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Apresentação

Relatório de Impacto Ambiental
Apresentação
O presente Relatório de Impacto Ambiental apresenta informações do Estudo de
Impacto Ambiental do Terminal Flexível de Gás Natural Liquefeito na Baía de
Guanabara.
Guanabara
Nos capítulos a seguir estão apresentados o diagnóstico da qualidade ambiental
atual das áreas de influência do empreendimento, a análise integrada dos dados
do diagnóstico, a identificação e avaliação de impactos do empreendimento, a
proposição de medidas e ações que mitiguem, compensem e/ou potencializem os
impactos identificados e os cenários de prognóstico da qualidade ambiental futura.
Aqui estão apresentadas, de forma simplificada, as principais informações e
conclusões levantadas pelos técnicos responsáveis pela elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental.
Detalhamentos técnicos e maiores informações poderão ser adquiridos em
consulta ao volume do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
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O que é o Empreendimento?
O empreendimento objeto de licenciamento é um Terminal Flexível para
recebimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Duto de Gás Natural na Baía de
Guanabara.
Será um terminal tipo píer localizado a uma distância de aproximadamente 2km
da costa a leste da Ilha de Boqueirão.
Do terminal partirá um duto submarino (de 28 polegadas e cerca de 10km de
extensão) em direção a Paia de Mauá, no município de Magé.
Ao chegar á praia inicia a parte terrestre do gasoduto (com cerca de 5 km de
extensão) que segue até o Terminal de Campos Elíseos, em Duque de Caxias.

Empreendedor
Nome:

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Endereço:

Ilha D’Água, s/n, Baía de Guanabara, RJ. CEP 2053120531-054

Telefone:

(21) 2467 9907

Contato:

Grupo de Inspeção e Acompanhamento Operacional de Navios e
Terminais

Representante Legal: Antonio Eduardo Monteiro de Castro
Endereço:

Av. Almirante Barroso, 81 – 34º andar. Centro - Rio de Janeiro, RJ.
CEP: 20.03120.031-004

E-mail:

aemcastro@petrobras.com.br

Telefone:

(21) 32293229-2055 / Fax: (21) 32293229-2055

Contato:

Luis Cláudio Malaguti

Endereço:

Av. Almirante Barroso, 81 - 34º andar. Centro
Centro - Rio de Janeiro, RJ.
CEP: 20.03120.031-004

E-mail:

malaguti@petrobras.com.br

Telefone:

(21) 3229 4790 / Fax: (21) 32293229-4702
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Consultora responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental

Nome:

Bourscheid S.A. Engenharia e Meio Ambiente

Inscr. Estadual: Isenta / Inscr. Municipal: 08.30.5226
CNPJ:

88.928.163/000188.928.163/0001-80

Endereço:

Rua Miguel Tostes, 962. Rio Branco – Porto Alegre, RS. CEP: 9043090430-060

E-mail:

bourscheid@bourscheid.com.br

Tel./Fax:

(51) 30123012-9991

Representante Legal: Aristóteles José Bourscheid
Contato:

Nelson Jorge Esquivel Silveira

E-mail:

nelson@bourscheid.com.br

Endereço:

Rua Miguel Tostes, 962. Rio Branco – Porto Alegre, RS. CEP: 9043090430-060

Contato:

Fernanda Trierveiler

E-mail:

fernanda@bourscheid.com.br

Endereço:

Rua Miguel Tostes, 962. Rio Branco – Porto Alegre, RS. CEP: 9043090430-060
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O Empreendimento

Objetivos do Empreendimento
O Terminal Flexível de Gás Natural Liquefeito na Baía de Guanabara é parte do
projeto “Terminal Flexível de Recebimento de GNL” que prevê a importação de gás
natural liquefeito e sua regaseificação no próprio navio para o atendimento de
demandas por gás natural de curto prazo (apenas alguns meses por ano). O
projeto contempla a implantação de dois Terminais Flexíveis de GNL, com
localização nos estados do Rio de Janeiro (na Baía de Guanabara) e Ceará (em
Pecém), com operação prevista para o período de 2008 a 2023. O valor total dos
investimentos para o Terminal Flexível de GNL na Baía de Guanabara, dutos e
construções auxiliares somam US$ 156,9 milhões de dólares.
Para isto, será fretado um navio metaneiro, que fará estocagem e regaseificação
do gás natural importado, este navio será adaptado para esta atividade e ficará
ancorado no Terminal Flexível na Baía de Guanabara. O terminal estará interligado
por um gasoduto à malha de gasodutos do Rio de Janeiro através do Terminal de
Campos Elíseos, em Duque de Caxias. Enquanto não houver demanda de Gás
Natural, o navio supridor não realiza a regaseificação no terminal, e está prevista
sua utilização no transporte transoceânico de GNL.
O empreendimento representa, portanto, uma solução flexível para atendimento à
demanda de gás natural em curto prazo, garantindo o suprimento para as térmicas
e ampliando a oferta de gás natural no mercado. Ao mesmo tempo, ao optar pela
substituição do uso de combustíveis derivados do petróleo, contribui para a
diminuição da emissão de gases de efeito estufa.
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Entenda como funcionará o Terminal Flexível de Gás Natural Liquefeito (GNL) na
Baía de Guanabara:

