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Instalação do Terminal Aquaviário da Ilha
Comprida,
Adaptações
do
Terminal
Aquaviário da Ilha Redonda e Dutos de
GLP na Baía de Guanabara.

1. O PROJETO GLP

1.1. Apresentação
O empreendimento “Instalações do Terminal da Ilha Comprida, Adaptações do Terminal
Aquaviário da Ilha Redonda e Dutos de GLP na Baía de Guanabara", aqui chamado
simplesmente de Projeto GLP, faz parte do Plano de Antecipação da Produção de Gás
(Plangas) do Governo Federal. Esse Plano foi criado pelo Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), devido a situação atual instável em que se encontra o setor de gás
nacional, com o objetivo de diminuir os riscos associados ao fornecimento de gás da Bolívia.
Portanto, trata-se de um esforço nacional para antecipar projetos de produção de gás
natural na Região Sudeste. Esse esforço está alinhado ao Plano de Negócios 2007-2011 da
Petrobras, que envolve as áreas de Exploração e Produção (E&P), Gás e Energia e
Abastecimento, além da Engenharia, CENPES e Transpetro.
O objetivo do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é apresentar as informações
necessárias ao público interessado, para que se possa fazer um debate amplo, que permita
compreender melhor as relações existentes entre a implantação e operação do Projeto GLP
e a região que está sob influência do mesmo. Além disso, o RIMA também tem como
objetivo informar quais são os riscos e os impactos dessas atividades, e as ações e projetos
que a Petrobras realizará para prevenir, diminuir, controlar e monitorar os riscos e impactos
identificados.
Atendendo à legislação ambiental brasileira, a Petrobras realizou um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) onde são apresentados, com o devido embasamento técnico, as
características das atividades pretendidas, o diagnóstico socioambiental da área de
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influência, a análise dos impactos das atividades e as medidas a serem tomadas para
prevenir e minimizar esses impactos.
Aqueles que desejarem maiores informações técnicas relacionadas à atividade deverão
consultar o EIA1, que se encontra disponível nas seguintes instituições:


Prefeituras e Câmaras Municipais do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e
Magé;



Comissão de Controle Ambiental e da Defesa Civil da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (ALERJ);



Ministério Público Estadual e Federal;



Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA);



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);



Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA);



Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA);



Capitania dos Portos;



Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF); e



Comitê da Bacia da Baía de Guanabara.

1.2. Objetivo
A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras tem como objetivo efetuar a instalação do novo
Terminal Aquaviário da Ilha Comprida, assim como adaptações no Terminal Aquaviário de
Ilha Redonda existente, visando o aumento da sua capacidade de escoamento de GLP.
Também faz parte desse empreendimento a instalação de dois dutos de interligação com a
Refinaria de Duque de Caxias (REDUC). As instalações do Terminal da Ilha Comprida
permitirão o armazenamento e o escoamento, através de navios, do GLP produzido nas
unidades de processamento do Terminal de Cabiúnas (TECAB) e da REDUC, a partir do
processamento do gás natural dos campos da Bacia de Campos. Desta forma, será possível
disponibilizar o GLP para as demais regiões do Brasil e ainda exportar os excedentes.

1

O RIMA também poderá ser acessado pela internet através das homepages da Petrobras e FEEMA.
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2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Denominação Oficial do Empreendimento
“Implantação do Terminal Aquaviário da Ilha Comprida, Adaptações no Terminal Aquaviário
da Ilha Redonda e Instalação de respectivos dutos de escoamento de GLP até a Refinaria
Duque de Caxias (REDUC)”.

2.2. Empreendedor
Nome: Petróleo Brasileiro S.A. ― Petrobras
Endereço: Ilha Redonda, s/n. Baía de Guanabara. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.531-540
Telefone/Fax: (21) 2467-9910/2467-9913
Representante Legal: Fernando Pereira dos Santos Filho
Endereço: Rua Chapot Prevost, 200. Ilha do Governador. Rio de Janeiro/RJ
E-mail: pereirafilho@petrobras.com.br
Telefone/Fax: (21) 2467-9910/2467-9913
Representante Legal: Milton Vasconcellos de Lacerda
Endereço: Av. República do Chile, 65 Sala 2201B. Centro. Rio de Janeiro/RJ
Telefone/Fax: (21) 3224-1553/3224-1392
E-mail: milton@petrobras.com.br
Contato: Geraldo Adriano Teixeira
Endereço: Av. República do Chile, 65 Sala 2201B. Centro. Rio de Janeiro/RJ
Telefone/Fax: (21) 3224-1604/3224-1392
E-mail: adrianoteixeira@petrobras.com.br

2.3. Empresa Consultora
Nome: MINERAL Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
CNPJ: 02.761.715/0001-92
Registro Legal: CREA-SP: 0490215
Endereço: Rua Mourato Coelho, 90. São Paulo/SP. CEP: 05417-000
Telefone/Fax: (11) 3085-5665
Representante Legal e Contato: Marcos Eduardo Zabini
Endereço: Rua Mourato Coelho, 90. São Paulo/SP. CEP: 05417-000
Telefone/Fax: (11) 3085-5665
E-mail: mezabini@mineral.eng.br
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3. O EMPREENDIMENTO NA BAÍA DA GUANABARA

3.1. Cronograma de Execução do Projeto
O Projeto GLP terá duração total prevista para a construção e montagem de
aproximadamente 18 meses (1 ano e meio), conforme cronograma a seguir:

Cronograma de desenvolvimento do projeto
Atividades

2007

2008

2009

Licenciamento Ambiental
Projeto Básico
Suprimentos
Detalhamento, construção e montagem
Condicionamento e pré-operação
Operação

3.2. Infra-estruturas do Projeto
3.2.1. Descrição Geral
O processo de escoamento de GLP consiste basicamente de recebimento, armazenamento
em esferas, secagem (remoção da umidade), refrigeração, armazenamento em tanques e
esferas e transferência para navios.
Para o armazenamento e o escoamento de GLP produzido no TECAB e na REDUC, além
de instalações de apoio, são necessárias algumas estruturas básicas conforme abaixo
descritas:

•

Sistema de recebimento de GLP através de dutos;

•

Sistemas de armazenamento de GLP pressurizado e refrigerado através tanques
refrigerados e esferas;

•

Sistemas de Refrigeração e Secagem de GLP;

•

Sistema de transferência de GLP para navios pressurizados, semi-refrigerados e
refrigerados (bombas e linhas);
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•

Sistema de transferência de GLP de navios pressurizados, semi-refrigerados e
refrigerados para o sistema de armazenamento (bombas e linhas);

•

Cais para atracação dos navios de GLP.

Estas mesmas estruturas já existem no Terminal da Ilha Redonda e serão implantadas na
Ilha Comprida de forma que o GLP possa ser escoado pelos dois terminais conjuntamente e
possam compartilhar suas estruturas de apoio existentes e futuras.

3.2.2. Terminal da Ilha Redonda
O Terminal da Ilha Redonda existente está localizado na Ilha Redonda no interior da Baía de
Guanabara, Município do Rio de Janeiro. Este terminal atualmente realiza, através das suas
estruturas, o recebimento e armazenamento de GLP vindo da REDUC e o seu
carregamento para navios tanque e ainda recebe GLP butadieno e propeno destes navios e
faz a transferência a REDUC.

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - Petrobras
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Terminal da Ilha Redonda

Instalações do Terminal da Ilha Redonda

Esfera

Tanques

As instalações e estruturas atualmente existentes no Terminal da Ilha Redonda serão
adequadas com melhorias e facilidades operacionais para comportarem as necessidades
relacionadas ao Projeto GLP.

3.2.3. Terminal da Ilha Comprida
A Ilha Comprida está localizada no interior da Baía de Guanabara, Município do Rio de
Janeiro, a aproximadamente 300 metros a sudoeste do Terminal da Ilha Redonda.
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Ilha Comprida

Nesta ilha será implantado o Terminal Aquaviário da Ilha Comprida com estruturas similares
às já existentes na Terminal da Ilha Redonda.

Arranjo das estruturas dos Terminais da Ilha Comprida e da Ilha Redonda

3.2.4. Dutos de GLP
Serão instalados 2 (dois) dutos, um de 8” e outro de 12” com aproximadamente 20,5 km de
extensão cada, entre a REDUC e o Terminal da Ilha Redonda para as transferências de
GLP, propeno e butadieno. O Terminal da Ilha Redonda estará interligado ao Terminal da
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - Petrobras
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Ilha Comprida através de uma ponte de acesso na qual também passarão as linhas de
transferência.
O traçado dos dutos possuirá um trecho submarino e outro terrestre.

•

Trecho Submarino

O traçado no trecho submarino (Baía de Guanabara) tem início no Terminal da Ilha
Redonda, percorrendo uma extensão de aproximadamente 13,5 km, até chegar à praia de
Ipiranga (Bairro Ipiranga), Município de Magé. Os dutos serão enterrados.

•

Trecho Terrestre

O traçado no trecho terrestre é de aproximadamente 7 km e tem início na praia de Ipiranga
(Magé) até a REDUC, no Município de Duque de Caxias. Será necessária a abertura de
faixa nova nos primeiros 2,2 km e ampliação de faixas existentes no trecho restante.

Traçado dutos dutos – trechos submarino e terrestre
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3.2.5. Fase Antecipada
Em função do curto prazo para a conclusão total do empreendimento e atendimento às
metas do Plangas, foi considerada uma Fase Antecipada onde serão construídos os novos
dutos de 8 e 12”, as esferas, a estação de bombeamento de GLP pressurizado e do cais na
Ilha Comprida. Essa fase permitirá o recebimento, o armazenamento e o carregamento do
GLP pressurizado em navios pressurizados ou semi-refrigerados, tanto no Terminal daa Ilha
Redonda como no futuro Terminal Ilha Comprida.
Nesta fase ainda serão necessárias as estruturas de apoio, como por exemplo, a ponte de
acesso para o compartilhamento operacional e logístico entre os terminais.

3.3. Geração e Manutenção de Empregos
É esperado que a mão-de-obra especializada necessária para o Projeto GLP seja
selecionada com base no banco de dados do Programa de Mobilização da Indústria
Nacional do Petróleo e Gás (PROMINP). Este programa tem como objetivo o fortalecimento
da indústria nacional de bens e serviços na área de petróleo e gás. A Petrobras, sempre que
possível, dará prioridade ao aproveitamento da mão-de-obra local, incluindo uma equipe
específica para a gestão ambiental2 do empreendimento durante a construção da obra.

3.3.1. Fase de Implantação
D

Terminais Aquaviários da Ilha Redonda e da Ilha Comprida

Para a implantação dos Terminais Aquaviários está prevista a utilização de 650 funcionários,
no pico de obra.
D

Dutos de GLP – trecho submarino

Para a instalação dos dutos de GLP no trecho submarino considera-se um número médio
total de 220 colaboradores, sendo parte nas frentes de serviço e parte nos canteiros e na
administração da obra.

2

A Gestão Ambiental é conseqüência natural da evolução do pensamento da humanidade em relação à utilização dos recursos
naturais de um modo mais sábio, onde se deve retirar apenas o que pode ser reposto ou caso isto não seja possível, devese, no mínimo, recuperar a degradação ambiental causada.
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D

Dutos de GLP – trecho terrestre

Para a instalação dos dutos de GLP no trecho terrestre estima-se que a mão-de-obra
necessária seja da ordem de 400 pessoas, no pico da obra.

3.3.2. Fase de Operação
D

Terminais Aquaviários da Ilha Redonda e da Ilha Comprida

Atualmente, são empregadas 165 pessoas na operação no Terminal da Ilha Redonda,
sendo 56 do quadro próprio da Petrobras e 109 contratados. Futuramente, com a instalação
do Terminal da Ilha Comprida e adaptações do Terminal da Ilha Redonda serão necessárias
231 pessoas, sendo 92 da Petrobras e 139 contratadas.

3.4. Construção e Montagem
Todos os pontos notáveis3 identificados ao longo do traçado dos dutos serão alvos de
cuidados especiais durante a construção. Esses cuidados estão apresentados em um
documento chamado de Programa Ambiental para a Construção (PAC) que apresenta os
procedimentos ambientais a serem seguidos pelas empreiteiras responsáveis pela
implantação do empreendimento.
O PAC 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 o controle das diversas atividades geradoras
de poluição durante a construção do Projeto GLP.

3.4.1. Terminais das Ilhas Redonda e Comprida
A implantação do Terminal da Ilha Comprida e as adaptações do Terminal da Ilha Redonda
serão executadas em três etapas, a saber:

3

Estruturas relevantes, pontos de referência.
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1ª Etapa: Construção dos acessos à Ilha Comprida e limpeza da área.
Serão construídos os acessos (rampa de acesso, cais de apoio, ponte de acesso) para a
chegada dos materiais, equipamentos e trabalhadores. Será realizada ainda a liberação da
área para os serviços de terraplenagem.

2ª Etapa: Terraplenagem, bases e fundações.
Serão realizados os serviços de limpeza do terreno, remoção das estruturas existentes
(bases de antigos tanques, estruturas prediais abandonadas, etc) e a execução dos serviços
de terraplenagem e arruamento preparando a superfície da ilha para implantação dos
canteiros das empreiteiras, e para a execução das fundações e bases dos equipamentos e
instalações principais.

Estruturas e construções existentes na Ilha Comprida

3ª Etapa: Construção e Montagem.
Consistirá na construção e montagem propriamente ditas, quando serão executadas as
construções civis, instalações elétricas, instrumentação/automação e a montagem dos
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equipamentos rotativos e estacionários, sistema de secagem e refrigeração e montagem
dos demais conjuntos necessários à operação do sistema.

3.4.2. Dutos de GLP
Existem diferenças nos procedimentos de construção e montagem dos dutos de GLP entre
o trecho submarino e terrestre, conforme apresentada abaixo:

D

Trecho Submarino

A instalação do trecho submarino do duto se dará em seis fases básicas:

1ª Fase: Construção e montagem dos tramos de dutos.
No canteiro de obras, cada seção dos dutos serão soldados formando tramos de
aproximadamente 1000m, também chamados de strings.

Canteiro de obras mostrando a cabine de soldagem dos tramos

2ª Fase: Arraste para a área de armazenamento de tramos, soldagem de superfície
arraste e posicionamento dos tramos iniciais.
Esses tramos serão posicionados na Baía de Guanabara através de bóias. Um navio
reboque fará o arraste dos mesmos até a proximidade de lançamento por rebocadores de
pequeno porte.
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Arraste dos tramos do cais para a proximidade de lançamento

Os dois primeiros tramos que serão posicionados na vala na praia de Ipiranga são
interligados (soldados) um ao outro.

