

Os estudos ambientais devem considerar os conceitos e definições estabelecidas pela 

legislação aplicável e normas ambientais. Neste estudo foram adotados os conceitos 

descritos a seguir: 

 

 Aspecto Ambiental: Elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental 

significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo (NBR 

ISO 14001:2004). 

 

 Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a 

segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; qualidade dos recursos ambientais 

(DZ-041). Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que 

resulte no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização (NBR ISO 

14001:2004).  
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 Medidas de Controle (C): Ações relativas à implantação, operação e manutenção 

de sistemas ou de procedimentos de controle dos aspectos ambientais significativos, 

visando prevenir, eliminar ou minimizar a ocorrência de impactos ambientais 

significativos adversos. 

 

 Medidas de Mitigação (M): Ações que visam reduzir os impactos ambientais 

significativos adversos a níveis considerados aceitáveis, buscando torná-los não-

significativos. 

 

 Medidas de Acompanhamento e Verificação (A): Medição repetitiva, discreta ou 

contínua, ou observação sistemática de qualidade ambiental de um determinado 

processo ou tarefa. 

 

 Medidas de Potencialização dos Impactos Ambientais Benéficos (P): Ações 

que visam otimizar os impactos ambientais significativos benéficos. 

 

 Medidas de Compensação Ambiental (K): Ações relativas à compensação de 

impactos ambientais significativos adversos não-mitigáveis no todo ou em parte; a 

compensação ambiental a ser implementada deve corresponder a mesma natureza 

do atributo impactado. As ações de compensação ambiental possuem caráter 

compulsório determinada pelo artigo 36o da Lei No 9.985, de 18/07/2000. 

 

6.2.3 Diretrizes e Critérios Técnicos de Valoração dos Impactos 
 Ambientais  
 

A avaliação de impactos ambientais é o procedimento crítico do processo de 

licenciamento ambiental de um empreendimento, visto que é a partir da caracterização 

dos impactos significativos que são definidas as medidas de controle, de mitigação e de 

acompanhamento dos impactos reversíveis e as medidas de compensação ambiental 

para os irreversíveis, bem como medidas de otimização dos impactos significativos 

benéficos a serem implementadas pela empresa. 
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A metodologia utilizada contemplou critérios específicos de avaliação de impacto 

ambiental. Estes critérios de avaliação são baseados na valoração dos impactos 

ambientais, os quais estão intrinsecamente associados à magnitude do impacto, e aos 

quais foram atribuídos valores relativos, objetivando-se minimizar a subjetividade na 

sua valoração.  

 

Os critérios aqui utilizados estão caracterizados a seguir, considerando-se que os 

números mantidos entre parênteses correspondem aos respectivos valores relativos 

(“pesos”), atribuídos a cada um dos parâmetros. 

 

a) Reversibilidade: 

 Reversível (1): é aquela situação na qual o fator ou parâmetro ambiental afetado 

retorna a uma dada situação de equilíbrio (quando este cessar), semelhante àquela 

que estaria estabelecida caso o impacto não tivesse ocorrido, ou seja, retorno às 

suas condições originais. 

 Irreversível (3): o fator ou parâmetro ambiental se mantém impactado apesar da 

adoção de ações de controle dos aspectos ambientais e/ou de mitigação do 

próprio impacto, caracterizando, assim, impactos não-mitigáveis na sua totalidade 

ou em parte. Quando, uma vez ocorrida à ação, o fator ou parâmetro ambiental 

afetado não retorna às suas condições originais em um prazo previsível (DZ-041). 

 

b) Abrangência: 

 Pontual (1): a alteração se reflete apenas na ADA (Área Diretamente Afetada) 

pelo empreendimento. 

 Local (3): a alteração se reflete inclusive na AID (Área de Influência Direta) do 

empreendimento. Quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações 

(DZ-041). 
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 Regional (5): a alteração se reflete inclusive na AII (Área de Influência Indireta) 

do empreendimento. Quando o impacto se faz sentir além das imediações do 

sítio onde se dá a ação (DZ-041). 

 
c) Relevância: 

 Irrelevante (0): a alteração não é percebida ou verificável. 

 Moderadamente relevante (1): a alteração é verificável e/ou passível de ser 

medida sem, entretanto, caracterizar ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental 

da área de abrangência considerada, se comparados à situação original. 

 Relevante (3): a alteração é verificável e/ou passível de ser medida, 

caracterizando ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de 

abrangência considerada, se comparados à situação original. 

 Muito relevante (5): a alteração é verificável e/ou passível de ser medida, 

caracterizando ganhos e/ou perdas expressivos na qualidade ambiental da área de 

abrangência considerada, se comparados à situação original. 

 

d) Magnitude: 

Reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do meio que é objeto da 

avaliação. A magnitude é caracterizada a partir da consolidação dos valores 

associados aos critérios de valoração de impactos ambientais, resultante da 

multiplicação dos pesos atribuídos a cada um dos parâmetros, conforme sintetizado 

no Quadro 6.2.3-1, apresentado na sequência.  

 

A magnitude deverá ser expressa por meio dos seguintes parâmetros e padrões: 

 

 Desprezível: decorrente obrigatoriamente de impactos classificados como 

irrelevantes, cujo valor é igual a zero (0). 

 Baixa: produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 1 ou 3. 

 Moderada: produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 5, 9 

ou 15. 
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 Alta: produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 25, 27, 45 

ou 75. 

 

QUADRO 6.2.3-1: DEMONSTRATIVO DAS COMBINAÇÕES DOS VALORES ATRIBUÍDOS 
AOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS. 

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

REVERSIBILIDADE ABRANGÊNCIA RELEVÂNCIA TOTAL MAGNITUDE 

Qualquer Qualquer Irrelevante (0) 0 Desprezível 

Reversível (1) Pontual (1) Moderada (1) 1 Baixa 

Reversível (1) Pontual (1) Relevante (3) 3 Baixa 

Reversível (1) Local (3) Moderada (1) 3 Baixa 

Irreversível (3) Pontual (1) Moderada (1) 3 Baixa 

Reversível (1) Regional (5) Moderada (1) 5 Moderada 

Reversível (1) Pontual (1) Muito Relevante (5) 5 Moderada 

Reversível (1) Local (3) Relevante (3) 9 Moderada 

Irreversível (3) Pontual (1) Relevante (3) 9 Moderada 

Irreversível (3) Local (3) Moderada (1) 9 Moderada 

Reversível (1) Regional (5) Relevante (3) 15 Moderada 

Irreversível (3) Regional (5) Moderada (1) 15 Moderada 

Reversível (1) Local (3) Muito Relevante (5) 15 Moderada 

Irreversível (3) Pontual (1) Muito Relevante (5) 15 Moderada 

Reversível (1) Regional (5) Muito Relevante (5) 25 Alta 

Irreversível (3) Local (3) Relevante (3) 27 Alta 

Irreversível (3) Regional (5) Relevante (3) 45 Alta 

Irreversível (3) Local (3) Muito Relevante (5) 45 Alta 

Irreversível (3) Regional (5) Muito Relevante (5) 75 Alta 

 

A metodologia contempla, ainda, critérios complementares que visam subsidiar a 

identificação das ações a serem propostas e implementadas em cada caso específico, a 

saber: 

 

a) Duração: 

 Temporária: a alteração tem caráter transitório (duração determinada). 

 Permanente: a alteração persiste mesmo quando cessada a atividade que a 

desencadeou. Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se 

manifestar num horizonte temporal conhecido (DZ-041). 

 

b) Forma de Manifestação: 

 Contínua: a alteração ocorre de forma ininterrupta. 
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 Descontínua: a alteração ocorre uma vez, ou em intervalos de tempo não 

regulares. 

 Cíclica: a alteração ocorre em intervalos de tempo regulares e previsíveis. 

 

c) Ocorrência: 

 Real: quando o impacto não depende de condições excepcionais para ocorrer e 

está associado aos aspectos ambientais correntes do empreendimento. 

 Potencial: é a alteração passível de ocorrer, porém não prevista em situações 

normais de operação. 

 

d) Incidência: 

 Direta: alteração que decorre de uma atividade do empreendimento.  

 Indireta: alteração que decorre de um impacto direto. 

 

e) Prazo para a Ocorrência: 

 Curto Prazo: alteração que se manifesta imediatamente após a ocorrência da 

atividade ou do processo ou da tarefa que a desencadeou. Impacto Imediato é 

quando o efeito surge no instante em que se dá a ação (DZ-41). 

 Médio a Longo Prazos: alteração que demanda um intervalo de tempo para que 

possa se manifestar (ser verificada), o qual deve ser definido em função das 

características particulares do empreendimento. 

 

f) Natureza: 

 Positiva: alteração de caráter benéfico. 

 Negativa: alteração de caráter adverso. 
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6.3 INTER-RELAÇÕES ENTRE AS ATIVIDADES E SEUS FATORES DE 

 IMPACTOS 
 
A partir da integração multidisciplinar apoiada por referências científicas e conjugada 

com a análise do empreendimento, foram evidenciadas as interações a que podem estar 

submetidos os objetos de estudo. 

 
As análises e discussões levaram à construção das inter-relações ambientais entre as 

atividades e os fatores de impacto que elas produzem no meio (compartimento 

ambiental afetado), compondo-se de forma sintética o Quadro 6.3-1, de acordo com a 

fase de projeto. 

 

QUADRO 6.3-1: IMPACTOS IDENTIFICADOS A PARTIR DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE AS 

ATIVIDADES E FATORES DE IMPACTOS. 

FASE DO 

PROJETO 
ATIVIDADE FATOR DE IMPACTO 

MEIO 

(COMPARTIMENTO 

AFETADO) 
IMPACTO AMBIENTAL 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o

 

Instalação da tubulação 
de petróleo 

Escavação da vala 
marítima 

Físico 
(2) Alteração da qualidade 

da água 

Escavação da vala 
marítima 

Biótico 
(4) Interferência na 

comunidade bentônica 

Escavação da vala 
marítima 

Biótico 
(5) Interferência na 

comunidade planctônica 

Construção das 
edificações e da 

tubulação de petróleo 
 

Aberturas de frente 
de trabalho 

Socioeconômico 
(13) Aumento da Pressão 
sobre a Oferta de Serviços 

Públicos 

Dinamização da 
economia local 

Socioeconômico 

(14) Geração de Emprego 
e Renda para a População 

de São João da Barra e 
Campos dos Goytacazes 

Dinamização da 
economia local 

Socioeconômico 
(15) Fomento do Setor de 

Comércio e Serviços 

Realização de 
serviços tributáveis e 

dinamização da 
economia local 

Socioeconômico 
(16) Aumento da 

Arrecadação Municipal e 
Estadual 

(continua) 
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(continuação) 

FASE DO 

PROJETO 
ATIVIDADE FATOR DE IMPACTO 

MEIO 

(COMPARTIMENTO 

AFETADO) 
IMPACTO AMBIENTAL 

O
p

e
ra

çã
o

 

Movimentação e 
estocagem de 

hidrocarbonetos 
associados à operação 

da Unidade de 
Tratamento 

Emissões fugitivas, 
queima de 

combustível e 
movimentação e 

estoque de 
hidrocarbonetos 

Físico 
(1) Alteração da qualidade 

do ar 

Operação da Unidade 
de Tratamento de 

Petróleo 

Vazamento acidental 
de óleo dos navios 

aliviadores 

Físico 
(3) Alteração da Qualidade 

da água 

Biótico 

(6) Interferência na 
comunidade planctônica 

 
(7) Interferência na 

comunidade bentônica 
 

(8) Interferência na 
Ictiofauna 

 
(9) Interferência nos 

Cetáceos 
 

(10) Interferência nos 
Quelônios 

 
(11) Interferência nas Aves 

Marinhas 

Incremento do fluxo 
de embarcações 

Socioeconômico 
(12) Interferência sobre as 
dinâmicas da pesca local 

 

Dinamização da 
economia local 

Socioeconômico 

(14) Geração de Emprego 
e Renda para a População 

de São João da Barra e 
Campos dos Goytacazes 

Dinamização da 
economia local 

Socioeconômico 
(15) Fomento do Setor de 

Comércio e Serviços 

Realização de 
serviços tributáveis e 

dinamização da 
economia local 

Socioeconômico 
(16) Aumento da 

Arrecadação Municipal e 
Estadual 

 

 

Identificada a correspondência entre as atividades previstas no empreendimento e os 

fatores de impacto, estes foram confrontados na Matriz de Avaliação apresentada a 

seguir, avaliando-se os impactos de acordo com os critérios estabelecidos na Seção 

6.2.3. 
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6.4 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

Apresenta-se no Quadro 6.4-1, a Matriz da Avaliação dos Impactos realizada com base 

na metodologia anteriormente descrita.  
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QUADRO 6.4-1: MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS. 

FATOR 

AMBIENTAL 
FATOR DE IMPACTO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS MEDIDAS (1)              

C; M; A; P; 
K 

REVERSIBI-
LIDADE 

ABRANGÊN-
CIA 

RELEVÂNCIA MAGNITUDE DURAÇÃO 
MANIFES-

TAÇÃO 
OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA PRAZO NATUREZA 

 
F

ís
ic

o
 

 

Emissões fugitivas, queima de 
combustível e movimentação e 

estoque de hidrocarbonetos  
(1)Alteração da qualidade do ar 

Reversível 
(1) 

Local 
(3) 

Moderada 
(1) 

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Negativa C, M 

Escavação da vala para 
enterramento da dutovia 

(2)Alteração da qualidade da água 
Reversível 

(1) 
Local 

(3) 
Moderada 

(1) 
Baixa Temporária Descontínua Real Direta Curto Negativa A, M 

Vazamento acidental de óleo 
dos navios aliviadores 

(3) Alteração da qualidade da água 
Reversível 

(1) 
Regional  

(5) 
Relevante 

(3) 
Moderada Temporária Contínua Potencial Direta Curto Negativa A, C, M 

B
ió

ti
c
o

 

Escavação da vala para 
enterramento da dutovia 

(4) Interferência na comunidade 
bentônica  

Reversível 
(1) 

Local 
(3) 

Relevante 
(3) 

Moderada Temporária Contínua Real Direta Médio Negativa A, C 

(5) Interferência na comunidade 
planctônica 

Reversível 
(1) 

Local 
(3) 

Moderada 
(1) 

Baixa Temporária Contínua Real Direta Médio Negativa A, C 

Vazamento acidental de óleo 

(6) Interferência na comunidade 
planctônica 

Irreversível 
(3) 

Local 

(3) 

Relevante 
(3) 

Alta Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Negativa C, M, K 

(7) Interferência na comunidade 
bentônica 

Irreversível 
(3) 

Local 

(3) 

Muito 
Relevante 

(5) 
Alta Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Negativa C, M, K 

(8) Interferência na Ictiofauna 
Irreversível 

(3) 

Local 

(3) 

Muito 
Relevante 

(5) 
Moderada Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Negativa C, M, K 

(9) Interferência nos Cetáceos 
Irreversível 

(3) 
Local 

(3) 

Relevante 
(3) 

Baixa Temporária Descontínua Potencial Indireta Curto Negativa C, M, K 

(10) Interferência nos Quelônios 
Irreversível 

(3) 
Local 

(3) 
Relevante 

(3) 
Baixa Temporária Descontínua Potencial Indireta Curto Negativa C, M, K 

(11) Interferência nas Aves Marinhas 
Irreversível 

(3) 
Local 

(3) 

Muito 
Relevante 

(5) 
Alta Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Negativa C, M, K 

S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Incremento do Fluxo de 
Embarcações 

(12) Interferência sobre as dinâmicas 
da pesca local 

Irreversível 
(3) 

Regional 

(5) 

Relevante 
(3) 

Alta Permanente Descontínua Real Indireta 
Médio a 
Longo 

Negativa M, K 

Aberturas de frente de trabalho 
(13) Aumento da Pressão sobre a 
Oferta de Serviços Públicos 

Reversível 
(1) 

Local 
(3) 

Relevante 
(3) 

Moderada Temporária Contínua Potencial Indireta 
Médio a 
longo 

Negativa M 

Dinamização da economia 
local 

(14) Geração de Emprego e Renda 
para a População de São João da Barra 
e Campos dos Goytacazes 

Irreversível 
(3) 

Regional 
(5) 

Muito 
Relevante 

(5) 
Alta Permanente Contínua Potencial Indireta 

Médio a 
longo 

Positiva P 

Dinamização da economia 
local 

(15) Fomento do Setor de Comércio e 
Serviços 

Irreversível 
(3) 

Regional 
(5) 

Muito 
Relevante 

(5) 
Alta Permanente Contínua Real Indireta 

Médio a 
longo 

Positiva P 

Realização de serviços 
tributáveis e dinamização da 

economia local 

(16) Aumento da Arrecadação 
Municipal e Estadual 

Irreversível 
(3) 

Regional 
(5) 

Muito 
Relevante 

(5) 
Alta Permanente Contínua Real Direta 

Médio a 
longo 

Positiva   

Nota: (1) Medidas Controle (C); Mitigação (M); Acompanhamento (A); Potencialização (P); Compensação (K)
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6.5 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Os impactos ambientais são descritos a seguir, consolidando as atividades que os 

produzem nas diferentes fases do empreendimento.  

 

6.5.1 Alteração da Qualidade do Ar Decorrente da Operação da Unidade 

 de Tratamento de Petróleo no Pátio Logístico 

 

Fase do Empreendimento:  Operação 

Meio:   Físico 

Fatores de Impacto:  Geração de partículas suspensas, gases de 

combustão e   movimentação e estoque de hidrocarbonetos. 

 

A avaliação dos impactos sobre a qualidade do ar foi realizada considerando a interação 

das emissões previstas no EIA do Pátio Logístico e Operações Portuárias com as 

fontes associadas à operação da Unidade de Tratamento de Petróleo. 

 

Esta avaliação é feita com base nas emissões estimadas na Seção 2.4.4 deste 

documento e na Seção 2.5.4 do EIA original do Pátio Logístico e Operações 

Portuárias, comparativamente aos padrões estabelecidos na legislação pertinente. 

Embasa também esta discussão, a modelagem de dispersão atmosférica, executada para 

subsidiar a avaliação da abrangência dessas emissões na Área de Influência do 

empreendimento, especialmente sobre áreas de sensibilidade ambiental. 

 

6.5.1.1 Padrões de Emissão Aplicáveis / Atendimento aos Padrões 

 

A operação da caldeira está sujeita ao atendimento à seguinte legislação: “Limites de 

Emissão para Poluentes Atmosféricos Provenientes de Processos de Geração de Calor 

a partir da Combustão Externa de Óleo Combustível” definidos pelo CONAMA 
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(Quadro 6.5.1-1) e os limites de emissão definidos pelo Decreto nº 779 de 30 de 

janeiro de 1967 do Estado da Guanabara (Quadro 6.5.1-2). 

 

QUADRO 6.5.1-1: LIMITES DE EMISSÃO PARA POLUENTES ATMOSFÉRICOS PROVENIENTES DE 

PROCESSOS DE GERAÇÃO DE CALOR A PARTIR DA COMBUSTÃO EXTERNA DE ÓLEO 

COMBUSTÍVEL (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 382, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006). 

ANEXO I 

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (MW) MP (1) 
NOX (1) 

(COMO NO2) 
SOX (1) 

(COMO SO2) 

Menor que 10 300 1600 2700 

Entre 10 e 70 250 1000 2700 

Maior que 70 100 1000 1800 

Art. 5º 

Art. 5º - O monitoramento das emissões poderá ser realizado por métodos descontínuos ou contínuos, em 
conformidade com o órgão ambiental e atendendo necessariamente aos seguintes critérios: 
II - O limite de emissão é considerado atendido se, de três resultados de medições descontínuas efetuadas em 
uma única campanha, a média aritmética das medições atende aos valores determinados, admitidos o descarte de 
um dos resultados quando esse for considerado discrepante. 

Nota: (1) Os resultados devem ser expressos na unidade de concentração mg/Nm³, em base seca e 3% de excesso 
de oxigênio. 

 
QUADRO 6.5.1-2: LIMITES DE EMISSÃO PARA POLUENTES ATMOSFÉRICOS  
DECRETO Nº 779, DE 30 DE JANEIRO DE 1967 DO ESTADO DA GUANABARA 

Art. 2º - Fica adotada a Escala de Ringelman, como medida de poluição ocasionada pela descarga de fumaça na 
atmosfera. 
 
Art. 3º - Não será permitida emissão, para a atmosfera, de fumaça com tonalidade superior à do Padrão nº 2, da 
Escala de Ringelmann. 
Parágrafo único - Será tolerada a emissão de fumaça do Padrão nº 3 da Escala de Ringelmann por um máximo de 
6 minutos, em qualquer período de uma hora, correspondendo às operações iniciais de uma queima ou limpeza 
das fornalhas. 

MF-520 - Método para Determinação Visual de Emissões Provenientes de Combustão em Fontes Estacionárias. 

 

Quanto às emissões decorrentes da combustão dos navios e rebocadores, o Anexo VI 

– Regulamentações para prevenção da poluição do ar – incorporado à Marpol 73/78 

estabelece limites de emissões de SOx. Os teores de enxofre nos combustíveis de 

marinha (HFO) estão limitados a 4,5% de enxofre. 

 

Ressalta-se que para os demais poluentes/fontes do projeto, não existem padrões de 

emissão nacionais.  

 

Com base nos dados das caldeiras da Unidade de Tratamento de Petróleo que operarão 

com potência de 87 MW, analisam-se a seguir (Quadro 6.5.1-3) suas emissões e o 
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atendimento aos padrões aplicáveis fixados na Resolução CONAMA Nº 382, de 

acordo com o Quadro 6.5.1-1, anteriormente apresentado. 

 
QUADRO 6.5.1-3: ATENDIMENTO AOS PADRÕES CONAMA 382 - ANEXO 1 

 

 
Conclui-se assim, que as caldeiras do projeto queimando óleo com 1,8% de enxofre 

atendem aos padrões fixados pela Resolução CONAMA 382 - Anexo 1 e pelo Anexo 

VI do MARPOL. 

  

Combustível

Capacidade de Produção MW 87

Tipo de Combustível (óleo) Óleo HFO

Consumo de Combustível l/h 9,565.99

Teor de Enxofre %vol 1.8

Chaminé

Vazão   Nm3/h 183,938.69

  Nm3/s 51.09

Temperatura °C 160

°K 433

Altura m 50

Diâmetro m 2.4

Velocidade m/seg 11.30

Emissão Padrão CONAMA 382, Anexo 1

(a) Emissão: Partículas Totais em Suspensão kg/d 275.50

g/s 3.19

mg/m3 62.41 100

(b) Emissão: Partículas Inaláveis kg/d 220.40

g/s 2.55

mg/m3 49.93

(c) Emissão: Óxidos de Enxofre kg/d 7785.64

g/s 90.11

mg/m3 1763.64 1800

(d) Emissão: Óxidos de Nitrogênio kg/d 1294.85

g/s 14.99

mg/m3 293.32 1000

(E) Emissão: Monoxido de Carbono kg/d 137.75

g/s 1.59

mg/m3 31.20

Cálculo de Emissões             

Característica da Chaminé da Caldeira
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6.5.1.2 Padrões de Qualidade do Ar – Legislação Aplicável 

 

Padrões Nacionais de Qualidade do Ar – Poluentes Convencionais 

 

Os poluentes do ar emitidos pela operação do Pátio Logístico e Operações Portuárias, 

considerando a presença da Unidade de Tratamento de Petróleo, a serem analisados 

nesse estudo são os poluentes convencionais regulamentados pela Resolução 

CONAMA nº 3 de 28/06/90 e pela Resolução CECA que aprova a NT-603: material 

particulado total (PTS), partículas inaláveis (PI); dióxido de nitrogênio; dióxido de 

enxofre; e monóxido de carbono, mais o benzeno. 

 

No Brasil, a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) Nº. 03, de 

28 de junho de 1990, estabelece padrões de qualidade do ar, que devem ser adotados 

em todo o território nacional, sendo: 

 

 Padrões Primários: são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão 

afetar a saúde da população; e 

 Padrões Secundários: são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o 

mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano 

à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 

O estabelecimento de Padrões Secundários visa criar uma base para uma política de 

prevenção da degradação da qualidade do ar. Não se aplicam, pelo menos em curto 

prazo, a áreas de desenvolvimento, onde devem ser aplicados os Padrões Primários.  

 

Como prevê a própria Resolução CONAMA 03/90, a aplicação diferenciada de 

Padrões Primários e Secundários requer que o território nacional seja dividido em 

Classes I, II e III, conforme o uso pretendido. A mesma resolução prevê ainda que se 

considerem os Padrões Primários, enquanto as áreas não forem classificadas. 
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Os padrões de qualidade do ar estabelecidos a nível nacional e estadual são mostrados 

nos Quadros 6.5.1-4 e 6.1.5-5. 

 

QUADRO 6.5.1-4: PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DO AR – POLUENTES CONVENCIONAIS 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 3 DE 28/06/90 

POLUENTES 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 
PADRÃO 

PRIMÁRIO (µG/M³) 
PADRÃO 

SECUNDÁRIO (µG/M³) 
MÉTODO DE 

MEDIÇÃO 

Partículas Totais em 
Suspensão 

24 horas (1) 
MGA (2) 

240 
80 

150 
60 

Amostrador de 
grandes volumes 

Dióxido de Enxofre 
24 horas (1) 

MAA (3) 
365 
80 

100 
40 

Pararosanílina 

Monóxido de 
Carbono 

1 hora (1) 
8 horas (1) 

40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm) 

40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm) 

Infravermelho não 
dispersivo 

Ozônio 1 hora (1) 160 160 Quimioluminescência 

Fumaça 
24 horas (1) 

MAA (3) 
150 
60 

100 
40 

Refletância 

Partículas Inaláveis 
24 horas (1) 

MAA (3) 
150 
50 

150 
50 

Separação Inercial / 
Filtração 

Dióxido de 
Nitrogênio 

1 hora (1) 
MAA (3) 

320 
100 

190 
100 

 

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
(2) Média geométrica anual 
(3) Média aritmética anual 

 

QUADRO 6.5.1-5: PADRÕES ESTADUAIS DE QUALIDADE DO AR - CECA – NT-603 

POLUENTE TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 
PADRÃO PRIMÁRIO 

(µG/M³) 
MÉTODO DE  

MEDIÇÃO 

Partículas Totais em 
Suspensão 

24 horas (1) 
MGA (2) 

240 
80 

Amostrador de grandes volumes 

Dióxido de Enxofre 
24 horas (1) 

MAA (3) 
365 
80 

Pararosanílina 

Monóxido de Carbono 
1 hora (1) 
8 horas (1) 

40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm) 

Infravermelho não dispersivo 

Oxidanes fotoquímicos 
(como Ozônio) 

1 hora (1) 160 Quimioluminescência 

Partículas sedimentáveis 30 dias 
1 mg/m³ (áreas ind.) 
0,5 mg/m³ (outras 

areas) 
Jarro de deposição de poeira 

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
(2) Média geométrica anual 
(3) Média aritmética anual 

 

Critérios para Episódios Agudos de Poluição do Ar 

 

A Resolução CONAMA 003/90 estabelece, ainda, os Níveis de Qualidade do Ar para 

elaboração do Plano de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, 
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visando providências dos governos de Estado e dos Municípios, assim como de 

entidades privadas e comunidade geral, com o objetivo de prevenir grave e iminente 

risco à saúde da população. Episódio Crítico de Poluição do Ar é considerado a 

presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera, em curto período de 

tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão 

dos mesmos. O Quadro 6.5.1-6 apresenta os Critérios para Episódios Agudos de 

Poluição do Ar. 

 

QUADRO 6.5.1-6: CRITÉRIOS PARA EPISÓDIOS AGUDOS DE POLUIÇÃO DO AR 
RESOLUÇÃO CONAMA 03/90. 

PARÂMETROS 
NÍVEIS 

ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

PTS (g m-3) 24 horas 375 625 875 

SO2 (g m-3) 24 horas 800 1.600 2.100 

SO2 x PTS (g m-3) 24 horas 65.000 261.000 393.000 

CO (ppm) 24 horas 15 30 40 

O3 (g m-3) 1 hora 400 800 1.000 

PI (g m-3) 24 horas 250 420 500 

Fumaça (g m-3) 24 horas 250 420 500 

NO2 (g m-3) 1 hora 1.130 2.260 3.000 

Fonte: FEEMA. 

 

Índice de Qualidade do Ar 

 

O INEA desenvolve uma rotina de publicação diária dos Índices de Qualidade do Ar. 

A estrutura do índice de qualidade do ar contempla, conforme Resolução CONAMA 

N° 03 de 28/06/90, os seguintes parâmetros: dióxido de enxofre, fumaça, monóxido 

de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio, partículas totais em suspensão e partículas 

inaláveis. O índice é obtido através de uma função linear segmentada, onde os pontos 

de inflexão são padrões de qualidade do ar. Desta função, que relaciona a concentração 

do poluente como valor índice, resulta um número adimensional referido a uma escala 

com base em padrões de qualidade do ar. Para cada poluente medido é calculado um 

índice. Para efeito de divulgação, é utilizado o índice mais elevado, isto é, a qualidade 

do ar de uma estação é determinada pelo pior caso. 
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Depois de calculado o valor do índice, o ar recebe uma qualificação, feita conforme 

Quadro 6.5.1-7. No mesmo quadro estão apresentados os critérios de definição das 

faixas, os números que definem as mudanças de faixa para material particulado (pontos 

de inflexão nas funções segmentadas), assim como uma descrição geral de efeitos sobre 

a saúde e precauções recomendadas. Assim, a ultrapassagem do padrão de qualidade do 

ar é identificada pela quantidade inadequada (índice maior que 100). A má qualidade 

(índice maior ou igual a 200) indica a ultrapassagem do nível de atenção, a péssima 

(índice maior ou igual a 300) indica a ultrapassagem do nível de alerta e a crítica (índice 

maior ou igual a 400) a ultrapassagem do nível de emergência. 

 

QUADRO 6.5.1-7: FAIXAS DE CONCENTRAÇÕES LIMITANTES AO ÍNDICE DE 
QUALIDADE DO AR  

POLUENTES PERÍODO 

CONSIDERADO 

FAIXAS DE CONCENTRAÇÃO À QUALIDADE DO AR 

BOA REGULAR INADEQUADA MÁ PÉSSIMA CRÍTICA 

Dióxido de 
Enxofre 

Valor médio 

diário (g/m³) 
Até 80 81 a 365 366 a 800 801 a 1600 

1601 a 
2100 

Acima de 
2100 

Partículas 
Totais em 
Suspensão 

Valor médio 

diário (g/m³) 
Até 80 81 a 240 241 a 375 376 a 625 626 a 875 

Acima de  
875 

Partículas 
Inaláveis 

Valor médio 

diário (g/m³) 
Até 50 51 a 150 151 a 250 251 a 420 421 a 500 

Acima de  
500 

Monóxido de 
Carbono 

Valor médio 1 h 
corridas (ppm) 

Até 4,5 4,6 a 9,0 9,1 a 15 15,1 a 30 30,1 a 40 
Acima de  

40 

Ozônio 
Valor médio de 

1 h (g/m³) 
Até 80 81 a 160 161 a 200 201 a 800 801 a 1000 

Acima de 
1000 

Dióxido de 
Nitrogênio 

Valor médio de 

1 h (g/m³ 
Até 100 101 a 320 321 a 1130 

1131 a 
2260 

2261 a 
3000 

Acima de 
3000 

 

6.5.1.3 Padrões Mundiais de Qualidade do Ar 

 

Não existem padrões nacionais de qualidade do ar para poluentes perigosos. Como 

referência, apresenta-se os padrões mundiais estabelecidos mais recentemente para o 

benzeno (Quadro 6.5.1-8). 
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QUADRO 6.5.1-8: PADRÕES MUNDIAIS DE QUALIDADE DO AR 
VALORES LIMITES PARA BENZENO 

VALOR LIMITE PERÍODO VIGÊNCIA PAÍS LEI 

16,25 µg/m³ anual 2005 Inglaterra National Air Quality Strategy 

3,25 µg/m³ anual 2010 Inglaterra National Air Quality Strategy 

5,00 µg/m³ anual 2010 Europa 
European Union Air Quality Daughter Directive 
(Council Directive 2000/69/EC) 

 

Meta/Diretriz da OMS 

 

Organização Mundial da Saúde (OMS), não sendo possível recomendar um limite 

seguro de exposição para benzeno, define como meta ou diretriz o valor de 1,00 

µg/m³, como média anual. 

 

O Quadro 6.5.1-9, a seguir, resume as informações sobre os níveis de concentração de 

benzeno, monitorados em vários países, em diferentes situações, e o Quadro 6.5.1-10, 

apresenta concentrações de benzeno monitoradas na Califórnia, EUA. 