O processo tem início com a compra de Gás Natural no exterior, que passará
pelo processo de liquefação e será armazenado em um terminal, de onde será
transferido para o Brasil através de um navio...

... o navio transportará o Gás Natural Liquefeito (GNL) da origem até o Terminal
de Recebimento na Baía de Guanabara...

... após transferir o GNL do navio supridor para o navio estacionado no Terminal
Flexível, o gás será vaporizado e injetado nos dutos submarino e terrestre até
chegar a seu destino final, no Terminal de Campos Elíseos, RJ.
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Justificativas...
O governo brasileiro, preocupado com a crise que afeta a economia dos países em
desenvolvimento, com a elevação do câmbio, com a redução da oferta de energia
hidrelétrica (produzida internamente em reais) e com a crescente demanda de gás
natural, definiu como meta o Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) para o
atendimento da crescente demanda. Este programa prevê a implantação de um
programa de construção de termoelétricas a gás natural, para o atendimento das
termelétricas a serem implantadas.
Destaca-se ainda que o gás natural deverá substituir outros combustíveis como
GLP (gás liquefeito de petróleo), óleo combustível, lenha, casca de coco e energia
elétrica em unidades industriais já existentes, substituindo o uso e transporte de
outras substâncias, muitas vezes perigoso. O uso de gás natural permitirá a
implantação de novas indústrias em decorrência de sua oferta e reduzirá os
impactos maiores vinculados às outras alternativas de geração de energia.
Este empreendimento consistirá de uma planta de regaseificação do GNL,
instalada dentro de um navio adaptado para esta função, o qual ficará ancorado
no Terminal dentro da Baía de Guanabara, e de um gasoduto através do qual se
fará a interligação deste navio à malha de gasodutos (existente e futura) do estado
do Rio de Janeiro..
Para atender a este objetivo, a PETROBRAS avaliou as suas malhas de gasoduto e
a sua oferta de gás natural (produção das reservas nacionais e a importação de
gás boliviano pelo gasoduto Brasil-Bolívia - GASBOL). Verificou-se então, a
necessidade de complementar a oferta de gás natural, optando-se, após alguns
estudos, pela importação de Gás Natural Liquefeito (GNL).
O GNL é o Gás Natural (GN), que após passar pelo processo físico de liquefação
torna-se líquido à pressão atmosférica e temperatura criogênica de -162°C. Durante
o processo, o volume é reduzido aproximadamente 600 vezes, ou seja, 1 m3 de
GNL equivale a 600 m3 de GN, viabilizando economicamente o transporte a longas
distâncias. A solução adotada, em curto prazo, para fornecimento de gás natural
(GN) via gás natural liquefeito (GNL), foi a de projetar o sistema de recebimento e
escoamento de GNL da Baía de Guanabara.
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Desta forma, a PETROBRAS visa ampliar a oferta de gás natural, contribuir com a
diminuição dos gases de efeito estufa e auxiliar na aceleração do crescimento do
país, no atendimento futuro do incremento de energia, previstos em razão dos
planos governamentais de crescimento.
Ressalta-se ainda que para a Regularidade Ambiental de um empreendimento
deste tipo, algumas premissas legais devem ser observadas, como o cumprimento
das especificações e das Normas Técnicas (da PETROBRAS, da ANP – Agência
Nacional de Petróleo e da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas) e dos
dispositivos contidos na Legislação Federal, Estaduais e Municipais vigente, que
determinarão o desenvolvimento dos trabalhos referente às obras de Engenharia e
Meio Ambiente, de modo a compatibilizar o desenvolvimento econômico e
conservação ambiental nos processos construtivos e de operação.
Quanto aos aspectos técnicos, físicos, ambientais e econômicos, a oferta de gás
para processos produtivos (setor industrial) diminui a dependência e, em alguns
casos, o custo operacional dos processos e produtos, se comparados a outras
fontes de fornecimento de energia, viabilizando, desse modo, a sustentabilidade
sócio-econômica, como destacado a seguir:

Técnico-Econômicas
A possibilidade de garantir gás natural às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
através do suprimento adicional flexível no período de 2008 a 2018.
Complementando assim a cota necessária à operação simultânea (100% da carga)
das termoelétricas que hoje possuem restrição no seu suprimento de gás natural.
Bem como, evitar a conversão e a operação de Unidades Termoelétricas (UTE) a
Diesel.

Locacionais
Para duto submarino, justifica-se o traçado proposto pela vantagem de utilizar um
trajeto mais curto (10 km) e o fato de chegar em uma área que não há
congestionamento de dutos. Além da pré-disposição da PETROBRAS em abrir esta
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faixa para atender os dutos futuros do pólo petroquímico. Pode-se destacar
também que por ser uma faixa nova, não será necessária nenhuma operação de
rebaixamento de dutos.
Para o traçado do duto terrestre, as vantagens são de não interferir com instalações
existentes e a construção ser realizada por métodos convencionais de dutos
terrestres. Estas condições minimizarão os problemas durante a construção e, deste
modo, reduzindo os impactos no prazo de execução da obra.

Ambientais
A intenção da PETROBRAS de ampliar a oferta de gás natural com o projeto de GNL
e de contribuir com a diminuição de gases de efeito estufa com a substituição do
uso de combustíveis derivados de petróleo, principalmente pelas termoelétricas, se
caracterizam

como

forte

justificativa

da

responsabilidade

ambiental

e

comprometimento do empreendedor.
Destaca-se ainda que o esforço em substituir os combustíveis mais pesados por
gás natural está em conformidade com os dispositivos legais que tratam do
controle da emissão de gases de efeito estufa, como o Decreto n° 5.445, de
12/05/2005 que promulga o Protocolo de Quioto e o Decreto n° 2.652, de 1° de
julho de 1998, que promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992.

A infra-estrutura do Empreendimento...
Será composta por um Terminal Marítimo, por um Duto Submarino, e um Duto
terrestre.
O Terminal Marítimo na Baía de Guanabara possuirá uma plataforma de
operações com 60m de largura por 50m de comprimento, quatro dolfins de
atracação, quatro dolfins de amarração e passarelas interligando as estruturas. O
navio permanecerá atracado junto a um lado maior da plataforma de operações,
sendo prevista a atracação dos navios supridores no lado oposto.
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Sobre os navios que serão utilizados (capacidade estimada entre 70.000 e
210.000m3), encontram-se em tratativas para seu afretamento, podendo ser
utilizada a seguinte embarcação, um VT1 – Vessel Type 1 (vessel for transport,