Extremidade do tramo sendo posicionado para realização da interligação (soldagem)

Com o auxílio de uma Base Guincho (instrumento responsável pela colocação dos dutos
submarinhos na praia) e rebocadores esses tramos são posicionados na vala e então
liberadas as bóias de flutuação.

Soldagem dos tramos

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - Petrobras

Base Guincho
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Esse procedimento de arraste e lançamento ocorrerá diversas vezes até que as
extremidades

do

tramos

cheguem

à

Ilha

Redonda.

Cada

tramo

lançado

será

momentaneamente abandonado ao fundo da Baía e soldado ao próximo posteriormente.

3ª Fase: Montagem, arrastre, lançamento na diretriz e execução das interligações na
superfície.
O terceiro tramo a seguir é rebocado até a extremidade do segundo tramo, posicionado na
diretriz de projeto e interligado ao segundo tramo através de interligação de superfície com o
auxílio da balsa de interligação. Após a interligação o tramo é posicionado no leito marinho
em operação análoga à descrita acima e assim sucessivamente até o final do lançamento.

4ª Fase: Enterramento dos dutos.
A cobertura ou enterramento dos dutos será executado por dois métodos, em função do
trecho a ser trabalhado, seja ele próximo à praia de Ipiranga ou distante dela, no trecho
submarino da Baía da Guanabara.
• Próximo a Praia de Ipiranga
Será realizada a abertura de uma vala na planície lamosa da praia de Ipiranga visando o
recebimento dos dois primeiros tramos, mediante a utilização de escavadeira, com
disposição do material removido (tombo) ao longo das laterais da vala. A vala terá
aproximadamente 1 metro de profundidade, 6,0m de largura e 2.000m de comprimento.
Após a disposição dos dutos no fundo da vala, essa será recoberta com o material.

Planície de maré (lamosa) da praia de
Ipiranga.

16 / 83

Escavadeira em operação de abertura de
vala.
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• Na porção submarina da Baía de Guanabara
O enterramento dos dutos será efetuado através de um equipamento chamado de Trenching
Machine, uma escavadora cujo fundamento operacional consiste no rebaixamento da
profundidade do leito marinho onde os dutos estão dispostos.
Esse equipamento utiliza desfragmentadores de rocha, jateamento de água com alta
pressão (hidrojateamento) e bombas de sucção para a abertura da vala. A Trenching
Machine se deslocará ao longo dos dutos a serem rebaixados, mediante reboque feito por
embarcações de apoio.

Vista dos apoios e fragmentadores e a Trenching machine iniciando operação.

5ª Fase: Limpeza, calibração e enchimento.
Os dutos serão limpos através da passagem de dispositivos chamados de pigs (pig
espuma). Esses efetuarão a remoção dos detritos e resíduos acumulados no interior dos
dutos até 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 a verificação da integridade dos dutos, será utilizado um pig espuma funcionando
como interface para a colocação de fluido para teste hidrostático, sendo então feito o
enchimento.

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - Petrobras
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Tipos de pigs utilizados para limpeza dos dutos.

6ª Fase: Teste hidrostático.
O teste hidrostático consiste na operação que garantirá a integridade estrutural dos dutos,
consistindo na pressurização dos dutos a uma pressão superior à pressão de projeto,
realizada com fluido hidrostático. O fluido de teste hidrostático detectará possíveis
vazamentos ou falhas ocorridas durante a instalação/conexão dos dutos e para tanto,
deverá conter um corante, solução de fluoresceína 20%, na dosagem de 50 a 100 ppm.

D

Trecho Terrestre

A implantação do duto no trecho terrestre ocorrerá em quatro fases básicas:

1ª Fase: Abertura e limpeza da faixa
A abertura da faixa será feita por escavação mecanizada através do uso de retroescavadora
de comando hidráulico, dotada de caçamba retroescavadora. Melhorias dessas faixas
deverão ser feitas, como também dos acessos existentes.

Abertura da Vala
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Foi identificada a necessidade de desmatamento (supressão) de algumas formações de
vegetação próximo ao rio Estrela. A supressão mencionada acima será feita mediante
autorização do órgão ambiental responsável. Todos os resíduos/efluentes gerados serão
removidos para destinação adequada.

2ª Fase: Montagem e instalação dos dutos
Os tubos após serem trazidos à área das valas serão perfilados (desfile), soldados e através
de equipamento específico (guincho tipo side boom) serão abaixados na vala.

Exemplo de desfile de tubos.

3ª Fase: Curvamento
O curvamento dos tubos, nos pontos assinalados pelo projeto, de forma a atender as
declividades do trajeto, será realizado em campo, através de curvamento a frio, feito com
equipamento específico (curvadeiras) e utilizando-se de tubulação com espessura de
parede determinada em projeto. Tal curvamento será feito de maneira controlada para evitar
deformações e geração de tensões no material.

4ª Fase: Soldagem
Com os tubos alinhados por meio de acoplamentos removíveis, os mesmos serão limpos e
inspecionados para a etapa de soldagem. Todos os dutos serão soldados em suas juntas,
sendo a soldagem executada em conformidade com norma específica. As soldas em toda a
sua circunferência serão inspecionadas e receberão teste de radiografia ou aplicação de
ultra-som, para verificação da qualidade da soldagem.

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - Petrobras
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Soldagem dos tubos.

5ª Fase: Revestimento de juntas, abaixamento da tubulação e cobertura da vala
Após a inspeção e liberação das juntas soldadas será realizado o revestimento anticorrosivo das mesmas pela aplicação de mantas específicas nos locais de solda. 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. Descida
a tubulação no fundo da vala a mesma será inspecionada visualmente para detecção de
eventuais defeitos nos dutos e no revestimento. 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.

Tipo de guincho usado.

20 / 83

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – Petrobras

6ª Fase: Estabilização e recomposição da pista
Após a montagem do duto e fechamento da vala, o terreno no entorno 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 da vegetação
rasteira. Os dispositivos do sistema de drenagem (canaletas transversais de interceptação,
canaletas longitudinais, saídas laterais, caixas de passagem, caixas de saída e dissipadores
de energia) pré-existentes, que foram afetados durante as obras serão refeitos ou
readequados.

Tipo de Recomposição da faixa

Além das etapas básicas acima, ainda são executados:

•

Instalação de complmentos;

•

Limpeza e inspeção de integridade;

•

Teste hidrostático;

•

Proteção e sinalização do duto; e

•

Serviços especiais e medidas de controle e segurança.

3.4.3. Canteiros de obra
Para construir todas estas estruturas do Projeto GLP serão utilizados canteiros de obras
para armazenamento de materiais e equipamentos, apoio operacional e administrativo das
obras, etc. Para as instalações de canteiros de obras, pátios de tubos (estaleiros), área de
perfilagem dos dutos, áreas para depósito de materiais e veículos, escritórios
administrativos e alojamentos, serão escolhidos preferencialmente locais em áreas urbanas,
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visando contar com boa logística4 de apoio às frentes de obra e minimizando eventuais
impactos ambientais.
A definição do local dos canteiros de obra será proposta pela empreiteira em locais que
causem o mínimo de impactos ao meio ambiente e às comunidades. Os locais propostos
deverão ser aprovados pelas Prefeituras Municipais, pela Petrobras e pelos órgãos
ambientais. Para tal, as empreiteiras deverão obter as devidas licenças ambientais.

3.5. Operação e Sistemas de Manutenção e Controle Ambiental
A construção e a operação do Projeto GLP baseiam-se em técnicas consagradas de
engenharia e obedecem a normas brasileiras e internacionais de segurança e de proteção
ambiental, além das diversas Normas da própria Petrobras.
Os Terminais e dutos de GLP serão continuamente monitorados pelo Sistema de Controle
Supervisório e de Aquisição de Dados (SCADA). Esse sistema verifica os dados de pressão,
temperatura, vazão, etc., a partir dos quais o controle operacional é realizado. Situações de
emergência também são identificadas por meio de alarmes que mostram eventuais
violações de limites máximos e mínimos fixados para cada parâmetro e indicam também o
local exato da ocorrência, permitindo corrigir imediatamente situações anormais.
Os programas integrantes do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) a ser implantado bem
como a manutenção dos sistemas de controle e monitoramento existentes garantirão a
segurança

e

a

qualidade

ambiental

do

empreendimento,

seguindo

as

Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a Diretriz Contratual de Saúde, Meio
Ambiente e Segurança para Terminais e dutos da Petrobras e a legislação ambiental. Estes
são procedimentos já existentes em unidades similares que já se encontram em operação.

4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Por estar localizado no Estado do Rio de Janeiro, o Projeto GLP está sendo licenciado pela
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), de acordo com as diretrizes
da Lei Estadual nº 1.356/88, que dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração,
4

A Logística é a área responsável por fornecer recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades
de uma empresa.
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análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. Cabe a esse órgão avaliar e
aprovar, ou não, o licenciamento ambiental, além de definir obrigações específicas.
O sistema jurídico brasileiro tem procurado harmonizar a proteção ambiental com o
desenvolvimento econômico. Assim, diversas são as leis, decretos, portarias, resoluções e
normas que deverão ser respeitadas e consideradas. A origem delas é a Lei nº 6.938/81,
que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, e objetiva “a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade de vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento socioeconômico”, constituindo, assim, a premissa básica a ser observada
na implantação e operação do Projeto GLP.

5. PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Na área de influência do empreendimento, os planos e programas governamentais, sejam
de âmbito federal, estadual e municipal, além dos não-governamentais não apresentam
incompatibilidade com a instalação e operação do Projeto GLP, bem como não foram
identificadas interferências significativas entre os mesmos.
De qualquer forma, levando-se em conta que as atividades petrolíferas são consideradas
potencialmente

poluidoras,

a

Petrobras

buscará

parcerias

com

as

instituições

governamentais e não-governamentais atuantes na região, no sentido de conciliar as
atividades com as intenções locais de desenvolvimento sustentável5.

6. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

6.1. Alternativas Locacionais
A análise de alternativas locacionais (ou de localização) é sempre uma etapa fundamental
para garantir que o empreendimento, em todas as suas etapas, ocorra de forma sustentável,
ou seja, respeitando o equilíbrio ambiental e socioeconômico da região onde será inserido.
Apresentamos a seguir as justificativas para a escolha das infra-estruturas do Projeto GLP:

5

É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações.
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6.1.1. Para os Terminais Aquaviários
Para tornar viável a ampliação das instalações da Ilha Redonda considerou-se a existência
das seguintes ilhas próximas: Ilha Comprida, do Ferro, de Jurubaíba e do Braço Forte.
Dentre as possibilidades, a utilização da Ilha Comprida foi a que apresentou as melhores
vantagens locacionais, bem como ambientais e técnicas quando comparada com as demais
ilhas ao redor, pois é a ilha mais próxima da Redonda, apresentando dimensão suficiente
para as novas instalações, bem como profundidade (calado) existente para construção de
um novo cais de atracação.

Ilhas no entorno do Terminal da Ilha Redonda

6.1.2. Para o Traçado dos Dutos de GLP
Para determinar a melhor alternativa do traçado dos dutos de GLP foram avaliadas três
diferentes possibilidades. As premissas e orientações na definição do traçado para a
minimização dos impactos foram:

•

Evitar os ecossistemas sensíveis sempre que possível;

•

Contornar as áreas e evitar a fragmentação de vegetação;

•

Utilizar a menor área necessária à supressão de vegetação (desmatamento);
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•

Atravessar as partes mais degradadas/antropizadas6;

•

Adotar um trajeto mais curto;

•

Utilizar técnicas construtivas que causem as mínimas perturbações na paisagem e no
funcionamento dos ecossistemas;

•

Utilizar faixas existentes ou em licenciamento de outros empreendimentos.

Para parte terrestre considerou-se como melhor traçado dos dutos (faixa nova), o que
permitisse a menor área de desmatamento de vegetação, optando sempre por locais com
maior grau de degradação humana (antropização). Também, de maneira a minimizar os
impactos de abertura de faixa, esse traçado será compartilhado, em parte, por uma faixa
onde já se encontram 4 dutos instalados (OSDUC I e II / GASDUC I e II).

6

Relativo às modificações provocadas pelo homem no meio ambiente.
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Alternativas do traçado dos dutos de GLP

Assim, para o traçado dos dutos submarinos, a alternativa escolhida foi a Alternativa 1.
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6.2. Alternativas Técnicas
As tecnologias de processamento, transporte e armazenamento do GLP serão as mesmas
já adotadas Terminal da Ilha Redonda, sendo internacionalmente reconhecidas como
adequadas, bem como em melhorias referentes aos requisitos de segurança, meio ambiente
e saúde. O Terminal da Ilha Redonda, mais recente instalação similar construída pela
Petrobras, apresenta resultados operacionais satisfatórios sob os pontos de vista técnico,
econômico e ambiental.

6.3. Alternativa da Não Instalação do Empreendimento
A não ampliação da capacidade do escoamento do GLP produzido no TECAB e REDUC
acarretará:

•

Dificuldade de desenvolvimento do segmento petroquímico com base nessa matéria
prima;

•

Comprometimento das metas do Plangas no Estado do Rio de Janeiro;

•

Não geração de emprego e renda pela não implantação e operação do empreendimento;

•

Não promoção de aumento de uso de combustível mais limpo ambientalmente;

•

Não promoção do desenvolvimento da economia no Estado do Rio de Janeiro.

7. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO INFLUENCIADA PELO PROJETO GLP

7.1. Áreas Influenciadas pelo Projeto GLP
Considerando-se as principais interferências do empreendimento e a sua repercussão nos
Meios Físico, Biótico e Socioeconômico foram definidas três áreas de estudo: Área
Diretamente Afetada (ADA); Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta
(AII), conforme tabela a seguir.
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Infra-estrutura

Dutos de GLP

Terminais

ADA

AID

Faixas de servidão nova e
existente, mais ampliações.

AII

Faixa de 800 metros, com

Faixa de 10km, sob a

400 metros de cada lado da

diretriz dos dutos, sendo

diretriz dos dutos.

5km de cada lado.

Ilha Comprida e locais de

Círculo com raio de 400

adequações no na Ilha

metros ao redor dos

Redonda.

terminais.

Círculo com raio de 5km
ao redor dos terminais.