 
QUADRO 6.5.1-9: OCORRÊNCIA DE BENZENO NO AR 

CONCENTRAÇÃO  
DE BENZENO 

LOCAL PAÍS 

0,51 µg/m³ Áreas remotas EUA 

1,50 µg/m³ Áreas rurais EUA 

5,76 µg/m³ Áreas urbanas e suburbanas EUA 

2,8-40,0 µg/m³ Concentrações médias 

Toronto (Canadá), Houston, Nova 
Iorque e Pittisburgh (EUA), Oslo 
(Noruega), Área do Reno (Alemanha), 
Londres (Inglaterra) 

1-10 µg/m³ Áreas rurais Alemanha 

1,2-14,6 µg/m³ 
(média 4,4 µg/m³) 

10 cidades Canadá 

3,3-10,4 µg/m³ 17 cidades, inverno Suécia 

8-48 µg/m³ Vales de ruas Alemanha 

10,5 µg/m³ Casa de fumantes EUA 

7 µg/m³ Casa de não fumantes EUA 

15 µg/m³ 
Casa de fumante, com conc. fora de casa 

de 6 µg/m³ 
EUA 

7,4-68 µg/m³ 
Dentro de casa, com conc. fora de casa 

de 4,4 µg/m³ 
Canadá 

10-120 µg/m³ Interior de veículos, durante viagem Alemanha 

37-57 µg/m³ Interior de veículos, durante viagem Suécia 

30-115 µg/m³ Interior de veículos, durante viagem Holanda 

12-50 µg/m³ Interior de veículos, durante viagem EUA 
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QUADRO 6.5.1-10: CONCENTRAÇÃO AMBIENTAL ANUAL DE BENZENO NA CALIFÓRNIA  

BACIA AÉREA LOCAL 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL (µG/M3) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Bacia de São Francisco 

Concord 1,9 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1 

Freemont 2,1 1,8 1,3 1,4 1,3 1,3 

Richmond 2,3 2,1 1,6 1,8 1,7 1,5 

São Francisco 1,9 1,7 1,3 1,4 1,1 1,0 

San José 3,4 2,7 2,2 2,2 2,1 1,7 

Vale do São Joaquim 

Bakersfield – 1 3,0 2,4 1,7 1,6 - - 

Bakersfield – 2 - - - - - 1,2 

Fresno 2,4 2,7 1,5 1,5 1,5 1,4 

Modesto 2,4 2,1 1,3 1,4 1,1 1,3 

Stockton 2,1 2,1 1,5 1,3 1,2 1,1 

Vale do Sacramento 

Chico – 1 2,0 2,0 - - - - 

Chico – 2 - - - 1,1 1,2 0,9 

Citrus Heights 2,2 2,0 1,6 - - - 

Roseville - - - - 1,0 0,8 

Costa Sul 

Burbank 5,4 4,4 3,8 2,8 3,6 2,6 

Long Beach 3,9 2,6 2,8 2,0 2,1 1,7 

Los Angeles 3,9 3,5 3,2 2,5 2,7 2,3 

Rubidoux 2,7 2,3 2,0 1,8 2,0 1,5 

Upland 2,8 2,8 2,2 2,0 2,2 1,7 

Costa Centro-Sul 
Santa Barbara 3,0 2,1 1,5 1,2 1,4 0,9 

Simi Valley 2,2 1,6 1,3 0,9 1,1 0,8 

San Diego 
Chula Vista 2,2 1,2 1,1 0,8 1,1 0,8 

El Cajon 2,8 2,3 2,1 1,5 1,8 1,1 

Média 2,7 2,3 1,9 1,6 1,6 1,3 

 
 

6.5.1.4 Modelagem de Dispersão Atmosférica 

 

A fim de se avaliar o impacto na qualidade do ar gerado pelo Projeto do Pátio 

Logístico e Operações Portuárias - Porto de Açu, incluindo a UTP, utilizou-se a técnica 

de modelagem matemática e, com base nesse procedimento, desenvolveu-se um estudo 

de dispersão de poluentes a partir das emissões atmosféricas dela provenientes.  
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A qualidade do ar ambiente é função das características das fontes de emissão, da 

quantidade e tipo de poluente emitido e das situações micro-climáticas, que não só 

atuam diretamente nos mecanismos de dispersão, como também podem agravar ou 

atenuar as concentrações de poluentes do ar numa determinada região. 

 

O modelo de dispersão utilizado neste estudo é o AERMOD da USEPA (United States 

Environmental Protection Agency) que atende às recomendações constantes na referência 

“Code of Federal Regulations CFR 40, “Part 51, Appendix W – Guideline on Air Quality 

Models”, 2005, modelo este que é operacionalizado através do software “ISCView da 

Lakes Environmental Consultants, Inc. Ontario – Canadá”.  

 

O modelo AERMOD substituiu com vantagens significativas o modelo ISC3 (Industrial 

Source Complex) como modelo para aplicações visando o atendimento às exigências 

legais. As mudanças feitas no AERMOD incluem as seguintes: 

 

 Incorporação do novo algoritmo de downwash PRIME; 

 

 Modificação do algoritmo de terreno complexo tornando-o menos sensível ao 

domínio da área de estudo selecionada; e 

 

 Modificação da dispersão urbana para fontes ao nível do solo ou próximas como 

fontes áreas, a fim de produzir uma dispersão urbana mais realística. 

 

O AERMOD emprega o melhor estado da prática para caracterização da influência 

meteorológica e da dispersão. O modelo utiliza uma probabilidade de função de 

densidade (PDF) e a superposição de várias curvas Gaussianas para caracterizar 

distintamente a natureza não-Gaussiana da distribuição vertical de poluentes para 

plumas elevadas durante condições convectivas; por outro lado a distribuição é 

Gaussiana.  
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O AERMOD foi avaliado através de uma variedade de série de dados e os resultados 

foram considerados melhores que os do ISC3. 

 

Conforme mencionado, este estudo considerou a interação das emissões previstas no 

projeto original do Pátio Logístico com aquelas associadas especificamente à presença 

da Unidade de Tratamento de Petróleo. Foi realizado o estudo da dispersão para os 

poluentes convencionais - Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis 

(PI), Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Monóxido de 

Carbono (CO), mais o Benzeno. 

 

As opções utilizadas na modelagem dos poluentes consistiram em: 

 

1) Área: Rural 

2) Opção “default” da USEPA.  

3) Foram calculados os segundos valores máximos para os impactos de curta duração 

(24h) de acordo com o estabelecido pela legislação. 

 

Arquivo Meteorológico 

 

O módulo AERMET é o preprocessador meteorológico. Os parâmetros 

meteorológicos médios horários foram obtidos da estação Porto de Açu para os anos 

de 2008 e 2009, único dado atualmente disponível para a região. Os dados foram 

tratados e processados pelo Meteorologista Sílvio de Oliveira, que possui experiência 

comprovada. 

 

A IT DILAM N° 04/2010 indica o uso de série mínima de três anos consecutivos de 

dados meteorológicos, representativos da região do empreendimento. O uso de apenas 

dois anos de dados se deve ao fato da disponibilidade dessa série de medição no site. 
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Arquivo Topográfico 

 

A região delimitada para estudo é relativamente plana. 

 

O modulo AERMAP é o preprocessador do terreno desenvolvido para simplificar e 

padronizar o input de dados de elevação do terreno. O input de dados brutos de terreno 

é o “Digital Elevation Model (DEM)” obtido do “United States Geological Survey (USGS site 

http://www.usgs.gov)”. O modelo trabalhou com resolução de 100m. 

 

Receptores Discretos/Sensíveis 

 

A Área de Influência do projeto possui 30 km por 30 km, divididos em grelhas para 

determinação dos receptores de 500m por 500m. O total de receptores na Área de 

Influência é de 3.868 pontos, representados por coordenadas X, Y (UTM – Universal 

Transversa Mercator).  

 

Foram calculados os primeiros e segundos valores máximos para os impactos de curta 

duração (24h). A legislação permite o segundo valor máximo. Como segurança foi 

ainda analisado o impacto máximo do Terminal, incluindo as 30 maiores concentrações 

máximas de curto período, e das 10 maiores concentrações médias de longo período. 

 

Além da apresentação das isolinhas de concentração de poluentes, as quais indicam a 

dispersão do poluente na região, são avaliados os impactos em alguns locais 

considerados como receptores mais sensíveis. Foram considerados como receptores 

discretos/sensíveis (Quadro 6.5.1-11 e Figura 6.5.1-1) as estações de monitoramento 

da qualidade do ar (pontos 1 e 2) e áreas mais sensíveis no entorno do 

empreendimento tais como: áreas de vegetação de restingas, escolas e unidade predial.  

 

No total foram considerados 15 receptores sensíveis. Além disso, foram calculados os 

impactos na costa e no entorno do berço TELIQ. São calculados ainda os impactos 
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nos limites da área do empreendimento de modo a definir o impacto máximo fora da 

área industrial. 

 

De acordo com o Quadro 6.5.1-11 e Figura 6.5.1-1, acima citados, os pontos situados 

nos setores Norte e Oeste do pátio (pontos 3, 4, 5 e 6) encontram-se bem próximos ao 

pátio, em distâncias que variam de 200 m a 800 m dos limites do terreno do pátio. 

Esses pontos permitem avaliar o impacto na vegetação de restingas existentes no 

entorno da área do pátio. Os pontos localizados a Sudoeste do pátio entre 4.400 m 

8.500 m dos limites do terreno, possibilitam avaliar o impacto em escolas, postos de 

saúde e unidades prediais, na direção predominante dos ventos. 

 
QUADRO 6.5.1-11: RECEPTORES DISCRETOS/SENSÍVEIS 

N.º RECEPTOR 
COORDENADAS  UTM (M) DISTÂNCIA 

(M) 
SITUAÇÃO 

X Y 

1 Estação Água Preta 286391 7578917 8.000 SW 

2 Estação Barra do Açu - CEDAE   293792 7577564 8.700 SE 

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 290954 7587630 200 N 

4 Formação de Mata de Restinga Média 289135 7585651 230 W 

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 288847 7585549 580 W 

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 290848 7588166 800 N 

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 284966 7580165 6.800 SW 

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 284009 7581398 6.700 SW 

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 282606 7580529 8.500 SW 

10 Posto de Saúde Mato Escuro 287724 7577483 8.000 SW 

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 287534 7577685 7.800 SW 

12 Fazenda Papagaio 283091 7583880 6.700 SW 

13 Água Preta 283758 7581565 6.900 SW 

14 Unidade Predial 285858 7582908 4.400 SW 

15 Unidade Predial 286448 7581431 4.900 SW 

 Costa     

 Berço TELIC     

  



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 32 

 
Figura 6.5.1-1: Área de Influência do Projeto - Receptores Discretos / Sensíveis 

 

Entradas do Modelo 

 

Os Quadros 6.5.1-12 a 6.5.1-15 mostram as características das emissões da estocagem e 

beneficiamento de petróleo para fins de modelagem.  Essas emissões foram estimadas 

e apresentadas no Capítulo 2, Seção 2.4.4 desse documento e no EIA do Pátio 

Logístico. As fontes de emissão incluem fontes dos seguintes tipos: 

 

 AERMOD PONTO – algoritmo usado para modelar emissões provenientes de 

chaminés e vents isolados, tais como: chaminés de despoeiramento, chaminés de 

fontes de combustão, chaminés de exaustão de gases de processo. 
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 AERMOD VOLUME – algoritmo usado para modelar emissões de uma variedade 

de fontes industriais, tais como: lanternins, vents múltiplos, pontos de transferência 

de materiais fragmentados, respiros de tanques de compostos orgânicos, etc. 

 

 AERMOD ÁREA - algoritmo usado para modelar emissões ao nível do solo ou de 

baixa altura, sem “plume rise”, tais como: pilhas de estocagem, aterros, lagoas e vias 

de tráfego. 

 

 O AERMOD inclui 3 opções para especificar a forma de uma fonte AREA: 

 

 AREA – área retangular que também pode ter um ângulo de rotação (Ex. pilha 

oval); 

 AREAPOLY – usada para especificar uma área como um polígono de forma 

irregular de até 20 lados (ex. vias de tráfego); e 

 AREACIRC – usada para especificar fonte área de forma circular, modelada 

como uma fonte igual a um polígono de 20 lados (Ex. pilha cônica). 

 

Os inputs do modelo são apresentados a seguir. 
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QUADRO 6.5.1-12: EMISSÕES PROJETO– INPUTS DO MODELO – FONTES PONTO 

 
Pátio Logístico  

 
 

Unidade de Tratamento de Petróleo 

 

 
  

Fonte Fonte Coord. X Coord. Y Nível T.E.PTS T.E.PM10 Alt.Fonte Temp. Vel Diâmetro 

ID Tipo UTM (m) UTM (m) Solo (m) (g/s) (g/s) (m) (ºK) (m/s) (m)

Silo de Petcoque filtro manga GSPP01 point 289589.6 7586338.5 4.0 0.0735 0.0490 25 313 2.00 0.9

Silo de Petcoque filtro manga GSPP02 point 289586.6 7586366.5 4.0 0.0565 0.0377 25 313 2.00 0.9

Silo de Clinquer filtro manga GSCP01 point 289437.4 7586319.5 2.9 0.0357 0.0113 25 313 2.00 0.9

Nome da Fonte Emissora

Nome da Fonte Emissora Fonte Fonte Coord. X Coord. Y Nível T.E.PTS T.E.PM10 T.E.SOX T.E.NOX T.E.CO T.E.BZ Alt.Fonte Temp. Vel Diâmetro 

ID Tipo UTM (m) UTM (m) Solo (m) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (m) (ºK) (m/s) (m)

Caldeira  Dowtherm 1 CALDW1 point 289724.53 7586971.39 5 3.1887 2.5509 90.1116 14.9867 1.5943 0.0000 50 433 11.3 2.4

Caldeira  Dowtherm 2 CALDW2 point 289736.57 7586973.68 5 3.1887 2.5509 90.1116 14.9867 1.5943 0.0000 50 433 11.3 2.4

Caldeira  Dowtherm 3 CALDW3 point 289745.17 7586975.98 5 3.1887 2.5509 90.1116 14.9867 1.5943 0.0000 50 433 11.3 2.4

Caldeira Navio CALNAV point 295181.62 7587889.91 5 2.5278 2.4028 15.4722 31.2222 2.7361 0.0000 35 433 1.65 1.2



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 35 

QUADRO 6.5.1-13: EMISSÕES PROJETO– INPUTS DO MODELO – FONTES VOLUME 

 
Pátio Logístico  

  

Fonte Fonte Coord. X Coord. Y Elevação T.E.PTS T.E.PM10 Alt.Fonte Inicial Inicial

ID Tipo UTM (m) UTM (m) (m) (g/s) (g/s) (m) Lateral dim. Vertical dim.

Descarga (patio) Exportação (Escoria 1 e 2) GCDV01 volume 289649.80 7585717.50 4.0 4.61386E-02 4.61386E-03 3 0.47 1.40

Recuperação (patio) Exportação (Escoria 1 e 2) GRPV01 volume 289651.40 7585703.50 3.9 4.61386E-02 4.61386E-03 15 0.47 6.98

Pátio Exportação (Escoria 1 e 2) GTPV01 volume 289529.29 7585545.66 3.0 2.63649E-03 2.63649E-04 10 0.47 4.65

Pátio Exportação (Escoria 1 e 2) GTPV02 volume 289666.70 7585549.50 2.0 2.63649E-03 2.63649E-04 10 0.47 4.65

Pátio Exportação (Escoria 1 e 2) GTPV03 volume 289719.20 7585574.00 1.0 2.63649E-03 2.63649E-04 10 0.47 4.65

Pátio Exportação (Escoria 1 e 2) GTPV04 volume 290831.10 7586732.73 2.7 2.63649E-03 2.63649E-04 10 0.47 4.65

Pátio Exportação (Escoria 1 e 2) GTPV05 volume 291180.69 7585893.12 3.0 2.63649E-03 2.63649E-04 10 0.47 4.65

Embarque Terminal de Gusa Exportação (Escoria 1 e 2) GTGV01 volume 294667.12 7587297.98 0.0 5.60810E-02 5.60810E-03 3 0.47 1.40

Embarque Terminal de Gusa Exportação (Escoria 1 e 2) GEGV01 volume 294727.52 7587089.01 0.0 5.60810E-02 5.60810E-03 20 0.47 9.30

Pátio Exportação (Escoria 1 e 2) GTPV06 volume 289683.10 7586419.00 3.2 1.97737E-03 1.97737E-04 10 0.47 4.65

Carregamento Ferrovia) Exportação (Escoria 1 e 2) GTGV02 volume 289760.50 7585705.00 3.7 3.04818E-02 3.04818E-03 3 0.47 1.40

Carregamento (Ferrovia) Exportação (Escoria 1 e 2) GCVV01 volume 289753.60 7585745.00 4.0 3.04818E-02 3.04818E-03 3 0.47 1.40

Descarga (Pátio) Abast. Cimenteira, clinker GCDV02 volume 289438.40 7586344.50 3.6 2.97161E-02 2.97161E-04 3 0.47 1.40

Desembarque (Terminal de Carvão) Importação (pet coque, carvão) GDCV01 volume 289438.40 7586344.50 0.0 1.00843E-01 1.00843E-03 20 0.47 9.30

Desembarque (Terminal de Carvão) Importação (pet coque, carvão) GDCV02 volume 294735.80 7587042.75 0.0 1.00843E-01 1.00843E-03 3 0.47 1.40

Pátio (Retroárea) Importação (pet coque, carvão) GTRV01 volume 291184.33 7585884.94 4.0 1.00843E-02 1.00843E-04 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea) Importação (pet coque, carvão) GTRV02 volume 290655.58 7587127.95 3.0 1.07081E-03 1.07081E-05 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea) Importação (pet coque, carvão) GTRV03 volume 290197.64 7587064.16 3.0 1.07081E-03 1.07081E-05 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea) Importação (pet coque, carvão) GTRV04 volume 289562.70 7586299.00 4.4 1.07081E-03 1.07081E-05 10 0.47 4.65

Retroárea (Pátio) Importação (pet coque, carvão) GRPV02 volume 289639.10 7585861.00 3.8 5.48921E-03 5.48921E-04 15 0.47 6.98

Retroárea (Pátio) Importação (pet coque, carvão) GTPV07 volume 289553.10 7586378.50 4.0 1.07081E-03 1.07081E-04 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea 2) Importação (sinter feed, carvão-metal, ant e vapor) GTRV06 volume 292091.53 7586156.87 4.4 1.11429E-02 3.03078E-04 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea 2) Importação (sinter feed, carvão-metal, ant e vapor) GTRV07 volume 291435.64 7585405.53 4.0 9.01344E-03 2.81784E-04 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea 2) Importação (sinter feed, carvão-metal, ant e vapor) GTRV08 volume 291328.80 7584273.50 1.2 6.60008E-04 6.60008E-06 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea 2) Importação (sinter feed, carvão-metal, ant e vapor) GTRV09 volume 289764.80 7583588.00 2.0 6.60008E-04 6.60008E-06 10 0.47 4.65

Pátio (Retroárea 2) Importação (sinter feed, carvão-metal, ant e vapor) GTRV10 volume 290379.80 7582727.00 3.9 2.12944E-03 2.12944E-04 10 0.47 4.65

Correia 2-correia 3

Correia 3-correia 4

Caminhão

Recuperação

Correia 1-correia 2

Carregador de Vagões 

Caminhão

Desembarque

Nome da Fonte Emissora

Coreira 9- alimentador 

Embarque

Correia 8-correia 9

Correia 4-correia 5

Correia 5-correia 6

Correia 6-correia 7

Correia 10-correia 11

Correia 11-correia 12

Correia 12-correia 13

Correia 13-correia 14

Correia 6-correia 5

Correia 14-correia 15

Stacker/Reclaimer 

Correia 15-correia 16

Correia 6-correia 12

Correia 12-correia 13

Correia 12-correia 13

Correia 7-correia 6
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Unidade de Tratamento de Petróleo 

  

Nome da Fonte Emissora Fonte Fonte Coord. X Coord. Y Elevação T.E.PTS T.E.PM10 T.E.SOX T.E.NOX T.E.CO T.E.BZ Alt.Fonte Inicial Inicial

ID Tipo UTM (m) UTM (m) (m) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (m) Lateral dim. Vertical dim.

Carregamento de navio NAVC VOLUME 295181.62 7587889.91 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.797200 15 0.04651 6.97674

Tanque de recebimento 1 TQREC1 VOLUME 289428.15 7586557.33 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.003310 16 0.02326 7.44186

Tanque de recebimento 2 TQREC2 VOLUME 289415.46 7586676.36 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.003310 16 0.02326 7.44186

Tanque de recebimento 3 TQREC3 VOLUME 289399.59 7586794.62 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.003310 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 1 TQEST1 VOLUME 289567.04 7586573.20 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 2 TQEST2 VOLUME 289555.13 7586694.62 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 3 TQEST3 VOLUME 289540.85 7586816.04 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 4 TQEST4 VOLUME 289680.92 7586829.13 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 5 TQEST5 VOLUME 289695.20 7586709.30 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 6 TQEST6 VOLUME 289706.71 7586590.65 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 7 TQEST7 VOLUME 289834.08 7586725.96 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Tanque de estocagem 8 TQEST8 VOLUME 289820.59 7586844.21 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001960 16 0.02326 7.44186

Válvulas LEAKS1 VOLUME 289432.89 7586570.77 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000942 1 0.01163 0.46512

Bombas LEAKS2 VOLUME 289466.34 7586696.09 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000258 1 0.01163 0.46512

Válvulas de alívio de pressão LEAKS3 VOLUME 289443.10 7586806.66 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000149 1 0.01163 0.46512

Conexões LEAKS4 VOLUME 289621.14 7586578.71 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000058 1 0.01163 0.46512

Flanges LEAKS5 VOLUME 289747.02 7586708.00 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000127 1 0.01163 0.46512

Open-end linhas LEAKS6 VOLUME 289747.02 7586823.67 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000056 1 0.01163 0.46512

Tanque Intermediário 1 TQINT1 VOLUME 289487.72 7586929.63 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001383 12 0.02326 5.58140

Tanque Intermediário 2 TQINT2 VOLUME 289508.58 7586931.16 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001383 12 0.02326 5.58140

Tanque Intermediário 3 TQINT3 VOLUME 289530.08 7586932.82 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001383 12 0.02326 5.58140

Tanque de óleo 1 TQOL1 VOLUME 289794.20 7586979.13 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 10 0.02326 4.65116

Tanque de óleo 2 TQOL2 VOLUME 289810.55 7586980.57 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 10 0.02326 4.65116

Tanque de óleo 3 TQOL3 VOLUME 289831.48 7586984.29 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 10 0.02326 4.65116

Tanque de decantação 1 TQDEC1 VOLUME 289629.33 7586958.77 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.004389 11.3 0.02326 5.25581

Tanque de decantação 2 TQDEC2 VOLUME 289655.71 7586963.36 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.004389 11.3 0.02326 5.25581

Tanque de decantação 3 TQDEC3 VOLUME 289675.50 7586966.52 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.004389 11.3 0.02326 5.25581

Rebocador CALREB VOLUME 293703.75 7587597.32 5 0.034722 0.034722 0.000386 0.601852 0.133102 0.000000 4 0.04651 1.86047
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QUADRO 6.5.1-14: EMISSÕES PROJETO– INPUTS DO MODELO – FONTES ÁREA  

 

Pátio Logístico  

 
 

QUADRO 6.5.1-15: EMISSÕES PROJETO– INPUTS DO MODELO – FONTES ÁREA POLY 

 
Unidade de Tratamento de Petróleo 

 
 

Fonte Fonte Coord. X Coord. Y Nível T.E.PTS T.E.PM10 T.E.SO2 T.E.NOX T.E.CO T.E.BZ Alt.Fonte  Numero  Coord. X Coord. Y 

ID Tipo UTM (m) UTM (m) Solo(m) (g/m2/s) (g/m2/s) (g/m2/s) (g/m2/s) (g/m2/s) (g/m2/s) (m) Vertices UTM (m) UTM (m)

Rua 1 ESAÇU1  AREAPOLY  289949.34 7586915.21 5 3.62E-08 2.90E-08 1.01E-08 1.35E-07 9.66E-07 0.00E+00 0.5 14 289949.34 7586915.21

Rua 2 ESAÇU2  AREAPOLY  290740.06 7586577.39 5 3.62E-08 2.90E-08 1.01E-08 1.35E-07 9.66E-07 0.00E+00 0.5 14 290740.06 7586577.39

Rua 3 ESAÇU3  AREAPOLY  290925.00 7586546.98 5 3.62E-08 2.90E-08 1.01E-08 1.35E-07 9.66E-07 0.00E+00 0.5 14 290925.00 7586546.98

Rua 4 ESAÇU4  AREAPOLY  290706.36 7587137.96 5 3.62E-08 2.90E-08 1.01E-08 1.35E-07 9.66E-07 0.00E+00 0.5 14 290706.36 7587137.96

Nome da Fonte Emissora

Fonte Fonte Coord. X Coord. Y Nível T.E.PTS T.E.PM10 Alt.Fonte Comp. X Comp. Y Ângulo

ID Tipo UTM (m) UTM (m) Solo(m) (g/m2/s) (g/m2/s) (m) (m) (m)

GPCA01 AREA 289638 7586019 4.3 1.97083E-07 9.85414E-08 17.0 377.5 50.00 83.0

GPCA02 AREA 289620 7586178 4.0 1.90134E-07 9.50671E-08 17.0 155 50.00 83.0

GPEA01 AREA 289396 7586182 3.0 6.67973E-08 3.33986E-08 15.0 155 50.00 83.0

GPEA02 AREA 289595 7585782 5.0 6.27790E-08 3.13895E-08 15.0 76.5 50.00 83.0

Pilha de Carvão

Pilha de Escória

Pilha de Escória

Nome da Fonte Emissora

Pilha de Carvão
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Impacto do Projeto nas Concentrações de Partículas Totais em Suspensão 

(PTS) 

 

O Quadro 6.5.1-16 apresenta as contribuições das emissões de material particulado 

total, provenientes da operação do Pátio de Granéis e da Unidade de Tratamento de 

Petróleo, para as concentrações máximas de PTS na Área de Influência do projeto: 

estações e receptores sensíveis. São calculadas as máximas de 24h e a média anual. Os 

incrementos de concentração (impactos máximos) nos limites do pátio são de 55,00 

g/m³ – máxima de 24 h  (padrão=240 g/m³) e 8,00 g/m³ – média anual (padrão = 

80g/m³).   

 

Aos valores dos incrementos de concentrações, verificados nos receptores discretos 

(estações e receptores sensíveis) resultantes da operação do Pátio de Granéis mais a 

Unidade de Tratamento (Quadro 6.5.1-16) foram somados os valores de background 

monitorados em 2009. As concentrações totais resultantes desse somatório atendem os 

padrões anuais (80 g/m³) e de 24h (240 g/m³), fixados pela legislação federal e 

estadual em todos os receptores. Os valores máximos nos receptores sensíveis são de 

41,92 g/m³ - média anual e 143,24 g/m³ - máxima 24h, ocorrendo na Estação Barra 

do Açu - CEDAE (valores influenciados pelo background local). 

 

O Quadro 6.5.1-17 indica que a contribuição máxima corresponde a 14,58% do 

padrão de 24h e 11,28% do padrão anual (ocorre no cais). 

 



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 39 

 

QUADRO 6.5.1-16: IMPACTO DAS EMISSÕES DE POLUENTES DO PROJETO – PTS 

 

Pátio 

Granéis 

Sólidos

Terminal de 

Petróleo

Impacto 

Projeto     

Total

Background 

2009            

monitorado

Total

Pátio 

Granéis 

Sólidos

Terminal de 

Petróleo

Impacto 

Projeto     

Total

Background 

2009            

monitorado

Total

1 Estação Água Preta 0.89 1.12 2.01 118.50 120.51 0.11 0.24 0.35 38.35 38.70

2 Estação Barra do Açu - CEDAE  0.53 1.30 1.84 141.40 143.24 0.05 0.11 0.15 41.77 41.92

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 3.36 2.93 6.30 118.50 124.80 0.42 0.32 0.74 38.35 39.09 BG. Água Preta

4 Formação de Mata de Restinga Média 12.51 3.58 16.09 118.50 134.59 1.75 0.79 2.54 38.35 40.89 BG. Água Preta

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 8.28 4.92 13.20 118.50 131.70 1.22 0.82 2.03 38.35 40.38 BG. Água Preta

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 3.73 2.61 6.35 118.50 124.85 0.37 0.29 0.66 38.35 39.01 BG. Água Preta

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 1.25 1.37 2.63 118.50 121.13 0.13 0.28 0.41 38.35 38.76 BG. Água Preta

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 1.07 1.36 2.43 118.50 120.93 0.11 0.27 0.38 38.35 38.73 BG. Água Preta

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 0.90 1.15 2.05 118.50 120.55 0.09 0.23 0.31 38.35 38.66 BG. Água Preta

10 Posto de Saúde Mato Escuro 0.95 1.72 2.68 118.50 121.18 0.09 0.22 0.31 38.35 38.66 BG. Água Preta

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 1.01 1.65 2.67 118.50 121.17 0.10 0.23 0.32 38.35 38.67 BG. Água Preta

12 Fazenda Papagaio 1.08 1.71 2.79 118.50 121.29 0.07 0.14 0.21 38.35 38.56 BG. Água Preta

13 Água Preta 1.08 1.40 2.48 118.50 120.98 0.11 0.25 0.36 38.35 38.71 BG. Água Preta

14 Unidade Predial 1.57 1.71 3.29 118.50 121.79 0.19 0.36 0.54 38.35 38.89 BG. Água Preta

15 Unidade Predial 1.52 1.79 3.31 118.50 121.81 0.19 0.32 0.51 38.35 38.86 BG. Água Preta

Costa 5.00 118.50 123.50 1.00 38.35 39.35 BG. Água Preta

Berço TELIC 35.00 9.00

Padrão PTS 240 80

75.63 13.03

55.00 118.50 173.50 8.00 38.35 38.35 BG. Água Preta

  Estações de Monitoramento

  Receptores Sensíveis

Impacto Máximo 

Impacto Máximo nos limites do Complexo Industrial

N.º Local

Material Particulado Total

Média 24 h – µg/m3 Média Anual – µg/m3

Background                            

adotado
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QUADRO 6.5.1-17: IMPACTO DO PROJETO – PERCENTAGEM DOS PADRÕES - PTS 

 

 

Nos Quadros 6.5.1-18 e 6.5.1-19 são apresentados os 30 maiores impactos de 24 h e 

10 maiores impactos na média anual. O Quadro 6.5.1-20 e a Figura 6.5.1-2 indicam 

que os máximos ocorrem em 2 pontos dentro do pátio (pontos 1 e 3) e um ponto no 

cais (ponto 2). 

 

As Figuras 6.5.1-3 e 6.5.1-4 ilustram os impactos das emissões de material particulado 

total nas concentrações máximas de 24 h e média anual respectivamente, na Área de 

Influência do projeto, associadas à operação do Pátio de Granéis Sólidos + Unidade de 

Tratamento de Petróleo. As isopletas de concentração não incluem os valores de 

background da região. 

  

µg/m3
% do 

padrão
µg/m3

% do 

padrão

Estação Água Preta 2.01 0.84 0.35 0.44

Estação Barra do Açu - CEDAE  1.84 0.77 0.15 0.19

Formação de Mata de Restinga Inicial 6.30 2.62 0.74 0.93

Formação de Mata de Restinga Média 16.09 6.70 2.54 3.17

Formação de Mata de Restinga Inicial 13.20 5.50 2.03 2.54

Formação de Mata de Restinga Inicial 6.35 2.64 0.66 0.82

E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 2.63 1.09 0.41 0.52

E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 2.43 1.01 0.38 0.48

E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 2.05 0.86 0.31 0.39

Posto de Saúde Mato Escuro 2.68 1.12 0.31 0.39

Biblioteca e Igreja Evangélica 2.67 1.11 0.32 0.41

Fazenda Papagaio 2.79 1.16 0.21 0.26

Água Preta 2.48 1.03 0.36 0.45

Unidade Predial 3.29 1.37 0.54 0.68

Unidade Predial 3.31 1.38 0.51 0.64

Costa 5.00 2.08 1.00 1.25

Berço TELIC 35.00 14.58 9.00 11.25

Padrão 240 80

Máximas de 24h Média Anual

Partículas Totais em Suspensão (Impacto Projeto Total sem Background)
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QUADRO 6.5.1-18: IMPACTOS MÁXIMOS – PTS-24 H 
*** THE MAXIMUM   30  24-HR AVERAGE CONCENTRATION   VALUES FOR SOURCE GROUP:  ALL      *** 
                                     
                                        ** CONC OF TSP      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
 RANK  CONC(YYMMDDHH) AT   RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE   RANK     CONC   (YYMMDDHH) AT      RECEPTOR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1.      75.63320 (08060124) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC       16.      63.91834c(09062324) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC 
    2.      75.29530 (08060124) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC       17.      62.92914 (08092524) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
    3.      75.15940 (08090824) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC       18.      62.69777c(08032824) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
    4.      75.11606 (08050924) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC       19.      60.96286 (08083124) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
    5.      74.01443 (08080824) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC       20.      60.23414 (08090924) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
    6.      73.27379 (08050924) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC       21.      59.03433c(08060324) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
    7.      73.03254b(08011524) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC       22.      58.71131 (08021224) AT ( 294824.24, 7586849.45)  GC 
    8.      69.64647c(08051224) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC       23.      57.70901 (08102524) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
    9.      67.78651 (08080924) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC       24.      57.17827c(08062424) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC 
   10.      66.81586b(08022524) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC       25.      57.04574 (08091724) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
   11.      66.72608c(08051224) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC       26.      56.91679 (09101424) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC 
   12.      66.04747b(08022524) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC       27.      56.85235c(08060224) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC 
   13.      64.45669b(09120524) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC       28.      56.82207 (08032524) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC 
   14.      64.32982c(09062324) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC       29.      56.29580 (09021824) AT ( 289824.24, 7585849.45)  GC 
   15.      64.09758 (08103124) AT ( 289566.15, 7585668.08)  DC       30.      56.06802 (09021824) AT ( 289825.64, 7585847.18)  GC 
 

 

Obs.: Os 30 maiores valores ocorrem em 3 pontos: ponto 1 e 3 dentro dos limites do 

terreno da empresa e ponto 2 no cais. Não ocorre violação do padrão de 24h de 240 

µg/m³. 

 

QUADRO 6.5.1-19: IMPACTOS MÁXIMOS – PTS-MÉDIA ANUAL 
 *** THE SUMMARY OF MAXIMUM ANNUAL RESULTS AVERAGED OVER   2 YEARS *** 
 
                                    ** CONC OF TSP      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
                                                                                                            NETWORK 
GROUP ID                                      AVERAGE CONC  RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZHILL, ZFLAG)  OF TYPE  GRID-ID 

 
ALL  1ST HIGHEST VALUE IS      13.02616 AT (  289566.15,  7585668.08,     3.02,     3.02,    0.00)  DC           
         2ND HIGHEST VALUE IS      12.54713 AT (  294824.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         3RD HIGHEST VALUE IS       9.69595 AT (  289825.64,  7585847.18,     3.10,     3.10,    0.00)  GC  UCART2   
         4TH HIGHEST VALUE IS       9.64225 AT (  289824.24,  7585849.45,     3.10,     3.10,    0.00)  GC  UCART1   
         5TH HIGHEST VALUE IS       5.48183 AT (  294824.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         6TH HIGHEST VALUE IS       5.28898 AT (  289325.64,  7586347.18,     3.30,     3.30,    0.00)  GC  UCART2   
         7TH HIGHEST VALUE IS       5.20823 AT (  289324.24,  7586349.45,     3.30,     3.30,    0.00)  GC  UCART1   
         8TH HIGHEST VALUE IS       5.08161 AT (  294324.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         9TH HIGHEST VALUE IS       4.72695 AT (  294824.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
        10TH HIGHEST VALUE IS       4.63951 AT (  295324.24,  7588349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   

 

 

Obs.: Os 10 maiores valores ocorrem em 3 pontos: ponto 1 e 3 dentro dos limites do 

terreno da empresa e ponto 2 no cais. Não ocorre violação do padrão anual de 80 

µg/m³. 
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QUADRO 6.5.1-20: IMPACTOS MÁXIMOS – PTS - COORDENADAS 

 

 

 

  

X (m) Y (m)

1 289566 7585668

2 294824 7587349

3 289826 7585847

1 289566 7585668

2 294824 7587349

3 289826 7585847

sem violação

Número
Coordenadas UTM

10 maioresPTS -Média anual sem violação3 pontos

PTS- Máxima 24 h 30 maiores 3 pontos

Figura 6.5.1-2: Localização dos Pontos de Impacto Máximo - Unidade de Tratamento de 
Petróleo + Pátio de Granéis (incrementos) 
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Isolinhas sem background Padrão: 240 g /m³ 

Figura 6.5.1-3: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo + Pátio de Granéis nas 
Concentrações de Partículas Totais em Suspensão - Máximas de 24h (incrementos) 
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Impacto do Projeto nas Concentrações de Partículas Inaláveis (PI) 

 

O Quadro 6.5.1-21 apresenta as contribuições das emissões de partículas inaláveis 

provenientes da operação do Pátio de Granéis e da Unidade de Tratamento de 

Petróleo para as concentrações máximas de PI na Área de Influência do projeto nas 

estações e receptores sensíveis. São calculadas as máximas de 24 h e a média anual. Os 

Padrão = 80 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-4: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo + Pátio de Granéis nas 
Concentrações de Partículas Totais em Suspensão - Média Anual (incrementos) 
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impactos máximos nos limites do pátio são de 6,50 g/m³ – máxima de 24 h 

(padrão=150 g/m³) e 1,40 g/m³ – média anual (padrão=50g/m³).  