Os ambientes afetados serão:
Ambientes Afetados
Meios
Físico e Biótico

Sócio-econômico
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ADA

AID

AII

Ambiente terrestre e estuarino da Baía de Guanabara
Todas as ocupações humanas e comunidades de

Municípios de Magé, Duque

pescadores (Magé, Duque de Caxias, Ilha do

de Caxias, Rio de Janeiro e

Governador e São Gonçalo) que utilizam essa faixa.

São Gonçalo e Baía de

As rotas de transporte de tramos de dutos no mar.

Guanabara.
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Área de Influência Indireta - AII do Projeto GLP.
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Área Diretamente Afetada (ADA) - Trecho Terrestre

Área Diretamente Afetada (ADA) - Trecho

Área Indiretamente Afetada (AID) - Trecho

Submarino

Submarino.

Área Indiretamente Afetada (AID) - Trecho Terrestre.
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7.2.1. Meio Físico
D

Clima

A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RHBG) possui um clima típico de região
litorânea tropical, influenciada por fatores como proximidade do mar, topografia7, cobertura
vegetal e, sobretudo, entrada de frentes frias e brisas marítimas.
Na Baixada Fluminense, predomina o clima tropical semi-úmido, com chuvas abundantes no
verão e invernos secos. A temperatura média anual é de 24ºC e o índice pluviométrico8
chega a 1.250mm/ano. O mês mais chuvoso é dezembro (170 mm) e o menos chuvoso é
agosto (55 mm), sendo a média anual em torno de 100 mm.
Nos pontos mais elevados da região serrana, limite entre a Baixada Fluminense e a Serra
Fluminense, observa-se o clima tropical de altitude, com verões quentes e chuvosos e
invernos frios e secos. Na Baixada Fluminense o verão estende-se de dezembro a março,
com temperaturas variando entre 25º C a 40º C. No inverno, de junho a agosto, a
temperatura cai para uma média de 20º C, durante o dia e cerca de 16º C durante a noite.
Na região, os ventos de norte a leste são observados nos meses de janeiro a março, com
uma intensidade maior no mês de janeiro (verão=2,2 m/s). No período de abril a junho a
predominância ainda é dos ventos de nordeste, mas com ocorrência de ventos de sul
(outono e inverno=1,2m/s). Para o período de julho a dezembro (primavera=2,4m/s),
predominam os ventos de leste e nordeste ao longo de todos os meses e com menor
ocorrência dos ventos de sul.

D

Qualidade do Ar

A região do Projeto GLP está localizada na chamada Bacia Aérea III, que apresenta uma
marcante condição de poluição do ar devido a uma grande concentração de atividades
produtoras de emissões poluentes, destacando-se:
Fontes Fixas: Mais de 10.000 empresas estão estabelecidas na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ). Dessas, cerca de 1800 são consideradas de potencial poluidor para

7

Representação da configuração de uma porção do terreno com todos os acidentes e objetos que se encontram à sua

8

A quantidade de chuvas caídas numa região, durante um ano, é medida em milímetros (mm) pelo pluviômetro e constitui o

superfície.
índice pluviométrico.
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a atmosfera, sendo 500 empresas consideradas responsáveis por mais de 90% dos
poluentes emitidos para a atmosfera. São fontes responsáveis por cerca de 33% do total de
poluentes emitidos para a atmosfera.
Fontes Móveis: São emissões provenientes dos veículos automotores que circulam nas
estradas e ruas da RMRJ. Existem cerca de 186 vias consideradas como as mais
significativas quanto ao volume de tráfego na Região Metropolitana e responsabilizada como
as principais contribuintes de emissões de poluentes atmosféricos de origem veicular. Essas
fontes móveis são responsáveis por 77% do total de poluentes atmosféricos emitidos na
região.

D

Geologia, Geomorfologia e Solos
•

Porção Terrestre

O empreendimento se localiza na região costeira (Faixa Litorânea), que, do ponto de vista
geológico, compreende um complexo de ambientes de origem erosivo-deposicionais9 que
apresentam um relevo plano a ondulado (colinas) entre a costa e a Serra do Mar,
estendendo-se desde a Baixada de Sepetiba até a divisa com o Estado do Espírito Santo.
Essa região caracteriza-se como a área mais degradada do Estado, bem como nas demais
regiões metropolitanas no Brasil. A degradação ambiental atual é proveniente da ação
humana, da má disposição de resíduos sólidos, da falta de saneamento básico, do
desmatamento das encostas e da ocupação inadequada do solo que os deixa desprotegidos
das chuvas, facilitando o assoreamento dos canais e da Baía de Guanabara.
Grande parte do solo encontrado na região são terrenos alagados, ocorrendo próximos à
desembocadura dos rios, e/ou nas reentrâncias da costa e margens da Baía, com influência
das marés. Também são encontrados solos arenosos e/ou argilosos de coloração vermelho
e/ou amarelo.

9

São terrenos altos que foram “moldados” através de erosões, promovidos por ação de chuvas e pelo próprio oceano,
depositando-se em locais mais baixos.
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•

Porção Submarina (Baía da Guanabara)

A batimetria10 da Baía de Guanabara confere a ela o formato que lembra a forma de uma
concha em leque onde na porção mais estreita (entrada) é mais profunda e à medida que se
alarga torna-se mais rasa.
Na área de influência dos dutos, o segmento mais próximo da costa se posiciona num
trecho de exposição na baixa-mar

11

formando uma planície de maré

12

, com um gradiente

suave se estendendo até profundidades inferiores a 5 metros. A partir dessa profundidade,
principalmente entre as Ilhas do Boqueirão e Paquetá, nota-se um aumento do gradiente em
função do controle do canal central, atingindo profundidades entre 10 e 20 metros.

Mapa batimétrico da Baía de Guanabara onde
a tonalidade da cor azul representa os
diversos intervalos de profundidade

Área de planícies de maré ao fundo da Baía
de Guanabara.

Na Baía da Guanabara os sedimentos superficiais são essencialmente lamosos (argila e
silte). O recobrimento de lamas está diretamente associado à influência dos rios, que
depositam sedimentos numa região de baixa ação de correntes, marés e ondas.
10

É a medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios, expressa cartograficamente por curvas de mesma profundidade.

11

Nível mínimo de uma maré vazante.

12

Área baixa, plana, situada ao longo da costa ou em estuários e baías, constantemente sob o efeito das marés.
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Sedimentos de fundo da Baía de Guanabara.

D

Recursos Hídricos

A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RHBG) é subdividida em 39 sub-bacias
hidrográficas, com destaque a Sub-Bacia do rio Estrela, onde está inserido o Projeto GLP.
Uma importante característica do rio Estrela é a presença de grandes manguezais junto as
suas desembocaduras.
Atualmente, os mananciais (fontes de água ou nascentes) da Baía da Guanabara, em
especial

a

sub-bacia

do

rio

Estrela,

encontram-se

bastante

deteriorados.

O

desenvolvimento urbano é uma da maior causa da degradação dos mananciais. A
deficiência na infra-estrutura básica de saneamento acarreta em despejos dos lixos e
esgotos diretamente ou próximos aos mananciais. As conseqüências imediatas disso são a
poluições das águas, os comprometimentos da saúde e da qualidade do meio ambiente.

Vista aérea do rio Estrela e o local de travessia do Projeto GLP
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O rio Estrela não apresenta nenhuma fonte industrial de poluição, sendo seu principal
problema a forte descarga de esgoto não tratado da população de seu entorno. Já a Baía de
Guanabara, sofre a descarga de esgoto das atividades industriais presentes em todo o seu
entorno ou ao longo dos rios que ali deságuam.

Lixo depositado no fundo da Baía de
Guanabara (na praia de Ipiranga).

•

Baía da Guanabara

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de
Guanabara, a baixa qualidade da água dos rios a serem atravessados está extremamente
relacionada à ocupação humana e ao uso do solo no seu entorno. Isso se refere ao
lançamento de esgotos nesses corpos d'água, provenientes da Baixada Fluminense e da
Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
A Baía pode ser dividida em cinco setores de acordo com as condições químicas das águas
e grau de poluição:
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Setor 1: Área que apresenta melhor qualidade
das águas, delimitada pelo canal central de
circulação, a qual é promovida por correntes de
maré.
Setor 2: Enseadas sujeitas à forte poluição
orgânica, apesar de estarem próximas à entrada
da baía.
Setor 3: Área de avançado nível de
deterioração devido à influência de várias
formas de poluição, inclusive das zonas
portuárias.
Setor 4: Região sob influência dos rios menos
comprometidos (a leste).
Setor 5: Área que apresenta o mais avançado
estado de deterioração ambiental.

A circulação da Baía da Guanabara é governada pela ação de diversos fatores, sendo o
principal a maré, além das descargas fluvial (rios) e pluvial (chuvas) e ventos. Na porção
mais interna da Baía, a circulação é menor ao se comparar com a região de canal e entrada,
o que a torna mais vulnerável à poluição.
É importante esclarecer que a contaminação por GLP no ambiente aquático é muito baixa,
uma vez que se trata de um produto que, em caso de vazamentos, evapora rapidamente,
espalhando-se na atmosfera.

7.2.2. Meio Biótico
A vegetação da área de influência se insere no Bioma da Mata Atlântica. No Estado do Rio
de Janeiro, os remanescentes de florestas nativas estão atualmente reduzidos a menos de
20% da sua cobertura original e ocorrem, principalmente, nas encostas da serra do Mar.
Na área de influência do empreendimento foram diagnosticados alguns biótopos13, conforme
apresentado a seguir.

13

Meio Biótico onde vivem as plantas ou animais e do qual são dependentes.
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D

Áreas Urbanas

A vegetação predominante é de árvores frutíferas exóticas como mangueiras e pés de frutas
cítricas como limoeiros, laranjeiras e tangerineiras. Há uma baixa diversidade de animais,
composta em sua maioria por espécies adaptadas à vida junto à população humana.

Exemplo de vegetação típica de áreas urbanas

Durante levantamentos de campo foram observadas as ocorrências de 28 espécies de aves
no trecho urbano e periurbano (comunidades rurais localizadas em volta de cidades) de
Magé e Duque de Caxias. As espécies mais comuns foram a rolinha, o bem-te-vi, o pardal e
o urubu. Dentre os mamíferos, são comuns os morcegos, o gambá e a preá; e entre os
anfíbios e répteis, podemos citar a ocorrência da rã-manteiga e da cobra parelheira.

Exemplares de animais encontrados em áreas urbanas

D

Pastagens e Culturas

As pastagens, juntamente com as culturas são representadas na área do empreendimento,
como resultado do desmatamento da vegetação original.

Pastagem próxima ao Jóquei Clube, Bairro Ipiranga,
Magé/RJ
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As espécies que freqüentam as pastagens e culturas são também comuns em outros
ambientes modificados pelo homem. Foram registradas 65 espécies de aves no trecho entre
Magé e Duque de Caxias, sendo comuns a garça-vaqueira, o quero-quero, o pica-pau, o
anú-preto, o canário-da-terra e o tico-tico. Entre os mamíferos foram observados o preá e o
quati.

Exemplares de animais encontrados em áreas de pastagens e culturas

D

Floresta Estacional Semidecidual

Na área de influência do empreendimento, como em todo o Estado do Rio de Janeiro, esse
tipo de formação vegetal encontra-se bastante dividida e a maioria desses remanescentes
encontra-se em estágio inicial de sucessão14. Nos levantamentos de campo foram
identificados exemplares de maricá, palmeira espinhosa, candiúba, caroba branca,
goiabeira, entre outras.

Área de passagem do traçado do GLP com
mancha dominada por maricá

Foram observadas várias espécies de aves nessas formações vegetais, como o pintassilgo,
sabiás, sanhaços, gaviões, andorinhas, entre outras. Também foram identificados outros
exemplares, como o sagüi e o caxinguelê, além do lagarto teiú e a cobra-verde.

14

Estágio inicial de sucessão vegetal: envolve comunidades do tipo gramíneas e arbustos, com espécies de crescimento
rápido, e árvores alcançando 5m de altura.
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Exemplares de animais encontrados em áreas de floresta estacional semidecidual

D

Manguezal

J No rio Estrela
Nas margens do rio Estrela podem ser encontradas grandes áreas de manguezais, com
predomínio de mangue branco e em menor escala, o mangue preto e o mangue vermelho.
Ao longo de sua margem esquerda são observadas grandes clareiras, em cujas bordas
existem grandes quantidades de samambaias-do-brejo.

Vegetação de mangue próxima ao rio Estrela.

J Na praia de Ipiranga
Na margem da Baía de Guanabara existe um amplo cenário de degradação, onde podem
ser encontrados diversos troncos, principalmente, de mangue branco, além dos mangues
preto e vermelho. Na faixa de terra imediatamente em contato com esta área de manguezal
podem ser encontrados exemplares de aroeira, samambaia-do-brejo, palmeira espinhosa,
maricá e embaúba.
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Vista do estado atual da área de manguezal na praia de Ipiranga

As principais aves do manguezal dessa região são as garças-branca (grande e a pequena),
os socós, os pica-paus, o biguá e a figuinha-do-mangue. Foram observadas algumas
espécies de caranguejos, como chama-maré, uca e o guaiamum.

Exemplares de animais encontrados em áreas de manguezal

D

Brejos e Áreas Alagadas

Os brejos e áreas alagadas possuem formações vegetais arbustivas de porte baixo, nos
trechos mais úmidos, até de médio porte, nas áreas mais secas. Essa formação vegetal
ocorre na região próxima ao Jardim Ana Clara, onde nas áreas mais secas, é comum a
presença do capim-navalha, da erva-do-brejo, da taboa e do lírio-do-brejo. Nas áreas
alagadas, o aguapé é outra planta comum que cresce em grandes extensões em canais e
rios que recebem os esgotos domésticos.
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Vegetação de brejo e área alagada próximo ao Jardim Ana Clara.

Na região do Jardim Ana Clara foram registradas 30 espécies de aves, como exemplo o
frango d’água-azul, a saracura-preta, a saracura-sanã e algumas espécies de garças e
marrecos. Na área do empreendimento os brejos degradados não oferecem condições para
a existência de espécies mais sensíveis à degradação ambiental, como espécies que fazem
migrações, embora ainda ocorram esporadicamente. Essas áreas são freqüentadas por
mamíferos como a cuíca d’água e o rato-do-brejo. É o habitat 15 de algumas rãs, pererecas e
cobras.

Exemplares de animais encontrados em áreas alagadas e brejo.