 

Aos valores dos incrementos de concentrações, verificados nos receptores discretos 

(estações e receptores sensíveis) resultantes da operação do Pátio de Granéis mais a 

Unidade de Tratamento (Quadro 6.5.1-21) foram somados os valores de background 

monitorados em 2009. As concentrações totais resultantes desse somatório atendem os 

padrões anuais (50 g/m³) e de 24h (150 g/m³), fixados pela legislação federal e 

estadual em todos os receptores. Os valores máximos nos receptores sensíveis são de 

26,82g/m³ - média anual, ocorrendo na Formação de Mata de Restinga Inicial 

(receptor 4); e 108,50g/m³ - máxima 24 h, ocorrendo neste mesmo tipo de vegetação 

no receptor 5. 

 

O Quadro 6.5.1-22 indica que a contribuição máxima corresponde a 18,67% do 

padrão de 24 h e 9,80% do padrão anual (ocorre no cais). 
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QUADRO 6.5.1-21: IMPACTO DAS EMISSÕES DE POLUENTES DO PROJETO – PI 

 

 

Pátio 

Granéis 

Sólidos

Terminal 

de Petróleo

Impacto 

Projeto     

Total

Background 

2009            

monitorado

Total

Pátio 

Granéis 

Sólidos

Terminal 

de Petróleo

Impacto 

Projeto     

Total

Background 

2009            

monitorado

Total

1 Estação Água Preta 0.16 1.02 1.18 103.67 104.85 0.02 0.20 0.22 25.94 26.16

2 Estação Barra do Açu - CEDAE  0.08 1.24 1.32 103.67 104.99 0.01 0.10 0.10 25.94 26.04

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 0.30 2.35 2.65 103.67 106.32 0.04 0.27 0.31 25.94 26.25 BG. Água Preta

4 Formação de Mata de Restinga Média 1.13 2.86 3.99 103.67 107.66 0.24 0.64 0.88 25.94 26.82 BG. Água Preta

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 0.89 3.94 4.83 103.67 108.50 0.17 0.66 0.83 25.94 26.77 BG. Água Preta

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 0.35 2.31 2.65 103.67 106.32 0.03 0.24 0.28 25.94 26.22 BG. Água Preta

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 0.22 1.11 1.32 103.67 104.99 0.02 0.24 0.26 25.94 26.20 BG. Água Preta

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 0.20 1.14 1.35 103.67 105.02 0.02 0.23 0.24 25.94 26.18 BG. Água Preta

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 0.15 1.05 1.20 103.67 104.87 0.01 0.19 0.20 25.94 26.14 BG. Água Preta

10 Posto de Saúde Mato Escuro 0.16 1.38 1.54 103.67 105.21 0.01 0.19 0.20 25.94 26.14 BG. Água Preta

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 0.18 1.32 1.50 103.67 105.17 0.01 0.20 0.21 25.94 26.15 BG. Água Preta

12 Fazenda Papagaio 0.17 1.43 1.60 103.67 105.27 0.01 0.12 0.13 25.94 26.07 BG. Água Preta

13 Água Preta 0.17 1.12 1.29 103.67 104.96 0.02 0.21 0.23 25.94 26.17 BG. Água Preta

14 Unidade Predial 0.27 1.41 1.68 103.67 105.35 0.03 0.29 0.32 25.94 26.26 BG. Água Preta

15 Unidade Predial 0.24 1.43 1.67 103.67 105.34 0.03 0.27 0.30 25.94 26.24 BG. Água Preta

Costa 5.00 103.67 108.67 0.70 25.94 26.64 BG. Água Preta

Berço TELIC 28.00 4.90

Padrão PI 150 50

36,7 5.21

6.50 103.67 103.67 1.40 25.94 25.94 BG. Água Preta

N.º Local

Partículas Inaláveis

Média 24 h – µg/m3 Média Anual – µg/m3

Impacto Máximo nos limites do Complexo Industrial

Background                            

adotado

  Estações de Monitoramento

  Receptores Sensíveis

Impacto Máximo 
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QUADRO 6.5.1-22: IMPACTO DO PROJETO – PERCENTAGEM DOS PADRÕES - PI 

 

 

Nos Quadros 6.5.1-23 e 6.5.1-24 são apresentados os 30 maiores impactos de 24 h e 

10 maiores impactos na média anual. O Quadro 6.5.1-25 e a Figura 6.5.1-2 indicam 

que os máximos ocorrem em 1 ponto dentro do pátio (ponto 1) e um ponto no cais 

(ponto 2). 

 
As Figuras 6.5.1-5 e 6.5.1-6 ilustram os impactos das emissões de partículas inaláveis 

nas concentrações máximas de 24 h e média anual respectivamente, na Área de 

Influência do projeto, associadas à operação do Pátio de Granéis Sólidos mais Unidade 

de Tratamento de Petróleo. As isopletas de concentração não incluem os valores de 

background da região. 

  

µg/m3
% do 

padrão
µg/m3

% do 

padrão

Estação Água Preta 1.18 0.78 0.22 0.44

Estação Barra do Açu - CEDAE  1.32 0.88 0.10 0.21

Formação de Mata de Restinga Inicial 2.65 1.77 0.31 0.62

Formação de Mata de Restinga Média 3.99 2.66 0.88 1.77

Formação de Mata de Restinga Inicial 4.83 3.22 0.83 1.67

Formação de Mata de Restinga Inicial 2.65 1.77 0.28 0.56

E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 1.32 0.88 0.26 0.52

E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 1.35 0.90 0.24 0.49

E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 1.20 0.80 0.20 0.41

Posto de Saúde Mato Escuro 1.54 1.03 0.20 0.41

Biblioteca e Igreja Evangélica 1.50 1.00 0.21 0.42

Fazenda Papagaio 1.60 1.07 0.13 0.26

Água Preta 1.29 0.86 0.23 0.46

Unidade Predial 1.68 1.12 0.32 0.65

Unidade Predial 1.67 1.11 0.30 0.60

Costa 5.00 3.33 0.70 1.40

Berço TELIC 28.00 18.67 4.90 9.80

Padrão 150 50

Partículas Inaláveis (Impacto Projeto Total  sem Background)

Máximas de 24h Média Anual
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QUADRO 6.5.1-23: IMPACTOS MÁXIMOS – PI-24 H 

*** THE MAXIMUM   30  24-HR AVERAGE CONCENTRATION   VALUES FOR SOURCE GROUP:  ALL      *** 
 
                                        ** CONC OF PM-10    IN MICROGRAMS/M**3 
RANK    CONC (YYMMDDHH) AT  RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE   RANK        CONC (YYMMDDHH) AT      RECEPTOR 

    1.      36.69546 (08082724) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       16.      26.80964 (08020624) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    2.      32.68135 (08050924) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       17.      26.40909b(09120924) AT ( 295324.24, 
7587849.45)  GC 
    3.      32.28898c(08040624) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       18.      26.16758 (08112724) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    4.      31.27254c(08030324) AT ( 295324.24, 7587849.45)  GC       19.      26.01850 (09040424) AT ( 294824.24, 
7587849.45)  GC 
    5.      31.21740 (08062324) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       20.      25.96409 (08072624) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    6.      29.66579 (08083124) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       21.      25.67449 (08032524) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    7.      29.51640 (08102324) AT ( 294824.24, 7587349.45)  GC       22.      25.55123c(09041324) AT ( 294824.24, 
7587849.45)  GC 
    8.      29.31282 (09010824) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       23.      25.38665c(08050824) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    9.      28.98577 (08060124) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       24.      24.63226 (09010724) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
   10.      28.73409c(08032024) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       25.      24.55736c(08040924) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
   11.      28.61544c(08040824) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       26.      24.40857b(09051824) AT ( 294824.24, 
7587849.45)  GC 
   12.      27.87811 (08012224) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       27.      24.24755c(09031724) AT ( 294824.24, 
7587849.45)  GC 
   13.      27.19879 (08103124) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       28.      24.16634 (08012324) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
   14.      26.87984 (08062224) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       29.      24.08926 (08031524) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
   15.      26.81588 (09012124) AT ( 294824.24, 7587349.45)  GC       30.      23.36278c(08062424) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 

 

Obs. Os 30 maiores valores ocorrem em 1 ponto (ponto 2) no cais. Não ocorre 

violação do padrão de 24h de 150 µg/m³. 
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QUADRO 6.5.1-24: IMPACTOS MÁXIMOS – PI- MÉDIA ANUAL 

  
                                   *** THE SUMMARY OF MAXIMUM ANNUAL RESULTS AVERAGED OVER   2 YEARS 
*** 
                                    ** CONC OF PM-10    IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
                                                                                                           NETWORK 
GROUP ID                              AVERAGE CONC  RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZHILL, ZFLAG)  OF TYPE  GRID-ID 

 
ALL  1ST HIGHEST VALUE IS       5.21418 AT (  294824.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         2ND HIGHEST VALUE IS       3.80175 AT (  295324.24,  7588349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         3RD HIGHEST VALUE IS       3.08828 AT (  294824.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         4TH HIGHEST VALUE IS       2.22298 AT (  294324.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         5TH HIGHEST VALUE IS       2.12160 AT (  294324.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         6TH HIGHEST VALUE IS       2.06325 AT (  295324.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         7TH HIGHEST VALUE IS       1.89033 AT (  294824.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         8TH HIGHEST VALUE IS       1.85610 AT (  293824.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         9TH HIGHEST VALUE IS       1.75525 AT (  289566.15,  7585668.08,     3.02,     3.02,    0.00)  DC           
        10TH HIGHEST VALUE IS       1.55798 AT (  295324.24,  7588849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1 

 

Obs. Os 10 maiores valores ocorrem em 2 pontos: ponto 1 dentro do terreno da 

empresa e ponto 2 no cais. Não ocorre violação do padrão anual de 50 µg/m³. 

 

 

QUADRO 6.5.1-25: IMPACTOS MÁXIMOS – PI- COORDENADAS 

 

 

  

X (m) Y (m)

PI- Máxima 24 h 30 maiores 1 ponto sem violação 2 294824 7587349

1 289566 7585668

2 294824 7587349
sem violaçãoPI -Média anual 10 maiores 2 pontos

Número
Coordenadas UTM
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Padrão = 150 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-5: Impacto do Pátio de Granéis + Unidade de Tratamento de Petróleo nas 
Concentrações de Partículas Inaláveis - Máxima 24h (incrementos) 
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Impacto do Projeto nas Concentrações de Dióxido de Enxofre 

 

O Quadro 6.5.1-26 apresenta as contribuições das emissões de dióxido de enxofre 

provenientes da operação da Unidade de Tratamento de Petróleo para as 

concentrações máximas de dióxido de enxofre na Área de Influência do projeto nas 

estações e receptores sensíveis. São calculadas as máximas de 24 h e a média anual. Os 

Padrão = 50 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-6: Impacto do Pátio de Granéis + Unidade de Tratamento de Petróleo nas 
Concentrações de Partículas Inaláveis - Média Anual (incrementos) 
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impactos máximos nos limites do pátio são de 180,00 g/m³- máxima de 24 h 

(padrão=365 g/m³) e 39,50g/m³ – média anual (padrão= 80g/m³).  

 

Aos valores dos incrementos de concentrações, verificados nos receptores discretos 

(estações e receptores sensíveis) resultantes da operação do projeto (Quadro 6.5.1-26) 

foram somados os valores de background monitorados em 2009. As concentrações totais 

resultantes desse somatório atendem os padrões anuais (80 g/m³) e de 24 h (365 

g/m³), fixados pela legislação federal e estadual em todos os receptores. Os valores 

máximos nos receptores sensíveis são de 27,89g/m³ - média anual (receptor 5 – 

Formação de Mata de Restinga Inicial); e 146,29g/m³ - máxima 24 h (receptor 5 - 

Formação de Mata de Restinga Inicial). 

 

O Quadro 6.5.1-27 indica que a contribuição máxima corresponde a 49,32% do 

padrão de 24 h e 37,50% do padrão anual (ocorre no cais). 
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QUADRO 6.5.1-26: IMPACTO DAS EMISSÕES DE POLUENTES DO PROJETO – SO2 

 

 

Terminal de 

Petróleo

Background 2009            

monitorado
Total

Terminal de 

Petróleo

Background 2009            

monitorado
Total

1 Estação Água Preta 24.43 7.31 31.74 4.37 4.15 8.52

2 Estação Barra do Açu - CEDAE  14.68 7.31 21.99 1.15 4.15 5.30

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 52.70 7.31 60.01 4.80 4.15 8.95 BG. Água Preta

4 Formação de Mata de Restinga Média 101.13 7.31 108.44 19.69 4.15 23.84 BG. Água Preta

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 138.93 7.31 146.24 20.74 4.15 24.89 BG. Água Preta

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 58.99 7.31 66.30 5.18 4.15 9.33 BG. Água Preta

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 37.48 7.31 44.79 6.17 4.15 10.32 BG. Água Preta

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 32.45 7.31 39.76 6.08 4.15 10.23 BG. Água Preta

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 29.81 7.31 37.12 5.02 4.15 9.17 BG. Água Preta

10 Posto de Saúde Mato Escuro 48.52 7.31 55.83 3.91 4.15 8.06 BG. Água Preta

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 46.61 7.31 53.92 4.03 4.15 8.18 BG. Água Preta

12 Fazenda Papagaio 38.80 7.31 46.11 3.03 4.15 7.18 BG. Água Preta

13 Água Preta 33.94 7.31 41.25 5.77 4.15 9.92 BG. Água Preta

14 Unidade Predial 46.28 7.31 53.59 8.34 4.15 12.49 BG. Água Preta

15 Unidade Predial 50.50 7.31 57.81 6.92 4.15 11.07 BG. Água Preta

Costa 40.00 7.31 47.31 5.00 4.15 9.15 BG. Água Preta

Berço TELIC 180.00 30.00 30.00

Padrão SO2 365 80

235.88 43.43

180.00 7.31 187.31 39.50 4.15 43.65 BG. Água Preta

N.º Local

Dióxido de Enxofre

Média 24 h – µg/m3 Média Anual – µg/m3

Impacto Máximo nos limites do Complexo Industrial

Background                            

adotado

  Estações de Monitoramento

  Receptores Sensíveis

Impacto Máximo 
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QUADRO 6.5.1-27: IMPACTO DO PROJETO – PERCENTAGEM DOS PADRÕES -  SO2 

 

Nos Quadros 6.5.1-28 e 6.5.1-29 são apresentados os 30 maiores impactos de 24 h e 

10 maiores impactos na média anual. O Quadro 6.5.1-30 e a Figura 6.5.1-2 indicam 

que os máximos ocorrem em 2 pontos dentro do pátio (pontos 1 e 3) e um ponto no 

cais (ponto 2). 

 

As Figuras 6.5.1-7 e 6.5.1-8 ilustram os impactos das emissões de dióxido de enxofre 

nas concentrações máximas de 24 h e média anual respectivamente, na Área de 

Influência do projeto, associadas à operação da Unidade de Tratamento de Petróleo. 

As isopletas de concentração não incluem os valores de background da região. 

 

 

  

µg/m3
% do 

padrão
µg/m3

% do 

padrão
Estação Água Preta 24.43 6.69 4.37 5.46

Estação Barra do Açu - CEDAE  14.68 4.02 1.15 1.43

Formação de Mata de Restinga Inicial 52.70 14.44 4.80 6.00

Formação de Mata de Restinga Média 101.13 27.71 19.69 24.61

Formação de Mata de Restinga Inicial 138.93 38.06 20.74 25.93

Formação de Mata de Restinga Inicial 58.99 16.16 5.18 6.48

E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 37.48 10.27 6.17 7.71

E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 32.45 8.89 6.08 7.59

E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 29.81 8.17 5.02 6.27

Posto de Saúde Mato Escuro 48.52 13.29 3.91 4.89

Biblioteca e Igreja Evangélica 46.61 12.77 4.03 5.04

Fazenda Papagaio 38.80 10.63 3.03 3.79

Água Preta 33.94 9.30 5.77 7.22

Unidade Predial 46.28 12.68 8.34 10.43

Unidade Predial 50.50 13.84 6.92 8.64

Costa 40.00 10.96 5.00 6.25

Berço TELIC 180.00 49.32 30.00 37.50

Padrão 365 80

Dióxido de Enxofre (Impacto Projeto Total sem Background)

Máximas de 24h Média Anual
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QUADRO 6.5.1-28: IMPACTOS MÁXIMOS – SO2- 24 H 

*** THE MAXIMUM   30  24-HR AVERAGE CONCENTRATION   VALUES FOR SOURCE GROUP:  ALL      *** 
                                     
                                        ** CONC OF SO2      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
 RANK    CONC  (YYMMDDHH) AT   RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE  RANK  CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF 
TYPE  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1.     235.88363 (08082724) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       16.     189.05678 (08121124) AT ( 289324.24, 
7586349.45)  GC 
    2.     207.79412 (08050924) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       17.     188.81551 (09010824) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    3.     207.29165c(08040624) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       18.     186.94804 (08121124) AT ( 289325.64, 
7586347.18)  GC 
    4.     204.65476 (08121124) AT ( 288825.64, 7585847.18)  GC       19.     186.31885 (08010524) AT ( 289324.24, 
7586349.45)  GC 
    5.     204.48995 (08121124) AT ( 288824.24, 7585849.45)  GC       20.     185.38828 (08010524) AT ( 289325.64, 
7586347.18)  GC 
    6.     200.49110c(08030324) AT ( 295324.24, 7587849.45)  GC       21.     185.22080 (08081624) AT ( 289566.15, 
7585668.08)  DC 
    7.     200.00637 (08062324) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       22.     185.12297 (08060124) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
    8.     197.62965 (08021824) AT ( 289324.24, 7586349.45)  GC       23.     184.05985c(08032024) AT ( 294824.24, 
7587849.45)  GC 
    9.     196.66297 (08021824) AT ( 289325.64, 7586347.18)  GC       24.     183.62147c(08040824) AT ( 295324.24, 
7588349.45)  GC 
   10.     195.64821c(09030824) AT ( 289325.64, 7587347.18)  GC       25.     181.37309 (09091624) AT ( 
289325.64, 7586347.18)  GC 
   11.     195.21457c(09030824) AT ( 289324.24, 7587349.45)  GC       26.     181.32434 (09091624) AT ( 
289324.24, 7586349.45)  GC 
   12.     192.07332 (08120924) AT ( 289324.24, 7586349.45)  GC       27.     181.26108c(08052024) AT ( 
289325.64, 7586847.18)  GC 
   13.     190.98995 (08083124) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       28.     181.13928c(08052024) AT ( 
289324.24, 7586849.45)  GC 
   14.     190.97264 (08120924) AT ( 289325.64, 7586347.18)  GC       29.     179.23016 (08012224) AT ( 
295324.24, 7588349.45)  GC 
   15.     190.01107 (08102324) AT ( 294824.24, 7587349.45)  GC       30.     175.11273 (08103124) AT ( 
294824.24, 7587849.45)  GC 
 
 

 
Obs.: Os 30 maiores valores ocorrem em 3 pontos: ponto 1 e 3 dentro dos limites do 

terreno da empresa e ponto 2 no cais. Não ocorre violação do padrão de 24 h de 365 

µg/m³. 
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QUADRO 6.5.1-29: IMPACTOS MÁXIMOS – SO2- MÉDIA ANUAL 

 *** THE SUMMARY OF MAXIMUM ANNUAL RESULTS AVERAGED OVER   2 YEARS *** 
 
                                    ** CONC OF SO2      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
                                                                                                            NETWORK 
GROUP I                               AVERAGE CONC    RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZHILL, ZFLAG)  OF TYPE  GRID-ID 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ALL  1ST HIGHEST VALUE IS      43.43410 AT (  289324.24,  7586349.45,     3.30,     3.30,    0.00)  GC  
UCART1   
         2ND HIGHEST VALUE IS      43.28205 AT (  289325.64,  7586347.18,     3.30,     3.30,    0.00)  GC  
UCART2   
         3RD HIGHEST VALUE IS      30.73284 AT (  294824.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         4TH HIGHEST VALUE IS      25.95588 AT (  288824.24,  7585849.45,     6.10,     6.10,    0.00)  GC  
UCART1   
         5TH HIGHEST VALUE IS      25.93960 AT (  288825.64,  7585847.18,     6.10,     6.10,    0.00)  GC  
UCART2   
         6TH HIGHEST VALUE IS      24.72272 AT (  295324.24,  7588349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         7TH HIGHEST VALUE IS      23.12838 AT (  288825.64,  7586347.18,     4.50,     4.50,    0.00)  GC  
UCART2   
         8TH HIGHEST VALUE IS      22.99457 AT (  288824.24,  7586349.45,     4.60,     4.60,    0.00)  GC  
UCART1   
         9TH HIGHEST VALUE IS      21.66929 AT (  289324.24,  7585849.45,     2.80,     2.80,    0.00)  GC  
UCART1   
        10TH HIGHEST VALUE IS      21.58432 AT (  289325.64,  7585847.18,     2.80,     2.80,    0.00)  GC  
UCART2   

 

Obs.: Os 10 maiores valores ocorrem em 2 pontos: ponto 2 no cais e ponto 3 dentro 

dos limites do terreno da empresa. Não ocorre violação do padrão anual de 80 µg/m³. 

 

QUADRO 6.5.1-30: IMPACTOS MÁXIMOS – SO2- COORDENADAS 

 

  

X (m) Y (m)

1 289566 7585668

2 294824 7587349

3 289826 7585847

2 294824 7587349

3 289826 7585847
SO2 -Média anual 10 maiores 2 pontos sem violação

SO2- Máxima 24 h 30 maiores 3 pontos sem violação

Número
Coordenadas UTM
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Padrão = 365 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-7: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo nas Concentrações 
de Dióxido de Enxofre - Máxima 24 h 
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Padrão = 80 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-8: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo nas Concentrações de 
Dióxido de Enxofre - Média Anual 
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Impacto do Projeto nas Concentrações de Dióxido de Nitrogênio 

 

O Quadro 6.5.1-31 apresenta as contribuições das emissões de óxidos de nitrogênio 

provenientes da operação da Unidade de Tratamento de Óleo Cru do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias - Porto de Açu para as concentrações máximas de NO2 na Área 

de Influência do projeto: estações e receptores sensíveis. São calculadas as máximas de 

1 h e a média anual. Os impactos máximos nos limites do pátio são de 200,00 g/m³ – 

máxima de 1 h (padrão=320 g/m³) e 8,00 g/m³ – média anual (padrão= 100g/m³).  

 

Aos valores dos incrementos de concentrações, verificados nos receptores discretos 

(estações e receptores sensíveis) resultantes da operação do projeto (Quadro 6.5.1-31) 

foram somados os valores de background monitorados em 2009. As concentrações totais 

resultantes desse somatório atendem os padrões anuais (100 g/m³) e de 1 h (320 

g/m³), fixados pela legislação federal e estadual em todos os receptores. Os valores 

máximos nos receptores sensíveis são de 8,54g/m³ - média anual (receptor 5 – 

Formação de Mata de Restinga Inicial) e 155,25g/m³ - máxima 1 h (receptor 3 – 

Formação de Mata de Restinga Inicial).  

 

O Quadro 6.5.1-32 indica que a contribuição máxima corresponde a 75% do padrão 

de 1 h e 29% do padrão anual (ocorre no cais). 
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QUADRO 6.5.1-31: IMPACTO DAS EMISSÕES DE POLUENTES DO PROJETO – NO2 

 

Terminal de 

Petróleo

Background 2009            

monitorado
Total

Terminal de 

Petróleo

Background 2009            

monitorado
Total

1 Estação Água Preta 84.28 28.20 112.48 1.89 4.09 5.98

2 Estação Barra do Açu - CEDAE  85.35 28.20 113.55 1.14 4.09 5.23

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 127.05 28.20 155.25 2.27 4.09 6.36 BG. Água Preta

4 Formação de Mata de Restinga Média 91.89 28.20 120.09 4.36 4.09 8.45 BG. Água Preta

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 92.11 28.20 120.31 4.45 4.09 8.54 BG. Água Preta

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 92.55 28.20 120.75 2.03 4.09 6.12 BG. Água Preta

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 83.96 28.20 112.16 1.96 4.09 6.05 BG. Água Preta

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 85.16 28.20 113.36 1.78 4.09 5.87 BG. Água Preta

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 84.56 28.20 112.76 1.54 4.09 5.63 BG. Água Preta

10 Posto de Saúde Mato Escuro 84.02 28.20 112.22 1.81 4.09 5.90 BG. Água Preta

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 84.31 28.20 112.51 1.88 4.09 5.97 BG. Água Preta

12 Fazenda Papagaio 88.45 28.20 116.65 0.97 4.09 5.06 BG. Água Preta

13 Água Preta 86.10 28.20 114.30 1.67 4.09 5.76 BG. Água Preta

14 Unidade Predial 87.16 28.20 115.36 2.22 4.09 6.31 BG. Água Preta

15 Unidade Predial 85.63 28.20 113.83 2.24 4.09 6.33 BG. Água Preta

Costa 200.00 28.20 228.20 7.50 4.09 11.59 BG. Água Preta

Berço TELIC 240.00 240.00 29.00 29.00

Padrão NO2 320 100

268.42 29.44

200.00 28.20 228.20 8.00 4.09 12.09 BG. Água Preta

Background                            

adotado

N.º Local

Dióxido de Nitrogênio

Máxima 1h – µg/m3 Média Anual – µg/m3

Impacto Máximo nos limites do Complexo Industrial

  Estações de Monitoramento

  Receptores Sensíveis

Impacto Máximo 
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QUADRO 6.5.1-32: IMPACTO DO PROJETO – PERCENTAGEM DOS PADRÕES - NO2 

 

Nos Quadros 6.5.1-33 e 6.5.1-34 são apresentados os 30 maiores impactos de 1 h e 10 

maiores impactos na média anual. O Quadro 6.5.1-35 e a Figura 6.5.1-2 indicam que 

os máximos ocorrem em 1 ponto no cais (pontos 2). 

 

As Figuras 6.5.1-9 e 6.5.1-10 ilustram os impactos das emissões de óxidos de 

nitrogênio nas concentrações máximas de 1h e média anual respectivamente de dióxido 

de nitrogênio, na área de influência do projeto, associadas à operação da Unidade de 

Tratamento de Petróleo. As isopletas de concentração não incluem os valores de 

background da região. 

 
  

µg/m3
% do 

padrão
µg/m3

% do 

padrão

Estação Água Preta 84.28 26.34 1.89 1.89

Estação Barra do Açu - CEDAE  85.35 26.67 1.14 1.14

Formação de Mata de Restinga Inicial 127.05 39.70 2.27 2.27

Formação de Mata de Restinga Média 91.89 28.72 4.36 4.36

Formação de Mata de Restinga Inicial 92.11 28.79 4.45 4.45

Formação de Mata de Restinga Inicial 92.55 28.92 2.03 2.03

E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 83.96 26.24 1.96 1.96

E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 85.16 26.61 1.78 1.78

E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 84.56 26.42 1.54 1.54

Posto de Saúde Mato Escuro 84.02 26.26 1.81 1.81

Biblioteca e Igreja Evangélica 84.31 26.35 1.88 1.88

Fazenda Papagaio 88.45 27.64 0.97 0.97

Água Preta 86.10 26.91 1.67 1.67

Unidade Predial 87.16 27.24 2.22 2.22

Unidade Predial 85.63 26.76 2.24 2.24

Costa 200.00 62.50 7.50 7.50

Berço TELIC 240.00 75.00 29.00 29.00

Padrão 320 100

Dióxido de Nitrogênio (Impacto Projeto Total sem Background)

Máximas de 1h Média Anual
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QUADRO 6.5.1-33: IMPACTOS MÁXIMOS – NO2-1H 

*** THE MAXIMUM   30   1-HR AVERAGE CONCENTRATION   VALUES FOR SOURCE GROUP:  ALL      *** 
 
                                        ** CONC OF NO2      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
 RANK    CONC    (YYMMDDHH) AT  RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE   RANK   CONC  (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF 
TYPE  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1.     268.41706 (08012907) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       16.     239.18303 (08042018) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
    2.     252.70382 (08052708) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       17.     238.87377 (08083102) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
    3.     245.58512 (08033102) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       18.     238.75748 (09113024) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
    4.     245.07649 (09041223) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       19.     238.70277 (08060318) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
    5.     244.51652 (08040903) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       20.     238.59884 (08050903) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC 
    6.     243.97542 (09021902) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       21.     238.59884 (08051003) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC 
    7.     242.75395 (08040605) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       22.     238.45959 (09101105) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
    8.     241.94681 (09021903) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       23.     237.95746 (09121405) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
    9.     241.16135 (08021319) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC       24.     236.36217 (08112704) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC 
   10.     240.79989 (09010204) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       25.     236.23554 (08083105) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
   11.     240.17378 (08032503) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       26.     235.02674 (08051306) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC 
   12.     239.97181 (08021003) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       27.     234.70479 (09022623) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
   13.     239.97181 (08040824) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       28.     234.36211 (08022622) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC 
   14.     239.97181 (08040901) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       29.     234.29698 (08021004) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC 
   15.     239.73397 (08020603) AT ( 295324.24, 7588349.45)  GC       30.     234.21747 (08082722) AT ( 294824.24, 7587849.45)  GC 
 

 

Obs.: Os 30 maiores valores ocorrem em 1 ponto (ponto 2) no cais. Não ocorre 

violação do padrão de 1h de 320 µg/m³. 

 

QUADRO 6.5.1-34: IMPACTOS MÁXIMOS – NO2- MÉDIA ANUAL 
 * THE SUMMARY OF MAXIMUM ANNUAL RESULTS AVERAGED OVER   2 YEARS *** 
 
 
                                    ** CONC OF NO2      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
                                                                                                            NETWORK 
GROUP ID                       AVERAGE  CONC              RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZHILL, ZFLAG)  OF TYPE  GRID-ID 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ALL  1ST HIGHEST VALUE IS      29.44351 AT (  294824.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         2ND HIGHEST VALUE IS      16.73322 AT (  294324.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         3RD HIGHEST VALUE IS      16.43889 AT (  295324.24,  7588349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         4TH HIGHEST VALUE IS      16.01047 AT (  294324.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         5TH HIGHEST VALUE IS      14.68951 AT (  294824.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         6TH HIGHEST VALUE IS      14.36211 AT (  294824.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         7TH HIGHEST VALUE IS      13.26550 AT (  293824.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         8TH HIGHEST VALUE IS      11.83237 AT (  293824.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
         9TH HIGHEST VALUE IS      11.65647 AT (  293824.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   
        10TH HIGHEST VALUE IS      11.63009 AT (  294324.24,  7586349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  UCART1   

 

 
Obs.: Os 10 maiores valores ocorrem em 1 ponto (ponto 2) no cais. Não ocorre 

violação do padrão anual de 100 µg/m³. 
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QUADRO 6.5.1-35: IMPACTOS MÁXIMOS – NO2 - COORDENADAS 

 

 

 

     
 
 
 
 

  

X (m) Y (m)

NO2 - Máxima 1 h 30 maiores 1 ponto sem violação 2 294824 7587349

NO2 -Média anual 10 maiores 1 ponto sem violação 2 294824 7587349

Número
Coordenadas UTM

Padrão = 320 g/m³ Isolinhas sem background 
 

Figura 6.5.1-9: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo nas Concentrações de Dióxido 
de Nitrogênio - Máxima de 1h 
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Padrão = 100 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-10: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo nas Concentrações de 
Dióxido de Nitrogênio - Média Anual 
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Impacto do Projeto nas Concentrações de Monóxido de Carbono (CO) 

 

O Quadro 6.5.1-36 apresenta as contribuições das emissões de monóxido de carbono 

provenientes da operação da Unidade de Tratamento de Óleo Cru do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias - Porto de Açu, para as concentrações máximas de CO na Área 

de Influência do projeto nas estações e receptores sensíveis. São calculadas as máximas 

de 1 h e de 8 h. Os impactos máximos nos limites do pátio são de 280,00 g/m³ – 

máxima de 1 h (padrão=40.000 g/m³) e 230,00 g/m³ – Máxima de 8 h (padrão= 

10.000g/m³).  

 

Aos valores dos incrementos de concentrações, verificados nos receptores discretos 

(estações e receptores sensíveis) resultantes da operação do projeto (Quadro 6.5.1-36) 

foram somados os valores de background monitorados em 2009. As concentrações totais 

resultantes desse somatório atendem os padrões de 8 h (10.000 g/m³) e de 1 h 

(40.000 g/m³), fixados pela legislação federal e estadual em todos os receptores. Os 

valores máximos nos receptores sensíveis são de 411,32g/m³ – máxima 8 h (receptor 

6 - Formação de Mata de Restinga Inicial), e 829,39g/m³  - máxima 1 h (receptor 3 - 

Formação de Mata de Restinga Inicial).  