D

Restinga

No bairro Ipiranga, entre o traçado dos dutos e o Jóquei Clube, existe um pequeno
fragmento de vegetação de restinga (50x500m), com fortes indícios de antropização, como
sinais de queima, áreas de escavações para a retirada de areia da área de restinga, restos
de manifestações religiosas, bem como acessos criados por gado e cavalo sem qualquer
restrição. As espécies de plantas identificadas nessa área foram o manacá-da-serra, o
murici, a aroeira-vermelha, a copaíba e algumas espécies de cactos.

15

Lugar onde vive uma espécie de animal ou vegetal.
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Jóquei Clube

restinga

Área de restinga próxima ao Jóquei Clube

Foram registradas 59 espécies de pássaros na restinga, sendo a maioria comedores de
insetos, algumas de frutos e outras de sementes, como a risadinha, a pomba asa-branca, o
tuim e o maracanã. Dentre os mamíferos, podem ocorrer exemplares de preá, paca e mãopelada. O lagarto teiú e o calanguinho são comuns nesse ambiente.
Outro aspecto importante é o isolamento desta área em relação a qualquer área similar e
sua raridade na região de estudo ou até mesmo em todo o entorno da Baía de Guanabara.
Assim, a área de restinga deve ser evitada ao máximo na ocasião da construção dos dutos
de GLP.

Exemplares de animais encontrados em áreas de restinga

D

Praias

A planície de maré da praia de Ipiranga, na realidade foi um grande manguezal, hoje
bastante descaracterizado. Na orla da praia de Mauá (Magé/RJ), como em outras da Baía, a
vegetação é formada principalmente por amendoeiras e coqueiros.
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Região da praia de Ipiranga (planície de maré) e praia de Mauá

A fauna de praia é composta desde exemplares muito pequenos que vivem entre os grãos
de areia, como os invertebrados (vermes, caramujos, conchas). A abundância desses e
outros invertebrados determinam à presença de aves que se alimentam dessa fauna, como
as batuíras e os maçaricos.

Exemplares de animais encontrados em praias.

D

Ilha Comprida

A cobertura vegetal é composta por espécies típicas dos estágios iniciais de sucessão, com
o predomínio aroeira, goiabeira e alecrim. Além das espécies arbustivo-arbóreas são
encontrados poucos e isolados exemplares de figueira e de cajueiro. Outra espécie que se
destaca na ilha é o cacto, em especial na faixa de rochas que a delimita. Foram também
observadas algumas espécies de aves, como gaivotas, sabiás e urubus.

Exemplos de vegetação e animais encontrados na Ilha Comprida.
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D

Estuário da Baía de Guanabara
•

Comunidade Planctônica16

No estuário da Baía de Guanabara, a distribuição e quantidade da comunidade planctônica
tende a ser maior na região da boca do estuário e zona de canal central, ao se comparar
com a região do fundo da Baía. Essa comunidade é composta de:
J Fitoplâncton: são plantas microscópicas de espécies tipicamente estuarinas ou
oceânicas. Algumas são indicadoras de poluição orgânica (esgotos).
J Zooplâncton: são pequenos organismos ou representantes jovens de organismos
maiores como larvas de camarão, por exemplo.
J Ictioplâncton: são representados por ovos e larvas de peixes que desovam na Baía ou
entram nesse estuário pela ação de correntes e marés, utilizando esse ambiente em busca
de proteção e alimento.

Exemplos de organismos planctônicos

•

Comunidade Bentônica17

Os organismos predominantes na Baía de Guanabara são os caramujos, conchas, siris,
camarões, cracas, anêmonas, algas, entre outros. A distribuição desses organismos está
relacionada ao estado de degradação da Baía. A maior diversidade (número e quantidade

16

Conjunto de micro-organismos que vivem na água e são a base da cadeia alimentar nos rios, estuários e mares.

17

Comunidades de animais ou plantas (algas) que vivem no fundo do mar ou estuário.
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de espécies) ocorre na região da entrada, diminuindo em direção ao fundo da Baía, que
possui níveis mais acentuados de poluição.

Exemplos de animais e algas

•

Comunidade Nectônica 18

J Peixes: Na Baía de Guanabara, os peixes que utilizam esse ambiente podem ser
considerados dependentes, que necessitam do estuário em períodos de seu ciclo de vida,
como para reprodução, por exemplo, ou oportunistas, que entram no estuário somente para
se alimentar. Os peixes mais abundantes são a corvina, o bagre-marinho, a tainha, o coió, a
cabrinha, a cocoroca, entre outros.

Exemplos de peixes (corvina e coió).

J Mamíferos: Ainda é relativamente comum a presença do boto-cinza durante todo o ano
na Baía de Guanabara. Estes animais utilizam a Baía como uma área de alimentação,
concentrando-se no canal principal, onde se encontram as melhores condições de qualidade
da água.

Boto-cinza.

18

É o conjunto das espécies capazes de viver em plena água e se deslocar ativamente contra as correntes marinhas. São
representantes de peixes, mamíferos, tartarugas e aves.
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J Tartaruga-marinha: Embora de ocorrência ocasional, limitando-se a entrada da Baía da
Guanabara, algumas espécies de tartarugas marinhas ainda procuram esse ambiente para
se alimentar ou se reproduzir.

Tartaruga-marinha

J Aves: As aves normalmente encontradas nesse estuário são o atobá, a fragata, o biguá e
várias espécies de gaivotas. A Baía de Guanabara e seu entorno são de grande importância
para as aves migratórias. A região recebe aves que migram do Hemisfério Norte e da região
circumpolar ártica, como as batuíras, os maçaricos, os trinta-réis e outras espécies. No
período de abril a setembro observam-se algumas espécies migratórias tais como a
marreca-colheira e as cargueijas, que vêm do sul da América do Sul. Durante o período de
setembro a abril chegam do hemisfério norte procurando abrigo e alimento o falcão
peregrino, várias espécies de maçaricos, nacerjas, batuíra-de-bando e o savacu-de-coroa.

Exemplos de aves (atobá e gaivota).

7.2.3. Unidades de Conservação e Áreas Protegidas
Na área de influência do empreendimento foram identificadas áreas protegidas por lei,
consideradas, segundo a atual legislação brasileira, como Unidades de Conservação (UCs),
Áreas de Preservação Permanente (APP) e outras áreas protegidas que não estão
classificadas segundo o SNUC.
As UCs dividem-se em duas categorias:
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•

Unidades de Proteção Integral: tem como objetivo, preservar a natureza sem a
interferência humana e

•

Unidades de Uso Sustentável: tem como objetivo, conservar a natureza, permitindo
o seu uso de forma racional e sem causar danos.

As APPs compreendem as vegetações naturais ao longo das margens dos rios ou qualquer
curso d'água, como manguezais, além de áreas de brejo e faixa de restinga, topo de
montanha e morros.
Na Área de Influência Indireta (AII) do Projeto GLP, a qual abrange parte dos municípios do
Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé e São Gonçalo, foram identificadas 16 Áreas
Protegidas.
Nessa identificação foi considerada também a zona de amortecimento, que é a área no
entorno de uma UC, onde as atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC.
Nº

Denominação

Categoria

1

Área de Preservação Permanente (APP) da Baía da Guanabara

-

2

Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Estrela

Uso Sustentável

3

Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) da Ilha de Paquetá e Ilhotas adjacentes

-

4

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Baía de Guanabara

Uso Sustentável

5

Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) do Jequiá

-

6

Área de Proteção Ambiental (APA) de São Bento

Uso Sustentável

7

Área de Proteção Ambiental da Caixa D’água

Uso Sustentável

8

Área de Proteção Ambiental Suruí

Uso Sustentável

9

Parque Natural Municipal Darke de Mattos

Uso Sustentável

10

Parque Marcello de Ipanema

Uso Sustentável

11

Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapi-Mirim

Uso Sustentável

12

Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis

Uso Sustentável

13

Área de Proteção Ambiental (APA) do Engenho Pequeno

Uso Sustentável

14

Estação Ecológica (ESEC) da Guanabara

Proteção Integral

15

Monumento Natural Véu de Noiva

Proteção Integral

16

Parque Municipal da Taquara

Uso Sustentável
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Áreas Protegidas Ambientalmente
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A região do Projeto GLP e seu entorno está inserida numa das cinco áreas prioritárias para
a conservação da biodiversidade do planeta - o bioma da Mata Atlântica - por apresentar
uma das maiores diversidades biológicas e também uma das mais ameaçadas.
A conservação da Mata Atlântica é considerada prioritária principalmente devido à alta
riqueza de espécies, aliada aos significativos níveis de endemismo19 e ao elevado grau de
fragmentação de seus ambientes. Especificamente, o Projeto GLP está inserido no
chamado Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, que abrange parte de uma área
com cerca de 233.710 hectares, 13 municípios e 22 Unidades de Conservação.

7.2.4. Meio Socioeconômico
Os municípios da Área de Influência Indireta (AII) fazem parte da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro - RMRJ, composta por municípios extremamente populosos, com uma
elevada densidade demográfica e taxa de urbanização.
Indicadores demográficos dos municípios da Área de Influência Indireta – AII e do estado do Rio de Janeiro
Taxa

Estado,

Estim.

Dens.

Municípios

Pop. 2006

Demog. 2006 (hab/km )

Estado (RJ)

15.561.720

356,1

96

Rio de Janeiro

6.136.652

5.191,8

100

Duque de Caxias

855.010

1.838,7

99,6

Magé

237.000

614

94,2

São Gonçalo

973.372

3.909,1

100

2

Urbanização
2000 (%)

Fonte: Fundação CIDE. Legenda: Estim. Pop. (Estimativa Populacional), Dens. Demog. (Densidade Demográfica).

D

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Um dos indicadores mais utilizados para avaliar as condições em que vive uma população é
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD).
Cabe lembrar que o IDH é uma medida comparativa de pobreza, alfabetização, educação,
esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. É uma

19

Ocorrência de uma dada espécie em área restrita, como, p.ex., numa ilha ou montanha.
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maneira padronizada de avaliação do bem-estar de uma população, municipal, estadual ou
nacional.
O Município do Rio de Janeiro é considerado como de alto desenvolvimento humano,
ocupando a 2ª posição no Estado. São Gonçalo, Duque de Caxias e Magé apresentam
médio desenvolvimento, ocupando a 22ª, 51ª, 56ª posições (entre 91 municípios),
respectivamente.

D

Atividades econômicas

A economia da Área de Influência Indireta (AII) é determinada pelos setores secundário
(indústria extrativa mineral, de transformação, de utilidade pública e construção civil) e
terciário (comércio, serviços e administração pública). É muito baixa a participação do setor
primário (atividades agropecuárias) na geração de riqueza e na oferta de emprego na AII.
Quanto à contribuição de cada setor de atividade econômica para a formação do Produto
Interno Bruto (PIB)

20

, destaca-se o setor de serviços, principalmente em Magé (84,4%) e no

Rio de Janeiro (73,5%). Em Magé, a renda de aluguéis é um importante constituinte do PIB,
contribuindo com cerca de 29%, enquanto o setor industrial contribuiu com menos de 15%.
Já em Duque de Caxias, o setor industrial apresenta a maior contribuição (54,3%), com
destaque para a indústria de transformação, enquanto o setor de serviços contribui com
47,2% do PIB.
A agropecuária possui pequena representação na produção econômica do Estado, com
0,4% do PIB fluminense, uma contribuição que fica muito abaixo dos quase 10% da média
nacional. Este padrão se reflete nos municípios da AII, onde a maior contribuição vem do
Município de Magé (cerca de 1%).
D

Centros com potencial para fornecer mão-de-obra

Dentre os municípios da Área de Influência Direta (AID), Duque de Caxias é o que possui
maior contingente de mão-de-obra disponível, com exceção da capital do Rio de Janeiro.
Historicamente, o Município de Duque de Caxias sempre foi um grande gerador de mão-deobra para todo o Estado, inclusive para a indústria extrativa mineral e de petróleo e gás.
20

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos em
uma determinada região, durante um período determinado. É um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o
objetivo de medir a atividade econômica de uma região.
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Alguns aglomerados populacionais na AID também poderão se beneficiar com a contratação
de mão-de-obra, como a Ilha do Governador, Praia de Mauá (distrito de Guia de Pacobaíba,
Município de Magé/RJ) e Jardim Ana Clara (distrito de Campos Elíseos, Município de Duque
de Caxias/RJ).
Esses locais dispõem de um mercado de trabalho pouco dinâmico, o que sugere que a
instalação do Projeto GLP poderá contribuir, temporariamente, para atenuar essa situação,
absorvendo parte da demanda por postos de trabalho, especialmente para a mão-de-obra
não-qualificada.
Importante ressaltar que a mão-de-obra a ser utilizada na fase de instalação deverá ser
oriunda do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural
(PROMINP), através do Plano Nacional de Qualificação Profissional (PNQP), que visa
capacitar, gratuitamente, mão-de-obra especializada em 150 categorias profissionais
consideradas críticas para o setor de petróleo e gás.
Entretanto, isso não impede a eventual utilização de mão-de-obra dessas comunidades,
havendo oportunidade e qualificação apropriada, através do PNQP.

D

Atividade Pesqueira

Na Baía de Guanabara existe o predomínio da pesca artesanal comercial e de subsistência.
Esta modalidade de pesca é realizada com canoas movidas a remo ou embarcações de
madeira de médio porte, com propulsão motorizada e equipamentos básicos de navegação.
Na pesca artesanal, são obtidos volumes pequenos e médios de pescado. A pesca industrial
ocorre em menor escala e é realizada por embarcações, de madeira ou aço, de maior porte
e autonomia equipados com instrumentos de navegação eletrônicos e frigoríficos.
As Colônias e Associações de Pescadores localizadas nos Municípios da AID são:
•

Z-09 - Colônia de Pescadores de Mauá: Magé - Praia de Mauá

•

Z-10 - Colônia de Pescadores da Ilha do Governador: Rio de Janeiro - Jequiá

•

Associação dos Pescadores de Bancários: Rio de Janeiro - Bancários

•

Associação dos pescadores da Praia das Pedrinhas: São Gonçalo - Praia da
Pedrinha.
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•

Associação de Pescadores Livre do Gradim e Adjacências: São Gonçalo –
Gradim.

Quanto ao total de pescadores da área de estudo, segundo o levantamento de campo, é de
3.162 pessoas. Deste total, as maiores parcelas, da ordem de 2.822 pessoas estão nas
localidades de Mauá e Ilha do Governador. As embarcações totalizaram 1.940, destacando
a Ilha do Governador com a maior frota.