 

O Quadro 6.5.1-37 indica que a contribuição máxima corresponde a 0,65% do padrão 

de 1 h e 1,45% do padrão de 8 h (ocorre no cais). 
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QUADRO 6.5.1-36: IMPACTO DAS EMISSÕES DE POLUENTES DO PROJETO – CO 

Terminal de 

Petróleo

Background 2009            

monitorado
Total

Terminal de 

Petróleo

Background 2009            

monitorado
Total

1 Estação Água Preta 10.42 756.70 767.12 4.24 365.44 369.68

2 Estação Barra do Açu - CEDAE  11.96 756.70 768.66 4.66 365.44 370.10

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 72.69 756.70 829.39 39.37 365.44 404.81 BG. Água Preta

4 Formação de Mata de Restinga Média 31.07 756.70 787.77 15.93 365.44 381.37 BG. Água Preta

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 28.78 756.70 785.48 12.44 365.44 377.88 BG. Água Preta

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 61.46 756.70 818.16 45.88 365.44 411.32 BG. Água Preta

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 10.76 756.70 767.46 4.30 365.44 369.74 BG. Água Preta

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 11.50 756.70 768.20 3.89 365.44 369.33 BG. Água Preta

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 9.52 756.70 766.22 2.66 365.44 368.10 BG. Água Preta

10 Posto de Saúde Mato Escuro 9.88 756.70 766.58 2.79 365.44 368.23 BG. Água Preta

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 10.05 756.70 766.75 3.03 365.44 368.47 BG. Água Preta

12 Fazenda Papagaio 14.31 756.70 771.01 4.38 365.44 369.82 BG. Água Preta

13 Água Preta 11.49 756.70 768.19 3.23 365.44 368.67 BG. Água Preta

14 Unidade Predial 15.14 756.70 771.84 5.33 365.44 370.77 BG. Água Preta

15 Unidade Predial 13.03 756.70 769.73 5.52 365.44 370.96 BG. Água Preta

Costa 90.00 756.70 846.70 30.00 365.44 395.44 BG. Água Preta

Berço TELIC 260.00 260.00 145.00 145.00

Padrão CO 40000 10000

327.50 319.10

280.00 756.70 1036.70 230.00 365.44 595.44 BG. Água Preta

N.º Local

Monóxido de Carbono

Máxima 1h – µg/m3 Média 8h – µg/m3

Impacto Máximo nos limites do Complexo Industrial

Background                            

adotado

  Estações de Monitoramento

  Receptores Sensíveis

Impacto Máximo 
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QUADRO 6.5.1-37: IMPACTO DO PROJETO – PERCENTAGEM DOS PADRÕES - CO 

 

Nos Quadros 6.5.1-38 e 6.5.1-39 são apresentados os 30 maiores impactos de 1 h e 30 

maiores impactos de 8 h. O Quadro 6.5.1-40 e a Figura 6.5.1-2 indicam que os 

máximos ocorrem em 1 ponto dentro do pátio (ponto 3) e um ponto no cais (ponto 2). 

 

As Figuras 6.5.1-11 e 6.5.1-12 ilustram os impactos das emissões de monóxido de 

carbono nas concentrações máximas de 1 h e 8 h respectivamente, na Área de 

Influência do projeto, associadas à operação da Unidade de Tratamento de Petróleo. 

As isopletas de concentração não incluem os valores de background da região. 

 

  

µg/m3
% do 

padrão
µg/m3

% do 

padrão

Estação Água Preta 10.42 0.03 4.24 0.04

Estação Barra do Açu - CEDAE  11.96 0.03 4.66 0.05

Formação de Mata de Restinga Inicial 72.69 0.18 39.37 0.39

Formação de Mata de Restinga Média 31.07 0.08 15.93 0.16

Formação de Mata de Restinga Inicial 28.78 0.07 12.44 0.12

Formação de Mata de Restinga Inicial 61.46 0.15 45.88 0.46

E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 10.76 0.03 4.30 0.04

E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 11.50 0.03 3.89 0.04

E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 9.52 0.02 2.66 0.03

Posto de Saúde Mato Escuro 9.88 0.02 2.79 0.03

Biblioteca e Igreja Evangélica 10.05 0.03 3.03 0.03

Fazenda Papagaio 14.31 0.04 4.38 0.04

Água Preta 11.49 0.03 3.23 0.03

Unidade Predial 15.14 0.04 5.33 0.05

Unidade Predial 13.03 0.03 5.52 0.06

Costa 90.00 0.23 30.00 0.30

Berço TELIC 260.00 0.65 145.00 1.45

Padrão 40000 10000

Monóxido de Carbono (Impacto Projeto Total sem Background)

Máximas de 1h Máximas de 8h
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QUADRO 6.5.1-38: IMPACTOS MÁXIMOS – CO-1 H 
                                *** THE MAXIMUM   30   1-HR AVERAGE CONCENTRATION   VALUES FOR SOURCE GROUP:  
ALL      *** 
 
                                        ** CONC OF CO       IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
 RANK   CONC  (YYMMDDHH) AT  RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE    RANK    CONC(YYMMDDHH) AT  RECEPTOR (XR,YR) OF 
TYPE  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1.     327.49988 (08031805) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       16.     323.44938 (08121322) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    2.     327.28696 (08121523) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       17.     322.86036 (08122023) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
    3.     327.28696 (09031622) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       18.     322.53823 (08033104) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    4.     327.28696 (09041618) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       19.     322.53822 (08040423) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    5.     326.69917 (08121322) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       20.     322.18679 (09062522) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    6.     325.34126 (08031806) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       21.     321.95543 (08071019) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
    7.     325.34125 (08041703) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       22.     321.70083 (08031806) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    8.     325.34125 (09031621) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       23.     321.70083 (08041703) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    9.     325.02405 (08033104) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       24.     321.70083 (09031621) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
   10.     325.02404 (08040423) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       25.     321.45143 (08031706) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   11.     324.79372 (08121523) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       26.     321.45143 (09091904) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   12.     324.79372 (09031622) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       27.     320.86180 (08033101) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   13.     324.79372 (09041618) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       28.     320.58604 (08010805) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   14.     324.62972 (08031805) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       29.     320.47346 (09061722) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
   15.     324.37822 (09062522) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       30.     320.47345 (08010724) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
 

 

Obs.: Os 30 maiores valores ocorrem em 2 pontos (ponto 2 e 3). Não ocorre violação 

do padrão de 1h de 40.000 µg/m³. 

 

QUADRO 6.5.1-39: IMPACTOS MÁXIMOS – CO- 8 H 
 *** THE MAXIMUM   30   8-HR AVERAGE CONCENTRATION   VALUES FOR SOURCE GROUP:  ALL      *** 
                                                                            ** CONC OF CO       IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
 RANK   CONC  (YYMMDDHH) AT  RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE    RANK   CONC  YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF 
TYPE  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1.     319.10196b(09031624) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       16.     212.39950 (09062524) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    2.     316.79665b(09031624) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       17.     211.09359 (08060124) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
    3.     290.92706c(08031808) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       18.     210.20383 (08060124) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    4.     288.82317c(08031808) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       19.     204.48810c(08042708) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
    5.     244.38798c(09061724) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       20.     203.98751c(08042708) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    6.     243.69605c(09061724) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       21.     202.49669c(08051624) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
    7.     240.45591c(09100408) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       22.     201.78006c(08051624) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
    8.     239.34230c(09100408) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       23.     199.20161 (08040408) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
    9.     223.89919c(08033108) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       24.     198.06112 (09051924) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   10.     222.55149c(08033108) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       25.     197.83178 (09010208) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   11.     222.24108 (08050908) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       26.     197.39482 (08040408) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
   12.     221.45975 (08050908) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       27.     197.15868 (09051924) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
   13.     215.82501 (08040908) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       28.     196.50756c(08050508) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC 
   14.     215.03566 (08040908) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC       29.     196.28571 (09010208) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 
   15.     214.54069 (09062524) AT ( 290824.24, 7586849.45)  GC       30.     195.33950c(08050508) AT ( 290825.64, 7586847.18)  GC 

 

 

Obs. Os 30 maiores valores ocorrem em 2 pontos (ponto 2 e 3). Não ocorre violação 

do padrão de 8h de 10.000 µg/m³. 

  



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 69 

QUADRO 6.5.1-40: IMPACTOS MÁXIMOS – CO- COORDENADAS 

 

 

 

 

 

  

X (m) Y (m)

2 294824 7587349

3 289826 7585847

2 294824 7587349

3 289826 7585847
CO - Máxima 8h 30 maiores 2 pontos sem violação

CO- Máxima 1 h 30 maiores 2 pontos sem violação

Número
Coordenadas UTM

Padrão = 40.000 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-11: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo nas Concentrações de 
Monóxido de Carbono - Máxima de 1 h 
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Figura 6.5.1-12: Impacto da Unidade de Tratamento de Petróleo nas Concentrações 
de Monóxido de Carbono - Máxima de 8 h 

 

Padrão = 10.000 g/m³ Isolinhas sem background 
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Impacto do Projeto nas Concentrações de Benzeno 

 

O Quadro 6.5.1-41 apresenta as contribuições das emissões de benzeno provenientes 

da operação da Unidade de Tratamento de Óleo Cru do Pátio Logístico e Operações 

Portuárias - Porto de Açu, para as concentrações máximas de benzeno na Área de 

Influência do projeto: estações e receptores sensíveis. São calculadas as médias anuais. 

As concentrações atendem o valor de referência da Europa (5 g/m³) em todos os 

receptores. O valor máximo nos receptores sensíveis é de 0,25 g/m³, ocorrendo no 

na Formação de Mata de Restinga Média (receptor 4).  

 

O Quadro 6.5.1-42 indica que a contribuição máxima corresponde a 84% do valor de 

referência anual (ocorre no cais). 

 
QUADRO 6.5.1-41: IMPACTO DAS EMISSÕES DE POLUENTES DO PROJETO – BENZENO 

  

Benzeno

Média Anual – µg/m3

1 Estação Água Preta 0.10

2 Estação Barra do Açu - CEDAE  0.10

3 Formação de Mata de Restinga Inicial 0.23

4 Formação de Mata de Restinga Média 0.25

5 Formação de Mata de Restinga Inicial 0.23

6 Formação de Mata de Restinga Inicial 0.18

7 E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 0.09

8 E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 0.08

9 E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 0.07

10 Posto de Saúde Mato Escuro 0.10

11 Biblioteca e Igreja Evangélica 0.11

12 Fazenda Papagaio 0.06

13 Água Preta 0.07

14 Unidade Predial 0.10

15 Unidade Predial 0.12

Costa 0.70

Berço TELIC 4.20

Padrão Benzeno 5

4.46

0.40

N.º Local

Impacto Máximo nos limites do Complexo Industrial

  Estações de Monitoramento

  Receptores Sensíveis

Impacto Máximo 
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QUADRO 6.5.1-42: IMPACTO DO PROJETO – PERCENTAGEM DO VALOR DE REFERÊNCIA - 

BENZENO 

 

No Quadro 6.5.1-43 são apresentados os 10 maiores impactos na média anual. O 

Quadro 6.5.1-44 e a Figura 6.5.1-2 indicam que os máximos ocorrem em um ponto 

no cais (ponto 2). 

 

A Figura 6.5.1-13 ilustra os impactos das emissões de benzeno nas concentrações 

médias anuais, na área de influência do projeto do Pátio Logístico decorrentes da 

operação da Unidade de Tratamento de Petróleo. As isopletas de concentração não 

incluem os valores de background da região. 

 

  

µg/m3 % do padrão

Estação Água Preta 0.10 2.01

Estação Barra do Açu - CEDAE  0.10 1.91

Formação de Mata de Restinga Inicial 0.23 4.53

Formação de Mata de Restinga Média 0.25 4.94

Formação de Mata de Restinga Inicial 0.23 4.56

Formação de Mata de Restinga Inicial 0.18 3.57

E.E.M. Francisco Alves Toledo - Água Preta 0.09 1.90

E.M. Luiz Ferreira de Almeida - Água Preta 0.08 1.52

E.M. Arlindo Mendonça - Concha II 0.07 1.33

Posto de Saúde Mato Escuro 0.10 2.04

Biblioteca e Igreja Evangélica 0.11 2.23

Fazenda Papagaio 0.06 1.21

Água Preta 0.07 1.45

Unidade Predial 0.10 1.93

Unidade Predial 0.12 2.41

Costa 0.70 14.00

Berço TELIC 4.20 84.00

Valor de Referência da Europa 5

Benzeno (Impacto Projeto Total sem Background)
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QUADRO 6.5.1-43: IMPACTOS MÁXIMOS – BENZENO-MÉDIA ANUAL 

  
** CONC OF BENZENE  IN MICROGRAMS/M**3                          ** 
 
                                                                                                            NETWORK 
GROUP ID                      AVERAGE CONC            RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZHILL, ZFLAG)  OF TYPE  GRID-ID 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ALL  1ST HIGHEST VALUE IS       4.45670 AT (  295324.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         2ND HIGHEST VALUE IS       4.23002 AT (  294824.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         3RD HIGHEST VALUE IS       2.95251 AT (  295324.24,  7588349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         4TH HIGHEST VALUE IS       2.49258 AT (  294824.24,  7587849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         5TH HIGHEST VALUE IS       1.92182 AT (  294824.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         6TH HIGHEST VALUE IS       1.86056 AT (  294324.24,  7586849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         7TH HIGHEST VALUE IS       1.83860 AT (  294324.24,  7587349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         8TH HIGHEST VALUE IS       1.55698 AT (  295824.24,  7588349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
         9TH HIGHEST VALUE IS       1.42238 AT (  295324.24,  7588849.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1   
        10TH HIGHEST VALUE IS       1.30920 AT (  294324.24,  7586349.45,     0.00,     0.00,    0.00)  GC  
UCART1 
 
 

 

Obs.: Os 10 maiores valores ocorrem em 1 ponto (ponto 2) no cais. Não ocorre 

violação do valor de referencia anual de 5 µg/m³. 

 

QUADRO 6.5.1-44: IMPACTOS MÁXIMOS – BENZENO-COORDENADAS 

 

 

 

  

X (m) Y (m)

Benzeno -Média anual 10 maiores 1 ponto sem violação 2 294824 7587349

Número
Coordenadas UTM
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Valor de Referencia da Europa = 5 g/m³ Isolinhas sem background 

Figura 6.5.1-13: Impacto do Projeto nas Concentrações de Benzeno - Média anual 



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 75 

6.5.1.5 Considerações Finais dos Impactos Avaliados na Qualidade do Ar 

 

A análise dos impactos na qualidade do ar decorrentes das emissões de poluentes do ar 

devido à operação do Pátio Logístico e Operações Portuárias, considerando a 

modificação do projeto para implantação e operação de uma Unidade de Tratamento 

de Petróleo, indica que não haverá violação dos padrões de qualidade do ar fixados 

pelo CONAMA 03 e CECA NT-603, para material particulado total, partículas 

inaláveis, dióxido e enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono e do valor 

de referencia da Europa para benzeno.  

 

As emissões de poluentes provenientes da operação da caldeira do projeto da Unidade 

de Tratamento de Petróleo atendem os padrões fixados pela Resolução CONAMA 

382, Anexo I, e o limite fixado pelo Anexo VI do MARPOL. 

 

Medidas de Mitigação e Controle 

Tendo em vista as características do projeto para operação da Unidade de Tratamento 

de Petróleo faz-se necessário ajustes das medidas mitigadoras apresentadas no 

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar do Plano Básico Ambiental (PBA), 

quando da fase operacional da Unidade de Tratamento de Petróleo. Estas medidas 

estão contempladas no programa revisado conforme diretrizes apresentadas na Seção 

7.2 do Capítulo 7 deste EIA Complementar. 

  



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 76 

 

6.5.2 Alteração da Qualidade da Água Durante a Escavação da Vala no 

Trecho Marítimo 

 

Fase do Empreendimento:   Implantação 

Meio:   Físico 

Fatores de Impacto:   Escavação da vala marítima para enterramento da 

  tubulação de petróleo  

 

Para a instalação das tubulações no trecho marítimo será necessária a realização de 

escavação para a abertura de vala. Embora a intervenção seja temporária e prevista para 

ser realizada em curto prazo, em torno de 3 meses, durante a realização dessa atividade, 

a pluma formada pela operação de escavação será resultante da influência combinada 

dos processos de retirada e deposição de material pelo equipamento, levando à 

ressuspensão do material particulado durante o fracionamento do fundo marinho. 

 

Além das características hidrodinâmicas locais, as características do sedimento 

influenciam sua dispersão e deposição, de forma que quanto mais fino for o material, 

maior será o tempo de sedimentação e maior será sua dispersão.  

 

A operação de escavação ocasionará um aumento da quantidade de sólidos em 

suspensão na água responsáveis pelo seu turvamento, gerando uma pluma de 

sedimentos que poderá ser transportada pelas correntes oceânicas. Esta pluma deve 

apresentar concentração variável de sólidos finos em suspensão, cujo alcance e 

decaimento são diretamente relacionados à fonte de geração e às condições 

hidrodinâmicas atuantes no local. 

 

Com base nas considerações acima descritas, este impacto foi classificado como 

negativo, reversível (1), de abrangência local (3), moderadamente relevante (1) e, por 

conseguinte, de baixa magnitude. 
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Medidas de Mitigação e Monitoramento 

Durante a atividade de escavação da área pretendida propõe-se o monitoramento dos 

teores de turbidez e dos respectivos parâmetros de qualidade da água, os quais estão 

contemplados no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água apresentado no 

PBA do Pátio Logístico e Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2009) e aprovado pelo 

INEA através da emissão da Licença de Instalação LI No IN001099.  

 

6.5.3 Alteração da Qualidade da Água por Vazamento de Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Físico 

Fatores de Impacto:   Vazamento de óleo dos navios aliviadores 

 

O petróleo poderá ser recebido no Terminal offshore de Granéis Líquidos (TELIQ) e no 

último berço do Terminal de Cargas Múltiplas (TMULT), por navios de grande porte.  

 

Eventos como falhas na praticagem, falhas de equipamentos e/ou condições adversas 

podem resultar em abalroamento entre navios no canal de acesso, levando à ruptura 

acidental do casco e vazamento de óleo cru, podendo comprometer 

momentaneamente a qualidade da água. 

 

A presença do óleo altera as propriedades físico-químicas da água do mar. As 

modificações naturais estão ligadas à baixa transparência, mudança de pH, efeito 

térmico, entre outros. Também é notada uma diminuição da taxa de oxigênio local, em 

decorrência da multiplicação de bactérias, com respiração aeróbica, capazes de 

degradar o petróleo (bactérias hidrocarbonoclásticas). É interessante citar que para 

oxidar um litro de petróleo é consumido o oxigênio contido em 400.000 litros de água.  

 



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 78 

Cabe ressaltar que, impactos decorrentes de vazamentos de óleo podem variar de 

acordo com a duração do incidente e com as características do produto vazado, sendo 

remota e improvável a possibilidade de ocorrência desse cenário acidental. 

 

Assim sendo, considerando-se os potencias efeitos descritos, classifica-se com base nos 

critérios adotados, este impacto como negativo, reversível (1), de abrangência regional 

(5), relevante (3) e, portanto, de magnitude moderada. 

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 

 

Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 

 

6.5.4 Interferência na Comunidade Bentônica  

 

Fase do Empreendimento:   Implantação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Escavação da vala marítima para enterramento da 

  tubulação de petróleo 

 

Para a instalação das tubulações, que permitirá a transferência de petróleo entre os 

píeres e a área de tancagem, será necessária a abertura de vala através da atividade de 

escavação. 

 

Embora a intervenção seja temporária e prevista para ser realizada no curto prazo, em 

torno de 3 meses, a operação de escavação nesta área poderá afetar os organismos 

bentônicos pela remoção do sedimento de fundo e escavação do assoalho marinho, 
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provocando a destruição de seus habitats e aumentando a mortalidade pela ação 

mecânica da ferramenta de escavação. Distúrbios físicos associados à deposição dos 

sedimentos finos também podem levar à alteração de habitats, depleção e asfixia destes 

organismos. 

 

O aumento do material particulado em suspensão poderá comprometer os sistemas de 

trocas respiratórias de algumas formas de invertebradas bentônicas, de baixa 

mobilidade e\ou estenoécias, aumentando, assim, a taxa de mortalidade de suas 

populações. Os organismos filtradores também ficam sujeitos à mortalidade, devido ao 

entupimento da estrutura responsável por filtrar a água para retirar alimento. 

 

Os efeitos da dragagem tendem a ser mais impactantes para a fauna bentônica de 

menor mobilidade, ou seja, a fauna de invertebrados que vivem enterrados ou fixos na 

superfície do sedimento, composta principalmente por poliquetas, oligoquetas, 

moluscos e pequenos crustáceos e, restrita aos estratos superficiais do sedimento 

(SOARES & LANA 1997).  

 

Por outro lado, a fauna bentônica demersal, constituída por seres com maior 

mobilidade (principalmente por crustáceos como o camarão, importante recurso da 

região) é, em geral, apenas parcialmente afetada, já que podem deixar o local quando 

perceberem alterações desfavoráveis. 

 

Cabe ressaltar, no entanto, que a área de escavação não se diferencia das características 

regionais, apresentando fundo muito arenoso, homogêneo, sem a ocorrência de 

ambientes que possam constituir nichos de fauna diferenciados.  

 

Portanto, cessando as operações de escavação, deverão ser naturalmente restabelecidas 

as condições para recuperação da área, com a recolonização da mesma pelas 

comunidades bentônicas típicas da região.  
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Assim, considerando-se os potenciais efeitos descritos para a área de dragagem, 

classifica-se com base nos critérios adotados, este impacto como negativo, reversível 

(1), de abrangência local (3), relevante (3) e, portanto, de magnitude moderada. 

 

Medidas de Controle e Acompanhamento 

Para controle e acompanhamento deverão ser aplicadas as mesmas diretrizes, 

metodologias e procedimentos estabelecidos no Programa de Monitoramento da Biota 

Aquática, apresentado no PBA do Pátio Logístico e Operações Portuárias 

(ECOLOGUS, 2009) e aprovado pelo INEA através da emissão da Licença de 

Instalação LI No IN001099.  

 

 

6.5.5 Interferência na Comunidade Planctônica 

 

Fase do Empreendimento:   Implantação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Escavação da vala marítima de enterramento da  

  tubulação de petróleo 

 

Na operação em avaliação, embora seja uma intervenção de caráter temporário e 

prevista para ser realizada no curto prazo, em torno de 3 meses, o aumento de sólidos 

em suspensão e o consequente aumento de turbidez na água na área de escavação da 

vala marítima de enterramento dos dutos ocorrerão, principalmente, em decorrência da 

remoção do sedimento de fundo e escavação do assoalho marinho. 

 

De forma geral, este incremento de turbidez causado pela dispersão da pluma poderá 

causar uma substituição temporária das espécies planctônicas mais sensíveis presentes, 

por espécies mais resistentes ao aumento da turbidez na água, conduzindo a alterações 

temporárias em termos de riqueza e abundância de espécies. 
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O impacto físico provocado pela dispersão de partículas sólidas reduz a incidência de 

luz no ambiente, podendo gerar alterações nos ciclos de vida dos organismos do 

plâncton, em decorrência da diminuição da zona fótica, e podendo acarretar uma 

diminuição nas atividades fotossintéticas, conforme salienta CASTIGLIA (2006) e o 

IADC/CEDA (1996), afetando indiretamente as espécies de interesse econômico para 

a pesca. Porém, ressalta-se que a mortalidade natural do ictioplâncton é estimada em 5 

a 15% de ovos e larvas de peixes por dia, ou de 1-3% de peixes juvenis. Assim, seria 

difícil distinguir mortalidade natural da causada por ação antrópica (ELPN/IBAMA nº 

012/03). 

 

Outro fator relaciona-se à alimentação, pois os valores do material em suspensão (e sua 

composição) refletem diretamente na qualidade do alimento disponível para as 

populações do zooplâncton (RESGALLA JR, 2001). A maioria das espécies do 

zooplâncton é filtradora, e a ingestão de partículas inorgânicas pode afetar a nutrição e 

o crescimento destes organismos. 

 

Cabe salientar que a comunidade planctônica apresenta um caráter muito dinâmico, 

com elevadas taxas de reprodução e perda, respondendo rapidamente às alterações 

físicas e químicas do meio aquático e estabelecendo complexas relações intra e 

interespecíficas na competição por utilização de espaço e recursos (VALIELA, 1995). 

 

Com base nas considerações acima descritas, este impacto foi classificado como 

negativo, reversível (1), local (3), moderadamente relevante (1), perfazendo um 

produto de valor (3), correspondendo a um impacto de baixa magnitude. 

 

Medidas de Mitigação, Controle e Acompanhamento 

Como medidas de mitigação, controle e acompanhamento deverão ser aplicadas as 

mesmas diretrizes, metodologias e procedimentos relativos ao Programa de 

Monitoramento da Biota Aquática, apresentado no PBA do Pátio Logístico e 
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Operações Portuárias (ECOLOGUS, 2009), e aprovado pelo INEA através da emissão 

da Licença de Instalação LI No IN001099. 

 

6.5.6 Interferência sobre a Comunidade Planctônica por Vazamento 

Acidental de Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Vazamento acidental de óleo 

 

A possibilidade de ocorrência de vazamento de óleo na fase de operação pode 

configurar em impacto para a comunidade planctônica. O impacto da presença de 

compostos oleosos na coluna d’água sobre o plâncton é causado, principalmente, pela 

formação de uma película de hidrocarbonetos na superfície, que reduz as trocas 

gasosas com a atmosfera, fazendo com que ocorra uma diminuição da fotossíntese e da 

produtividade primária. A multiplicação das bactérias capazes de degradar o petróleo 

ocasiona numa diminuição de oxigênio dissolvido na água do mar que irá causar a 

morte do plâncton. Estas modificações físico-químicas da água do mar tendem a causar 

o desaparecimento de muitos espécimes, favorecendo a proliferação de espécies 

oportunistas que possuem maior capacidade competitiva. 

 

No entanto não é esperado que um evento de vazamento acidental seja capaz de afetar 

a estrutura da comunidade Plânctonica temporariamente, já que este produto possui 

uma alta taxa de evaporação e dispersão no mar. 

 

Sabe-se que os efeitos deste impacto entre os diversos componentes da comunidade 

planctônica (bacterio, fito, zoo e ictioplâncton) são distintos, sendo o bacterio e o 

fitoplâncton geralmente menos sensíveis aos efeitos do óleo do que o zoo e o 

ictioplâncton. 
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Para o bacterioplâncton, costuma ocorrer um incremento em densidade. As algas 

unicelulares que constituem o fitoplâncton, em geral, podem assimilar e metabolizar 

tanto hidrocarbonetos saturados quanto aromáticos  

 

O zooplâncton pode assimilar óleo diretamente da água, do alimento (bacterio, fito e 

protozooplâncton) ou por ingestão direta das partículas de óleo. As partículas de óleo 

livres ou aderidas ao material particulado, que são ingeridas pelo zooplâncton, 

posteriormente são excretadas em fecal pellets e afundam. Assim, este grupo de 

organismo pode ser ainda responsável por parte da sedimentação do óleo ao longo da 

coluna d’água, redistribuindo o óleo disponível da zona pelágica para a bêntica 

(CONOVER, 1971). 

 

A sensibilidade a compostos tóxicos é extremamente variável de acordo com os 

organismos e seus estágios de vida. Em geral, organismos jovens são mais sensíveis que 

os adultos (SCHOLZ et al., 2001). Assim, no ictioplâncton, composto de ovos e larvas 

de peixes, os efeitos tóxicos do óleo têm sido reportados para concentrações 

relativamente baixas de hidrocarbonetos, entre 1 ppm e 10 ppm (KUHNHOLD et al., 

1978). Segundo KUHNHOLD op. cit., as larvas de peixes são mais sensíveis que os 

ovos. 

 

Assim sendo, este impacto foi classificado irreversível (3), posto que gerará a perda de 

organismos planctônicos, local (3) e muito relevante (5); sendo desta forma de alta 

magnitude.  

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 
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Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 

 

6.5.7 Interferência sobre a Comunidade Bentônica por Vazamento 

Acidental de Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Vazamento acidental de óleo 

 

No caso de vazamentos acidentais de óleo de grandes dimensões, a comunidade 

bentônica pode ser impactada de forma negativa quando este atingir o sedimento 

marinho e o continente, representando maior ameaça aos organismos marinhos 

bentônicos de costões rochosos.  

 

A atuação dos ventos e correntes no transporte físico do óleo derramado, a 

consequente evaporação da fração volátil, seguida da dissolução e emulsificação das 

frações com baixo peso molecular são responsáveis por redução de aproximadamente 

50% do volume inicial de óleo derramado em poucos dias. Todos estes processos 

contribuem para a densificação do óleo, tornando-o passível de deposição, uma vez 

que se mantêm no ambiente os compostos mais pesados. 

 

A característica preferencial de deposição pode ser um agravante na característica 

dinâmica (momento) do impacto sobre este compartimento. Vazamentos ocorridos à 

superfície terão impactos extremamente reduzidos neste compartimento, ou até 

mesmo serem inexistentes, em função da grande lâmina d’água local, o que permite que 

a pluma seja diluída e dispersada por uma grande área, reduzindo as concentrações do 

produto e, consequentemente, seu impacto na comunidade bentônica. 
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Um importante processo de sedimentação do óleo é a adsorção ao material em 

suspensão na coluna d’água. Este processo ocorre principalmente na zona costeira, 

onde há maior disponibilidade de partículas e misturas verticais mais intensas. Outros 

processos também são atuantes como a biosedimentação, nos quais organismos 

filtradores absorvem o óleo emulsificado, depositando-o no fundo juntamente com 

seus metabólitos ou restos biológicos (BISHOP, 1983; CLARK, 1992). 

 

No sedimento, o óleo derramado no mar pode afetar as estruturas respiratórias e 

alimentar dos organismos através da ingestão de partículas ou organismos 

contaminados, ou ainda, pela ausência de alimento decorrente de desequilíbrios na rede 

alimentar decorrente do impacto. Filtradores e depositívoros são particularmente 

afetados por acumular tanto os poluentes dissolvidos quanto os poluentes 

sedimentados. Porém, os organismos bentônicos, sésseis e vágeis, são muito afetados 

de uma maneira geral, pois tem suas estruturas respiratórias, alimentares e locomotoras 

atingidas pelo óleo (IPIECA, 2000). 

 

Cabe ressaltar ainda que os processos de intemperização do óleo, uma vez derramado 

no mar, reduzem seus efeitos danosos e a probabilidade de deposição no fundo (no 

caso da emulsificação). Porém, ovos e larvas de organismos bentônicos próximos à 

superfície são mais sensíveis a esse impacto. Em geral, muitas espécies de 

invertebrados acumulam e metabolizam hidrocarbonetos, que podem ser tóxicos ou 

mutagênicos. 

 

Os bentos de substrato duro, localizado nas regiões costeiras, é, provavelmente, o 

primeiro grupo de organismos a ser atingido no caso de um vazamento de óleo de 

grandes dimensões atingindo a costa, sendo que aqueles presentes na zona entre marés 

serão os mais afetados pelo óleo. 

 

A exposição ao óleo pode resultar em alterações em toda comunidade como, no 

desaparecimento de espécies, redução da tolerância às condições do ambiente, e causar 
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efeitos subletais que influenciam o comportamento, crescimento e sucesso reprodutivo 

dos organismos marinhos (EVANS & RICE, 1974; MANN & CLARK, 1978; 

NELSON, 1982; CAIRNS & BUIKEMA, 1984; RPI, 1984; BOKN & BOX, 1985; 

HOWARTH,1989; MILLANELLI, 1994). 

 

No entanto, o hidrodinamismo e a ação das marés são fatores importantes a serem 

considerados para a comunidade bentônica presente em substratos duros atingidos por 

óleo. O grau de contaminação da região entre marés e infralitoral está ligado à maré 

atuante durante o evento e ondas (zonas de spray). Com relação ao hidrodinamismo, 

substratos duros expostos à ação das ondas são menos sensíveis a derrames, pois há 

possibilidade de “lavagem” do contaminante. Entretanto, os substratos duros 

abrigados da ação das ondas constituem ambientes sensíveis aos impactos por óleo, já 

que o tempo de residência do óleo pode ser alto (MILLANELLI, 2003). 

 

Sendo assim, o referido impacto foi classificado como irreversível (3), quando ocorre a 

perda de indivíduos; local (3) e muito relevante (5); sendo desta forma de alta 

magnitude.  

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 

 

Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 
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6.5.8 Interferência sobre as Ictiofauna por Vazamento Acidental de Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Vazamento acidental de óleo 

 

O resultado de um vazamento de óleo pode gerar diversos impactos sobre a ictiofauna. 

Em geral, muitas espécies de peixes acumulam e metabolizam hidrocarbonetos, que 

podem ser tóxicos ou mutagênicos. 

 

De forma geral, os peixes, ao entrarem em contato direto com o óleo, apresentam 

deficiências respiratórias e dificuldades/impossibilidade de locomoção, pois ficam 

presos na camada de óleo causando o encurtamento da vida e/ou a interferência na 

produção dos ovos (BERDUGO et al., 1979; FOX et al., 1982; TRUDEL, 1985), 

incluindo a inibição ou a modificação do comportamento alimentar devido a 

contaminação do zooplâncton (BERMAN & HEINLE, 1980). 

 

Considerando-se a importância dos estágios iniciais de desenvolvimento (ovos e larvas) 

dos peixes, destaca-se que a exposição dos ovos ao óleo causa aumento da taxa de má 

formação (efeitos mutagênicos), crescimento lento e diminuição da performance 

natatória (LYRA & ZIOLLI, 2006). A diminuição de eclosão e sobrevivência de ovos 

afetados por vazamentos de óleo é considerada como um importante impacto na 

comunidade nectônica por WOLFE (1985 apud CRAPEZ, 2001). Ovos e larvas de 

organismos marinhos que se situam próximos à superfície são mais sensíveis a esse 

impacto.  

 

Espécies da ictiofauna que habitam águas quentes, em geral, são menos impactadas 

pelos vazamentos de óleo, do que aquelas encontradas em regiões temperadas e mais 



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 88 

frias, provavelmente em função da menor persistência dos hidrocarbonetos no meio 

ambiente nas regiões tropicais e subtropicais. 

 

Peixes expostos a concentrações subletais de óleo no meio ambiente apresentam várias 

respostas comportamentais, como respostas condicionadas que incluem reações de 

fuga e mudanças no padrão da atividade locomotora. Embora peixes adultos tenham a 

habilidade de evitar áreas atingidas por vazamento de óleo, não existem registros 

experimentais indicando que esses animais de fato as evitam.  