Números de pescadores e frota artesanal, segundo as organizações sociais - 2007.
Localidade (AID)

Nº de Pescadores

Nº de Embarcações

Mauá - Magé

1.422

600

Ilha do Governador - Rio de Janeiro

1.400

1.000

Gradim - São Gonçalo

300

300

Praia das Pedrinhas - São Gonçalo

40

40

3162

1940

Total

D

Principais pontos de desembarque

Os principais pontos de desembarque da pesca nos Municípios da AID são:
•

Magé: Praia de Olaria, Praia do Ipiranga (Limão), São Francisco (Praia da Coroa),
Piedade e Canal.

•

Ilha do Governador: Sede da Colônia Z-10, Ribeira, Zumbi, Barão (Cocotá),
Freguesia, Bancários e Praia da Rosa.

•

São Gonçalo: na Praia das Pedrinhas e principalmente no Gradim.

•

Duque de Caxias: os desembarques que ocorrem na Chacrinha são apenas da
coleta de caranguejos.
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Principais indicadores da pesca para as zonas marítimas da Baía de Guanabara - 2007

Zona Marítima

Modalidade de Pesca

Principais Recursos

Zona I - Oeste (Duque de
Caxias e Ilha do
Governador)

Artesanal de Subsistência (linha,
emalhe pequeno, curral,
armadilha);
Coleta: Artesanal Comercial
(arrasto de porta, rede de cerco,
emalhe, covo e espinhel)

Tainha; corvina; sardinha verdadeira; robalo;
badejo; pescadas-amarela e branca;
enchova; piraúna; camarão; siri; caranguejo.

Zona II - Centro - Sul
(Área Central da Baía de
Guanabara)

Artesanal Comercial (arrasto de
porta, emalhe e espinhel);
Industrial (arrasto parelha, arrasto
de porta)

Camarões; peixes demersais.

Zona III - Leste (São
Gonçalo)

Artesanal Subsistência (linha,
arrastãozinho, emalhe pequeno);
Coleta: Artesanal Comercial
(arrasto de porta, rede de cerco,
emalhe, e espinhel)

Zona V - Norte (Magé)

Artesanal Subsistência (linha,
emalhe pequeno, curral,
armadilha);
Coleta: Artesanal Comercial (rede
de espera, emalhe e espinhel)

D

Camarão; sardinha; tainha; bagre; corvina;
robalo; enchova; pescada.

Tainha; corvina; robalo, bagre, siri;
caranguejo.

Comercialização

Atualmente, o pescado é comercializado, principalmente no Mercado São Pedro, localizado
em Niterói, além dos locais de desembarque já citados, que realizam uma comercialização
de pequena escala. As capturas realizadas por pescadores da praia das Pedrinhas (São
Gonçalo), em grande parte são comercializadas no Gradim e da praia da Rosa (Ilha do
Governador), são comercializadas em Bancários, tendo sido integradas às produções
destes locais.

D

Organização Social

Destacam-se na Área de Influência Indireta (AII) as associações de bairro, fundações e
institutos empresariais, associações de pescadores, comerciais, associações civis de
benefício mútuo, dentre outras, além de ONGs (Organizações Não Governamentais).
Os segmentos sociais próximos ao empreendimento estão, de maneira geral, bem
organizados e articulados, como as associações de moradores. Essas associações são
compostas por moradores e amigos (comerciantes, instituições, políticos, dentre outros
grupos ativistas).
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D

Saúde

Os indicadores de saúde de uma população estão intimamente relacionados às condições
dos ambientes em que vivem como, por exemplo, a qualidade de água consumida e a forma
como os esgotos são tratados.
O setor de saúde da Área de Influência, assim como no Estado do Rio de Janeiro e restante
do país, apresenta conhecidas deficiências, tanto na estrutura existente como, por
conseqüência, na qualidade do atendimento prestado à população.
No Rio de Janeiro e em São Gonçalo o principal meio de atendimento básico à saúde é
através dos Centros de Saúde e Postos de Saúde, respectivamente. Por outro lado, Duque
de Caxias e Magé vêm investindo nas Unidades de Saúde da Família.
No Jardim Ana Clara, em Duque de Caxias, não existe unidade de saúde, e os moradores
se deslocam para as unidades dos bairros vizinhos, como Saracuruna, segundo suas
necessidades de atendimento.
Os moradores do Bairro Ipiranga se dirigem ao Posto de Saúde de Ipiranga para
atendimento médico, e para os casos mais graves são encaminhados para Hospital
Municipal de Magé.

D

Educação

Os dados dos censos das últimas décadas mostram contínuos crescimentos na taxa de
alfabetização da população brasileira. Em 2000, o país apresentou uma taxa de
analfabetismo de 14% na população com 15 anos ou mais, enquanto no Estado do Rio, a
média atingiu 7%.
Dentre os municípios analisados, Rio de Janeiro e São Gonçalo apresentaram em 2000 as
menores taxas de analfabetismo, maiores freqüências à escola e maior média de anos de
estudo.
Na população adulta, Magé e Duque de Caxias apresentaram em 2000 as maiores taxas de
analfabetismo, 11,7% e 9,5%, respectivamente, enquanto no Rio de Janeiro foi de apenas
4,9% e em São Gonçalo 6,6% dos adultos eram analfabetos em 2000.
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Quanto ao Ensino Superior, são bastante reduzidas as oportunidades de continuidade dos
estudos para os jovens dos municípios da AII não residentes no Município do Rio de
Janeiro. Em 2004, Magé não contava com instituições de ensino superior, enquanto Duque
de Caxias e São Gonçalo contavam com três e quatro instituições, respectivamente.

D

Questões sociais, problemas e carências

Nos municípios e bairros da AII, acumularam-se os problemas de habitação, transporte,
saneamento, além dos relacionados à saúde, educação e segurança, com a correspondente
degradação do meio ambiente urbano.
D

Duque de Caxias e Magé

O Município de Duque de Caxias apresenta problemas relacionados à habitação e renda de
seus moradores. No levantamento de campo, verificou-se que em vários bairros dos
Municípios de Duque de Caxias e Magé os domicílios estão ligados à rede geral, mas não
tem abastecimento de água. O mesmo acontece com a coleta de esgotos que na maioria
das vezes se direciona para a rede pluvial21, córregos e valões.
A deficiência no sistema de abastecimento de água leva à problemas econômicos (aumento
dos gastos com compra de água mineral e caminhões pipas), problemas à saúde (uso de
poços, em muitos casos contaminados), à problemas de desconforto social (falta de água
para higiene pessoal, para limpeza da residência, etc.), dentre outros.

Captação de água para consumo - Jardim Ana
Clara, Duque de Caxias/RJ.

21

A rede pluvial é, tecnicamente, uma exigência na construção de logradouros públicos, como ruas, avenidas e praças, para
escoar a água da chuva.
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A poluição causada pela deficiência no sistema de tratamento de esgoto é responsável pelo
fato da maioria das praias da região ser impróprias para o banho.
Além dos danos aos rios e Baía de Guanabara, a deficiência na coleta de lixo, leva a
população a depositarem seus lixos em locais inadequados como terrenos baldios, rios e
córregos, acarretando inúmeros problemas contaminação do solo, das águas, do ar (odores
desagradáveis), atração de vetores (moscas, baratas, ratos).

Lixo depositado nas águas da Baía de
Guanabara.

D

Ilha de Paquetá e Bairros da Ilha do Governador

A Ilha de Paquetá e bairros da Ilha do Governador são os que apresentam um atendimento
melhor dos sistemas de saneamento básico, mas, mesmo assim, nem todos os bairros são
atendidos de forma satisfatória.
D

Bairros do Gradim e Praia das Pedrinhas (São Gonçalo)

O abastecimento de água é irregular, apesar do grande número de domicílios atendidos com
canalização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). No caso da coleta de
esgoto, este segue pela rede pluvial e são lançados em valões e transportados para o
córrego Marimbondo e os rios Imboassu, Porto da Pedra e Bomba, causando sérios
problemas sanitários, de inundações e de aumento da carga orgânica nas praias.

Esgotamento sanitário lançado no rio
Imboassu
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D

Turismo e Lazer

O turismo proporciona diversos benefícios para a comunidade, tais como geração de
empregos, produção de bens e serviços e melhoria da qualidade de vida da população.
Incentiva, também, a compreensão dos impactos sobre o meio ambiente. Assegura uma
distribuição equilibrada de custos e benefícios, estimulando a diversificação da economia
local. Traz melhoria nos sistemas de transporte, nas comunicações e em outros aspectos
infra-estruturais.
A Ilha de Paquetá é uma Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) localizada nas
águas da Baía de Guanabara, constituindo-se em um dos mais tradicionais roteiros
turísticos. Na ilha só é permitido o tráfego de bicicletas e charretes. O acesso à ilha é feito
em barcas, que partem da estação da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro.
De forma geral, os atributos naturais paisagísticos e culturais encontrados na AID
apresentam-se comprometidos ambientalmente, dificultando o desenvolvimento da região
para as atividades turísticas e de lazer.

D

Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico

Na parte onde o traçado se juntará ao local no qual já foi implantado outro sistema de dutos,
verifica-se uma construção singular da época Imperial e que merece ser preservada. Tratase do antigo Paiol da Marinha que foi construído numa elevação junto ao rio Estrela no
Município de Magé.
Embora não haja iniciativas para a sua proteção e tombamento, trata-se de uma área de
valor cultural e representa parte do período imperial brasileiro que retrata a importância
estratégica que essa região teve no passado.

Antigo Paiol da Marinha.
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No trabalho de campo realizado não foi evidenciado qualquer vestígio arqueológico.
Entretanto, caso se encontre algum sítio durante as obras, a atividade será interrompida
para o seu salvamento de maneira a estabelecer os meios de proteção do Patrimônio
Arqueológico, conforme a Lei Federal 3.924/61.

D

Comunidades Indígenas, Comunidades Quilombolas e Populações

Tradicionais
De acordo com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Socioambiental, não
existem aldeias indígenas na Área de Influência Indireta - AII do empreendimento.
Existem três comunidades quilombolas em Municípios da AII do empreendimento:
•

Pedra do Sal - localizada no bairro da Saúde (Rio de Janeiro)

•

Família Pinto (Sacopã) - localizada no bairro da Lagoa (Rio de Janeiro)

•

Maria Conga - localizada em Magé.

Por estarem localizadas afastadas da AID, não se identificam impactos oriundos das
atividades de instalação e operação do empreendimento sobre estas comunidades
quilombolas.
As populações caiçaras da área de estudo, encontram-se bastante descaracterizadas pela
ação do desenvolvimento urbano das suas comunidades pesqueiras. Apesar das
dificuldades que vêm sofrendo as comunidades caiçaras, pode-se afirmar a existência delas
na área de estudo, principalmente nas localidades de Praia das Pedrinhas, Gradim e Mauá,
onde a denominada pesca artesanal de subsistência é exercida por pescadores com seus
pequenos barcos de madeira movidos a remo.
Muitos destes pescadores, principalmente os mais idosos, mantém as técnicas de pesca
tradicionais, confeccionando seus barcos e petrechos, mantendo o respeito à natureza e às
tradições de sua cultura.
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8. SENSIBILIDADE AMBIENTAL DA REGIÃO

A análise de sensibilidade da área onde está localizado o Projeto GLP foi avaliada em três
escalas, desde uma mais abrangente até uma operacional, mais apropriada ao propósito
construtivo do empreendimento.
Essas escalas permitirão que a Petrobras planeje, gerencie e adote soluções eficazes para
minimizar os impactos que ocorrerão, bem como aqueles potenciais, ou seja, os que podem
acontecer, fruto de um eventual acidente inesperado.
As áreas de sensibilidade ambiental foram avaliadas em função de critérios préestabelecidos, baseados nos critérios de avaliação dos impactos, tais como densidade
populacional, presença de rios e outros corpos de água, ocorrência de unidades de
conservação e áreas protegidas, área de desmatamento de vegetação em áreas de APP e
atividades econômicas na Área de Inflência Direta (AID) do Projeto GLP.
Os critérios de sensibilidade adotados foram baixo, médio e alto. Analisando integradamente
o diagnóstico ambiental do Projeto GLP a região foi considerada de média sensibilidade.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE AÇÃO PROPOSTAS

A Análise de Impactos realizada para o Projeto GLP mostrou que os efeitos negativos
podem ser eliminados ou reduzidos por ações de controle ambiental e pela adoção das
medidas previstas de segurança.
As medidas de controle e ajuste aqui indicadas visam à conservação do meio ambiente,
através da adoção de estratégias de mitigação (medidas para evitar, diminuir, reparar e/ou
eliminar), no caso dos impactos negativos e da maximização, no caso de impactos positivos.
Os impactos ambientais foram identificados considerando as fases de pré-implantação,
implantação e a operação do Projeto GLP. A partir do diagnóstico ambiental realizado na
área de influência do empreendimento foram identificadas as variáveis ambientais que
efetivamente e potencialmente, poderiam ser afetadas com a atividade.
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Fatores de Sensibilidade
J Meio Socioeconômico
J Meio Físico
J Meio Biótico

A seguir serão apresentados os impactos ambientais prováveis decorrentes da implantação
do empreendimento.

9.1. Meio Socioeconômico
(1) Geração de Expectativas nas Comunidades
Esse impacto está relacionado a fatores psicossociais gerados pelo empreendimento e
ocorrerá na fase de pré-implantação.
Além dos transtornos normais ligados à construção, como o aumento do tráfego e nível de
poeira, a chegada de trabalhadores de outras regiões poderá afetar a rotina local, situação
intensificada caso esse contingente tenha hábitos sociais e culturais distintos da população
residente.
Este impacto pode ser avaliado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível; Curto
Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Alta Importância e portanto Significativo.
J Medidas Preventivas/ Corretivas Indicadas:
•

Antes do início das obras, executar o Programa de Comunicação e Responsabilidade

Social e o Programa de Treinamento e Educação Ambiental com todos os proprietários e
moradores das áreas diretamente afetadas, informando sobre o Projeto GLP, o cronograma
e diversas ações ligadas às obras de implantação, as possíveis interferências sobre as
comunidades e as medidas mitigadoras a serem adotadas.
•

Efetuar as ações para controlar e minimizar os níveis dos ruídos da atividade, além

de procedimentos para minimizar a geração de poeira e sinalizar adequadamente a faixa
nas áreas próximas às zonas urbanas, conforme descrito no Programa Ambiental para a
Construção (PAC).
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(2) Desapropriação de Imóveis
O Projeto GLP prevê a necessidade da desapropriação de imóveis para estabelecimento de
faixa de servidão administrativa.
Essas desapropriações são necessárias para manter o critério de tolerância dos riscos
dentro dos limites aceitáveis de segurança para as populações que moram ao lado dessa
faixa.
Este impacto ocorrerá na fase de pré-implantação e foi considerado Negativo; Direto; Local;
Permanente; Irreversível; Longo Prazo; Indutor; Média Magnitude; Alta Importância e,
portanto, Muito Significativo.
J Medidas Corretivas/ Compensatórias Indicadas:
•

Executar o Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e

Indenizações; e
•

Executar o Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, anteriormente à

implantação da obra e em paralelo ao desenvolvimento das pesquisas de cadastramento
das propriedades.

(3) Geração de Ruído
Serão advindos do conjunto de máquinas e equipamentos ruidosos que serão utilizados nas
frentes de obra, como tratores, escavadeiras e geradores e dos equipamentos da operação.
Também pelo tráfego adicional de caminhões e carretas nas estradas vicinais e vias
urbanas que venham servir de acesso às frentes de trabalho.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e operação e foi classificado como Negativo;
Direto; Local; Temporário; Reversível; Curto Prazo; Sinérgico; Baixa Magnitude; Alta
Importância; e portanto, Significativo.
J Medidas Preventivas/ Corretivas Indicadas:
•

Efetuar a comunicação com a população na área próxima do empreendimento,

através do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, para informá-la com
antecedência sobre o período de execução da obra e a conseqüente elevação dos níveis de
ruído.
•

Executar as diretrizes para a minimização e controle de ruídos contidas no PAC,

como programar as atividades mais ruidosas em períodos do dia e da semana menos
sensíveis ao ruído.
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•

Reduzir o número de máquinas/equipamentos ruidosos em funcionamento

simultâneo no local e manter os equipamentos em boas condições de manutenção.
•

Executar o Programa de Monitoramento de Ruídos na implantação dos dutos

terrestres.

(4) Interferência sobre o Tráfego Rodoviário
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e abrangerá a rota de transporte rodoviário de
tubos entre a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) até os canteiros de obras e nas frentes
de obras.
Não há previsão de saturação das vias existentes (principalmente a BR-040), bem como dos
acessos. Mesmo que isso ocorra, por conta de prováveis incrementos imprevistos no
tráfego, haverá a manutenção dos níveis atuais de trafegabilidade, não havendo alteração
sensível das condições de tráfego hoje reinantes.
Este impacto foi classificado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível; Curto
Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Média Importância; e portanto, Pouco Significativo
J Medidas Preventivas/ Corretivas Indicadas:
•

Adotar as diretrizes contidas no PAC, efetuando antecipadamente um planejamento

de transportes, em função do porte dos equipamentos e veículos pesados e do fluxo de
tráfego.
•

Nas áreas urbanas dos bairros deverão ser colocadas sinalizações adequadas e

redutores de velocidade, principalmente nas proximidades de escolas, igrejas e postos de
saúde.
•

As Associações de Moradores deverão ser informadas com antecedência sobre

locais dos desvios/obstruções, dias e horários; estas obstruções se darão de forma
planejada para que ocorra em pequenos trechos das ruas, por período curto de tempo.

(5) Pressão sobre a Infra-estrutura de Serviços Essenciais
O diagnóstico ambiental identificou que, em algumas áreas, a rede de serviços essenciais é
bastante simples, podendo ser pressionada pela circulação de novos trabalhadores na
região.
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Esse impacto poderá ocorrer principalmente nas sedes municipais que integram a Área de
Influência Direta do empreendimento, de Duque de Caxias, Magé e Rio de Janeiro, durante
a fase de implantação.
O impacto pode ser classificado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível;
Curto Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Média Importância; e, portanto Pouco Significativo.

(6) Pressão sobre a Infra-estrutura de Disposição Final de Resíduos Sólidos e
Efluentes Líquidos
A origem desse impacto está na geração de resíduos (lixos) e efluentes (esgotos)
provenientes dos canteiros de obras para implantação e operação do empreendimento,
tanto terrestre (Base Guincho e canteiros de apoio), como nas embarcações de instalação
dos dutos no trecho submarino, além da llha Comprida onde haverá demolição e desmonte
das estruturas existentes.
O impacto pode ser classificado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível;
Curto Prazo; Sinérgico; Baixa Magnitude; Média Importância; e, portanto Pouco Significativo.
J Medidas Preventiva/ Corretiva Indicadas:
•

Atender ao preconizado nos procedimentos constantes no Programa de Controle da

Poluição, e nas diretrizes contidas no PAC, especificamente as necessidades de minimizar,
reciclar e reutilizar ao máximo os resíduos e efluentes resultantes das atividades, dispondo
em local adequado e licenciado, minimizando a necessidade de novas áreas para
disposição.
•

Atender aos procedimentos dos Programas de Gerenciamento de Resíduos e

Efluentes.

(7) Formação de Ambientes Propícios ao Desenvolvimento de Vetores
O acúmulo de resíduos nas áreas dos canteiros e alojamentos podem favorecer a atração
de espécies, dentre as quais se incluem ratos e baratas, que atuam como agentes de
transmissão de diversas doenças contagiosas. Além desses, os efluentes (esgoto) oriundos
dos canteiros de obras, caso não sejam recolhidos, poderão gerar, ainda, ambientes
propícios à proliferação de mosquitos e moscas, vetores de outras tantas endemias.
Esse impacto foi avaliado como de Baixa Magnitude, Média Importância, e, portanto Pouco
significativo.
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J Medidas Preventivas/Corretivas Indicadas:
•

Atender ao preconizado nos procedimentos constantes no Programa de Controle da

Poluição (PCP), Programa de Gerenciamento e Disposição de Resíduos e Efluentes, e nas
diretrizes contidas no Programa Ambiental da Construção (PAC).
D

(8) Geração e/ou Manutenção de Empregos

Para a fase de implantação está prevista a geração de mais de 1000 postos de trabalho
diretos no período de pico da obra. Para a fase de operação, está previsto a geração de
cerca de 66 novos postos de trabalho diretos, sendo 30 admitidos diretamente por concurso
público e 36 contratados. Considerando que, para cada emprego direto gerado, estima-se a
criação de dois a três empregos indiretos, o empreendimento deverá movimentar
indiretamente cerca de 2000 a 3000 postos de trabalho.
Entretanto, é importante esclarecer que, para a utilização de mão-de-obra local na
construção do Projeto GLP, há necessidade de mão-de-obra qualificada e especializada.
Assim, as empresas que já prestam serviços para a Petrobras acabam invariavelmente
contando com trabalhadores de outros empreendimentos próximos, maximizando assim o
uso de uma mão-de-obra já ocupada.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e operação do empreendimento e foi
considerado Positivo; Direto; Regional; Temporário; Reversível; Curto Prazo; Indutor; Média
Magnitude; Média Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Preventivas/ Potencializadoras Indicadas:
•

Através do cadastro do PROMINP, priorizar a mão-de-obra que vive nas

comunidades próximas à região sob interferência do atravessada pelo empreendimento
Através do cadastro do PROMINP priorizar a mão-de-obra que vive nas comunidades
próximas à região atravessada pelo empreendimento.

(9) Dinamização da Economia e Geração de Tributos
Durante todas as fases do empreendimento é previsto um aumento na circulação de
mercadorias e capitais, estimulando a dinâmica da economia dos municípios que receberão
os canteiros fixos e escritórios. A implantação do empreendimento poderá modificar de
forma positiva o quadro das finanças públicas municipais, a partir de um aumento da
arrecadação, sobretudo aqueles relacionados à movimentação de mercadorias e à
contratação de serviços.
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Isso determinará o aumento da arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais, a
exemplo do ISS (Imposto Sobre Serviços), do ICMS (Imposto Sobre Circulação de
Mercadoria e Serviços), do imposto de renda, da contribuição social (PIS/PASEP/COFINS).
Ocorrerá na fase de implantação e operação. Este impacto foi classificado como Positivo;
Direto; Regional; Temporário; Reversível; Curto Prazo; Indutor; Média Magnitude; Média
Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Potencializadoras Indicadas:
•

Estimular a compra de produtos e a contratação de serviços nos municípios da área

de influência do empreendimento, acarretando no pagamento de tributos de diversas
ordens, seja ICMS, ISS, IPI, dentre outros.

(10) Ampliação da Oferta de Gás Natural e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
O Plangas permitirá obter o aumento da oferta de gás natural nacional, de forma a aumentar
a segurança no abastecimento do mercado de gás natural nas regiões Sul e Sudeste,
especialmente o termoelétrico, e permitir que o governo federal realize o planejamento
energético sem depender fortemente do gás importado.
A tendência observada de aumento da produção de GLP representa um impacto positivo,
pois também contribui para a implantação de outros empreendimentos que utilizam esse
combustível, gerando empregos e renda e melhorias da qualidade de vida, pela substituição
por uma fonte de energia mais limpa.
Este impacto acontecerá na fase de operação e foi assim classificado: Positivo; Direto;
Estratégico; Permanente; Irreversível; Longo Prazo; Sinérgico; Média Magnitude; Média
Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Potencializadoras Indicadas:
•

Esclarecer a população, empresas e instituições a importância da participação do

GLP na região e na matriz energética nacional e suas vantagens ambientais como energia
mais limpa.

(11) Interferências com Áreas de Autorizações e Concessões Minerárias
Ao analisar os dados dos trabalhos de campo e compará-los com os levantados no
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), reconhecem-se as possibilidades de
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interferências em atividades minerárias existentes no trecho, mas sem, contudo, serem
prejudiciais à construção e futura operação do empreendimento. As ocorrências de
processos minerários limitam-se a Autorização de Pesquisa (granito) e Requerimento de
Lavra (saibro).
A classificação desse impacto ficou como Negativo; Direto; Local; Permanente; Irreversível;
Curto Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Média Importância; Pouco Significativo e ocorrerá na
fase de implantação.
J Medidas Preventivas/ Compensatórias Indicadas:
•

O empreendedor deverá providenciar o cadastramento da AID dos dutos no DNPM e

solicitando restrições a novos pedidos de pesquisa ou de licenciamento, para que não haja
interferências futuras.
•

Executar as diretrizes contidas no Programa de Estabelecimento de Faixa de

Servidão, de Realocação da População Afetada e de Indenizações.
D

(12)

Interferência

sobre

Construção

Histórica,

Cultural

e

Patrimônio

Arqueológico
O Decreto Municipal Nº. 17.555/99 determina o tombamento definitivo da Ilha de Paquetá
em Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), bem como das Ilhas e Ilhotas próximas,
incluindo, entre essas, a Ilha Comprida e Redonda. Na porção terrestre, o traçado previsto
para os dutos passa próximo à área de morro onde está localizado um antigo paiol da
Marinha do Brasil. Por se tratarem de áreas de valor cultural e histórico é fundamental que
seja obtida permissão junto aos órgãos de tutela, bem como que sejam adotados métodos
construtivos e cuidados especiais durante a obra.
Apesar da implantação dos dutos de GLP estar prevista em um traçado onde, em parte de
sua extensão já existem outros dois dutos instalados, a implantação do novo trecho e a
ampliação da faixa de domínio atual, vão atingir áreas ainda não escavadas, com
possibilidade de danos ou destruição de vestígios arqueológicos.
A fase de implantação é determinante, estando relacionado ao período em que se realiza a
limpeza dos terrenos, a instalação do maquinário, a abertura de acessos, da faixa e das
valas, o que necessita de maior cuidado para garantir a preservação dos vestígios
arqueológicos porventura existentes.
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Este impacto foi considerado Negativo; Direto; Local; Permanente; Irreversível; Longo
Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Alta Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Preventivas/Corretivas e Compensatórias Indicadas:
•

Implementar as diretrizes contidas no Programa de Estabelecimento de Faixa de

Servidão Administrativa e Indenizações.

(13) Interferência na Paisagem Local
A alteração da paisagem da Ilha Comprida, compreendendo desde o desmatamento até a
demolição das estruturas existentes para sua conversão em um Terminal da Ilha Comprida
onde serão instaladas várias estruturas, visivelmente identificáveis a grandes distâncias,
como já ocorre na Ilha Redonda.
A abertura e ampliação da faixa para a implantação dos dutos também promoverá a
alteração na paisagem, principalmente pela supressão da vegetação e da estrutura urbana
do Bairro Ipiranga e Jardim Ana Clara, onde partes dessas comunidades serão
desapropriadas.
Na travessia do rio Estrela, a Petrobras está estudando a possibilidade dos dutos serem
instalados de forma aérea ou subterrânea. Na escolha desse último método, não haverá
alteração da paisagem local. Contudo, a aérea deverá gerar impacto sob a paisagem local,
pois os dutos ficarão a mostra.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e operação e foi classificado como negativo;
Direto; Local; Permanente; Irreversível; Longo Prazo; Sinérgico; Baixa Magnitude; Média
Importância; e, portanto Pouco Significativo.
J Medidas Preventivas/Corretivas/ Compensatórias Indicadas:
•

Adotar a correta execução do Programa Ambiental para Construção (PAC) e do

Programa de Revegetação e Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
•

Realizar inspeções periódicas na faixa de servidão e suas imediações.