 

No que diz respeito à ictiofauna, portanto, este impacto é classificado como 

irreversível (3), local (3) e muito relevante (5); sendo desta forma de alta magnitude.  

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 

 

Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 

 

6.5.9 Interferência sobre os Cetáceos por Vazamento Acidental de Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Vazamento acidental de óleo 

 

Em relação aos cetáceos, a pele destes indivíduos é capaz de fornecer alguma proteção 

natural contra a absorção do óleo, característica que minimiza sua sensibilidade ao 

contato com o mesmo. Porém suas funções respiratórias ficam bastante 

comprometidas. A habilidade dos mamíferos em evitar manchas de óleo influencia no 
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nível de exposição direta a que estariam sujeitos na hipótese de ocorrência de acidente 

com vazamento. Entretanto, cabe salientar sua susceptibilidade a uma exposição 

indireta, uma vez que esse grupo se alimenta de organismos que podem estar 

contaminados devido a presença de óleo na água (peixes, pequenos crustáceos, entre 

outros). 

 

Sendo assim, mesmo que um vazamento de óleo não afete diretamente indivíduos 

desse grupo, poderá afetá-lo de forma indireta através do comprometimento de suas 

funções respiratórias (contaminação pelo opérculo) e dieta alimentar, portanto, este 

impacto é classificado como irreversível (3), local (3) e muito relevante (5); sendo 

desta forma de alta magnitude.  

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 

 

Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 

 

6.5.10 Interferência sobre os Quelônios por Vazamento Acidental de Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Vazamento acidental de óleo 

 

Quanto aos quelônios, áreas de desova e de alimentação podem ser comprometidas 

caso um vazamento acidental de óleo atinja a linha de costa, levando as tartarugas 

marinhas à restrição de uso das mesmas, ou ainda, a se alimentarem de organismos 

contaminados. 
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Os filhotes são os mais atingidos pelo impacto direto por permanecerem muito tempo 

nadando em superfície. Devido ao seu tamanho reduzido, os filhotes têm muito mais 

probabilidade de ficarem presos em manchas de óleo. Os juvenis e adultos, embora 

permaneçam em menor contato com a superfície e possuam maior mobilidade, podem 

sofrer danos físicos no contato do óleo com a pele, principalmente nos tecidos mais 

sensíveis do pescoço e nadadeiras (TAMAR, 2006). 

 

Outro impacto direto é causado pela ingestão do óleo, já que as tartarugas comem 

indiscriminadamente qualquer material que tenham um tamanho apropriado, como 

borras de piche, por exemplo. 

 

Contudo, estes animais, assim como os cetáceos, podem ser capazes de perceber a 

presença de grandes manchas de óleo em deriva, o que poderá levá-los a evitar estas 

áreas. Ainda sim, os quelônios podem ser prejudicados ao subir para respirar em áreas 

onde a espessura da mancha de óleo tenha se tornado fina o suficiente para não ser 

percebida, gerando o risco de inalação deste contaminante. 

 

Com base nestas considerações, este impacto é classificado como irreversível (3), local 

(3) e muito relevante (5); sendo desta forma de alta magnitude. 

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 

 

Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 
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6.5.11 Interferência sobre as Aves Marinhas por Vazamento Acidental de 

Óleo 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Biótico 

Fatores de Impacto:   Vazamento acidental de óleo 

 

Os efeitos diretos do contato das aves marinhas com o óleo, até mesmo em pequenas 

quantidades, podem prejudicar seriamente esse grupo de organismos (MONTEIRO, 

2003). A perda da impermeabilidade das asas, mesmo que de uma pequena área da 

plumagem, prejudica o isolamento térmico e a flutuabilidade destes animais. 

 

As aves estão ainda sujeitas aos efeitos indiretos, como possíveis alterações no aparelho 

digestivo, fígado e rins, resultantes da ingestão de óleo (MONTEIRO, 2003).  

 

As espécies de aves mais afetadas pelo óleo são as que eventualmente nadam ou 

mergulham, como é o caso das gaivotas, atobás e mergulhões e necessitam de contato 

direto com a água para se alimentar. Porém, um grande número de indivíduos poderá 

se intoxicar devido à ingestão de peixes e outros organismos marinhos contaminados. 

 

Com base nestas considerações, este impacto é caracterizado como irreversível (3), 

local (3) e muito relevante (5); sendo desta forma de alta magnitude. 

 

Medidas de Mitigação 

Os mecanismos para prevenção e mitigação deste impacto estão previstos neste EIA 

no Estudo de Análise de Risco (EAR), apresentado no Capítulo 5; e no Plano de Ação 

de Emergência (PAE), na Seção 7.1 do Capítulo 7. 
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Com a implementação de tais mecanismos, prevê-se reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência e as consequências deste impacto. 

 

6.5.12 Interferência sobre as Dinâmicas da Pesca Local 

 

Fase do Empreendimento:   Operação 

Meio:   Socioeconômico 

Fatores de Impacto:   Incremento do Fluxo de Embarcações 

 

No litoral Norte Fluminense encontra-se um conjunto de importantes pesqueiros, sob 

os quais atuam parte das frotas de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e São 

Francisco de Itabapoana. 

 

Existem pelo menos 25 (vinte e cinco) importantes pesqueiros na faixa litorânea, que 

se estende de São Francisco de Itabapoana a Campos dos Goytacazes, dos quais 15 

(quinze) são utilizados preferencialmente para a captura do camarão sete-barbas pela 

frota de arrasto. Nos demais nota-se a presença de um conjunto bem variado de 

modalidades, dentre as quais as redes de deriva (“caída”) e de espera (“mijuada”), a 

pargueira (petrecho de linha) e o espinhel (petrecho de linha). 

 

Os pescadores passam de 10 (dez) horas a 5 (cinco) dias no mar, dependendo da 

modalidade de pesca e do rendimento. O trânsito de embarcações de pesca entre os 

pesqueiros e os portos de desembarque é permanente ao longo de todo o ano, mesmo 

quando ocorre o defeso de algumas espécies. Isto ocorre porque a pesca no norte-

fluminense é bastante multiespecífica e, de acordo não somente com as leis, mas 

também com as condições naturais, os pescadores migram suas capturas de uma 

espécie-alvo para outra. 
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Considerando a pesca como uma atividade tradicional na região e que a implantação da 

UTP irá repercutir no aumento do fluxo de navios e de rebocadores na região, tem-se a 

geração de possíveis impactos negativos sobre as comunidades pesqueiras. 

 

Identificam-se três impactos sobre tais comunidades. O primeiro está relacionado à 

interferência na dinâmica do trânsito das embarcações pesqueiras. Estas, por serem 

embarcações com maior manobrabilidade, ficam subordinadas à dinâmica de 

deslocamento dos navios, que tem caráter preferencial em virtude do porte (RIPEAM, 

1972). Caso não seja operada uma mudança cultural entre os pescadores, acidentes 

graves envolvendo abalroamento no mar podem ocorrer. Neste ínterim também se 

destaca a necessidade dos pescadores se adequarem às regras de segurança no mar no 

que tange à sinalização, manutenção preventiva das embarcações e dos petrechos de 

pesca. 

 

O outro impacto se relaciona à dinâmica da pesca propriamente dita. O canal de 

entrado do porto se inicia justamente na cabeceira de um dos mais importantes 

pesqueiros da região, o “Buraco dos Morros”. Neste pesqueiro atuam embarcações que 

utilizam petrechos de espera e, portanto, que necessitam ficar paradas. Neste caso, é 

importante que não só os pescadores tenham conhecimento sobre a intensificação do 

trânsito de navios de grande porte na tradicional área de pesca, como também os 

tripulantes dos navios devem reconhecer minimamente a dinâmica local de uso do 

espaço marítimo, para que a navegação ao longo do pesqueiro seja ainda mais segura. 

 

O terceiro impacto associado refere-se às pescas de deriva, que utilizam redes com 

grande extensão (chegam facilmente a 60 km). Essas redes, em outras partes do mundo 

e até mesmo do Brasil, são conhecidas por redes fantasmas, pois uma vez no mar são 

bastante discretas. O mesmo pode ser dito dos espinhéis de superfície. Neste contexto, 

cabe ressaltar que a má sinalização dos petrechos associada ao aumento do fluxo de 

navios aumenta o risco de abalroamento e perda de material de pesca para os 

pescadores, fato que pode ser muito prejudicial ao pescador. 
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Assim sendo, com base nos critérios de valoração, este impacto classifica-se como 

negativo, irreversível (3), de abrangência regional (5), relevante (3) e, por conseguinte, 

de alta magnitude. 

 

Medidas de Mitigação e Compensatórias 

Linhas de ação específicas para lidar com esses impactos já foram traçadas por ocasião 

do licenciamento do Pátio Logístico. Neste caso, sugere-se apenas que os Programas 

de Comunicação Social e de Educação Ambiental sejam reforçados com conteúdo 

pertinente ao aumento do fluxo de navios de grande porte na região. 

 

De modo similar, sugere-se que a LLX mantenha um setor dedicado a apoiar os 

pescadores em caso de abalroamento, apurando as causas do incidente de modo que 

perdas econômicas geradas por eventuais falhas do Sistema de Gestão Ambiental do 

Porto do Açu sejam devidamente compensadas. 

 

6.5.13 Aumento da Pressão sobre a Oferta de Serviços Públicos 

 

Fase do Empreendimento:   Implantação 

Meio:   Socioeconômico 

Fatores de Impacto:   Aberturas de frente de trabalho 

 

Um importante efeito esperado pelo aumento populacional de São João da Barra, em 

função da chegada de novos trabalhadores para a implantação do empreendimento, é o 

aumento da demanda pelos serviços públicos de saúde, educação e infraestrutura 

urbana. Sabe-se que o município carece de oferta em alguns desses setores, como: 

saneamento básico, distribuição de água, iluminação, transporte, e saúde pública estão 

entre as principais demandas da população, observadas durante a realização dos 

levantamentos de campo. 
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Se, por um lado, o aumento populacional e da demanda por esses serviços pode 

representar uma pressão indesejável sobre um quadro já hoje deficiente de serviços do 

município, por outro, a chegada de novos empreendimentos e empreendedores pode 

contribuir para viabilizar investimentos públicos nessas áreas. Os contingentes 

imigrantes engajados nos empreendimentos tendem a reduzir a diferença entre as 

populações permanente e sazonal, estabelecendo um mercado consumidor permanente 

para serviços de saneamento, contribuindo com isto para remuneração dos 

investimentos públicos necessários a ampliação da oferta. 

 

No caso dos serviços de saúde e educação sua expansão poderá ser beneficiada pelo 

aumento de arrecadação tributaria do município, associada ao empreendimento. 

Contudo, estas possibilidades são perspectivas de médio prazo, mais associadas à fase 

de operação do empreendimento. 

 

Em curto prazo, o quadro de maior potencial é de intensificação das demandas, 

geradas pelas atividades de implantação, e que competirão pela oferta hoje existente de 

serviços e infraestruturas.  

 

Sendo assim, com base nos critérios de valoração, este impacto classifica-se como 

negativo, reversível (1), de abrangência local (3), relevante (3) e, por conseguinte, de 

moderada magnitude. 

 

Medidas de Mitigação 

Medidas que limitem a demanda por serviços públicos e infraestrutura local, se impõe 

como importante estratégia a ênfase na capacitação e contratação da mão-de-obra 

local, dando continuidade ao processo que já vem sendo desenvolvido na implantação 

da primeira etapa do Porto do Açu. 

 

Além disso, a empresa LLX tem realizado ações e investimentos que procuram não só 

suprir as suas demandas mais imediatas em relação à infraestrutura local, mas também 
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contribuir no fortalecimento desta em benefício da população. Assim, além da 

realização de investimento no posto de saúde de Barra do Açu – no 5o Distrito – a 

LLX aprimorou a qualidade das vias municipais que dão acesso ao porto e se encarrega 

do transporte de seus trabalhadores, evitando com isto o congestionamento de vias e 

do transporte público local. 

 

Uma medida importante, relacionada a esse impacto, é o incentivo da sociedade civil 

organizada, para que esta exerça um maior controle dos investimentos do poder 

público municipal, tendo em vista o incremento de receitas decorrentes do 

desenvolvimento portuário e industrial previsto para São João da Barra. 

 

 

6.5.14 Geração de Emprego e Renda para população de São João da Barra e 

Campos dos Goytacazes 

 

Fase do Empreendimento:   Implantação e Operação 

Meio:   Socioeconômico 

Fatores de Impacto:   Dinamização da economia local 

 

O desenvolvimento de contingentes capacitados, seja no nível técnico ou superior, é 

sem dúvida prioridade tanto para o município de São João da Barra como Campos dos 

Goytacazes. São João da Barra possui programas da prefeitura para promover a estes 

contingentes de jovens, o acesso ao ensino técnico ou superior oferecido em Campos.  

 

Em Campos dos Goytacazes existe uma série de unidades de ensino médio e diversos 

centros de formação técnica e universitária. Em vista disto, já ocorre hoje à formação 

de um grande contingente de profissionais, até então pouco absorvidos pelo 

desenvolvimento industrial da região – em grande medida, impulsionado pelo setor 

petrolífero, cuja indústria concentrou-se em Macaé. Este processo resulta em grande 

quantidade de pessoas subempregadas ou atuando fora de sua área de formação.  



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 97 

 

Neste contexto, a chegada do Porto do Açu, sem dúvida representa uma nova 

“esperança” para o planejado desenvolvimento da região, que até o momento 

concentra suas atividades produtivas e oferta de empregos no setor agrário e 

sucroalcoleiro, com fortes características de estagnação econômica. Isto se deve tanto 

ao incremento de mão-de-obra decorrente do empreendimento da fase 1, já licenciado 

e em implantação, como pelo incremento relativo ao empreendimento da fase 2, com a 

construção e operação do Pátio Logístico, considerando ainda que a alteração de 

projeto pretendida, objeto do presente EIA, para implantação da Unidade de 

Tratamento de Petróleo, adicionará cerca de 2.000 novos empregos diretos na fase de 

instalação e aproximadamente 180 empregos diretos e 450 indiretos na operação. 

 

Sendo assim, com base nos critérios de valoração, este impacto classifica-se como 

positivo, irreversível (3), de abrangência regional (5), muito relevante (5) e, por 

conseguinte, de alta magnitude. 

 

Medidas Potencializadoras 

A estratégia de capacitação de mão-de-obra local que vem sendo desenvolvida pela 

LLX permitirá no curto prazo, que seja absorvido um expressivo contingente de 

trabalhadores, do município de São João da Barra e de Campos dos Goytacazes, 

mesmo que, com um nível de escolarização mais baixo, nos postos de trabalho para os 

quais não se demanda uma formação mais complexa.  

 

Os cursos de capacitação profissional que foram oferecidos até o momento exigem 

formação escolar apenas até o 3o ano do ensino fundamental. O objetivo destes cursos 

é a formação de mão-de-obra para a construção do Porto – eletricistas, mecânicos, 

armadores, setor administrativo e demais formações compuseram a relação de cursos 

oferecidos. Até dezembro de 2008 formaram-se nestes cursos 440 trabalhadores, 

moradores de São João da Barra.  
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Na fase de operação prevê-se que as ofertas de trabalho sejam compostas das 

categorias: cargos administrativos, vigilantes, técnicos em mecânica e eletroeletrônica, 

operadores e engenheiros, dentre as principais funções. 

 

De forma a potencializar este impacto positivo, sugere-se que as novas oportunidades 

de emprego geradas pela UTP, sejam amplamente divulgadas na comunidade, através 

do programa de comunicação social, de forma a estimular os trabalhadores da 

localidade a se capacitar para ocupar os postos disponíveis. 

 

6.5.15 Fomento do Setor de Comércio e Serviços 

 

Fase do Empreendimento:   Implantação e Operação 

Meio:   Socioeconômico 

Fatores de Impacto:   Dinamização da economia local 

 

Um dos efeitos diretos e previsíveis na instalação de uma unidade industrial, que requer 

a implantação de novas empresas, serviços e trabalhadores numa região, é a ampliação 

da demanda por serviços e comércios. Trata-se de impacto positivo para a economia 

dos dois municípios incluídos na Área de Influência desse projeto.  

 

Tanto a sede de São João da Barra quanto à de Campos dos Goytacazes sentirão os 

efeitos mais imediatos dessa nova demanda, dada a distância quase simétrica em que se 

encontram em relação à localização do Porto do Açu. Sabe-se, entretanto, que a cidade 

de Campos possui uma oferta maior e mais “regularizada” nesses setores, funcionando 

como um grande pólo regional, conforme caracterizado no próprio diagnóstico. Para 

que São João da Barra possa absorver também essa demanda, serão necessários 

investimentos na formalização desses setores.  
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Sendo assim, com base nos critérios de valoração, este impacto classifica-se como 

positivo, irreversível (3), de abrangência regional (5), muito relevante (5) e, por 

conseguinte, de alta magnitude. 

 

Medidas Potencializadoras 

Para potencialização deste impacto prevê-se no contexto do programa de capacitação 

de mão-de-obra local, o desenvolvimento de cursos de capacitação de empresários, 

dando continuidade às linhas de fomento ao empreendedorismo, conforme já previsto 

no Programa de Mobilização, Capacitação e Desmobilização de Mão-de-Obra 

estabelecido no Plano Básico Ambiental (PBA) do Pátio Logístico do Porto do Açu.  

 

6.5.16 Aumento da Arrecadação Municipal e Estadual 

 

Fase do Empreendimento:   Implantação e Operação 

Meio:   Socioeconômico 

Fatores de Impacto:   Realização de serviços tributáveis e dinamização da 

  economia local 

 

A instalação e a operação da Unidade de Tratamento de Petróleo promoverão um 

aumento na receita tributária direta do município de São João da Barra e do estado do 

Rio de Janeiro.  

 

Os serviços portuários por sua vez, se prestados a terceiros, são geradores de ISS. 

Portanto, a ampliação do Porto do Açu representada pela implantação do pátio 

logístico e da instalação da UTP representa um incremento na arrecadação desse 

tributo pelo município de São João da Barra. 

 

A própria construção da UTP gera relevante volume de tributos locais pela reunião de 

inúmeros prestadores de serviço atuando no município. Além disto, a multiplicidade de 



 

 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental Complementar 
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

6 - 100 

cargas e serviços pretendidos pelo empreendimento traz consigo uma cadeia de 

serviços que também gerarão tributos e aumento do nível de renda para no município. 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que este empreendimento possui grande potencial de 

geração direta e indireta de tributos e renda, complementando o que já será gerado pela 

instalação do pátio logístico, sendo de grande relevância para o desenvolvimento 

econômico e social do município e de suas finanças públicas, com desdobramentos de 

relevância estadual pela dinamização da economia regional e pela receita de tributos 

estaduais que podem ser gerados em sua operação. 

 

A Portaria nº 29 de 22/02/2001 da Agência Nacional de Petróleo (ANP) prevê o 

pagamento de royalties para os municípios onde ocorre o embarque e desembarque de 

petróleo. Neste sentido, a instalação da UTP possibilitará que o município de São João 

da Barra receba royalties pela execução da atividade de tratamento do petróleo. Além de 

São João da Barra, a portaria prevê o repasse de royalties para os municípios de Campos 

dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, uma vez que suas faixas litorâneas são 

limítrofes ao litoral sanjoanense. 

 

Sendo assim, com base nos critérios de valoração, este impacto classifica-se como 

positivo, irreversível (3), de abrangência regional (5), muito relevante (5) e, por 

conseguinte, de alta magnitude. 

 

Medidas Potencializadoras 

Não cabem medidas potencializadoras para este impacto positivo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA Complementar tratou da alteração de 

projeto requerida no empreendimento Pátio Logístico e Operações Portuárias do 

Porto do Açu, para implantação e operação de uma Unidade de Tratamento de 

Petróleo na área já licenciada. A concepção do projeto original foi descrita no EIA e 

seu detalhamento apresentado no PBA. As características e aspectos do projeto 

pretendido, tanto na fase de implantação como de operação, são apresentados no 

Capítulo 2 e suas implicações ambientais são discutidas e avaliadas no Capítulo 3 

deste documento.  

 

Considerando que as estruturas da Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP) serão 

implantadas na mesma área terrestre prevista no projeto original para o pátio de grãos, 

e utilizando as mesmas infraestruturas do canteiro de obras já licenciado, ficou 

demonstrado neste Estudo que na fase de implantação desta Unidade, os impactos 

decorrentes dos fatores - geração de resíduos e efluentes; geração de material 

particulado, gases poluentes e ruídos, não produzirão impactos de natureza distinta ou 

de magnitude superior àqueles já avaliados e discutidos no EIA original.  

 

Neste grupo de fatores inclui-se ainda a implantação da tubulação de petróleo, que no 

trecho terrestre será enterrada em toda a sua extensão, seguindo o corredor de 

utilidades previsto no projeto do Pátio Logístico e cruzando a área licenciada ao longo 

da Ponte de Acesso do Porto, atualmente em construção. Dessa forma, essa atividade 

não implicará em ampliação da área já licenciada para supressão de vegetação, por estar 

localizada dentro dos limites da área de implantação licenciada para o pátio logístico, 

para a qual já foram prevista e avaliadas no EIA original as operações de supressão de 

vegetação e construção de aterro hidráulico. Por esse motivo não foram rediscutidos 

neste EIA os impactos associados a essas duas atividades. 
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Por outro lado, foi avaliado neste EIA Complementar o impacto decorrente da 

demanda de área adicional de intervenção no assoalho marinho devido o enterramento 

da tubulação no trecho marítimo. 

 

Ainda nesta fase, para os fatores de impactos socioeconômicos, tais como: abertura de 

frentes de trabalho; realização de serviços tributáveis e dinamização da economia local, 

foi considerado o incremento da magnitude de alguns impactos a eles relacionados, 

quando comparados com o previsto no EIA, quais sejam: aumento da pressão sobre a 

oferta de serviços públicos; geração de emprego e renda para a população; fomento do 

setor de comércio e serviços e aumento da arrecadação municipal e estadual. 

 

No que concerne à fase de operação, considerou-se que os impactos potenciais 

relacionados à operação da UTP, também se aplicam à operação da Unidade de 

Tratamento, e são associados aos seguintes fatores: geração de resíduos e efluentes em 

geral, geração de efluentes industriais, incremento no fluxo de embarcações, abertura 

de frente de trabalho, realização de serviços tributáveis, dinamização da economia 

local, além de emissões fugitivas e vazamento acidental de óleo. Esses impactos são de 

mesma natureza e magnitude daqueles descritos no EIA original, sendo também as 

medidas mitigadoras já previstas e igualmente aplicáveis ao empreendimento em foco. 

 

Por outro lado, associados ao incremento de magnitude são discutidos e avaliados 

neste EIA os impactos quanto à alteração da qualidade do ar decorrentes das emissões 

fugitivas e de queima de combustível associadas ao projeto original com a UTP. Nesta 

linha, são também revistos os impactos potenciais associados a situações acidentais de 

hidrocarbonetos no ambiente marinho, decorrentes dos cenários de risco analisados e 

identificados neste EIA. 

 

A análise dos impactos na qualidade do ar decorrentes das emissões de poluentes 

produzidos pela operação do Pátio Logístico e Operações Portuárias, considerando a 

modificação do projeto para implantação e operação de uma Unidade de Tratamento 
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de Petróleo, indicou que não haverá violação dos padrões de qualidade do ar pelas 

legislações aplicáveis. Contudo, são incluídas no escopo deste documento ajustes nas 

medidas mitigadoras e de controle no Programa de Monitoramento da Qualidade do 

Ar apresentado no Plano Básico Ambiental original.  

 

A revisão do Estudo da Análise de Risco (Capítulo 5) demonstrou que no caso de 

acidentes no parque de estocagem, pior cenário avaliado, não haverá risco crítico à 

população ou ao meio ambiente. O alcance de radiação, incêndio, ou explosão ficarão 

limitados às áreas onde não há ocupações sensíveis, atendendo ao critério de 

tolerabilidade determinado pelo INEA.  

 

No caso de riscos acidentais com vazamento de petróleo a implementação de 

mecanismos de prevenção e mitigação deste impacto, estabelecidos no Estudo de 

Análise de Risco e no Plano de Ação de Emergência, revisados para contemplar a 

operação da UTP, possibilitarão a redução ao máximo da probabilidade de ocorrência e 

das consequências deste impacto.  

 

Conclui-se assim, que as alterações de projeto apresentadas neste EIA Complementar 

são ambientalmente viáveis e os impactos decorrentes são passíveis de controle pelo 

mesmo conjunto de medidas já inclusas no bojo dos programas ambientais 

apresentados no referido PBA, além das medidas específicas para a fase de operação da 

Unidade de Tratamento de Petróleo propostas neste documento. 
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10. EQUIPE TÉCNICA 

 

O presente documento é de responsabilidade da LLX Açu Operações Portuárias 

S/A e foi elaborado pela equipe técnica da Ecologus Engenharia Consultiva Ltda., 

cujos profissionais responsáveis são indicados no Quadro 10-1. Na sequência são 

apresentados os Certificados Técnicos Federais no IBAMA. 
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QUADRO 10-1: IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
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Carlos Milton G. da Silva 
Júnior 

Oceanógrafo 
MSc. Oceanografia 

Biológica 
2.419.115 

Coordenação Técnica dos itens 
4.2 e 4.3 

 

Claudia Félix 
Oceanógrafa 

MSc. Engenharia Oceânica 
4.489.388 Item 4.2 e Revisão do RIMA 

 

Claudia P. Barros de Almeida 
e Silva 

Engenheira Civil 
M.Sc Avaliação de 

Impactos Ambientais 
223.265 

 
Supervisão Geral 

 

 

Daniele de Matos Santos Copidesque 4.856.741 Edição Final e Cap. 9 e 10 
 

Danielle Oliveira Muinos Técnico em Petróleo 2.289.095 Cap.  2  
 

Davi Henrique X. B. C. 
Rodrigues 

Oceanógrafo 2.032.612 Cap. 3 e Item 4.4 
 

Fernando Xavier Pereira 
Engenheiro Agrícola e 

Ambiental 
4.987.094 

Apoio Técnico 
Cap. 2 e RIMA 

 

Gabriela Greis 
Bióloga  

MSc. Oceanografia 
Biológica 

2.493.069 Item 4.3.1.2 
 

Greicieli Sant’anna de Mattos 
Técnica Sistema de 

Informações Geográficas 
980.117 Cartografia 
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PROFISSIONAL FORMAÇÃO 
CADASTRO 

IBAMA RESPONSABILIDADE 
 

ASSINATURA 

Henrique Ávila Menandro Geógrafo 1.760.569 Cap. 6 e item 4.3.1.3 
 

Janaína Ribeiro Sachetto Oceanógrafa 2.209.929 Itens 6.5.6 a 6.5.11  
 

José Antonio Soares 
Eng. Químico/ 
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Ph.D 

989.311 Item 4.2.7 
 

Karina Cruz de Andrade 
Flor 

Bióloga 1.580.874  Cap. 6 
 

Marcio Reis de Oliveira 
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Victória Valli Braile Engenheira Química 247.633 Anexo 3 e  item 6.5.1  

 

Virginia Martins Machado 
Engenheira Civil 
MSc. Geotecnia 

Ambiental 
224.268 

Coordenação Técnica do 
EIA/RIMA 

Cap. 1, 2, 6, 7 e 8; Item 4.1 
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PROFISSIONAIS DA GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO RESPONSABILIDADE 

Álvaro Souza Junior Engenheiro Mecânico Análise de Risco e Plano de Ação de Emergência 

Luís Melges Oceanógrafo Análise de Risco e Plano de Ação de Emergência 

Tatiana Moreira Engenheira de Segurança Análise de Risco e Plano de Ação de Emergência 
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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: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  Ecologus Engenharia Consultiva Ltda.  

  Rua do Carmo, 65 - 3º andar  

  Centro  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  20011-020  

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 Aquaticos 

  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 

 

9wzx.4p6r.ficp.u9kg 
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CURRICULUM VITAE 

 
Nome: ANDRÉ RIBEIRO DE REZENDE 

Data de Nascimento: 03 de dezembro de 1980 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.033.120 

 
Formação Profissional: 
 
♦  Bacharel em Oceanografia e Hidrologia pela Faculdade de Oceanografia (Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro), com experiência em estudos ecotoxicológicos 
 Monografia: Estudo do efeito narcotizante de diferentes compostos em um neogastrópodo, comum do litoral 

brasileiro, útil como bioindicador para contaminação por TBT. 
 

Bolsas de Extensão: 
 
♦  Bolsa de Iniciação Científica através da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e supervisionada pelo professor 

PhD. Marcos Antônio Fernandez -  Rio de Janeiro, Brasil (03 a 12/ 2006) 
♦  Bolsa de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, supervisionada pelo professor PhD. Marcos 

Antônio Fernandez - Rio de Janeiro, Brasil (03 a 12/ 2007) 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (2007 até o presente): 
 

  Elaboração / execução de estudos ambientais (EIA, RIMA, RAS), programas de monitoramento ambiental (PBA, 
PCS, PCP), bem como em programas de compensação / mitigação (PEA, PEAT) relacionados às diversas etapas 
do processo de licenciamento ambiental, voltados principalmente para empreendimentos de infraestrutura portuária, 
energia e offshore, com participação nos seguintes projetos: 
 Levantamento Ambiental Prévio antecedente ao Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 

do Porto Sudeste da empresa LLX. Baía de Sepetiba-RJ (2009). Responsável Técnico pela obtenção de dados 
de campo, além da redação do Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, subitem Qualidade do Sedimento, 
Qualidade da Água Subterrânea, Caracterização de Metais na Biota. 

 Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental para a obtenção da Licença Prévia da ampliação 
do Terminal de Movimentação de Graneis Sólidos –TCAR da empresa CSN. Baía de Sepetiba-RJ (2009). 
Responsável Técnico pelo Diagnóstico do Meio Físico, subitem Qualidade do Sedimento, Análise de 
Vulnerabilidade, Impactos Ambientais; e na elaboração do RIMA. 

 Plano Básico Ambiental, referente a um adendo do Programa de Monitoramento do Manguezal, para atender as 
condicionantes da Licença de Instalação do empreendimento do grupo empresarial ThyssenKrupp CSA 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). Responsável Técnico pela obtenção de dados de campo, além da redação do 
Diagnóstico do Meio Físico, subitem Caracterização de Metais na Biota. 

 Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. Licença de Instalação das PT 55 e PT 62 do 
Campo de Roncador. Bacia de Campos, Rio de Janeiro (2009). Responsável Técnico pelo Diagnóstico do Meio 
Físico, subitem Qualidade do Sedimento, Análise de Vulnerabilidade, Impactos Ambientais; e na elaboração do 
RIMA. 

 Plano Básico Ambiental. Licença de Instalação do Pátio Logístico do Porto do Açu. São João da Barra, Rio de 
Janeiro (2008). Responsável técnico pelo Diagnóstico do Meio Físico, subitem Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água Subterrânea, Análise de Vulnerabilidade, Impactos Ambientais. 

 Programa Ambiental de Monitoramento da Morfologia Costeira e  de Monitoramento da Água Subterrânea do 
Porto do Açu, LLX - São João da Barra, RJ, para a LLX (2008-2009) 

 Programa de Comunicação Social, Educação Ambiental e Acompanhamento das Comunidades Vizinhas do 
Porto do Açu, LLX - São João da Barra, RJ, para a LLX (2008) 

 Relatório de Execução dos Projetos Ambientais. Operação de Instalação de Estruturas Submarinas no Campo 
de Frade – Bacia de Campos, para a  Chevron Brasil (2008) 

 Relatórios Ambientais da Atividade Sísmica. Pesquisa Sísmica Marítima nos Blocos BM-C-26 e BM-C-27, na 
Bacia de Campos, para a  CGGVeritas (2007) 
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Trabalhos Publicados: 
 
Apresentação do trabalho “Estudo do efeito narcotizante do cloreto de magnésio num neogastrópodo comum no litoral 
brasileiro” – VIII Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia - ECOTOX 2004 Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia - 
SETAC Brasil. Florianópolis, Brasil. 
 
Apresentação do trabalho “Estudo do efeito narcotizante de diferentes compostos em um neogastrópodo, comum do 
litoral brasileiro, útil como bioindicador para contaminação por TBT.” - Congresso Latino-americano de Ciências do Mar 
– XII COLACMAR. Florianópolis, Brasil.  
 
Contribuição na confecção do trabalho “A comunicação no mar como ferramenta eficaz de minimização dos conflitos 
entre pesquisa sísmica e pesca” – Rio Oil & Gas Expo and Conference, 2008. Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Participação em Cruzeiros Científicos e Outros Projetos: 
 
 Embarque Oceanográfico no navio hidrográfico da Marinha do Brasil Antares - Experiência Embarcada com viagem 

técnico-científica de Natal (RN) ao Rio de Janeiro (RJ), 01/ 2006 (120 horas) 
 Embarque Oceanográfico Amazônia Azul -  curso de extensão a bordo do N/OC Atlântico Sul da FURG,  Rio 

Grande, Brasil -   05 a 09/03/2007 (120 horas) 
 
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: 

2033120 

CPF/CNPJ: 

218.729.768-32 

Emitido em: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  André Ribeiro de Rezende  

  Av. Marechal Rondon, nº 2796, Bl. 2B, Apt. 306  

  Engenho Novo  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  20950-312  

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 

 

kizw.6khf.p7rf.keym 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: BEATRIZ LACERDA ALMEIDA LINS 
Data de Nascimento: 28 de outubro de 1985 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 537.228 

 
Formação Profissional: 
 

 Bacharelado em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais - Universidade Estadual do Norte 
Fluminense (UENF) – Campos dos Goytacazes, RJ (2007) 

 Pós-graduação em Gestão Ambiental – Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ (08/2008 até a presente data) 

 Pós-Graduação em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais – Universidade Federal de Lavras (UFLA) - 
Lavras, MG (em andamento) 

 
Outros Cursos: 

 Minicurso “Animais selvagens: Projeto TAMAR” – V SACAMEV – 5ª Semana Acadêmica do Médico Veterinário, com 
carga horária de 08h/aula, realizado na Universidade Estadual do Norte Fluminense (2003). 

 Minicurso “História dos Biomas Atlântico e Costeiro nas Regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro”, 
ministrado pelo Prof. Aristides Soffiati - XXIII Jornada Fluminense de Botânica realizado na Universidade Estadual 
do Norte Fluminense (2004). 

 Curso de Legislação Ambiental: noções básicas, ministrado pela Prof. Rosa Maria W. Castello Branco 
(Bióloga/IBAMA), e pela Prof. Ivani Paula N. Rubião (Coordenadora do Espaço Kanto Ecológico), em 2006. 

 Curso sobre  Implantação de Mata Ciliar em Área Degradada - Unidade de Pesquisa e Extensão Agro-Ambiental 
(UPEA) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos (CEFET) - Campos dos Goytacazes, RJ (2008). 

 
Conhecimento de Informática: 

 Microsoft  Office, Word, Excel e PowerPoint 
 
Bolsa de Estudos: 

 Bolsista de Iniciação Científica na área de Ecologia Vegetal para desenvolvimento de pesquisas sobre aspectos 
populacionais da espécie arbórea nativa Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. (peroba-de-campos) na Estação 
Ecológica Estadual de Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, RJ. 

 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 02/2009) 

 Bióloga, participando das seguintes atividades: 
 Programa de Monitoramento dos Manguezais da Área do Empreendimento da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica 

do Atlântico (TKCSA)  
 Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) do Terminal 

Portuário da Gerdau S.A.  
 Participação na elaboração do EIA/RIMA da Ampliação do Terminal de Carvão (TECAR) da CSN 
 Participação no Projeto de Supressão de Vegetação do Programa de Gestão de Obras - PGO da Ecopart 

GESA, Gargaú, RJ. 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE: 

 Estagiária do  Laboratório de Ciências Ambientais – Centro de Biociências e Biotecnologia, no período de 03/2004 a 
03/2005, com as seguintes atividades: 
 Triagem de material vegetal (produção e estoque) de eucalipto (Corymbia citriodora) e verificação da pesagem 

(peso úmido e peso seco) das madeiras de eucalipto (Corymbia citriodora) e outras – parte do trabalho de 
conclusão de curso (Elber dos Reis Tesch) intitulado como “Produção de serrapilheira em três plantios de 
Eucalipto (Corymbia citriodora) (Hook) L.A. Jonhoson & K.D. Hill), de diferentes idades, com sub-bosques de 
mata nativa em regeneração na Reserva Biológica União, RJ.” 

 Triagem de material vegetal (serapilheira) de restinga - parte do trabalho de conclusão de curso (Anandra de 
Souza Silva), intitulado como “Variação anual da produção de serrapilheira em moitas de Clusia no Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba.” 
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 Integrante (voluntária) do projeto de pesquisa “O Herbário UENF como espaço não-formal para o ensino da 
biodiversidade da flora do Norte-Noroeste Fluminense”, no período de 03/2006 a 03/2007, participando da coleta de 
material botânico na região Norte Fluminense. 

 

 Estagiária na área de Ecologia Vegetal, no período de 03/2004 até 12/2008, participando do desenvolvimento de 
pesquisas sobre aspectos populacionais da espécie arbórea nativa Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. (peroba-
de-campos) na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, RJ. 

 
 
Participação em Congressos e Seminários: 
 

 VI Simpósio de Ecossistemas Brasileiros – Patrimônio Ameaçado - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São 
José dos Campos, SP (09/2004).  

 XXIII Jornada Fluminense de Botânica e LXVI Reunião Científica da Sociedade Botânica do Brasil – Universidade 
Estadual do Norte Fluminense, RJ (11/2004) 

 56o Congresso Nacional de Botânica - Curitiba, PR (10/2005) 

 11º Encontro de Iniciação Científica -  6ª Mostra de Pós-Graduação e 4ª Mostra de Extensão, UENF (07/2006) 

 57º Congresso Nacional de Botânica – 13º Encontro Estadual de Botânicos  - 5º Encontro Estadual de Herbários – 
Gramado, RS (11/2006) 

 12º Encontro de Iniciação Científica – 7ª Mostra de Pós-graduação e 5ª Mostra de Extensão - Universidade Estadual 
do Norte Fluminense, RJ (11/2006) 

 VIII Congresso de Ecologia do Brasil: ecologia no tempo de mudanças globais – Caxambu, MG (09/2007) 

 XXVI Jornada Fluminense  de Botânica – Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia/RJ (12/2007)  

 IX Simpósio Nacional sobre o Cerrado e II Simpósio Internacional sobre Savanas Tropicais -  Brasília, DF (2008). 
 
Organização de Eventos: 
 

 Integrante da Comissão Organizadora da III Semana da Biologia - Metamorfose Ambulante: a biologia em busca de 
alternativas - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes/ RJ (2005). 
Carga Horária: 45h. 

 II Semana da Biologia – Biólogo: Quem somos? O que fazemos? - Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - Campos dos Goytacazes, RJ (2005). Carga Horária: 65h. 

 
 
Outras Informações Relevantes: 
 

 Desenvolvimento de pesquisas sobre aspectos populacionais de espécies arbóreas nativas, Estação Ecológica 
Estadual de Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, RJ; 

 Experiência na condução de estudos fitossociológicos e fenológicos de espécies arbóreas florestais de diferentes 
formações vegetais de Mata Atlântica (floresta de tabuleiros, floresta de baixada) e sistemas adjacentes (restinga, 
manguezal), bem como análise de parâmetros ambientais. 

 Integrante do projeto de pesquisa “O Herbário UENF como espaço não formal para o ensino da biodiversidade da 
flora do Norte-Noroeste Fluminense”, com a coleta de material botânico da região, Universidade Estadual do Norte 
Fluminense durante o período de 03/2007 a 03/2008. 

 Coordenadora do Mini-Curso “Coleta Seletiva: bom para o social, ótimo para o ambiental”, ministrada pelo Cláudio 
Sérgio Paravidini Tavares, Carga Horária: 4h/aula, durante a II Semana da Biologia intitulada como “Biólogo: Quem 
somos? O que fazemos?” – Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

 Produção científica de caráter acadêmico: 
 Artigo submetido à revista Rodriguésia, em 2009, intitulado como “Fenologia de Paratecoma peroba 

(Bignoniaceae) em uma floresta estacional semidecidual do norte fluminense, Brasil.” – autores: Beatriz 
Lacerda Almeida Lins e Marcelo Trindade Nascimento. 

 
Idiomas: 
 

 Português 
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 Inglês avançado  

 Espanhol básico 
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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: 

537228 

CPF/CNPJ: 

099.510.377-12 

Emitido em: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  BEATRIZ LACERDA ALMEIDA LINS  

  RUA LUIZ CLÁUDIO MELLO SILVA, 11  

  HORTO  

  CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ  

  28016-080  

Este certificado comprova a regularidade no 

 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 

  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 

 

74ek.48xc.1cv3.s939 

 

 

  



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental  
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

10 - 13 

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 gamboa no manguezal de Guaratiba, Baía de Sepetiba, RJ”. 

 
Cursos Complementares: 
 

 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. 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 01/2008), com as seguintes atividades: 

 Coordenador de Estudos Ambientais da ECOLOGUS (desde 11/2008) desenvolvendo os seguintes trabalhos: 
 Coordenação técnica do Programa de Monitoramento Ambiental do Ecossistema de Mangue Adjacente ao 

Futuro Terminal Portuário do Sudeste, para a LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. 
 Coordenação adjunta na elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio 

Ambiente (RIMA) de expansão do Terminal de Carvão (TECAR) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 
 Desenvolvimento do Programa de Monitoramento de Ruídos do Plano de Gestão Socioambiental (PGSA), para 

Central Geradora Eólica (CGE) Gargaú - Gargaú Energética S.A. (GESA).  
 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 do diagnóstico ambiental para Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias, para a LLX Açu Operações Portuárias S.A. 
 Elaboração de análise ambiental integrada para Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Pátio Logístico e 

Operações Portuárias, para a LLX Açu Operações Portuárias S.A. 
 Coordenação adjunta na elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) Projeto da Terceira Linha 

Ferroviária da Pêra do Terminal da Ilha Guaíba (TIG), para a VALE. 
 

 Consultor Ambiental da ECOLOGUS (de 01 a 11/2008) desenvolvendo os seguintes trabalhos: 
 Elaboração de estudos ambientais para Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental para implantação do Terminal 

Portuário de Ponta Negra – Projeto Minas Porto, para a Goldstone do Brasil Participações Ltda. 
 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). 
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 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 Aquaviário 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. 

 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). 

 
Outras Atividades: 

 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 12/1998) desenvolvendo os seguintes trabalhos: 
 Como Pesquisador Associado: 

 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 se destacam: 
 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 
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 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 gamboa 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. 

 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 Baía 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. 
1.1.1.1  
Idiomas: 
 

 Português: língua nativa 

 Inglês (fluente) 

 Francês (oral e escrita) 

 Espanhol (oral e escrita) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: CLAUDIA FELIX 

Data de Nascimento: 23 de maio de 1975 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 4.489.388 

 
Formação Profissional: 
 

 Mestrado em Engenharia Oceânica – Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) – 2006 
Tema da Dissertação:  Caracterização das Águas Modais Subtropicais do Atlântico Sul 

 Graduação em Oceanografia – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (GEO/UERJ) – 2002 
Tema da Monografia: Descrição da Variação da Base da Camada de Mistura na Costa Brasileira do Espírito Santo 
ao Rio Grande do Sul 
 

Qualificações e Atividades Desenvolvidas: 
 
Possui experiência em assistência em instalação e manutenção de equipamentos meteoceanográficos em plataformas 
e navios.  Desenvolvimento de atividades de pesquisa em análise de dados e modelagem oceanográfica em instituições 
navais e científicas. Participação em etapas de pesquisa, desde a coleta, processamento, interpretação e análise de 
dados oceânicos para o Atlântico Sul. 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA  LTDA. (a partir de agosto de 2009) 
 

 Participação no EIA do Terminal de Granéis Sólidos (TECAR), no Porto de Itaguaí em terreno de propriedade da 
Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, localizado imediatamente ao lado do porto organizado, em área licenciada 
para a implantação da Usina Siderúrgica de Itaguaí – USITA ou Usina 2 na Estrada da Ilha da Madeira s/nº, no 
bairro Ilha da Madeira, município de Itaguaí – Rio de Janeiro, elaborando estudos sobre oceanografia física, 
interpretação de modelagem de dragagem e transporte de sedimentos. 

 Participação no Relatório de Complementação ao RAS de Dragagem de Área Marítima de Empréstimo do Porto do 
Açu, elaborando a análise de impacto do aumento no volume de sedimentos no bota-fora, para a LLX Minas-Rio 
Logística S.A. 

 Participação no EIA/RIMA do Porto Sudeste, na Baía de Sepetiba/RJ, elaborando estudos de tipo de trapeadores de 
sedimentos, para a LLX. 

 Revisão técnica do relatório de Monitoramento do Aquífero na área da UTE Norte Fluminense; 

 Revisão técnica do relatório de Caracterização e Diagnóstico de Processos Erosivos, UTE Norte Fluminense. 

 Participação no EIA/RIMA do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural nos Módulos 3 (P-55) e 4 
(P-62) do Campo Roncador, Bacia de Campos 

 
PETROBRAS (Ambidados) – OCEANOP – Oceanografia Operacional (10/2007 a 07/2009) 

 Monitoramento e comissionamento dos equipamentos meteoceanográficos instalados em plataformas e navios, 
consultorias para as regiões monitoradas, visitas técnicas para futuras instalações – Oceanografia Física (BST 
realizado em 2007). 

 
CHM – Centro de Hidrografia da Marinha – Previsão Numérica (03/2006 a 10/2007) 

 Implementação do modelo de circulação oceânica HYCOM para a costa brasileira. 
 
IEAPM – Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (02/2001 a 08/2002) 

 Processamento, análise e interpretação de dados de XBT, CTD e Garrafas, obtidos em cruzeiros oceanográficos 
para o Atlântico Sul. 

 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro  (04/1998 a 01/2001) 

 Identificação, monitoramento e ecologia das estruturas fitobentônicas marinhas. 
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Navio Oceanográfico Antares – Marinha do Brasil (05 a 06/2000) 

 Aquisição e armazenamento de dados oceanográficos, através de XBT, CTD, Garrafas; e dados meteorológicos 
(balão meteorológico). 

 
Publicações: 
 
Artigo publicado na revista Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology 
Título: “Águas Modais Subtropicais do Atlântico Sul na Base Levitus”; 
Autores: Claudia Felix, Mariela Gabioux & Afonso Moraes Paiva.  
 
Artigo publicado na Revista Brasileira de Botânica 
Título: “Estrutura das comunidades fitobentônicas do infralitoral da Baía de Sepetiba, RJ, Brasil”; 
Autores: Gilberto Amado Filho, Maria B. Barreto, Bianca Marins, Claudia Felix & Renata P. Reis.  
 
Idiomas: 
 

 Português 

 Inglês (leitura, fala e escrita fluente) 
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CURRICULUM VITAE 
 
Nome: CLAUDIA 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 Gestão Ambiental – Rumo a ISO 14000, promovido pelo SEBRAE / Instituto Pró-Natura / UNESCO – 07 a 
11/1996. 

 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: 
 Resposta ao Parecer Técnico (CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 020/09) - Desenvolvimento da Atividade de Produção 

de Petróleo e Gás no Campo de Frade, Bacia de Campos, RJ - Chevron Brasil (05/2009) 
 Informações Complementares da Unidade de Perfuração SEDCO 706 Licença de Operação de Perfuração Nº 

771/08 - Chevron Brasil (05/2009) 
 Relatório Semestral (01 a 06/2008) de Execução dos Projetos Ambientais da Operação de Instalação do 

Restante do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás no Campo de Frade - LI 507/08 – Chevron 
Brasil (05/2009) 

 Coordenação geral do Programa de Monitoramento Ambiental do Ecossistema de Mangue Adjacente ao Futuro 
Terminal Portuário do Sudeste, para a LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. 

 Coordenação geral na elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente (RIMA) de expansão do Terminal de Carvão (TECAR) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

 Desenvolvimento do Programa de Monitoramento de Ruídos do Plano de Gestão Socioambiental (PGSA), para 
Central Geradora Eólica (CGE) Gargaú - Gargaú Energética S.A. (GESA).  

 Coordenação geral do Programa de Monitoramento dos Manguezais da Área do Empreendimento da 
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

 Coordenação 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 do diagnóstico ambiental para Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Pátio Logístico e 
Operações Portuárias, para a LLX Açu Operações Portuárias S.A. 

 Elaboração de análise ambiental integrada para Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Pátio Logístico e 
Operações Portuárias, para a LLX Açu Operações Portuárias S.A. 

 Coordenação adjunta na elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) Projeto da Terceira Linha 
Ferroviária da Pera do Terminal da Ilha Guaíba (TIG), para a VALE. 

 Estudo de Impacto Ambiental do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural no Módulo 3 (P-56) 
do Campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, para PETROBRAS/UN-RIO (03/2009) 

 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) 
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 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); 

 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) 
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 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 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:  
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 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 Infraestrutura 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. 
 EIA/RIMA da barragem do Flores/MA, com finalidade de irrigação e controle de cheias, para o DNOS. 
 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 infraestruturas sociais e econômicas e sobre o meio ambiente. Foram realizadas pesquisas de 
mercado em nível internacional, para identificação de potenciais investidores e 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:  
 Estudos de impactos ambiental dos perímetros irrigados do Brígida, no Estado de Pernambuco, e do 

Brumado, no Estado da Bahia. 
 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. 
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 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. 

 
Participação em Fóruns, Congressos, Seminários, Workshops 
 

 3º Fórum Permanente de Comunicação Social das Obras do Porto de Açu – Cine Teatro São João, São João da 
Barra, RJ – apresentação dos temas: Devolutiva dos Resultados e Temas de maior interesse por parte da 
população; Cuidados com a Flora e Fauna, e Controle da Qualidade Ambiental - 08/2008. 

 Audiência Pública para EIA/RIMA da Implantação e Operação do Terminal Portuário da CSA – Iate Clube Muriqui – 
Mangaratiba/RJ – 12/05/2006 

 Audiência Pública para EIA/RIMA da Implantação e Operação do Terminal Portuário da CSA – Salão de Festas 
Cochicho – Itaguaí/RJ – 10/05/2006 

 Audiência Pública para licenciamento ambiental na instalação da Companhia Siderúrgica do Atlântico em Santa 
Cruz – Santa Cruz/RJ – 08/05/2006 

 Workshop de Consulta Técnica da Proposta de Dragagem do Terminal Portuário Centro Atlântico - Sala de Eventos 
- Hotel Plaza, Copacabana/RJ -  05/10/2005 

 Mesa Redonda sobre "A Metrópole - Novas Soluções para Gestão" - atividade integrante da ECO URBS'95  - 3º 
Seminário sobre Problemas Ambientais dos Centros Urbanos - 06/1995. 

 VII Simpósio sobre Recursos Naturais e Meio Ambiente - parte dos eventos promovidos pela PETROBRÁS, IBGE e 
CPRM, em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente - 06/1995. 

 Encontro Internacional de Meio Ambiente e Qualidade - Centro de Indústrias das Cidades Industriais (CICI-MG) e 
SEBRAE/MG -  Contagem/MG - 27 e 28/10/1994. 

 "Environmental Management Systems in the Context of ISO-14000" - SENCO/RJ-Environmental Resource 
Management (ERM) - Rio de Janeiro/RJ - 1994. 

 VI Simpósio sobre Recursos Naturais e Meio Ambiente - IBGE/PETROBRÁS/CPRM - Rio de Janeiro/RJ - 1994. 

 Palestra proferida sobre "Gestão de Resíduos - O Problema do Despejo Indiscriminado de Lixo em Encostas e Rios 
da Região Serrana", na Faculdade da Serra dos Órgãos - Teresópolis/RJ - 1993. 

 Palestra proferida sobre "A Auditoria Ambiental no Setor Elétrico Brasileiro", no IV Congresso de Energia e I 
Seminário Latinoamericano de Energia - Rio de Janeiro/RJ - 1993. 

 Seminário sobre Auditoria Ambiental - Seção Brasileira da International Association for Impact Assessment (IAIA) - 
Rio de Janeiro/RJ - 1992. 

 Seminário sobre Auditoria Ambiental de Atividades Industriais - HASTAM LTD. - Grã-Bretanha - 1992. 

 Seminário sobre Monitoramento Ambiental de Unidades de Conservação - University of Wales e a National Nature 
Conservancy (NCC) - Grã-Bretanha - 1992. 

 Seminário sobre Controle dos Riscos Ambientais no Processo de Incineração de Resíduos Tóxicos - RECHEM - 
Grã-Bretanha - 1992. 

 
Idiomas: 
 

 Português 

 Inglês 

 Francês 

 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: 

223265 

CPF/CNPJ: 

545.082.407-63 

Emitido em: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  Cláudia Provenzano Barros de Almeida e Silva  

  Rua Eurico Cruz, 64/305  

  Jardim Botânico  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  22461-200  

Este certificado comprova a regularidade no 

 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

  Gestão Ambiental 

  Auditoria 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 

 

peze.sm8y.v5g6.jqpx 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: DANIELEDE MATOS SANTOS 
Data de Nascimento: 20 de março de 1977 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 485.674-1 
 
 
Formação Profissional: 
 
♦ Análise de Sistemas – Faculdades Estácio de Sá, Niterói, RJ (incompleto) 
♦ Curso Copidesque – Estação das Letras (Em andamento) 
 
Conhecimento em Informática: 
♦ Windows;  
♦ Word;   
♦ Excel; 
♦ Internet 
 
 
Experiência Profissional: 

 
Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. (a partir de 10/2009): 

 Assistente Administrativo, com as seguintes atividades: 
 Edição e Revisão de Relatórios; 

 
JMS Telecomunicações Ltda 

 Auxiliar Técnico – Nível A, com as seguintes atividades: 
 Treinamento das soluções Dígitro; 
 Atividades na área de recursos humanos e financeiro. 

 
 
Idiomas: 

 

 Português 

 Inglês (Intermediário) 
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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: 

4856741 

CPF/CNPJ: 

038.832.857-65 

Emitido em: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  Daniele de Matos Santos  

  Rua Teixeira de Freitas, 229 - apto 202 B  

  Fonseca  

  NITEROI/RJ  

  24130-616  

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 

 

84mq.x3k2.accf.pe11 
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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 – Rio de Janeiro, RJ (07/2008) 
 

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: 

03/03/2010 

Válido até: 

03/06/2010 

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 

 

ucpa.eswj.ekuk.6iv4 
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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 norteamericano. 
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) 
 
 
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. 
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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: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

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 

 

r1na.7ll6.td97.h65d 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: FERNANDO XAVIER PEREIRA 
Data de Nascimento: 13 de julho de 1983 
Nacionalidade: brasileira 
Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 4.987.094 
 
 
Formação Acadêmica 
Graduação Engenharia Agrícola e Ambiental – Universidade Federal Fluminense (Concluído 12/2009). 
 
 
Síntese de Qualificações 
 
Experiência na área de recursos Hídricos e Meio Ambiente. 
  
 
Experiência Internacional 
 
Alemanha - Participação em Intercâmbio, 07/1999 a 12/1999. 
 
Experiência Profissional 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 04/2010). 

 Engenheiro participando do EIA/RIMA Complementar do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu 
– LLX Açu Operações Portuárias S/A. 

 
DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. (08/2006 – 03/2009) 
Empresa sediada na cidade de São Paulo, possui tecnologia avançada em construção e operação de estações de 
tratamento de água e esgoto.  
 
Estagiário (08/06 - 03/09)  
 

 Responsável pela área de Qualidade do Tratamento.  

 Controle de Produtos Químicos.  

 Logística Operacional. 

 Elaboração e Apresentação de Relatórios Operacionais  

 Elaboração e Apresentação de Relatórios Ambientais (De acordo com resoluções CONAMA e Lei 9433/97 “Lei 
das águas”) 

 Acompanhamento de obras. 

 Operação e Manutenção de Estações de Tratamento de Água e Esgoto: Piscinão de Ramos, Piscinão de São 
Gonçalo, Unidade de Tratamento do Rio Carioca, Unidade de Tratamento do Córrego da Rocinha, Unidade de 
tratamento do Arroio Fundo, Estação de Tratamento de Esgoto da ZEN (Rio das Ostras), Estação de Tratamento 
do Rio Pinheiros (São Paulo)  

 
 

SERLA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RIOS E LAGOAS.( 03/2005 - 08/2006) 
Empresa estadual, subordinada a Secretaria Estadual do Ambiente, responsável por todos os cursos hídricos do estado 
do Rio de Janeiro. 
 
Estagiário (03/05 – 08/06)  
 

 Estação de Tratamento de Esgoto. Apoio operacional. 

 Realização de Cálculo de Vazão de rios para demarcação de Faixa Marginal de Proteção. 
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11/2004 - 03/2005 
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS 
Fundação municipal responsável pela manutenção das praças e parques na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Estagiário (11/04 – 03/05)  
 

 Realização de vistorias em parques e praças. 

 Analise sobre manutenção, poda, conservação de praças e parques municipais. 
 
 
12/2003 - 02/2004 
FAZENDA REDUTO 
Empresa Agrícola localizada no município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Produz soja e milho. 
 
Estagiário (12/03 – 02/04)  
 

 Acompanhamento de atividades de descarte e destinação de resíduos tóxicos da produção agrícola da 
propriedade. 

 
Idiomas 

 Inglês Avançado 

 Espanhol Fluente 

 Alemão Básico 

  



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental  
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

10 - 35 

 

Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

 

Nr. de Cadastro: 

4987094 

CPF/CNPJ: 

100.601.067-00 

Emitido em: 

09/04/2010 

Válido até: 

09/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  Fernando Xavier Pereira  

  Rua General Glicério, 407/303  

  Laranjeiras  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  22245-120  

Este certificado comprova a regularidade no 

 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

  Auditoria Ambiental 

  Controle da Poluição 

  Educação Ambiental 

  Gestão Ambiental 

  Qualidade da Água 

  Qualidade do Solo 

  Recuperação de Áreas 

  Recursos Hídricos 

  Segurança do Trabalho 

  Serviços Relacionados À Silvicultura 

  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 

 

8yu3.28gr.v8mk.e5kn 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: GABRIELA GREIS 

Registro Profissional: CRBio/RS 53.123 

Data de Nascimento: 05 de maio de 1982 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.493.069 

 
Formação Profissional: 

 Mestrado em Oceanografia Biológica – Universidade Federal do Rio Grande (FURG) – Rio Grande, 2007 
Tese: Cultivo de Salicornia gaudichaudiana  (orientador: Cesar Serra Bonifacio Costa) 

 Graduação em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) – Rio Grande, 2005 
Tese: Propagação vegetativa de Salicornia gaudichaudiana  Mog. em laboratório (orientador: Cesar Serra Bonifacio 
Costa) 
 

Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 2009): 
 

 Consultora Ambiental participando do Programa de Monitoramento Ambiental do Ecossistema de Mangue Adjacente 
ao Futuro Terminal Portuário do Sudeste, para a LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. 

 
Outras Atividades (2005/2008): 
 

 Pesquisador Colaborador do Laboratório de Ecologia Vegetal Costeira, nos projetos de pesquisa: 
 Programa de Manejo Integrado do Estuário da Lagoa dos Patos - Programa Costa Sul. Recuperação de 

Conservação de Habitats e Recursos Costeiros. Subárea Restauração de pântanos salgados (marismas) 
 
 O gênero Spartina Schreb. (poaceae) nas marismas da costa atlântica sulamericana: identidade taxonômica das 

espécies e respostas de crescimento a salinidade e ao alagamento. 
 

Trabalhos Técnicos 
 
GREIS, Gabriela, 2008 - Plano de Recuperação de Área Degradada de uma Marisma do Saco da Mangueira - Rio 
Grande/RS. 
 
 
GREIS, Gabriela, 2007 - Laudo quali-quantitativo da cobertura vegetal do terreno da Associação de Pescadores da Vila 
São Miguel (Rio Grande/RS).  
 
COSTA, César Serra Bonifácio, GREIS, Gabriela, 2007 - Recuperação ambiental das margens da enseada estuarina 
"Saco da Mangueira" Rio Grande/RS. 
 
MARANGONI, J. C., GREIS, Gabriela, 2007 - Relatório de Implantação de Spartina arterniflora do Projeto de 
Recuperação de Marisma junto ao Saco da Mangueira no Condomínio Villa Bella (Rio Grande/RS).   
 
MARANGONI, J. C., GREIS, Gabriela, 2007 - Relatório de Monitoramento do projeto de Recuperação de Marisma junto 
ao Saco da Mangueira (Condomínio Villa Bella, Rio Grande/RS). 
 
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: 

2493069 

CPF/CNPJ: 

003.400.030-57 

Emitido em: 

03/03/2010 

Válido até: 

03/06/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  Gabriela Greis  

  rua Gustavo Sampaio, nº650 apto.601  

  Leme  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  22010-010  

Este certificado comprova a regularidade no 

 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

  Auditoria Ambiental 

  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 

  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 

 

bmnb.v1vj.pcil.dxpf 
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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) 
♦  Treinamento – Análise Espacial com ArcGis – Extensões: Spacial Analyst; 3D Analyst; Geostatistical Analyst – 

Imagem RJ – 04, 05 e 06/11/2009. 
 
 
1.1.1.2 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: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

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 Aquaticos 

  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 

 

nurm.bpt6.4kqw.p4pr 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: HENRIQUE ÁVILA MENANDRO 

Registro Profissional: CREA/RJ 2009 126046 

Data de Nascimento: 05 de novembro de 1983 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 1.760.569 

 
Formação Profissional: 
 

 Licenciatura Plena em Geografia – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói, RJ (2006) 

 Bacharelado em Geografia – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói, RJ (2008) 
 
Bolsa de Estudo: 

 Bolsista de Iniciação Científica CNPq - Tema da pesquisa desenvolvida: “Recuperação de Ambientes Fluviais em 
Áreas Urbanas”, sob a orientação da Professora Doutora Sandra Baptista da Cunha (2004/2006) 

 Participação no Programa Institucional de Bolsas de IC PROPP/CNPq, desenvolvendo o projeto de pesquisa 
intitulado “Mudanças na Morfologia do Canal em Redes de Drenagem Urbanas: Cidade do Rio de Janeiro”  
(01/11/2004 a 31/07/2005) 

 
Outros Cursos: 
 

 Mini-curso “Do território às Redes na Globalização”,  ministrado pelo professor Ivaldo Lima, entre os dias 05 e 
26/06/2003, realizado pelo PET (Programa Especial de Treinamento – Geografia UFF), subdividido em quatro 
sessões: 1) Sobre o Território; 2) Desenvolvimento Sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas; 3) 
Redes e territórios; e 4) O território na era da Globalização.  

 Curso de Digitação - SENAC, Resende / RJ (11/1997) 

 Curso de Introdução à Informática - SENAC, Resende / RJ (08/1998) 

 Curso de Perícia Ambiental Judicial - CONPEJ – Conselho Nacional dos Peritos Judiciais / RJ (05/ 2006) 

 Curso de Oportunidades e Metodologias para Desenvolvimento de Projetos de MDL - Instituto Ecológico Aqualung / 
RJ 

 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 03/2006): 
 

 Estagiário (03/2006 a 12/2008), participando dos seguintes trabalhos: 
— Análise de atendimento às condicionantes da Licença de Instalação do Terminal Portuário da ThyssenKrupp 

CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), elaborando a revisão de engenharia de sistemas de controle ambiental, 
com vistas à solicitação de Licença de Operação – ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

— Participação no Diagnóstico de dinâmica pesqueira na Baía de Sepetiba/RJ, elaborando estudos 
socioeconômicos e levantamento de coordenadas para cartografia digital de sistemas de pesca – EIA/RIMA do 
Terminal Portuário da ThyssenKrupp CSA. 

— Participação na elaboração e consolidação do Relatório de Impacto de Meio Ambiente (RIMA) do 
empreendimento Terminal Portuário da ThyssenKrupp CSA. 

— Atualização do Projeto referente aos aspectos operacionais dos sistemas de controle ambientais, para o 
EIA/RIMA do Terminal portuário da TKCSA Companhia Siderúrgica do Atlântico. 

— Participação no planejamento e gerenciamento de Programas Básicos Ambientais para empreendimento de 
dragagem para implantação de Terminal Portuário e Aterro para ThyssenKrupp CSA, Base Aérea de Santa Cruz 
e Gerdau/Cosigua, elaborando levantamento de coordenadas para cartografia digital. 

— Levantamento e caracterização socioeconômica para o Projeto de Delimitação do Parque Darcy Ribeiro, 
Prefeitura de Niterói – Niterói/RJ. 
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 Geógrafo, a partir de 01/2009, participando dos seguintes trabalhos: 
— Participação na elaboração dos estudos referentes ao meio físico (geologia, geomorfologia, pedologia, 

climatologia e qualidade do ar) para o Estudo de Impacto Ambiental para Ampliação do Terminal de Carvão 
(TECAR) da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, Itaguaí, RJ (em andamento). 

— Participação na elaboração dos estudos referentes ao meio físico (geologia, geomorfologia, pedologia, 
climatologia e qualidade do ar) para o Serviço de Avaliação Ambiental na área contígua ao Porto do Açu – LLX 
Minas Rio Logística Comercial Exportadora S.A. (em andamento) 

— Elaboração de documentação para Audiência Pública de apresentação do EIA/RIMA referente à implantação do 
Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu – LLX Açu Operações Portuárias S.A. 

— Compilação e organização de material para atualização do Sistema de Informações Geográficas (SIG), referente 
ao Programa de Monitoramento de Fauna do empreendimento Porto do Açu – LLX Minas Rio Logística 
Comercial Exportadora S.A. 

— Análise e revisão do Relatório de Caracterização dos Sedimentos da Primeira Campanha Anual de 
Monitoramento, componente do Programa de Monitoramento de Manguezais da Área do Empreendimento do 
Terminal Portuário da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). 

— Análise e revisão do Relatório de Avaliação Visual dos Efeitos de Borda, integrante do  Primeiro Relatório 
Trimestral de Monitoramento, componente do Programa de Monitoramento de Manguezais da Área do 
Empreendimento do Terminal Portuário da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA).  

— Plano Básico Ambiental (PBA) da LT 138 kV, Campos-Porto do Açu – LLX Minas Rio Logística Comercial 
Exportadora S.A. 

— Análise, revisão e consolidação dos Relatórios de Manejo de Fauna e Flora  (segunda campanha) referente ao 
trecho fluminense do Mineroduto Minas-Rio – LLX Minas Rio Logística Comercial Exportadora S.A.  

— Análise, revisão e consolidação do Relatório de Avaliação Visual do Manguezal, componente do Programa de 
Monitoramento de Manguezais da Área do Empreendimento do Terminal Portuário da ThyssenKrupp CSA 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) . 

— Estudo de campo e participação na elaboração de Diagnóstico da Dinâmica Pesqueira de Ponta Negra, para o 
Estudo Prévio de Viabilidade para Implantação do Porto de Ponta Negra, em Maricá/RJ. 

— Participação na elaboração do Meio Físico e dos Programas Ambientais referentes ao Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS) da Ampliação da Terceira Linha Ferroviária do Terminal Ilha Guaíba (Vale). 

— Revisão, atualização e consolidação dos relatórios trimestrais (1º ao 5º) do Programa de Manejo de Fauna 
Terrestre, referente empreendimento Porto do Açu – LLX Minas Rio Logística Comercial Exportadora S.A. 

— Participação nos itens Meio Socioeconômico e Caracterização do Empreendimento, referentes ao Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) do Terminal Portuário da Gerdau S.A., na Baía de Sepetiba, RJ - Açominas. 

— Participação nos Programas Ambientais para o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) LT 138 kV, Campos-
Porto do Açu – LLX Minas Rio Logística Comercial Exportadora S.A. 

— Participação nos Programas Ambientais para o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) de Ampliação de 
Dragagem da Nova Área Marítima de Empréstimo do Porto do Açu. 

— Participação do Meio Socioeconômico para o Relatórios EIA/RIMA, referentes aos Serviços de Dragagem no 
Acesso Aquaviário ao Complexo Industrial do Porto de Itaguaí / ThyssenKrupp CSA.  

 
Participação em Congressos, SImpósios e Seminários: 

 XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada - Universidade de São Paulo (USP), 04 a 9/09/2005.   

 Trabalho apresentado: “Urbanização e Transformações na Rede Fluvial: Cidade do Rio de Janeiro”. 

 15º Seminário de IC e Prêmio UFF Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia, realizado no período de 07 a 
/11/11/2005. 

 Trabalho apresentado: “Urbanização e Transformação na Rede Fluvial: Bacia do Rio Guandu-Mirim – RJ”. 