•

Implementar o Sistema de Gestão Ambiental como um todo e, particularmente, o

Programa de Treinamento e Educação Ambiental para influenciar nas atitudes, hábitos e
cuidados dos trabalhadores e contratadas, utilizando-os como propagadores de medidas
potencializadoras para a melhoria da qualidade da paisagem.
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(14) Interferência sobre o Tráfego Marítimo e Atividade Pesqueira
Considerando o sinergismo desse impacto com as demais atividades na Baía de
Guanabara, como exemplo transportes marítimos e pesca, são esperadas interferências
com o tráfego marítimo local em decorrência do deslocamento dos rebocadores com os
tramos, responsáveis pela instalação dos dutos e do navio de suprimento que dará suporte
à atividade.
Para a instalação dos dutos de GLP na porção submarina será necessária a delimitação
temporária de uma área de segurança de 500 m no entorno da diretriz dos dutos, entre a
Ilha Redonda e a praia de Ipiranga, de maneira a evitar riscos de acidentes variados,
envolvendo colisão com embarcações e/ou perda de petrechos de pesca.
Durante toda a vida útil esse empreendimento, será também necessário estabelecer uma
“zona de segurança” em torno das ilhas. Nessa zona de segurança não será permitida a
permanência de embarcações dentro do seu limite, salvo com autorização expressa da
administração dos Terminais.
Essas situações contribuem para manter o conflito entre os pescadores e o empreendedor,
ressaltando que se trata de conflitos já existentes tanto na Baía da Guanabara, como em
outros locais do país.
Este impacto foi considerado Negativo; Direto; Regional; Temporário; Reversível; Curto
Prazo; Sinérgico; Média Magnitude; Média Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Preventivas Indicadas:
•

Visando uma relação de convivência e postura responsável, e com o intuito de evitar

conflitos e acidentes, será realizada a comunicação da restrição temporária do espaço
marinho através do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, enfocando
principalmente a comunidade pesqueira (Colônias de Pescadores atuantes) e as demais
organizações representativas da região.
•

Atender as normas de navegação da Marinha do Brasil e informar ao DHN sobre a

implantação dos dutos e operações do sistema que então emitirá as precauções ao “Aviso
aos Navegantes”.
•

Fiscalizar e manter, durante a instalação submarina dos dutos, sistemas de

balizamento e sinalização náutica.
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D

(15) Exposição da Comunidade aos Riscos de Acidentes

Relacionados diretamente com a instalação do empreendimento, os acidentes podem
ocorrer com os trabalhadores nas obras por falta ou falha de segurança. Nas comunidades
próximas do empreendimento, os acidentes podem ocorrer por falta de condições sanitárias,
estocagem de materiais e à disposição de rejeitos inadequados das obras e de saúde de um
modo geral. Existirá também a possibilidade da ocorrência de problemas com animais
peçonhentos, tudo isso gerando pressões sobre o sistema de saúde nas localidades
próximas à obra.
Na fase de operação do Projeto GLP considerou-se como população exposta ao risco de
acidente de explosão ou vazamento dos dutos, as comunidades do Jardim Ana Clara, Bairro
Ipiranga e moradores de ilha ao redor dos Terminais Aquaviários. Essa população
corresponde ao número de pessoas que poderiam vir a ser afetadas, em diferentes graus,
no caso de acidentes.
Este impacto foi classificado como negativo; Direto; Local; Permanente; Reversível; Longo
Prazo; Indutor; Média Magnitude; Média Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Preventivas/Corretivas/ Compensatórias Indicadas:
•

Manter estruturas de primeiros socorros nas frentes de trabalho e nos canteiros de

obras, e de veículos para remoção e transporte de acidentados.
•

Implementar o Programa de Comunicação e Responsabilidade Social em paralelo ao

desenvolvimento das pesquisas de campo, de maneira a estabelecer os primeiros contatos
entre os diversos públicos envolvidos com o empreendimento.
•

Executar o Programa de Treinamento e Educação Ambiental para os trabalhadores e

comunidade.
•

Elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) em funcionamento,

com o objetivo de administrar possíveis hipóteses acidentais e/ou reduzi-los a níveis
aceitáveis e
•

Revisar e atualizar o Plano de Emergência Local (PEL) em função dos novos

cenários acidentais do empreendimento.
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9.2. Meio Físico
D

(16) Remoção do Solo

Esse impacto está relacionado ao período em que se realiza a limpeza dos terrenos, a
instalação do maquinário, a abertura de eventuais acessos, da faixa e escavação de valas,
que contribuirá para o aumento de erosão, interferir na qualidade do solo, a qual é alterada
através da perda de matéria orgânica e de nutrientes e, conseqüentemente, a sua
capacidade produtiva será comprometida que ocorrerá na fase de implantação.
O impacto foi classificado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível; Curto
Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Média Importância; e, portanto Pouco Significativo.
J Medidas Preventivas/Corretivas Indicadas:
•

Atender às diretrizes e técnicas ambientais básicas recomendadas no Plano Ambiental
para a Construção - PAC, em relação ao Controle de Processos Erosivos.

•

Atender ao preconizado nos procedimentos constantes no Programa de Controle da
Poluição (PCP) das Obras.

•

Implementar as ações contidas no Programa de Revegetação e Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD).

(17) Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos
De forma geral, a área de influência do empreendimento apresenta características de relevo
e solos bastante favoráveis para a não ocorrência de processos erosivos.
A maior parte dos solos apresenta potencial erosivo nulo ou ligeiro. Entretanto, existe uma
região de morro, entre o rio Estrela e o Jardim Ana Clara que foram identificados processos
erosivos naturais, mas intensificados pela ação de retirada de saibro na encosta desse
morro. É uma região onde há faixas existentes de outros dutos (OSDUC I e II /GASDUC I e
II), que deverá ser recuperada para evitar o agravamento do processo erosivo.
Este impacto foi classificado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível; Curto
Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Média Importância; e, portanto Pouco Significativo
J
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Medidas Preventivas/Corretivas Indicadas:
•

Atender às diretrizes ambientais e técnicas construtivas recomendadas no Programa

Ambiental para a Construção – PAC, em relação ao Controle de Processos Erosivos.
•

Executar as ações contidas no Programa de Revegetação e Recuperação de Áreas

Degradadas (PRAC).
D

(18) Escoamento Superficial e Carreamento de Sólidos

Com a execução das terraplenagens ou movimentações de terra, necessárias para a
abertura da faixa de servidão e melhoria dos acessos poderão alterar as drenagens
superficiais dos terrenos atravessados pelo empreendimento, além das instalações da Ilha
Comprida. Se não forem adotadas as medidas corretas e necessárias para contenção dos
solos, principalmente em épocas chuvosas, poderão ocorrer processos erosivos com a
remoção do solo, resultando no carreamento dos mesmos para os cursos d’água, podendo
haver o assoreamento 22 dos cursos d’água.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e foi classificado como Negativo; Direto;
Local; Temporário; Reversível; Curto Prazo; Indutor/Sinérgico; Baixa Magnitude; Média
Importância; e, portanto Pouco Significativo.
J Medidas Preventivas/ Corretivas Indicadas:
•

Atender às recomendações do PAC, em referência ao Controle de Processos

Erosivos, bem como o as diretrizes do Programa de Revegetação e Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD).
D

(19) Desagregação e Ressuspensão de Sedimento no Trecho Submarino

O impacto físico-químico refere-se aos produtos tóxicos e contaminantes que podem estar
contidos nos sedimentos da Baía da Guanabara (metais pesados, por exemplo) que são
ressuspendidos e liberados na água, com aumento da turbidez

23

, pela ação do método de

enterramento dos dutos, ocorrerá na fase de implantação.
Assim, o conhecimento prévio da hidrografia (correntes e marés) da área a ser escavada é
essencial para a identificação de locais mais suscetíveis aos efeitos desses métodos de
enterramento.
22

É a obstrução, por sedimentos, areia ou detritos quaisquer, de um estuário, rio, ou canal.

23

É a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa quantidade de água. É causada por matérias sólidas (lama,
por exemplo) em suspensão.
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O impacto foi classificado como Negativo; Direto; Local; Temporário; Reversível; Curto
Prazo; Indutor; Média Magnitude; Média Importância; e, portanto Significativo.
J Medidas Preventivas/ Corretivas Indicadas:
•

Atender às diretrizes e técnicas ambientais básicas recomendadas no Plano

Ambiental para a Construção - PAC.
•

Implantar o Programa de Monitoramento da Qualidade Água e do Sedimento na Área

do Entorno da Implantação Dutos Submarinos.
D

(20) Contaminação do Corpo Receptor por Descarte de Efluentes

Nas fases do empreendimento haverá geração dos seguintes efluentes: sanitários, do teste
hidrostático dos dutos, da água de refrigeração, do sistema de secagem de GLP, da
drenagem de esferas, além de efluentes oleosos provenientes dos canteiros de obra.
O descarte de efluentes sanitários (esgoto) tratados, através do sistema Fossa / Filtro,
provenientes dos canteiros de obra na Ilha Comprida serão lançados na Baía de
Guanabara. Para as demais unidades fixas (Base-Guincho) e móveis (embarcações), os
efluentes deverão ser encaminhados para tratamento por empresas especializadas e
licenciadas pela FEEMA.
Para o efluente proveniente do teste hidrostático, o desalagamento dos mesmos contendo
água e fluoresceína será descartado na Baía de Guanabara, próximo à Ilha Redonda, por
estar localizado próximo a zona de canal, área de mais correnteza, que facilita sua diluição.
A água de refrigeração do GLP circula num sistema fechado, livre de contaminação
química. Assim, o principal fator de impacto a ser considerado refere-se à temperatura com
que esse efluente será descartado, 10ºC acima da média de 25ºC da Baía da Guanabara.
Contudo, rapidamente se mistura e dilui devido à elevada hidrodinâmica24 próxima ao local
do descarte no entorno das ilhas. Estudos específicos efetuados para analisar a extensão
desse impacto mostraram variação de temperatura superior a 3°C (permitida pela
legislação) de no máximo de 134 m do ponto de descarte.
J IMPORTANTE: Todos os efluentes tratados que serão lançados na Baía de Guanabara
deverão ser monitorados conforme a CONAMA Nº 357/05.

24

Ação de correntes e marés na Baía de Guanabara.
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Para evitar acidentes com contaminação das águas proveniente do efluente do sistema de
secagem de GLP, da drenagem de esferas, o empreendimento possuirá dispositivos para
contenção, coleta e armazenamento em vasos de acumulação, sendo previsto seu
transporte, via caminhão vácuo, para tratamento na REDUC, ou outra empresa licenciada
pela FEEMA. Os mesmos cuidados deverão ser dados para os efluentes oleosos (diesel,
por exemplo) gerados nos canteiros de obra.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e operação e foi classificado como Negativo;
Direto; Local; Permanente; Irreversível; Longo Prazo; Indutor/Sinérgico; Baixa Magnitude;
Baixa Importância; e, portanto Pouco Significativo.
J Medidas Preventivas Indicadas:
•

Atender aos procedimentos constantes no Programa de Controle da Poluição (PCP)

e no PAC.
•

Implementar os Programas de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes.

(21) Alterações na Qualidade do Ar
Na implantação do duto terrestre, ainda o mesmo venha a utilizar o trecho de faixa já
existente, haverá a suspensão de partículas (poeira) no ar devido às obras. Dessa forma, há
possibilidade de incômodos à população residente na AID. Destaca-se em particular a
vulnerabilidade dos moradores da comunidade Jardim Ana Clara e de algumas residências
e escola próximas ao Jóquei Clube Ipiranga.
Na fase de operação do Projeto GLP haverá emissões gasosas a partir de diversas fontes,
sendo a principal, a emissão de poluentes atmosféricos dos gases provenientes do sistema
de tocha dos terminais, alimentada pela queima de GLP. Estudos específicos foram feitos
para saber o alcance futuro dessas emissões. Os resultados mostram concentrações 100
vezes menores que o estabelecido pela CONAMA Nº 03/90, sendo que as máximas, ainda
inferior à legislação, restringem-se às ilhas.
Este impacto foi classificado como Negativo; Direto; Regional; Permanente; Irreversível;
Longo Prazo; Sinérgico; Baixa Magnitude; Média Importância; e, portanto Pouco
Significativo
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J Medidas Preventivas/Corretivas Indicadas:
•

Efetuar o controle do teor de umidade do solo através da umectação das vias e

realizar a manutenção preventiva dos veículos, e demais medidas apresentadas no PAC Programa Ambiental da Construção.
•

Utilizar tecnologia LowNOx (baixo NOx) nos queimadores dos fornos de

regeneração.
•

Utilizar sistema de injeção de ar (soprador de ar) para melhoria da eficiência de

combustão dos gases aliviados nos sistemas de tochas.
D

(22) Contaminação Ambiental em Decorrência de Acidentes

Na fase de implantação, a movimentação de embarcação para o enterramento dos dutos,
bem como para o transporte de suprimentos, equipamentos e resíduos, necessários ao
desenvolvimento das atividades de instalação e operação do Projeto GLP estão sujeitos à
acidentes por abalroamento 25 com outras embarcações.
Embora de ocorrência remota, esse tipo de acidente envolve, normalmente, derrames de
cargas ou vazamento de óleo diesel ou lubrificante que podem contaminar as águas.
Também nos canteiros e obras, os impactos ambientais podem ocorrer por derramamentos
acidentais de resíduos oleosos, graxas, tintas, solventes, aditivos e outros fluidos em corpo
de água.
Na hipótese acidental de rompimento dos dutos de GLP, na fase de operação, mesmo de
ocorrência ainda mais remota, as conseqüências desse impacto deve se ao fato de ser um
gás inflamável, se restringindo às proximidades do local do acidente, que por ser mais
denso que o ar tende a se acumular ao nível do solo.
Este impacto foi considerado Negativo; Direto; Local; Permanente; Reversível; Curto Prazo;
Indutor; Baixa Magnitude; Baixa Importância; portanto Pouco Significativo.
J Medidas Preventiva/Corretiva/ Compensatória Indicadas:
•

Fiscalizar as atividades das empresas contratadas.

•

Implementar o Programa de Controle da Poluição (PCP).

•

Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), bem como

revisar e atualzar o Plano de Emergência Local (PEL).
25

Colisão entre embarcações.
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•

Implementar o Programa de Treinamento e Educação Ambiental para os

trabalhadores.