 Participação na Agenda Acadêmico-Científica (carga horária de 52 horas) - Universidade Federal Fluminense, 
Niterói/RJ (de 03 a 07/11/2003) 

 
Docência: 
 

 Prática de Ensino I (5ª, 6a, 7a e 8a séries do Ensino Fundamental) – Colégio Estadual Aurelino Leal – Niterói / RJ.  

 Prática de Ensino II (1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio) – Colégio Estadual Aurelino Leal – Niterói / RJ. 

 Aulas particulares da disciplina Geografia para estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio (desde 2005). 
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Voluntariado: 
 

 Aulas de Geografia para o Pré-Vestibular Social VETOR - Colégio Santo Agostinho, Leblon/RJ (desde abril de 
2007). 

 Aulas de Geografia para o Pré-Vestibular Social AMAUTA - Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ (desde 
julho de 2007). 

 Participação, como voluntário, nas atividades do Projeto Monitor de Ecoturismo, realizadas durante o ano de 2004, 
nas cidades de Resende e Itatiaia / RJ. 

 
Idiomas: 
 

 Português 

 Inglês (Curso FAST – Resende / RJ - 05/2002) 
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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: 

1760569 

CPF/CNPJ: 

105.467.057-90 

Emitido em: 

15/04/2010 

Válido até: 

15/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  HENRIQUE ÁVILA MENANDRO  

  Rua Bulhões de Carvalho, 619 ap. 203  

  Copacabana  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  22081-000  

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 

  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 

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 

 

pzzz.yadz.u7mc.9m6m 
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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 pela Faculdade de Oceanografia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), 2009. 

 Mestrado em Engenharia Ambiental pela Faculdade de Engenharia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) – 
início março de 2010, previsão de conclusão agosto de 2012. 
 

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 12 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. 

 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. 

 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 9 horas, realizado na Universidade Federal do Paraná. 

 Mini-curso “Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental à poluição por óleo”, ministrado po Alexandre Pereira 
Cabral e Douglas Francisco Marcolino Gherardi, entre os dias 15 e 19 de abril de 2007, com carga horária de 10 
horas, realizado no Centro de Convenções de Florianópolis – Centro Sul. 
 

 
Experiência Profissional: 
 
Estágios 
 

 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. 

 GEODATUM Geotecnologia e Consultoria Ambiental. (11/2006 a 06/2007) - Estágio na Área de Consultoria 
Ambiental. 

 ECOLOGUS Engenharia Consultiva. (07/2007 a 09/2009) - Estágio na Área de Consultoria Ambiental 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (2007 até a presente data): 
 

 Estagiária (07/2007 a 09/2009), participando dos seguintes trabalhos: 
 

 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 dos Relatórios de Execução do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores da Operação de 
Instalação de Estruturas Submarinas e das Operações de Instalação do Restante do Sistema de Produção e 
Escoamento de Óleo e Gás no Campo de Frade 
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 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 

 Relatórios do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Macaé durante os anos de 2008 e 
2009. 

 Relatório de Monitoramento do Aquífero da UTE Norte Fluminense para os anos de 2008 e 2009. 
 Relatórios da Primeira e Segunda Campanha do Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica 

Marinha, respectivamente, como parte do Segundo e do Terceiro Relatórios Trimestrais da Implementação dos 
Programas Ambientais do Porto do Açu. 

 Relatórios dos Programas de Monitoramento da Água de Dragagem e de Monitoramento da Qualidade da Água 
como parte do Sexto e Sétimo Relatório Trimestral da Implementação dos Programas Ambientais do Porto do 
Açu. 

 

 Oceanógrafa (09/2009 até a presente data), com as seguintes atividades: 
 

 Relatórios dos Programas de Monitoramento da Água de Dragagem e de Monitoramento da Qualidade da Água, 
como parte dos Relatórios de Implementação dos Programas Ambientais do Porto do Açu, São João da Barra-
RJ, para a LLX Açu Operações Portuárias. 

 Elaboração do diagnóstico de Água Subterrânea para o EIA de Instalação do Pátio Logístico do Porto do Açu - 
LLX Açu Operações Portuárias. 

 Elaboração do PBA de Qualidade de Águas Superficiais do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do 
Açu - LLX Açu Operações Portuárias. 

 Elaboração do Relatório da Segunda Campanha de Monitoramento Ambiental Costeiro do Terminal Portuário de 
Ponta da Madeira, São Luís,MA  

 Elaboração do Tópico sobre Plâncton e Comunidade Bentônica do Estudo de Pré-viabilidade para implantação 
do Porto de Ponta Negra, Maricá – RJ. 

 Elaboração do Relatório da Primeira Campanha Anual: Caracterização de Sedimentos da CSA - ThyssenKrupp 
CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA)  

 Elaboração do diagnóstico ambiental e impactos ambientais – meio físico (qualidade de água e qualidade do ar) 
para o RAS de ampliação para 45Mtpa do TECAR operado pela Companhia Siderúrgica Nacional. 

 Elaboração do diagnóstico ambiental, impactos ambientais, planos e programas ambientais – meio físico 
(qualidade da água) para o EIA do aumento da capacidade do TECAR operado pela Companhia Siderúrgica 
Nacional e respectivo RAS. 

 Elaboração do diagnóstico ambiental - meio biótico (mamíferos, quelônios e aves marinhas e unidades de 
conservação) para o EIA do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural no Módulo 3 (P-56) do 
Campo de Marlim Sul - Bacia de Campos – RJ 

 Elaboração do diagnóstico ambiental e impactos ambientais – meio físico (qualidade da água) para o EIA do 
Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural no Módulo 3 (P-55) e Módulo 4 (P-62) do Campo de 
Roncador - Bacia de Campos – RJ 

 Elaboração do Relatório da Qualidade da Água Intersticial no período chuvoso como parte do Programa de 
Monitoramento Ambiental do Ecossistema de Mangue Adjacente ao Futuro Terminal Portuário do Sudeste. 

 
Na empresa GEODATUM Geotecnologia & Consultoria Ambiental (2006/2007) 
 

 Participação da elaboração de diversos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivos Relatórios de Impacto 
Ambiental (RIMA) 

 
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: 

2209929 

CPF/CNPJ: 

002.591.691-29 

Emitido em: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

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 

 

kbfh.6w6v.zuj3.mlu1 
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CURRICULUM VITAE 
 
Nome: JOSÉ ANTONIO SOARES 

Registro Profissional: CREA/MG 140690859-2 

Data de Nascimento: 11/05/1965 

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 

 Graduação em Engenharia Química – Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Qualificações: 
Possui experiência na área de química ambiental relacionada à dinâmica de dispersão e acúmulo de poluentes com 
ênfase na qualidade de água doce, salgada e subterrânea, sedimentos, solo, petróleo e gás, indicadores biológicos, 
ruído e ar, incluindo planejamento e acompanhamento de coletas de amostras, avaliação e interpretação de dados 
analíticos, emissão de relatórios e interlocução com clientes e órgãos ambientais. Nos últimos anos tem participado em 
equipes como consultor e gestor técnico responsável por programas de monitoramento ambiental, compreendendo 
setores de dragagem e sítios de obras em áreas portuárias, áreas de mangue, sítios destinados a implantação de 
central eólica, obras urbanas, e avaliação da qualidade ambiental de áreas contaminadas. Inclui também, participação 
como professor universitário, pesquisador, orientador em cursos de graduação e pós-graduação. 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (2008 até a presente data): 

 Avaliação da qualidade dos sedimentos do terminal portuário (TECAR) da CSN na Baía de Sepetiba (RJ), com 
finalidade de caracterização de área destinada à atividade de dragagem, incluindo interlocução com órgão ambiental 
(INEA) para apresentação e discussão dos dados. 

 Estudos ambientais para licenciamento do Pátio Logístico e da segunda fase da Implementação dos Programas 
Ambientais Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), sendo responsável pelos Programas de Qualidade da Água e 
Sedimentos, para a LLX Minas Rio Logística Comercial Exportadora S.A. 

 Programa de Gestão Socioambiental (PGSA) da Central Geradora Eólica de Gargaú (CGE Gargaú), em São João 
da Barra/RJ, sedo responsável pela avaliação e caracterização de solo e água superficial e do aquífero livre no site 
da central eólica, para a Ecopart Investimentos Ltda. 

 Programa de Monitoramento Ambiental do Ecossistema de Mangue Adjacente ao Futuro Terminal Portuário do 
Sudeste, na Baía de Sepetiba, RJ, sendo responsável  pela caracterização e avaliação da qualidade de água 
intersticial de superfície, aquífero livre, sedimento, e material biológico (folhas e organismos bioindicadores) do 
mangue, para a LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. 

 Coordenação geral no Programa de Monitoramento na Área de CDFs, através de trapeadores de sedimento 
(sediment trap), na Baia de Sepetiba/RJ, para a ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da Implantação da Terceira Linha Ferroviária da Pera do Terminal da Ilha 
Guaíba (TIG), sendo responsável pelo monitoramento da qualidade da água, biota e dos sedimentos da baía, em 
Mangaratiba/RJ, para a Vale. 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) de Dragagem da Nova Área Marítima de Empréstimo do Porto do Açu, São 
João da Barra/RJ, sendo responsável pelos aspectos oceanográficos, qualidade da água e metodologia para 
monitoramento da área de dragagem, para LLX Minas Rio Logística Comercial Exportadora S.A. 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e Complementação para avaliação técnica e emissão dos estudos nas 
dragagens de empréstimo de material arenoso em áreas marítimas para lançamento no aterro hidráulico do Porto 
do Açu.  

 Elaboração de monitoramento do material sedimentar, através de coletas de água para o Relatório de Impacto ao 
Meio Ambiente (RIMA) dos serviços de dragagem no acesso aquaviário ao Complexo Industrial do Porto 
Organizado de Itaguaí, Rio de Janeiro, para a Companhia Docas do Rio de Janeiro. 
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 Gerenciamento técnico da qualidade de água de lagoa, marinha, área de dragagem, aquífero livre, ruídos e 
qualidade do ar para implementação dos Programas Ambientais do Porto do Açu, para LLX Minas Rio Logística 
Comercial Exportadora S.A. 

 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, para a Gerdau. 

 EIA/RIMA das Plataformas P-55 e P-62 (Roncador), sendo responsável pelo diagnóstico ambiental do meio físico 
(avaliação da qualidade de água e sedimento) e avaliação da qualidade de água de processo e formação para 
descrição do empreendimento da PETROBRAS.  

 
Consultoria Ambiental 
 

 Avaliação de dados geoquímicos e hidroquímicos, e gestão técnica para relatórios de monitoramento da área de 
dragagem do Porto de Santos, SP. Interlocução com órgão ambiental (CETESB) para apresentação e discussão 
dos dados, para a DTA Engenharia 

 Interpretação e elaboração de relatórios técnicos de monitoramento do porto Organizado de Salvador (BA), 
localizado na Baía de Todos os Santos, na Ponta do Monte Serrat, ao norte, e a ponta de Santo Antônio, ao sul. 

 Revisão e emissão de parecer para a licença de dragagem do porto Organizado de Salvador (BA). 

 Elaboração de parecer técnico para licença ambiental da 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. 

 
Experiência Acadêmica: 

 Docente de disciplinas de graduação e pós-graduação para curso de Oceanografia e Gestão Ambiental, e 
orientação de alunos (2000 – 2007) – Unimonte, Santos, SP. 

 Docente de disciplina de Mestrado e Pesquisador visitante da Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
(1999). 

 
Idiomas: 

 Português 

 Inglês; fluência oral, leitura 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: 
989311 

CPF/CNPJ: 
585.381.006-53 

Emitido em: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  
  José Antonio Soares  
  Rua do Carmo, 65 - 3 andar  
   Centro - Rio de Janeiro  
  RIO DE JANEIRO/RJ  
  20011-020  

Este certificado comprova a regularidade no 
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras 

 
 
  Atividades diversas / Análises laboratoriais 
  Gerenciador de Projeto / Dragagem 
  Gerenciador de Projeto / Outras Atividades 
  Gerenciador de Projeto / Parque Eólico 
  Gerenciador de Projeto / Porto 
  Gerenciador de Projeto / Recursos Hídricos 
 

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 

 

pyga.mkp9.kkgh.3tn8 
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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: 
 

 Curso de Pós-Graduação Executiva em Meio Ambiente pela COPPE / UFRJ (Em andamento). 

 Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Título: Avaliação da 
Comunidade Fitoplanctônica da Lagoa de Jacarepaguá. Orientador: Prof. Dr. David Man Wai Zee (Concluído em 
novembro de 2009). 

 Curso de Sistema de Gestão Ambiental – FEMAR, RJ (2004) 

 Curso de Mergulho Básico (Deep Blue) 
 
Conhecimento em Informática: 
♦ Windows 
♦ Microsoft Word 
♦ Excel 
♦ Power Point 
♦ Internet 
♦ Surfer 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (2006 até o presente): 
 

 Bióloga, a partir de 2008, com as seguintes atividades: 
 

 Participação na Elaboração do EIA-RIMA do Estudo Adicional (Unidade de Tratamento de Petróleo - UTP) do 
Pátio Logístico e Operações Portuárias – Porto do Açu. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (em 
andamento). 

 Participação na Elaboração do EIA-RIMA de Ampliação do Terminal de Carvão (TECAR) da Companhia 
Siderúrgica Nacional, para a CSN. Meio Biótico: Plâncton, Nécton, Unidades de Conservação, e respectivos 
Impactos e Programas Ambientais (fevereiro/2010). 

 Experiência com atividades de campo em manguezal. Monitoramento do manguezal do Porto Sudeste 
(janeiro/2010). 

 Elaboração do Oitavo Relatório Trimestral da Implantação dos Programas Ambientais do Porto do Açu. 
Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica Marinha. Relatório da Quarta Campanha, para a LLX. 
(outubro/2009). 

 Elaboração do Programa de Monitoramento da Biota Aquática e Programa de Monitoramento de Cetáceos e 
Quelônios na Linha de Praia do Plano Básico Ambiental (PBA) para implantação do Pátio Logístico e Operações 
Portuárias no Porto do Açu, São João da Barra, para a LLX. (outubro/ 2009). 

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Terminal Portuário da Gerdau S.A. Açominas, Baía de Sepetiba, RJ, para 
a Gerdau S.A. Meio Biótico: Unidades de Conservação, Comunidades Planctônicas. Identificação e Avaliação 
dos Impactos Ambientais e Programas Ambientais. (setembro/2009).  

 Participação na Elaboração do EIA-RIMA do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural nos 
Módulos 3 (P-55) e 4 (P-62) do Campo de Roncador - Bacia de Campos, para a Petrobrás. Meio Biótico: 
Unidades de conservação, Nécton, Fatores de sensibilidade ambiental, e respectivos Impactos e Programas 
Ambientais. (setembro/2009).  

 Elaboração do Relatório do Programa de Monitoramento de manguezais da área do empreendimento. Quarta 
Campanha Trimestral de Avaliação Visual, para a ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico. (setembro/2009). 

 Elaboração do Programa de Monitoramento de Manguezais da área do empreendimento. Avaliação Visual dos 
Efeitos de Borda Relativos à Ponte de Acesso ao Terminal Portuário da TKCSA. 4º Relatório Trimestral de 
Monitoramento, para a ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (setembro/2009). 
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 Participação na Campanha de campo referente a Estrutura Vegetal e Densidade de Mellampus para o Programa 
de Monitoramento Ambiental do Ecossistema de Mangue Adjacente ao Futuro Terminal Portuário do Sudeste. 
Etapa de Caracterização Prévia. Ilha da Madeira, Itaguaí/RJ, para a LLX (julho/2009).  

 Elaboração do Sexto Relatório Trimestral da Implantação dos Programas Ambientais do Porto do Açu. Programa 
de Monitoramento da Comunidade Planctônica Marinha. Relatório da Terceira Campanha, para LLX (abril/2009). 

 Participação na Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Projeto da Terceira Linha Ferroviária 
da Pêra do Terminal da Ilha Guaíba (TIG), para a Vale. Meio Físico, Meio Biótico e Identificação e Avaliação dos 
Impactos Ambientais (março/2009). 

 Elaboração do Relatório do Programa de Monitoramento de manguezais da área do empreendimento. Quarta 
Campanha Trimestral de Avaliação Visual, para ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico. (Fevereiro/2009). 

 Participação na Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA – do Pátio Logístico e Operações Portuárias, 
para a LLX. (Impactos ambientais) (janeiro/2009). 

 Elaboração do Relatório do Programa de Monitoramento de manguezais da área do empreendimento. Terceira 
Campanha Trimestral de Avaliação Visual, para ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (janeiro/2009). 

 Elaboração do estudo de impacto ambiental para o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da LT 138 kV, 
Campos-Porto do Açu, para a LLX Minas-Rio Logística S.A. (Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais) 
(novembro/2008). 

 Elaboração do estudo de impacto ambiental para o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) de Ampliação de 
Dragagem da Nova Área Marítima de Empréstimo do Porto do Açu, para a LLX Minas-Rio Logística S.A. 
(julho/2008). 

 Elaboração do estudo de impacto ambiental 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, 
para a Cia. Docas do Rio de Janeiro (Maio/2008). 

 Atualização de Projeto - Aspectos Operacionais dos Sistemas de Controle Ambientais – Terminal portuário da 
TKCSA Companhia Siderúrgica do Atlântico (maio/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, para a ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do 
Atlântico (abril/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 (dezembro/2007 a março/2008).  

 Estagiária, no período 2006/2007, participando dos seguintes trabalhos: 
 

 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 (dezembro/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 (outubro/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 (julho/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 (janeiro/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 Conchas (BC-
10), Bacia de Campos - Licenciamento Ambiental do Parque das Conchas, para a Shell Brasil. (dezembro/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 
(novembro/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 (setembro/2006). 

 
Na Empresa Greenlink Estudos Ambientais Ltda. (2002/2004): 

 Estagiária, destacando-se as seguintes atividades: 
 Participação na Elaboração do Laudo Técnico da Dragagem da Lagoa de Jacarepaguá, Construtoras PLARCON 

e GAFISA (2004). 
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 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: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

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 
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 
 

zn2q.bnwf.dafn.x9zz 
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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 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 11/2006): 
 

 EIA do Terminal de Granéis Sólidos (TECAR), no Porto de Itaguaí em terreno de propriedade da Companhia 
Siderúrgica Nacional – CSN, localizado imediatamente ao lado do porto organizado, em área licenciada para a 
implantação da Usina Siderúrgica de Itaguaí – USITA ou Usina 2 , na Estrada da Ilha da Madeira s/nº,  no bairro Ilha 
da Madeira, município de Itaguaí – Rio de Janeiro, sendo responsável pelo Projeto de Comunicação Social  e Apoio  
ao Projeto de Controle da Poluição 

 Projetos Ambientais da Operação do Restante do Sistema de Produção  e Escoamento de Óleo e Gás no Campo de 
Frade, Bacia de Campos, para a Chevron Brasil, sendo responsável pelo Projeto de Comunicação Social  e Apoio  
ao Projeto de Controle da Poluição. 

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural no Módulo 3 
(P-56) do Campo de Marlim Sul, Bacia de Campos,  para a PETROBRAS, participando do Meio Biótico (fatores de 
sensibilidade ambiental e comunidades bentônicas), Avaliação de Impactos e Análise de Vulnerabilidade. 

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da implantação do Pátio Logístico e Operações Portuárias do Porto do Açu, 
participando  da Caracterização Ambiental da Área de Dragagem,  Meio Biótico (Ecossistemas Marinhos – Plâncton 
e Recursos Pesqueiros), para a LLX. 

 Implementação das Condicionantes de Instalação do Porto do Açu, participando do Programa de Comunicação 
Social e do Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica Marinha, para a LLX. 

 Monitoramento Ambiental Costeiro do Terminal Portuário de Ponta da Madeira – 2ª Campanha, participando da 
amostragem da comunidade bentônica, para a VALE. 

 Desenvolvimento do Projeto de Comunicação Social da Atividade de pesquisa eletromagnética desenvolvido pela 
empresa EMGS, na Bacia de Jequitinhonha. 

 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, para a CGG. 

 Relatório Ambiental da Operação de Dragagem de Manutenção do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, localizado em 
Sergipe, participando do Meio Biótico, para a VALE. 

 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, para a VALE. 

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. 
 
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) 
 
Trabalhos Publicados: 

 “A Comunicação no Mar como Ferramenta Eficaz de Minimização dos Conflitos entre Pesquisa Sísmica e Pesca”. 
Rio Oil & Gas 2008. Rio de Janeiro. 

 
Idiomas: 
 

 Português: língua nativa 

 Inglês: bom 

 Espanhol: noções básicas 
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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: 

305402 

CPF/CNPJ: 

081.044.677-43 

Emitido em: 

03/03/2010 

Válido até: 

03/06/2010 

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 

 

rfqp.fww6.euwa.3jit 
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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, pela Federação das Faculdades Celso Lisboa, Rio de Janeiro,  RJ (1988) 

 Curso de Formação de Técnicos de Programação - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1988) 

 Curso de Extensão: Orientador Pedagógico em Informática, pela Associação de Ensino Superior São Judas Tadeu – 
Rio de Janeiro, RJ (1990) 

 Curso Oficina Revisão e Copidesque, pela Estação das Letras – Rio de Janeiro, RJ (06/1997) 

 Curso de Extensão: Técnicas de Gerenciamento, pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ (duração de 
80 horas – 11/2000) 

 
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) 
 Word Básico 3.2 
 Excel 3.1 
 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, Revisão e Editoração Final 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. 

 Elaboração de folders  e catálogos da Empresa 

 Elaboração de currículos dos técnicos da Empresa 

 Elaboração de Propostas e Manifestações de Interesse 
 
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. 
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 Responsável pela análise de editais e organização e digitação/elaboração de currículos técnicos (português e 
espanhol) da Empresa, para desenvolvimento de diversas concorrências em:  estudos de viabilidade; estudos 
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 

 
Proenge-Projetos e Serviços de Engenharia Ltda. (1974/1983): 

 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. (1969/74) 

 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 (língua nativa) 

 Espanhol – Curso Fisk – Sucursal Tijuca (11/1996) 

 Inglês – Curso Oxford (1970) - Curso YES! – Sucursal Tijuca (em andamento) 
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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: 
16/04/2010 

Válido até: 
16/07/2010 

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 
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 
 

69f8.ffbw.cjlj.9m4k 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: RAPHAEL NUNES DE SOUZA LIMA 

Data de Nascimento: 16 de dezembro de 1985 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 4.076.943 

 
Formação Profissional: 
 

 Bacharelado em Geografia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)  - 2007. 

 Licenciatura em Geografia - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (previsão de conclusão: 12/2009). 

 Mestrado em Geografia  - Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(PPGG-UFRJ) (previsão de conclusão: 02/2010)  

 Área de Concentração: Planejamento e Gestão Ambiental - Pesquisa: “Geomorfologia Fluvial Aplicada ao 
Planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé (RJ): Bases para a Gestão de Recursos Hídricos”.  

 
Outros Cursos: 
 

 Curso Análise Espacial com ArcGIS (24h) – Academia Gis IMAGEM. 

 Treinamento on job no Software SPRING (48 h) - LAGESOLOS-UFRJ. 

 Curso de Introdução ao Sistema de Informação Geográfica e treinamento on job no software ArcGIS (48h) – 08 a 
10/2007. Parceria técnica LAGIEF / LAGESOLOS-UFRJ. 

 Mini-curso: “Análise morfométrica de bacias hidrográficas” (8h) realizado durante o IV SINAGEO / REGIONAL 
CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY - 06/09/2006. 

 Mini-curso, “Causas e Consequências das Variações do Nível Relativo do Mar no Quaternário” (4h), realizado 
durante a X  Semana de Geologia da UFRJ, em 25/03/2008. 

 
Experiência Profissional 
 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 
Consultor em Geografia, participando das seguintes atividades: 

 Elaboração do diagnóstico ambiental dos recursos hídricos para estudo de impactos ambientais e relatório de 
impactos ambientais (EIA/RIMA) – CSN, para Licenciamento Ambiental da Plataforma Logística de Itaguaí-RJ 
(7/2009 em andamento).  

 Organização do banco de dados Meteorológicos e participação na elaboração de relatórios referentes ao Programa 
de Monitoramento de Manguezais da Área do Empreendimento da CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico). 
Avaliação Visual dos Efeitos de Borda.(Concluído em 10/2009) 

 Participação na elaboração do banco de dados SIG (Sistema de Informações Geográficas) e na elaboração da 
Metodologia do projeto Assoreamento de cursos d’água: impactos à geração termelétrica e medidas mitigadoras. 
(5/2009 em andamento) 

 Organização de dados Meteorológicos e participação na elaboração de relatórios para o Programa de 
Monitoramento Ambiental do Manguezal Adjacente ao Futuro Terminal Portuário do Sudeste. Dados de 
Caracterização Meteorológica: Período Seco. 

 Elaboração do Programa de monitoramento do nível de água e de áreas alagáveis; referente ao Plano Básico 
Ambiental (PBA) do Pátio Logístico e Operações Portuárias – Porto do Açu. (10/2009 Concluído). 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA / UFRJ (06/2005 a 10/2008). 

 Estagiário no Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos (LAGESOLOS), atuando com 
Sistemas de Informação Geográfica (ArcView, ArcGIS, SPRING) .  

 
BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PBIC/CNPQ (09/2005 a 12/2007), participando no desenvolvimento do seguinte 
Projeto:   

 Caracterização geomorfológica da Bacia do Rio Macaé – RJ. 
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Projetos de Pesquisa: 
 

 “Suscetibilidade Ambiental na Zona Costeira Norte Fluminense-diagnóstico do Município de Macaé e Bacia de 
drenagem Adjacente” projeto financiado pela FAPERJ – LAGESOLOS / DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA/UFRJ. 

  “Planejamento e Gestão da Bacia do Rio Macaé com base no Estudo Integrado da Paisagem - Litoral Norte 
Fluminense” projeto financiado pela FAPERJ – LAGESOLOS / DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA / UFRJ. 
 “Diagnóstico Ambiental, Monitoramento e Recuperação de Áreas Degradadas por Atividades Agropecuárias na 

Bacia do Rio São Pedro – RJ”. Edital n° Nº 44/2008. Financiado pelo CNPq - LAGESOLOS / DEPARTAMENTO 
DE GEOGRAFIA / UFRJ. 

 
1.2 DOCÊNCIA 
 

 Prática de Ensino de Geografia no nível fundamental e médio. Colégio Pedro II. Carga horária 240h. 

 Estágio em Docência na disciplina Geomorfologia Geral. Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG/ 
UFRJ. 

 
Trabalhos Publicados: 
 
2009 –Channel Bed Morphology and Hydrosedimentological Research in Macaé Catchment, Rio de Janeiro, Brazil. 
Autores: MARCAL, M.S.; LIMA, R.N.S.; VILLAS BOAS, G.H. Nome do Evento: 7th International Conference on 
Geomorphology (ANZIAG). Cidade do evento: Melbourne; País: Austrália; Divulgação:Vários; Nível:Internacional. 
 
2009 - Applied Fluvial Geomorphology in Macaé catchment, Rio de Janeiro, Brasil. Autores: LIMA, R.N.S.; MARCAL, 
M.S.; VILLAS BOAS, G.H. Nome do Evento: 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG). Cidade do 
evento: Melbourne; País: Austrália; Divulgação:Vários; Nível:Internacional. 
 
2009 - Morphometric parameters of Macaé Catchment under morphotectonic view, Rio de Janeiro, Southeast Brazil 
Autores: VILLAS BOAS, G.H.; MARCAL, M.S.; LIMA, R.N.S. Nome do Evento: 7th International Conference on 
Geomorphology (ANZIAG). Cidade do evento: Melbourne; País: Austrália; Divulgação:Vários; Nível:Internacional. 
 
 
2008 - Definição dos Estilos Fluviais na sub-bacia do rio São Pedro (RJ). Uma abordagem Geomorfológica ao 
Planejamento dos recursos. 
Autores:LIMA, R.N.S.; BRANDÃO, E.A.F.; MARCAL, M.S.; Natureza:Resumo Expandido; Título dos Anais:VII Simpósio 
Nacional de Geomorfologia SINAGEO/ II Encontro Latino-Americano de Geomorfologia; Volume:1; Nome do evento:VII 
Simpósio Nacional de Geomorfologia SINAGEO/ II Encontro Latino-Americano de Geomorfologia; Cidade do 
evento:Belo Horizonte; País:BRASIL; Idioma:Português; Divulgação:Vários; Nível:Internacional 
 
2008 - Estudo da conectividade de sedimentos em canais na sub-bacia do rio São Pedro (RJ). Autores:LIMA, R.N.S.; 
BRANDÃO, E.A.F.; MARCAL, M.S.; Natureza:Trabalho Completo; Título dos Anais:VII Simpósio Nacional de 
Geomorfologia - SINAGEO; Volume:1; Nome do evento:VII Simpósio Nacional de Geomorfologia - SINAGEO; Cidade do 
evento:Belo Horizonte; País:BRASIL; Idioma:Português; Nível:Nacional 
 
2008 - Monitoramento dos Sistemas de Drenagem da Bacia do Rio Macaé (RJ).  
Autores:OLIVEIRA, F. L.; MARCAL, M.S.; VILLAS BOAS, G.H.; LIMA, R.N.S.; ASSUMPCAO, A.P.; GUERRA, A.J.T.; 
Natureza:Trabalho Completo; Edição / Número:7; Título dos Anais:Dinâmica e Diversidade de Paisagens; Volume:7; 
Fascículo:1; Série:1; Número da página inicial:1; Número da página final:10; Nome do evento:VII Simpósio Nacional de 
Geomorfologia - SINAGEO; Cidade do evento:Belo Horizonte - MG; País:BRASIL; Idioma:Português; Divulgação:Vários; 
Nível:Nacional. 
 
2008 - Tipologia de Canais fluviais identificados na bacia do rio Macaé (RJ): Abordagem metodológica para 
planejamento ambiental. 
Autores:MARCAL, M.S.; LIMA, R.N.S.; VILLAS BOAS, G.H.; MIRANDA, T.X.G.; Natureza:Resumo; Título dos 
Anais:Tipologia de Canais fluviais identificados na bacia do rio Macaé (RJ): Abordagem metodológica para 
planejamento ambiental; Volume:1; Nome do evento:44º Congresso Brasileiro de Geologia; Cidade do evento:Curitiba; 
País:BRASIL; Idioma:Português; Nível:Nacional 
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2007 - Análise Morfológica do rio São Pedro (RJ): Parâmetros para a definição de Estilos Fluviais. 
Autores:LIMA, R.N.S.; MARCAL, M.S.; Natureza:Resumo; Edição / Número:1; Título dos Anais:Resumos da XXVIII 
Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica; Volume:1; Fascículo:1; Série:1; Nome do evento:XXVIII Jornada Giulio 
Massarani de Iniciação Científica; Cidade do evento:Rio de Janeiro; País:BRASIL; Idioma:Português; Divulgação:Meio 
magnético; Nível:Local 
 
2007 - Composição Sedimentológica de Unidades Geomorfológicas no Canal do rio São Pedro (RJ) Parâmetros para a 
definição de Estilos Fluviais. 
Autores:MIRANDA, T.X.G.; VILLAS BOAS, G.H.; LIMA, R.N.S.; MARCAL, M.S.; Natureza:Resumo; Título dos 
Anais:Resumo da XXVIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica; Volume:1; Fascículo:1; Série:1; Nome do 
evento:XXVIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica; Cidade do evento:Rio de Janeiro; País:BRASIL; 
Idioma:Português; Divulgação:Meio magnético; Nível:Local 
 
2007 - Geomorfologia aplicada ao planejamento turístico da bacia do rio Macaé(RJ): estudos preliminares. 
Autores:MARCAL, M.S.; VILLAS BOAS, G.H.; LIMA, R.N.S.; Natureza:Resumo; Título dos Anais:Anais do XII Simpósio 
Brasileiro de Geografia Física Aplicada - Natureza, Geotecnologias, Ética e Gestão do Território.; Volume:1; Nome do 
evento:XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada; Cidade do evento:Natal/RN; País:BRASIL; 
Idioma:Português; Divulgação:Meio magnético; Nível:Nacional 
 
2007 - Identificação de Estilos Fluviais na Bacia do rio Macaé (RJ): uma abordagem preliminar  
Autores:MARCAL, M.S.; LIMA, R.N.S.; MIRANDA, T.X.G.; Natureza:Trabalho Completo; Título dos Anais:Anais do XII 
Símpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada; Volume:1; Nome do evento:XII Símpósio Brasileiro de Geografia 
Física Aplicada; Cidade do evento:Natal/ RN; País:BRASIL; Idioma:Português; Divulgação:Meio magnético; 
Nível:Nacional. 
 
2006 - Levantamento de Dados Morfométricos em Contribuição ao Estudo dos Estilos Fluviais no Rio São Pedro (RJ). 
Uma Ferramenta para a Gestão Ambiental. 
Autores:LIMA, R.N.S.; MARCAL, M.S.; Natureza:Resumo; Edição / Número:1; Título dos Anais:Anais da XXVIII Jornada 
Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural da UFRJ; Volume:1; Fascículo:1; Série:1; Número da página 
inicial:202; Número da página final:202; Nome do evento:XXVIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, 
Artística e Cultural da UFRJ; Cidade do evento:Rio de Janeiro; País:BRASIL; Idioma:Português; Divulgação:Meio 
magnético; Nível:Local 
 
2006 - Levantamento de Parâmetros Morfométricos em Contribuição ao Estudo dos Estilos Fluviais na Bacia do Rio São 
Pedro (RJ): Uma Ferramenta para a Gestão Ambiental 
Autores:LIMA, R.N.S.; MARCAL, M.S.; VILLAS BOAS, G.H.; Natureza:Trabalho Completo; Edição / Número:1; Título 
dos Anais:Anais do VI SINAGEO / RCG; Volume:1; Fascículo:1; Série:1; Número da página inicial:202; Número da 
página final:202; Nome do evento:VI Simpósio Nacional de Geomorfologia / Regional Conference on Geomorphology; 
Cidade do evento:Goiânia; País:BRASIL; Idioma:Português; Divulgação:Impresso; Nível:Internacional. 
 
2005 - Análise dos Perfis Longitudinais e Transversais do rio Macaé (Rj): Contribuição para o Estudo da Dinâmica de 
Drenagem 
Autores:LIMA, R.N.S.; ASSUMPCAO, A.P.; MARCAL, M.S.; Natureza:Trabalho Completo; Edição / Número:1; Título dos 
Anais:XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada; Volume:1; Fascículo:1; Série:1; Número da página 
inicial:1336; Número da página final:1343; Nome do evento:XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada; Cidade 
do evento:São Paulo; País:BRASIL; Idioma:Português; ISBN:85-904082-9-9; Divulgação:Meio digital; Nível:Nacional 
 
 
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: 

4076943 

CPF/CNPJ: 

116.755.137-08 

Emitido em: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  RAPHAEL NUNES DE SOUZA LIMA  

  Av. Almirante Ari Parreiras, 10/603  

  Icaraí  

  NITEROI/RJ  

  24230-322  

Este certificado comprova a regularidade no 

 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

  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: 

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 

 

ebxu.j6eh.nsqz.rucy 
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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: SILVIA PAQUELET PEREIRA 

Data de Nascimento: 08 de junho de 1985 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 2.264.918 

 
Formação Profissional: 
 

 Curso de Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, (2008). 

 Pós-Graduação em Gestão Ambiental, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Brasil PNUMA (2009). 

 Especialização em Desenvolvimento Local e Regional – Ministério da Integração Nacional, ILPES/CEPAL (2009). 

 Curso de Formação de Facilitadores de Mudanças Educacionais, CECIP (2009). 

 Curso de Formação Ecológica, ONG Defensores da Terra, (11/2004). 
 
Conhecimento em Informática: 

 Windows, Word, Excel, Power Point, Photoshop, Internet e ArcGis. 
 
 
Experiência Profissional: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (a partir de 2007) 
 

 Geógrafa, participando da Implantação, desenvolvimento e coordenação dos Programas Socioambientais das obras 
do Porto do Açu (LLX), São João da Barra, RJ: 

 Programa de Comunicação Social do Porto do Açu: diagnóstico social, mobilização de públicos participativos, 
estabelecimento de canal de comunicação entre a empresa e a comunidade, realização de reuniões 
informativas para a população local e de Fóruns de Comunicação Social para lideranças comunitárias. 

 Programa de Educação Ambiental do Porto do Açu: articulação e estabelecimento de parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de São João da Barra, desenvolvimento de oficinas pedagógicas para as 
professoras da rede municipal de ensino, organização de Feira de Cultura que contou com apresentações 
culturais dos alunos, acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas professoras em suas escolas, 
registro e produção de vídeo sobre o Programa de Educação Ambiental e sobre as atividades desenvolvidas 
pelas professoras e alunos. 

 Programa de Acompanhamento das Comunidades Vizinhas: diagnóstico socioambiental e pesquisa 
socioeconômica das localidades do entorno do empreendimento, monitoramento das transformações 
socioeconômicas dessas localidades. 

 Geógrafa, coordenação da elaboração dos programas socioambientais, integrantes do Plano Básico Ambiental do 
Pátio Logístico do Porto do Açu (LLX), São João da Barra, RJ: 

 Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Caracterização das Condições de Saúde da População e dos Trabalhadores; 

 Programa de Monitoramento da Ocupação Urbana; 

 Programa de Mobilização, Capacitação e Desmobilização de Mão de Obra. 

 Geógrafa coordenação da elaboração dos projetos socioambientais, integrantes do Plano de Gestão Socioambiental 
da Central Geradora Eólica de Gargaú (Ecopart), São Francisco de Itabapoana, RJ: 

 Projeto de Apoio à Formação dos Guias Mirins; 

 Projeto de Educação Ambiental de Convivência com a Flora; 

 Projeto de Educação Ambiental de Convivência com a Fauna; 

 Projeto de Comunicação Ambiental; 

 Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores; 

 Projeto de Ações Relativas ao Plano de Expansão de Gargaú. 

 Geógrafa, revisão do capítulo de diagnóstico socioeconômico do Estudo de Impacto Ambiental da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), Itaguaí, RJ. 
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 Geógrafa, elaboração do Projeto de Educação Ambiental para as Comunidades Pesqueiras da Bacia de Campos 
(Chevron Brasil). 

 Geógrafa, coordenação da elaboração do Programa de Comunicação Social, integrante do Plano Básico Ambiental 
do Parque Industrial Primus (Primus), Macaé, RJ. 

 Como Estagiária/ Técnica, participando das seguintes atividades: 

 Gerenciamento de resíduos de atividades de exploração e produção de petróleo (Shell): mapeamento das 
atividades de gestão de resíduos sólidos e elaboração de documento para consulta; 

 Parecer técnico do Estudo de Impacto Ambiental (Chevron Brasil): complementação do diagnóstico 
socioeconômico; 

 Projeto Básico Ambiental de Linha de Transmissão (LLX): elaboração das diretrizes dos programas sociais; 

 Estudo de Impacto Ambiental de atividade de exploração e produção de petróleo e gás (Petrobrás): revisão do 
diagnóstico socioeconômico. 

 
Trabalhos de Pesquisa / Estágio: 

 Projeto de Pesquisa em Desenvolvimento, Ambiente e Território (03/2007 a 2008): 

  Tema do Estudo: Regulação e recursos naturais: um novo mapa institucional 
 

 Laboratório de Geohidroecologia – GEOHECO, participando dos seguintes projetos (12/2004 a 12/2006): 
 Monitoramento hidro-erosivo da Bacia do Córrego Sujo, Teresópolis  
 Medição e acompanhamento de áreas, Parque Nacional da Tijuca 

 
Seminários e eventos: 
 

 IV Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, UFRJ 
 Responsável pela Oficina “Educação Ambiental no âmbito do processo de Licenciamento Ambiental” 

 XXX Jornada de Iniciação Científica da UFRJ 
 Tema do trabalho: Biodiesel: cadeia produtiva e distribuição espacial 

 XXIX Jornada de Iniciação Científica da UFRJ 
 Tema do trabalho: Biodiesel: um novo mapa institucional 

 XXVIII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ 
 Tema do trabalho: Comportamento hidrológico-erosivo em parcelas experimentais situadas em diferentes usos 

de solo – bacia do córrego sujo, Teresópolis (RJ) 

 VI Simpósio Nacional de Geomorfologia 
 Apresentação do trabalho: “Comportamento hidrológico-erosivo em parcelas experimentais situadas em 

diferentes usos de solo – Bacia do Córrego Sujo, Teresópolis (RJ).” - Goiânia, GO (09/2006) 

 XXVII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ 
 Tema do Trabalho: “Dinâmica socioeconômica relacionada às mudanças hidrológicas, de uso do solo e 

cobertura vegetal na Bacia do Córrego Sujo, Teresópolis, RJ”. (10/2005) 

 XI Simpósio de Geografia Física - São Paulo, SP (09/2005) 

 Encontro Nacional de Estudantes de Geografia – ENEG - Salvador, BA (02/2005) 

 XXVI Jornada de Iniciação Científica da UFRJ  
 Tema do Trabalho: “Avaliação Geográfica da Gestão de Resíduos Sólidos no Rio de Janeiro” (2004) 

 XI Seminário Fluminense de Indicadores: “Meio ambiente e desenvolvimento sustentável” Fundação CIDE (2004) 
 
Idiomas: 
 

 Português 

 Inglês 

 Espanhol 
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CURRICULUM  VITAE 
 
Nome: SILVIO DE OLIVEIRA 
Natural: Fortaleza – Ce.  
Profissão: Meteorologia ambiental. 
CREA-SP:   94.850 / D. 
 
Instrução Superior 
 

 UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Graduação em Meteorologia –BSc.;  

 INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, Mestrado em Ciência Espacial – MSc.;  

 Universidade de São Paulo, Doutorando em Ciências Atmosféricas,(Concluindo);  

 Universidade do Texas A & M- Especialização em Engenharia Ambiental;  

 Centre de Recherches em Physique de L’Environnement, D’Etudes des Telecomunications - Paris, France, 
Treinamento em turbulência atmosférica ; 

 CETESB e Outras Entidades nacionais e internacionais - Diversos Cursos de Especialização   
     em clima e poluição do ar e água . CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental)  
 

2 ASSOCIAÇÕES TÉCNICAS  E PROFISSIONAIS 
 

 CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia  de São Paulo -  

 ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - membro 

 SBMET - Sociedade Brasileira de Meteorologia - Membro 

 RBMET - Revista Brasileira de Meteorologia, Editor Responsável      

 REVISTA  da UnG Univers. de Guarulhos - Membro do Conselho Científico e Consultivo.  
 

 A&WMA - Air & Waste Management Association -  Presidente a partir de maio/2000. 
    - Pittsburgh U.S.A. , Organização Americana líder Mundial  no Campo do              
      controle da poluição  e gerenciamento Ambiental (Água, Ar, Resíduos, Riscos e Solo) .  
 

3 QUALIFICAÇÃO 
 

 Diretor da Empresa SECA - Sistema de Estudos Climáticos e Ambientais S/C Ltda.  
                  a partir de maio de 1995 até o presente.   

 Gerente do Departamento de Qualidade Ambiental da CETESB - SP - 1976/1995. 

 Diretor do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET-  Ministério da Agricultura - jul/86 a 
                  mar/90. 

 Analista  Ambiental  da- Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo - abr/1991 a    
                  jul/1992.  

 Chefe da Divisão de Modelagem, Estatística e Meteorologia  da CETESB - jul/79 a jun/1986 

 Professor  Visitante de Micrometeorologia Ambiental  -  IAG/USP - 1981 a  1995. 

 Professor de Clima Urbano da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, mar/1993 até o 
                   presente. 

 Professor  Visitante de Meteorologia e Dispersão de Poluentes - Fac. Saúde Pública/USP, 
                    mar/1986 até o presente. 

 Professor do Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP - Curso AI-018 
                      Meteorologia para o controle da Poluição do ar- janeiro/1999 até o presente.  

 Professor da Faculdade de Engenharia e Industrial – FEI-SP., – Disciplina GMAI-                     
                     Gestão  e Meio  Ambiente Industrial  e Poluição do Ar – março/2000 até o presente.  

 Professor do Curso Clima e Dispersão de Poluentes  de Fontes Industriais da ABES – Associação   
                     Brasileira  de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo.    

 Assistente de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE - jan/76 a junho/76. 

 Conselheiro do CREA-SP, câmara de especializada de agronomia - dez/91 até o presente. 

 Conselheiro do CONFEA-Brasília, dez/1991 a dez/1995. 

 Consultor de Meio Ambiente, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA até dez/98. 
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 Consultor da CETREL S.A.  Empresa de Proteção Ambiental, Camaçari – Bahia, de maio/95 até o     
                     presente 

 Consultor da FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, até maio de 1997. 

 Consultor de diversas empresas privadas e públicas, atuantes na área de meio ambiente e clima. 

 Consultor Permanente da BR-PETROBRAS ( Sete Refinarias ) e do CENPES, a partir de   
                       maio/1997 até o presente.  
 
 
Trabalhos Publicados Recentes 
 
 - Mais de 100  trabalhos publicados entre artigos científicos, projetos de  estudos  
             e relatórios técnicos  nacionais e internacionais relacionados com o controle Ambiental.   
  - Os mais recentes  Trabalhos são: 
  

OLIVEIRA S. De and et al.,  – “Offshore Atmospheric Dispersion in Campos Basin, Rio de Janeiro, Using 
AERMOD and ISC-PRIME “ – For Presentation in A&WMA 94th Annual Conference & Exhibition, June 24-28, 
2001: An Environmental Odyssey Orange County Convention Center, Orlando, Florida.   

 
OLIVEIRA S. De – “A Comparative Study Between the  Measured and Calculated Standard Deviation Wind 
Direction in Paulínia Oil Refinery-REPLAN “. 91st Annual Meeting and Exibition of the  Air & Waste Mangement 
Association, in San Diego, California   USA, June 14-18, 1998.  
 
OLIVEIRA S., at al – Influence of El Niño on the Air Quality and Meteorology, Detected by    the Air Monitoring 
Network at the Camaçari Petrochemical Complex. International Synposium on Management and Operation of 
Environmental Control Systems in the Chemical and Petrochemical Industry. Salvador Bahia, Brazil – 
November 24-27, 1998.    

4  
 
 

5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 Na CETESB - Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - 1976 a 1995. 
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL 
 

- Coordenador da comissão de licitação internacional para aquisição dos  Equipamentos                            
            ( recursos do Banco Mundial ) para instalação da nova Rede Telemétrica de Monitoramento da 
             Qualidade do Ar da CETESB – janeiro/1993 – dezembro/1994.  

 
- Coordenou ações de medição da qualidade ambiental durante a Operação Inverno da 

CETESB, Através da Rede Automática da Qualidade do Ar e Meteorologia-1992/94  
 

- Desenvolveu estudos sobre condições meteorológicas críticas, que serviu de base  para  definir o 
período   
            da operação inverno na CETESB. 

 
- Representante da CETESB na Comissão mista de Licitação Internacional  para  aquisição  de   
            software e hardware para o Monitoramento Ambiental de São Paulo, da Secretaria da 
            Ciência e  Tecnologia e  Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado  de  São Paulo, 
            1993-94. 
 
- Projetou, implantou e operou  o primeiro centro de previsão meteorológica aplicado  no  controle da 
             poluição do ar da CETESB, para o Estado de São Paulo..  
 
- Coordenou o  experimento microclimático com a participação do Instituto Astronômico e 
            Geofísico da Universidade de São Paulo, no município de Cubatão  para o programa da 
            CETESB de   controle de poluição do ar em  Cubatão; 
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- Lecionou durante mais de 10 anos  cursos sobre o uso da meteorologia no controle da poluição  e  
            aplicação de modelagem matemática de dispersão atmosférica; 
 
- Coordenador do Módulo de Química do Projeto de Estudos Sobre Danos na Vegetação da Serra do Mar por    
            Poluição do Ar - Acordo Brasil  / Alemanha ( Univ. Hamburgo - CETESB ) agosto de 1993 a abril de 1995. 
 
- Membro do comitê MINFRA/GESP - Fórum de discussões sobre a bacia hidrográfica do Tietê Alto, como    
            representante da CETESB para assuntos de Diagnóstico de Qualidade Ambiental de Água; 
 
- Vice-presidente da Comissão Estadual de combate a Cólera, ligada ao  Programa  Estadual de   
            Vigilância da  Cólera da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo; 

                               
- Elaborou o Plano Diretor de Geoprocessamento da CETESB, para organizar todo perfil ambiental ( água, ar, 

solo, subsolo, resíduos sólidos, vegetação ) de São Paulo a partir de todos os dados  coletados pela  empresa; 
 
- Participação em Santiago do Projeto de Pesquisa Ambiental, a convite do Governo do Chile à  CETESB,   
            “Dispersion of Pollutant Experiment “, com apoio financeiro  da JICA, para determinar  as emissões   
             atmosféricas de chumbo por uma Fundição Estatal instalada na cidade de  Quintero, através do sistema    
             telemétrico.  Dezembro de 1993. 
 
- Intituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.  
 Participação no projeto DYMOS no Research Institut for Architecture and  Software 
            Technology  (GMD), Science Academy of Berlin  Germany,  dentro do convênio 
            Brasil/Alemanha/ IME-USP,  CNPq e a ABC ( Agência Brasileira de  Cooperação ), nov. a 
            dez.  de 1994. Objetivo,  Previsão Numérica  de concentrações de ozônio urbano. 
 
- Coordenador Geral do Relatório Técnico  Anual de Qualidade do Ar  no Estado  de São  Paulo - 
 CETESB       
            Edições: 1992/93; 
- Coordenação Técnica  do Relatório Anual de Qualidade das Águas no  Estado de São  Paulo -
 CETESB -   
            Edições 1992/93; 
- Coordenador Geral do Relatório Técnico Anual de Qualidade Ambiental do Estado de São  Paulo –  
            CETESB --Edições 1992/93; 
 Coordenador Geral do Relatório Técnico de Balneabilidade das Praias Paulistas - CETESB -  Edições 
             1992/93    

 

 Na Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SMA - 1991 a 1992. 
 
- Participação nos trabalhos de estruturação e organização do Departamento de 
  Avaliação  de  Impacto Ambiental  - DAIA; 
- Acompanhamento análise e aprovação dos Relatórios de Impacto Ambiental  
  submetidos/SMA; 
- Participação efetiva na avaliação  dos EIA’s e RIMA’s, nos capítulos relacionados   com o   
 meio físico, como a modelagem  matemática de simulação da  qualidade de  água, do ar e   
  clima 
- Membro do grupo de estudos para elaboração do Manual de Orientação, sobre       
  os critérios de  exigência de EIA/RIMA e roteiros para sua elaboração; 

 
CONSULTOR EM MEIO AMBIENTE 
  
Tem exercido trabalhos na área de consultoria ligados aos assuntos de gestão e controle  
ambiental nas principais empresas públicas e privadas tais como:  
  



 
 
 

 
 

Estudo de Impacto Ambiental  
Porto do Açu – Pátio Logístico e Operações Portuárias 
Abril, 2010 – Revisão 00 

10 - 70 

 

 PETROBRÁS - ( Consultor Permanente ) a partir de 07/1996 até o presente em Refinarias e Departamentos da 
PETROBRAS  prestando.  

 
 Refinaria Petroquímica de Paulínia - REPLAN 
   Paulínia - SP.     
   Curso: Meteorologia Para o Controle da Poluição do Ar. 
  -Projeto: Utilização de Radar Acústico  no Controle da Poluição do Ar  em Paulínia, início: abril        
                 de 1997;  término: maio de 1998. ;.  
 - Projeto: USINA TERMOELÉTRICA DO PLANALTO PAULISTA – TPP- Impacto na qualidade do ar  

por modelagem matemática na região de Paulínia. Outubro de 1999. 
 
Refinaria Petroquímica Landulpho Alves de Mataripe - RLAM  
 
    - Projeto: Elaboração de relatório de estudos sobre Potencial de Poluição do ar na região de  

      Mataripe – Ba., para dimensionamento da Rede Telemétrica de Qualidade do ar na zona de 
       influência     da Refinaria. Set/1998 a março/1999. 

 
    - Curso:  Controle  ambiental e Dispersão Atmosférica . 25 a 27/04/1997 - Mataripe- Bahia. 
       Consultoria: Avaliação de condições meteorológicas  para Dispersão de Poluentes,               
                  Elaboração Relatório meteorológico 1997 e janeiro e fevereiro de 1998. 
 
   -  Projeto:  Operação da rede de estações meteorológicas da Refinaria a partir 1997 até o presente.  
         Assesoria Técnica: Orientação no funcionamento da estação meteorológica 
                    automática da RLAM, 1997.  
 
    Projeto: USINA TERMOELÉTRICA  TERMOBAHIA – Simulação matemática das emissões das turbinas da    
                  usina sobre a área de influência no município de  Mataripe-Ba. Abril/2000 
 
    Meteorologia: - Processamento e análise dos dados microclimáticos das três estações meteorológicas 
                  da Refinaria para de dispersão, em cumprimento às exigências do órgão ambiental da 
                  Bahia –CRA.. a partir de 1998.  

 
   Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobrás - CENPES   Rio de Janeiro -RJ.  
 

Assessoria Técnica – Instalação de Modelo Matemático para Dispersão de Poluentes ISC-AERMOD – 
USEPA; 
Projeto: Simulação matemática de emissões de Flare em uma Plataforma móvel na Bacia de Campos–RJ. 
Período: Início em 28/06 a 12/2000.  

 Projeto: Estudo de Impacto na Qualidade do ar em Plataforma móvel nas Ilhas Cayman – Caribe.   
              Período: agosto de 2000. 
- Projeto: Estudos sobre Meteorologia e Oxidantes Fotoquímicos, Projeto MTBE, para REFAP, em Porto 

Alegre. Julho a setembro/1995. 
 
 
   Refinaria Alberto Pasqualine - REFAP 
   
 Canoas - Rio Grande do Sul  
   -Projeto: Influências  micrometeorológicas  no Monitoramento de Ozônio  na   
                Grande Porto Alegre; Outubro/1995 
 
   Refinaria Petroquímica de Betim  Minas Gerais –REGAP 
 
   - Projeto: Treinamento de uso operacional do modelo matemático ISCLT3, credenciado pela 
     EPA Environmental Protection Agency) e curso sobre Meteorologia para o Controle da       
     Poluição do Ar.  Período: Mês de março de 1997.  
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   - Projeto: USINA TERMOELÉTRICA DE IBIRITÉ -  Estudo de Impacto das emissões atmosféricas da Usina na     
                  área de influência sobre os municípios de Ibirité e Betim.  
     Período: Março de 2000.   
 
Refinaria Petroquímica REPAR  Araucária Paraná  
   - Projeto: Treinamento de uso operacional do modelo matemático ISCLT3, credenciado pela 
     EPA Environmental Protection Agency) e curso sobre Meteorologia para o Controle da       
     Poluição do Ar.  Período: Mês de agosto de 1998.  
 
5.1 REFINARIA PETROQUÍMICA REVAP  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  - SP.,   
 
   - Projeto: Treinamento de uso operacional do modelo matemático ISCST3-USEPA, credenciado pela 
                   EPA Environmental Protection Agency) e curso sobre Meteorologia para o Controle da       
                   Poluição do Ar.   
                  Período: Maio  de 1998.  
     
        Projeto: Modelagem matemática –  Consultoria técnica No Estudo de Dispersão Atmosférica para ampliação  
                 de uma Unidade de Processamento de Derivados de Propeno na linha de produção da Refinaria para       
                 obtenção de licenças de instalação e operação. 
                 Local: - São José dos Campos –SP.  
                 Período: abril  a Junho de 2000.                   
 

 AVENTIS CropScience do Brasil Ltda.  
     Projeto: Estudo de Dispersão Acidental de Partículas finas  (Herbicida-Isoxaflutole), na  

atmosfera para determinar a zona de influência no entorno da planta.  
Local:    Município de Portão – Rio Grande do Sul.  
Período:  Julho de 2000. 

 

 COPESUL - Companhia Petroquímica do Sul – Triunfo-RS .De  06/1996 até o presente. 
          Estudo: Análise do Campo do Vento para Seleção de locais para instalação de uma rede de       
                        Qualidade do Ar e meteorologia.  
          Período: julho de 2000 
 
         Projeto: Estudo de Impacto Ambiental de Ampliação da Capacidade Instalada da                          
         Local: COPESUL - Diagnóstico Ambiental da Área de Influência.  
      Período: Setembro - Outubro 1996.    
 
 
 
 
 

 ECONSULT-ERM - Estudos e Avaliações Ambientais Ltda. (Consultor permanente ) 
      Projeto: Estudo de Dispersão e Clima para Shell de Buenos Aires. Janeiro/97. 
 
      Projeto:  USINA TERMOELÉTRICA PIRATININGA - Caracterização climática e modelagem de   
                               dispersão de Poluentes para 
                               Período: setembro de 1997.  
 
      Projeto:  RAP - USINA  TERMOELÉTRICA  CARIOBA  – Caracterização Climática de Americana. 
                               Período:  abril de 2000 
 
     Projeto: Caracterização climática para dispersão de poluentes no município de São    
                              Francisco do Sul – Santa Catarina.    
       Período: Maio de 2000.  
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 JAAKO PÖYRY Engenharia Ltda. São Paulo, SP.,  Consultor Permanente, a partir de 1993 até o presente. ( 
Participando em vários projetos sobre Dispersão de Poluentes e Clima) 

    
Projeto: Diagnóstico Ambiental sobre os Centros de Inspeção e Manutenção  de Veículos no       
              Município de São Paulo. Setembro 1995. 

             Projeto: Estudo de Dispersão Atmosférica da Central de Cogeração da Baixada Santista – 
   Refinaria Presidente Bernardes RPBC. Janeiro 1999.  
 Projeto: Uso de Modelagem para dispersão Pol. -Usina Termolétrica Ibirité –Betim MG, 
                         fev/00 
 Projeto: Estudo de Dispersão  e Clima para a Usina Termobahia – Mataripe, BA., fev/00 
 Projeto: Estudo de Dispersão e Clima para a Usina Petroquímica União –SP., novemb/1999. 

    
Projetos – Estudo de Dispersão e Modelagem Matemática para:  

a) Termoelétrica  do Planalto Paulista  TPP – Paulínia SP., Dez/1999. 
b) Termoelétrica de Capuava Cogeração Ltda – Sto. André., fev/2000. 

 

 CEMA - Planejamento Ambiental Ltda., 1994 até o presente. (últimos projetos ) 
 

Projeto: Avaliação da Qualidade do Ar nas Pistas de Provas de Veículos da    
                               Volkswagen no Município de São Carlos . - Maio-1996. 

Projeto: Estudo de dispersão e medição da qualidade do ar, em S.J. dos Pinhais para  
                Instalação da Fábrica Audi -Vokswagen - Paraná. Fevereiro/Março de 1997. 

Projeto: Estudo de Dispersão de Odor para o Sistema de Tratamento e Disposição final de Resíduos           
                               Sólidos domiciliares, Prefeitura de Mogi das Cruzes, agosto - setembro /1997.  

Projeto: Estudo de Dispersão e Clima – Duplicação da Rod. Raposo Tavares. Fev/2000 
Projeto: Estudo de vazamento acidental, para Plataforma de petróleo Camamu Bahia –Petrobras. 

 
 

 PROTRAN – Engenharia  
 
       Projeto: RODOANEL -.Caracterização Climática Ambiental Preliminar da Grande São Paulo. 
                   Período: Primeiro trimestre de 2000.  
                   Local:  Grande São Paulo.   
 

 FUNDESPA - Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas -  
Consultor:  em projetos na área de atmosfera e oceano relacionados com avaliação de imapcto     
                   ambiental , a partir de  março /1999 

 Projeto: Estudo sobre varibilidade Climática para Projeto de ambiente costeiro do litoral Paulista.,  
                        – Janeiro/2000.  
 

 FEAM – Fundação Estadual do meio Ambiente do Estado de Minas Gerais  
     Curso:  Ministro Curso “Meteorologia Para o Controle de Poluição do Ar” 
     Período: 22 a 26/11/1999.  
     Carga Horária: 40 horas 
     Local: - Auditório Principal da FEAM – Belo Horizonte – MG.  

 
SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Consultor a partir de 1995          até o presente.  
 
 . Informações Técnicas Sobre o RADAR  ACÚSTICO  ( Acoustic Sounder )                      
              Para Medição  da Inversão Térmica; Relatório Técnico. Abril -1996. 

. Sugestões Sobre Metodologias de Medição da Qualidade do Ar,                    
   Precauções e Operação de Equipamentos; Relatório Técnico . Maio - 1996.  

 . Uma Metodologia Para Simulação de Trajetórias de Nuvens Produzidas     
               Para Análise de Riscos de Vazamentos de  Produtos Perigosos ( Relatório de Projeto ); 
 . Avaliação da Qualidade do Ar no Córrego Franquinho em Termos de  
   Material Particulado - PROCAV II, Auditoria Ambiental; Relatório 
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   Técnico, julho/1996. 
  . Diagnóstico da Qualidade Ambiental na Região  da Zona Leste - São  
    Paulo. Relatório Técnico. Outubro de  1996. 
 
FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo 
 
 . Desenvolveu trabalhos de projetos de pesquisa  com a equipe do        
              Laboratório de Previsão Númerica do Tempo, via INTERNET, do      
              Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto          
              Astronômico e Geofísico da  Universidade de São Paulo.  
   (Consultor  a partir de maio/ 1995 a maio/1997.) 
 

  Na CETREL S.A. Empresa de Proteção Ambiental - Camaçari –Bahia - ( Consultor ) 
             Projeto:  Aferição dos dados de qualidade do ar e meteorologia da rede telemétrica           

                  do Pólo Petroquímico de  Camaçari/1994. 
 Projetos: - Elaboração dos   Relatórios  anual de Qualidade do ar e Clima do Pólo Petroquímico de  
       Camaçari de 1995, 1996, 1997     

          - Estudo de Dispersão para Instalação da rede de Qualidade do Ar da Refinaria Landulpho 
   Alves e processamento de Inversão Térmica com o Radar Acústico.  

Período: Setembro de 1999. 
 

 Companhia Vale do Rio Doce –CVRD – Consultor permanente – a partir de jul/1998.  
      
      Principais atividades: 

a) Vitória – ES – Assessor permanente do Departamento de meio ambiente; 
b) Itabira – MG- Recuperação do monitor beta automático para medição do material 

pariculado; Nov-Dez/1998) 
c) São Luís – Ma – Simulação matemática de dispersão atmosférica para o Estudo de 

Impacto Ambiental de Instalação de um Alto Forno. ( out/98) 
 
CONGRESSOS,  SEMINÁRIOS E CURSOS 
 
- Título: Workshop-Impacto dos Combustíveis na Qualidade do Ar. 
- Organização: Centro de Pesquisa da Petrobrás - CENPES 
- Local: Refinaria Alberto Pasqualine - Porto Alegre - RGS.  
- Data: 03  05-09-96. ( Apresentação técnica ).    
 
- Apresentou o  Curso Seminários de “ Micrometeorologia/Turbulência para simulação  de 
      núvens  produzidas  por vazamentos de produtos perigosos  “,   na  Secretaria do Verde e 
      do Meio  Ambiente de 13 a 17 de maio/1996. ( desenvolveu apostila e apresentou o curso ) 
 
- Membro da equipe organizadora  do  I  Workshop - “  The  LIDAR:  A Remote     Sensing Technique Applied to  

Air Pollution  Measurements “, na  Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de 24 a 26 de abril    de  1996. 
 

- Título: Simpósio sobre a Proteção Ambiental  
 
- Participação: Expositor do Projeto DYMOS, Brasil/Alemanha;  
- Local: Feira Brasil-Alemanha de Tecnologia para o Mercosul - FEBRAL 
- Apoio: Confederação da Indústria Alemã; Associação Técnica Brasil- 
- -Alemanha; Câmara de Comércio Brasil-Alemanha.   
-     Data: 29 novembro de 1995. ( Expo-Center Norte, São Paulo. ) 

 
- Título: 91st Annual Meeting and Exibition of the  Air & Waste Mangement Association, A&WMA 
- Participação: Apresentação técnica  
- Local:      in San Diego, California CA - USA,. 
- Apoio: BR-Petrobras – Refinaria de Paulínia – REPLAN 
- Data: June 14-18, 1998 
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- Título: International Symposium on Management and Operation of Environmental Control Systems in  the Chemical 

and Petrochemical Industry. International Association On Water Quality –IAWQ.  
- Participação: Apresentação técnica 
- Local: Salvador, Bahia. 
- Apoio: CETREL S.  A. e BR- Petrobras – Refinaria Landulpho Alves de Mataripe – RLAM  
- Data: November 24-27, 1998.    
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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: 

40979 

CPF/CNPJ: 

228.026.817-53 

Emitido em: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  
  SILVIO DE OLIVEIRA  
  RUA COSTA CARVALHO 403 APT. 203  
  ALTO DE PINHEIROS  
  SAO PAULO/SP  
  05429-130  

Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Controle da Poluição 
  Qualidade do Ar 

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 
 

r4pp.y36u.i9lp.d8su 
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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 
 
5.2 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 

 
5.3 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 
 

5.4 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)  
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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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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

 

Nr. de Cadastro: 

247633 

CPF/CNPJ: 

027.433.537-91 

Emitido em: 

16/04/2010 

Válido até: 

16/07/2010 

Nome/Razão Social/Endereço  

  VICTORIA VALLI BRAILE  

  RUA GAL. IVAN RAPOSO 299  

  BARRA DA TIJUCA  

  RIO DE JANEIRO/RJ  

  22621-040  

Este certificado comprova a regularidade no 

 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

  Auditoria Ambiental 

  Educação Ambiental 

  Gestão Ambiental 

  Controle da Poluição 

  Qualidade do Ar 

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 

 

e3z1.3l2f.zi6p.88lz 
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CURRICULUM VITAE 
 
Nome: VIRGINIA MARTINS MACHADO 

Registro Profissional: CREA-RJ 52.720/D 

Data de Nascimento: 22 de março de 1956 

Nacionalidade: brasileira 

Cadastro Técnico Ambiental IBAMA: 224.268 

 
 
Formação Profissional: 

 Graduação em Engenharia Civil, especialização em Estruturas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. (1980)  

 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 (09/2006). 

 Curso de Extensão Exploração e Produção de Petróleo no Mar – UFRJ / Pró-Reitoria de Extensão (09 a 10/2006). 

 Curso de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA – IAB (06/2004). 

 Diversos cursos de especialização na área de informática para micro e mainframe. 
 
Experiência Profissional 
 
Trabalhos Desenvolvidos na Área Ambiental: 
 
ECOLOGUS ENGENHARIA  CONSULTIVA LTDA. (1997 até a presente data): 
 Para o empreendimento da LLX Açu Operações Portuárias S/A no Porto do Açu (desde 09/2008): 

 Coordenação técnica do EIA/RIMA (01/2009); 
 Participação do evento e da equipe técnica de planejamento e preparação da Audiência Pública (06/09); 
 Elaboração de Respostas a Pareceres técnicos para IBAMA, INEA/DILAM e Prefeitura de São João da Barra 

(06/09); 
 Coordenação técnica do Plano Básico Ambiental (out/09) dando subsídio à emissão da Licença de Instalação;  
 Coordenação técnica de estudos complementares ao processo de licenciamento ambiental. 

 Para o empreendimento da LLX Minas Rio Logística S/A no Porto do Açu (desde 09/2007): 
 Coordenação adjunta na implementação do Programa de Gestão Ambiental; 
 Supervisão ambiental na implementação do Programa de Fiscalização da Dragagem (desde 03/2008); 
 Coordenação técnica e emissão dos estudos - Relatório Ambiental Simplificado - RAS (05/2008) e Relatório de 

Complementação ao RAS (10/2008), 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 (09/2008); 

 Elaboração do estudo para atendimento à condicionante da Licença de Instalação no que concerne à alteração 
de projeto (09/2008). 

 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 (07/2007).  

 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 04/2007). 

 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 (04/2007), 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 (09/2006 e 04/2007). 

 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 (12/2006). 
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 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 (09/2006). 

 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 (09/2006). 

 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 (08/2006). 

 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  (08/2006). 

 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 (03/2006). 

 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 (01/2006). 

 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 (10/2005). 

 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 Company (07/2005). 

 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 (12/2005). 

 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 (06/2005);  
 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 (03/2005); 

 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. (02/2005); 

 interligação do poço produtor VD-PS1, a UEP P-27, localizada no Campo de Voador, Bacia de Campos 
(02/2005); 

 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 (02/2005); 

 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 (01/2005); 

 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 
(01/2005). 

 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). 
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 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 Publico, 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); 

 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). 
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 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). 

 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 
georrefenciados, 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 
georrefenciados, 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). 

 
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: 
 

 Português: língua nativa 

 Inglês: Bom 

 Francês: regular 
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