9.3. Meio Biótico
D

(23) Biodisponibilização de Contaminantes Contidos em Sedimento e Solo

Eventuais contaminantes podem ser liberados dos sedimentos ressuspendidos no local
onde será realizado o enterramento dos dutos de GLP na Baía de Guanabara; e
provenientes do escoamento/carreamento de solos próximos ao rio Estrela e canteiros de
obra (praia de Ipiranga e Ilha Comprida). Esses sedimentos e solos podem entrar em
suspensão e contaminar ou causar alterações na estrutura das comunidades bióticas. Esses
eventos permitem o aumento da turbidez das águas e potenciais efeitos tóxicos, pela
disponibilização de elementos químicos (metais, por exemplo), com prováveis efeitos sobre
a estrutura da comunidade aquática (planctônica, nectônica e bentônica) local.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e foi classificado como Negativo; Indireto;
Local; Temporário; Reversível; Curto Prazo; Sinérgico; Baixa Magnitude; Alta Importância; e,
portanto Significativo.
J Medidas Preventivas/Corretivas Indicadas:
•

Atender às diretrizes e técnicas ambientais básicas recomendadas no Plano

Ambiental para a Construção (PAC).
•

Implantar o Programa de Monitoramento da Qualidade Água e do Sedimento na Área

do Entorno da Implantação Dutos Submarinos.
D

(24) Contaminação da Biota Estuarina por Descarte de Efluentes

Apesar da introdução de nutrientes, como carbono, fósforo e nitrogênio contribuírem para o
aumento da atividade biológica (produção primária e bacteriana), não há como avaliar se o
descarte de efluentes sanitários dos terminais trará alguma alteração da estrutura da
comunidade biótica local, em função do sinergismo atuante na Baía de Guanabara
relacionado ao despejo de carga orgânica (esgoto) não tratada.
Conforme apresentado anteriormente, caso não seja necessário que os dutos permaneçam
alagados por mais de três meses, um volume de aproximadamente 1500m3 contendo
somente água e corante será descartado na Baía da Guanabara, próximo à Ilha Redonda.
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Esse corante é um produto amplamente utilizado na indústria petrolífera para esse
propósito. Não é esperada mortalidade da comunidade planctônica local, visto ser um
produto não tóxico e, pelo local de descarte, em zona com acentuada correnteza, fará com
que esse efluente rapidamente se disperse.
O descarte de água aquecida na Baía da Guanabara, gerado no sistema de refrigeração
não deverá provocar alterações na biota local, pois essa água circula num sistema fechado,
livre de contaminação química. O impacto da temperatura sobre a biota estuarina poderá
ocorrer somente nas imediações dos pontos de descarte.
Este impacto ocorrerá na fase de implantação e operação e foi classificado como Negativo;
Direto; Local; Permanente; Reversível; Longo Prazo; Sinérgico; Baixa Magnitude; Baixa
Importância; e, portanto Pouco Significativo
J Medidas Preventivas/Corretivas Indicadas:
•

Atender aos procedimentos constantes no Programa de Controle da Poluição

(Efluentes e Resíduos), no Programa de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes, e no
PAC.
D

(25) Interferências sobre Unidades de Conservaçãos e Áreas Protegidas

A diretriz dos dutos (submarino e terrestre) tem interferência direta em quatro Unidades de
Conservação (UCs) e Áreas Protegidas: APA do rio Estrela, ARIE da Baía de Guanabara,
APP da Baía de Guanabara e APAC da Ilha de Paquetá e Ilhotas adjacentes e
indiretamente com outras cinco UCs: Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim, Estação
Ecológica da Guanabara, Área de Proteção Ambiental de São Bento, Área de Proteção
Ambiental Suruí e Área de Proteção Ambiental da Caixa D’água.
Na área de influência do empreendimento, existem ambientes alagados, manguezais e um
único remanescente de restinga, dos quais, grande parte, encontra-se bastante degradada.
Os principais impactos se darão na forma de perda de área, da supressão da vegetação, da
perturbação (fauna) e degradação de Áreas Protegidas.
Este impacto ocorrerá nas fases de implantação e operação e foi classificado como
Negativo; Direto/Indireto; Local; Permanente; Irreversível; Curto Prazo; Indutor; Baixa
Magnitude; Alta Importância; e, portanto Significativo.
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J Medidas Preventivas/Corretivas/ Compensatórias Indicadas:
•

Implementar os Programas de Comunicação e Responsabilidade Social e Educação

Ambiental, visando à conscientização de moradores, dos operários e técnicos envolvidos
nos trabalhos de implantação do empreendimento, no sentido de que não lancem resíduos,
ou que degradem ou extraiam produtos naturais das Unidades de Conservação na área de
influência.
•

Executar as medidas mitigadoras descritas no PAC, no Programa de Recuperação e

Revegetação de Áreas Degradadas, com relação à passagem dos dutos em Áreas de
Preservação Permanente, verificando a possibilidade de estreitamento da largura da faixa e
recomposição dos ambientes nestes locais.
•

Limitar a supressão de vegetação ao mínimo necessário às operações de construção

do empreendimento.
•

Implementar ações para o cumprimento e enquadramento legal, com base no Código

Florestal e seus desdobramentos, bem como nas resoluções e legislações específicas
(federais, estaduais e/ou municipais) quanto a interferência sobre a cobertura vegetal.
D

(26) Contaminação da Biota em Decorrência de Acidentes

Acidentes por abalroamento de embarcações podem promover vazamentos de produtos
químicos (óleo diesel ou lubrificante), os quais possuem capacidades de contaminação
imediata das águas, com efeitos sobre a biota, principalmente a planctônica. Nos canteiros
de obra, o manuseio de oleosos e graxa de máquinas, tintas, solventes, aditivos e outros
fluidos que podem, num acidente, contaminar o sedimento e os cursos d’água, sendo que o
maior risco estará associado ao período de chuvas que facilita a dispersão desses produtos.
Este impacto foi considerado Negativo; Direto; Local; Permanente; Irreversível; Longo
Prazo; Indutor; Baixa Magnitude; Baixa Importância; e, portanto Pouco Significativo.
J Não há medidas indicadas, contudo recomenda-se:
•

Aplicar as normas de segurança e proceder aos devidos treinamentos dos

operadores dos terminais, para que, em situações de emergência, seja preservada a
integridade desses terminais, além de preservar também as vidas humanas e do meio.
•

Adotar as medidas propostas pela Análise de Riscos para reduzi-los a níveis

aceitáveis.
•

Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), bem como

revisar e atualizar o Plano de Emergência Local (PEL).
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10. PROGRAMAS/PLANOS E MEDIDAS DE AÇÃO E CONTROLE
AMBIENTAL

10.1. Programa de Gestão Ambiental
Visa promover mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações
planejadas nos programas ambientais e a adequada condução das obras, no que se refere
aos procedimentos ambientais, mantendo-se um elevado padrão de qualidade na sua
implantação e operação.
Este programa conforme apresentado no organograma a seguir, se apoiará em dois outros
Programas: Programa de Comunicação e Responsabilidade Social e o Programa de
Treinamento e Educação Ambiental.
Os demais Programas e Planos foram integrados em três grandes grupos: Programas de
Apoio à Liberação da Área de Implantação, dos Programas de Supervisão e Controle das
Obras e dos Programas de Controle e Acompanhamento do Empreendimento.
O Programa de Gestão Ambiental será responsável pela criação e manutenção da estrutura
gerencial do SGA.
Uma estrutura organizacional, apresentada na forma de um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) é necessária para criar condições operacionais de acompanhamento desses
Programas e Planos, que deverá ser constituída de duas equipes:
1ª) Equipe de Supervisão Ambiental das Obras e
2ª) Equipe de Acompanhamento dos Planos e Programas Ambientais não-vinculados
Diretamente às Obras.
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Sistema de Gestão
Ambiental (SGA)
Programa de Comunicação e
Responsabilidade Social

Programa de Treinamento e
Educação Ambiental

Programas de Apoio
à Liberação da Área
de Implantação

Programas de
Supervisão e Controle
das Obras

Programas de
Controle e
Acompanhamento do
Empreendimento

• Programa de
Estabelecimento da
Faixa de Servidão,
Realocação da
População Afetada e
de Indenizações
• Programa de
Acompanhamento e
Resgate Arqueológico

• Plano Ambiental para a
Construção - PAC
• Programa de Controle da
Poluição (Efluentes e
Resíduos)
• Programa de
Monitoramento da
Qualidade da Água, do
Sedimento e da
• Programa de
Monitoramento de Ruídos
na Implantação dos Dutos
Terrestres
• Programa de
Recuperação e
Revegetação de Áreas
Degradadas (PRAD)

• Programa de
Gerenciamento de
Resíduos
• Programa de
Gerenciamento de
Efluentes
• Programa de
Gerenciamento de
Riscos (PGR)/Plano de
Ação em Emergência
(PAE)

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – Petrobras

79 / 83

10.2. Programas Gerais
D

Programa de Comunicação e Responsabilidade Social

Programa de Comunicação e Responsabilidade Social visa difundir e monitorar as
informações sobre o empreendimento, com transparência, constância e compromisso,
estabelecendo um bom relacionamento com as partes interessadas.
D

Programa de Treinamento e Educação Ambiental

Adequar o comportamento dos trabalhadores envolvidos no Projeto GLP e das comunidades
próximas ao empreendimento, através do desenvolvimento de atitudes responsáveis em
relação à preservação dos recursos naturais e do estímulo à criação de uma consciência
ambiental individual e coletiva, visando a sustentabilidade ambiental e econômica.

10.3. Programas de Apoio à Liberação da Área de Implantação
D

Programa de Estabelecimento de Faixa de Servidão, Administrativa e

Indenizações
Executar as atividades necessárias para a liberação das áreas para implantação do
empreendimento, buscando mecanismos de negociação, com base em critérios de
avaliação justos para as indenizações e das atividades econômicas que poderão de alguma
forma ser prejudicadas.
D

Programa de Acompanhamento e Resgate Arqueológico

Prevenir qualquer tipo de dano aos sítios arqueológicos identificados durante a implantação
da faixa de servidão, de caminhos de serviço e canteiros de obras, o que poderá exigir o
salvamento do patrimônio arqueológico existente, além de contribuir para a ampliação do
acervo e do conhecimento arqueológico na região.

10.4. Programas de Supervisão e Controle das Obras
D

Programa Ambiental para a Construção (PAC)

Apresentar as diretrizes e orientações a serem seguidas pelo empreendedor e seus
contratados durante as fases de implantação das obras que compõem o empreendimento. O
PAC apresenta os cuidados a serem tomados para a preservação da qualidade ambiental
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do meio físico e biótico das áreas que vão sofrer intervenção humana e para a minimização
dos impactos sobre as comunidades vizinhas e os trabalhadores.
D

Programa de Controle da Poluição (Resíduos e Efluentes)

O objetivo geral neste Programa é minimizar os possíveis impactos ambientais causados
pela geração de resíduos e efluentes, assegurando que a menor quantidade possível seja
gerada durante a implantação do emprendimento.
D

Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento e Água

Assegurar que os recursos hídricos, sedimentos impactados não sofram alterações
significativas quando das obras de implantação do empreendimento, e acompanhar a
evolução da qualidade da água e sedimentos
D

Programa de Monitoramento de Ruídos na Implantação dos Dutos Terrestres

Verificar se os níveis de emissão sonora estão se mantendo ou aumentando com relação ao
avaliado antes da implantação dos dutos do Projeto GLP e se estão dentro dos limites
permitidos pela legislação brasileira.
D

Programa de Revegetação e Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Recuperação de todas as áreas atingidas pelas obras de implantação do empreendimento
— faixa de servidão e áreas destinadas às estruturas de apoio às obras (terrestre e Ilha
Comprida). Visa recuperar áreas de mangue e vegetação florestal que se encontra bastante
alterada no momento, proporcionando corredores ecológicos para interligação da biota com
fragmentos melhor preservados.

10.5. Programas de Controle e Acompanhamento do Empreendimento
D

Programa de Gerenciamento de Resíduos

Visa estabelecer um sistema de gerenciamento de resíduos procurando enfatizar a
diminuição da geração dos mesmos através de planejamento prévio, garantindo que os
resíduos gerados durante a operação do Projeto GLP sejam coletados, estocados e
dispostos adequadamente de modo a não agredir o meio ambiente ou colocar em risco a
mão-de-obra do empreendimento e as comunidades do entorno.
D

Programa de Gerenciamento de Efluentes

Garantir que os efluentes gerados durante de operação do empreendimento sejam
coletados e dispostos adequadamente de modo a não agredir o meio ambiente, ou no caso
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de serem descartados no corpo receptor, que os mesmos sejam previamente tratados de
acordo com a legislação ambiental que regula esse procedimento.
D

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR

Visa definir a política e as diretrizes de um sistema de gestão com vista à prevenção de
acidentes em instalações ou atividades potencialmente perigosas. Têm como principal
objetivo prevenir a ocorrência de acidentes ambientais durante a operação do
empreendimento, que possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, a
segurança da população da região e o meio ambiente.
D

Plano de Ação de Emergência e Contingência Local (PEL)

Estabelece procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em situações de
acidentes que eventualmente venham a ocorrer, resultando em atuações rápidas e eficazes,
a fim de preservar a vida humana, bem como a segurança dos trabalhadores e da
população que reside próxima ao empreendimento.

11. CONCLUSÕES

Com base nesta análise, entende-se que, de modo geral, a implantação e operação do
Empreendimento, cumpridas as medidas e executados os programas ambientais
apresentados nos estudos, não comprometerão a qualidade ambiental futura da região.
Concluímos que esse empreendimento pode ser considerado como viável em termos
técnico, econômico, social e ambiental, proporcionando benefícios diversos que poderão
concorrer para a melhoria da qualidade de vida das Regiões Sudeste e Sul do Brasil e, em
especial, das populações locais dos municípios envolvidos..
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12. EQUIPE TÉCNICA
Função

Nome

Formação

Coordenação Geral

Marcos Eduardo Zabini

Eng. de Minas e
Gestor Ambiental

Coordenação Adjunta

Ricardo Magalhães
Simonsen

Eng. de Minas e
Auditor Ambiental

Coordenação Adjunta e
Legislação

Stella Nivis Vivona

Advogada,
Auditora e Gestora
Ambiental

OAB/SP: 120636
IBAMA: 559011

Apoio na Coordenação

Marcos de Macedo
Dertoni

Eng. Agrônomo

CREA/RJ:
851057889/D
IBAMA: 200678

Cira Santos Souza

Eng. Civil e
Especialista em
Controle da
Poluição

CREA/SP:
5061533681
IBAMA: 558964

André Augusto
Gonçalves

Oceanólogo, MSc.

IBAMA: 275030

Guilherme Borges
Fernandez

Geógrafo, Dr.

Reiner Olíbano Rosas

Geógrafo, Dr.

Marco Aurelio Louzada

Biólogo, Dr.

Adriana Silva Ibagy

Oceanóloga, MSc.

IBAMA: 298388

Sérgio Pereira de Lima

Técnico Ambiental

IBAMA: 210218

Marcos Rosa

Geográfo

Fernando Paternost

Geográfo

Modelagem das
emissões atmosféricas

George Lentz César
Fruehauf

Matemático e Eng.
Ambiental, Dr.

Modelagem das
efluentes térmicos

Maurício da Rocha
Fragoso
Francisco Alves dos
Santos

Oceanógrafo, Dr.

IBAMA: 265033

Oceanógrafo, MSc.

IBAMA: 459094

Caracterização do
empreendimento

Meio Físico e Biótico

Cadastros
CREA/SP:
0600994492
IBAMA: 52857
CREA/SP:
0601302291
IBAMA: 40466

CREA-RJ:
02139086708
IBAMA: 1949212
CREA/RJ: 861018452
IBAMA: 1949111
CRBio-2: 15953/02-D
IBAMA: 200887

Meio Socioeconômico

Cartografia
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CREA/ SP:
5060918060
IBAMA: 33795
CREA/ SP:
5062151035
IBAMA: 1701295
CREA/SP:
5062008073/D
IBAMA: 573856
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