storage and re-gasification).
O Duto Submarino possui sua origem no Terminal Flexível, a aproximadamente 2
km a leste da Ilha do Boqueirão e sua chegada em terra na praia de Mauá, no
município de Magé. O trecho submarino do gasoduto possui 28 polegadas de
diâmetro com espessura mínima de 1,625 polegadas, devendo ser analisadas as
instalações, vãos livres e estabilidade para confirmação desta espessura estimada.
O Duto Terrestre não utilizará a área da REDUC para a passagem do gasoduto do
GNC, o traçado possui trecho em faixa nova (2000m) e trecho em uma ampliação
da faixa existente (2900m). O duto submarino chegará no município de Mauá, de
onde seguirá pelo traçado terrestre até o Terminal de Campos Elíseos.
O traçado em faixa nova corresponde a uma faixa de 100 metros de largura que
interligará o trecho submarino à faixa de dutos já existente (de 20 metros de
largura) do OSCUC I e dos GASDUCs I e II, com extensão de aproximadamente
2000m. Esta sofrerá, portanto, ampliação de 40 metros, passando a possuir 60
metros de largura neste trecho. Ressalta-se que este traçado também está sendo
estudado para os dutos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).
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Instalação do Empreendimento
Duto Submarino
A instalação da porção submarina do empreendimento se dará em duas fases
com etapas distintas. Primeiro será realizada a construção e montagem em terra
do duto em trechos de aproximadamente 1km (strings), que depois serão
posicionados no mar com bóias por reboques flutuantes. O procedimento de
rebaixamento dos dutos no mar se dará de duas formas, uma para os primeiros
2km na Praia de Mauá e outro para o restante do traçado marítimo:
 Praia de Mauá:
Mauá num trecho de aproximadamente 2km a partir da costa da
Praia de Mauá, será aberta uma vala com escavadeira anfíbia; o material
removido será colocado nas laterais da vala que terá as seguintes
dimensões: 1m de profundidade, 1,5m de largura e 2km de comprimento.
 Trecho submerso até o Terminal:
Terminal o enterramento do duto neste trecho
submerso iniciará entre o final da vala aberta na Praia de Mauá e o futuro
píer, os dutos dispostos em bóias serão rebaixados e acomodados com
auxílio de maquinário específico – treching machine.
Veja nas ilustrações a seguir o processo de implantação do gasoduto submarino:
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Duto Terrestre
A implantação de um gasoduto ocorre em quatro fases, são elas: 1. Limpeza de
faixa, onde é realizado a supressão da vegetação e abertura da faixa do
gasoduto; 2. Desfile dos tubos, nesta fase os tubos são colocados na faixa para
serem soldados por técnicos especializados. 3. Abertura de vala, onde é escavada
a vala onde serão colocados os tubos; após a colocação dos tubos a vala é
fechada; e 4. Recomposição vegetal, onde é realizado o plantio de vegetação
rasteira ao longo de toda a faixa. Veja essas etapas na ilustração a seguir:
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Áreas de Influência

Áreas de Influência
Para realização do Estudo de Impacto Ambiental foram delimitadas áreas
geográficas com base no Termo de Referência elaborado pela FEEMA, órgão
ambiental licenciador, e compreende o território sobre o qual o empreendimento,
potencialmente exerceria influência ecológica e/ou socioeconômica.
As áreas de influência do Terminal Flexível para recebimento de GNL e Duto de
Gás Natural na Baía de Guanabara foram delimitadas a partir de três níveis de
abrangência

dos

componentes

ambientais

afetados/alterados

pelo

empreendimento nos meios físico, biótico e socioeconômico nas fases de
implantação e operação do empreendimento.
Quando consideradas as particularidades deste empreendimento, optou-se por
dividí-lo em três segmentos distintos:
(1) Terminal
Terminal Marítimo (Baía de Guanabara)
(2) Gasoduto Submarino (ligará o Terminal Marítimo a praia)
(3) Gasoduto Terrestre (levará Gás Natural até o Terminal de Campos Elíseos)
Cada segmento possui áreas de influência distintas, a saber:

Área de Influência indireta (AII)
Meio Físico
Terminal Marítimo:

Baía de Guanabara

Gasoduto Submarino:

Baía de Guanabara

Gasoduto Terrestre:

Faixa de 5km (para cada lado da diretriz do duto)

Meio Biótico
Terminal Marítimo:

Baía de Guanabara

Gasoduto Submarino:

Faixa de 5km (para cada lado da diretriz do duto)

Gasoduto Terrestre:

Faixa de 5km (para cada lado da diretriz do duto)
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Meio Socioeconômico
Terminal Marítimo:

Baía de Guanabara e ilhas; municípios de Duque de
Caxias, Magé, Rio de Janeiro e Guapimirim

Gasoduto Submarino:
Submarino:

Baía de Guanabara e municípios de Duque de Caxias,
Magé, Rio de Janeiro e Guapimirim

Gasoduto Terrestre:

Municípios de Magé e Duque de Caxias

Área de Influência Direta (AID)
Meio Físico
Terminal Marítimo:

Raio de 5km

Gasoduto Submarino:

Faixa de 400m (para cada lado da diretriz do duto)

Gasoduto Terrestre:

Faixa de 400m (para cada lado da diretriz do duto)

Meio Biótico
Terminal Marítimo:

Raio de 5km

Gasoduto Submarino:

Faixa de 400m (para cada lado da diretriz do duto)

Gasoduto Terrestre:

Faixa de 400m (para cada lado da diretriz do duto)

Meio Socioeconômico
Terminal Marítimo:

Raio de 5 km e comunidades de pescadores de
Magé, Duque de Caxias e Guapimirim

Gasoduto Submarino:

Faixa de 400 m para cada lado em relação à diretriz
do duto e Comunidades de Pescadores que pescam
na AID e pescadores filiados a colônia de pesca de
Praia de Mauá

Gasoduto Terrestre:

Faixa de 400m (para cada lado da diretriz do duto)
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Planos e Programas Governamentais Propostos e em
Implantação na Área do Empreendimento
A seguir estão apresentados os principais programas em planejamento ou em
execução na área de influência do empreendimento, nos âmbitos federal, estadual
e municipal.
De maneira geral, os programas existentes na área de influência do
empreendimento são desenvolvidos pelos governos (Federal, Estadual e/ou
Municipal), por entidades civis, ambientais e pela iniciativa privada, inclusive com
apoio financeiro de instituições internacionais. Estes projetos abordam ações para a
melhoria da qualidade ambiental e modo de vida das populações, para o
desenvolvimento econômico e social dessas localidades e para a proteção,
preservação e conservação da fauna e flora.
Dos programas identificados (31 total), os que possuem sinergia com o
empreendimento concentram-se, principalmente, em atividades recuperação de
áreas degradadas na Baía de Guanabara. Destaca-se que devem ser tomadas
medidas que minimizem os conflitos das ações do empreendimento com os
programas que tratam da preservação de espécies e de áreas importantes para a
conservação da Mata Atlântica.
Os programas que tem relação de sinergia com o empreendimento se concentram
principalmente em atividades de recuperação de áreas degradas na Baía. Os
programas neutros tratam principalmente de programas educativos relacionados à
destinação do lixo. Já os programas conflitantes abordam questões de preservação
de espécies e de áreas importantes para a conservação da Mata Atlântica. Dessa
forma, devem ser tomadas medidas que minimizem o conflito com esses
programas.
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Federal
 Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMAII/MMA)
 Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
 Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos
 Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima
 Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade
 Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas
 Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
 Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro
 Aliança para a Conservação da Mata Atlântica
 União pela Fauna da Mata Atlântica

Estadual
 Projeto de Proteção e Uso Sustentável de Recursos de Biodiversidade no RJ
 Operação Rio Limpo
 Programa Estadual de Controle do Lixo Urbano
 Programa de Despoluição da Baía de Guanabara
 Programa de Revitalização Ambiental da Baía de Guanabara
 Revitalização das Lagoas na Baixada Fluminense
 Dragagem de Rios e Geração de Emprego na Zona Oeste
 Projeto Mata Atlântica
 Programa Baía Nota 10
 Guardiões do Mar
 Projeto Mamíferos Aquáticos
 Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional
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Municipal
Rio de Janeiro
 Projeto Juventude da Baía de Guanabara
 Programa de Conservação de Rios
 Projeto Monitores Ambientais
 Programa Mutirão Reflorestamento
 Programa Educativo em Áreas de Reflorestamento
Duque de Caxias
Caxias
 Projeto Ecopólo Campos Elíseos
Niterói
 Dia Mundial de Limpeza do Litoral

Áreas Protegidas
No Brasil as áreas consideradas protegidas normalmente estão na forma de
Unidades de Conservação, Áreas Naturais Tombadas ou Áreas de Preservação
Permanente.
Segundo definição do Ministério do Meio Ambiente, áreas protegidas são áreas de
terra e/ou mar especialmente dedicadas à proteção e manutenção da diversidade
biológica, e de seus recursos naturais e culturais associados, manejados por meio
de instrumentos legais ou outros meio efetivos.
Quanto

a

diversidade

e

riqueza

biológica

da

área

de

influência

do

empreendimento, ressalta-se que esta se encontra integralmente inserida no
Estado do Rio de Janeiro. Que por sua vez é representado pelo Bioma Mata
Atlântica e sua localização coincide com uma das áreas de maior diversidade
desse Bioma.
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Unidades de Conservação (UCs)
A Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo

as águas jurisdicionais, com características

naturais relevantes,

legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção. No Brasil as UCs foram regulamentadas pela Lei Federal
nº. 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
O SNUC busca a conservação da diversidade biológica dessas áreas e de acordo
com os objetivos de manejo e tipos de uso, essas unidades são divididas em duas
categorias: Proteção Integral e Uso Sustentável.
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo básico a preservação da
natureza, sendo admitido o uso indireto dos recursos ambientais, com exceção dos
casos previstos em Lei. As categorias pertencentes a este grupo são as seguintes:
 Estação Ecológica (ESEC);
 Reserva Biológica (REBIO);
 Parque Nacional (PARNA);
 Monumento Natural (MN);
 Refúgio de Vida Silvestre.
Já as Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a
conservação da natureza com o uso direto de parcela dos seus recursos naturais.
As categorias pertencentes a este grupo são:
 Área de Proteção Ambiental (APA);
 Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE);
 Floresta Nacional (FLONA);
 Reserva Extrativista (RESEX);
 Reserva de Fauna;
 Reserva de Desenvolvimento Sustentável (REDS);
 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
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A seguir estão apresentadas as Unidades de Conservação da área de influência
do empreendimento.

Unidades de Proteção Integral
ESEC da Guanabara
 Norma de Criação: Decreto de 15 de fevereiro de 2006
 Plano de Manejo: não
 Área (hectare): 1.935,00
 Distância aproximada do duto (km): 10,632
 Órgão responsável: IBAMA

Parque Natural Municipal Darke de Mattos
 Norma de Criação: Decreto 394/76
 Plano de Manejo: não
 Área (hectare): 6,67
 Distância aproximada do duto (km): 1,960
 Órgão responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Rio de Janeiro

Unidades de Uso Sustentável
APA de GuapiGuapi-Mirim
 Norma de Criação: Decreto n° 90.225, de 25 de setembro de 1984
 Plano de Manejo: sim
 Área (hectare): 13.825,00
 Distância aproximada do duto (km): 6,167
 Órgão responsável: IBAMA
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APA de São Bento
 Norma de Criação: Decreto n° 3.020/97
 Plano de Manejo: não
 Área (hectare): 1.000,00
 Distância aproximada do duto (km): 3,994
 Órgão responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Duque de
Caxias

APA da Estrela
 Norma de Criação: Lei n° 1624, de 18 de setembro de 2003
 Plano de Manejo: não
 Área (hectare): 4.372,25
 Distância aproximada do duto (km): 0
 Órgão responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Magé

APA do Engenho Pequeno
 Norma de Criação: Decreto nº. 054, de 19 de julho de 1991
 Plano de Manejo: não
 Área (hectare): 1.340,00
 Distância aproximada do duto (km): 9,638
 Órgão responsável: Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente – São
Gonçalo

ARIE Baía da
da Guanabara
 Norma de Criação: Constituição Estadual, Art. 266
 Plano de Manejo: não
 Área (hectare): 38.100,00
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 Distância aproximada do duto (km): 0
 Órgão responsável: -

Áreas de Preservação Permanente (APPs)
As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são definidas pelo Código Florestal
como sendo certas áreas públicas, ou particulares, nas quais a supressão total ou
parcial da vegetação natural só é permitida, mediante prévia autorização do Poder
Executivo Federal, quando necessária a execução de obras, planos, atividades ou
projetos de utilidade pública ou de interesse social.
Desta forma, todas as áreas de margens de rios, ao redor de lagoas, lagos e
reservatórios d’água, topos de morros, montes, montanhas e serras, e manguezais,
são considerados Áreas de Preservação Permanente na Baía da Guanabara.

APA de Guapi-mirim

26

27

Alternativas de Traçado

Alternativas de Traçado
Aqui serão descritas as alternativas de traçado para os trechos de gasoduto
submarino e terrestre (veja Mapa ao final do texto). A seguir estão apresentados os
trechos e suas alternativas, até sua chegada ao Ponto de Entrega na Estação de
Compressão no Terminal de Campos Elíseos.

Estação de Compressão: equipamento que movimenta o gás através de dutos de transporte ou
de armazenagem, criando diferenciais de pressão. A maioria dessas estações usa parte do gás
escoado pelo duto como combustível para os compressores. Geralmente não inclui os dutos de
expansão ou estações de bombeamento pertencentes aos sistemas de distribuição locais.
Ponto de Entrega (City-gate): refere-se ao ponto de entrega ou transferência, no qual o gás
passa de uma linha principal de transmissão para um sistema de distribuição local, sem troca de
propriedade necessariamente.

Gasoduto Submarino
Descrição dos Trechos
O Gasoduto Terrestre tem sua origem no Terminal a aproximadamente 2km a leste
da ilha do Boqueirão e para determiar seu traçado, foram avaliadas duas
alternativas para a chegada do gasoduto à praia:

Alternativa 1
O gasoduto parte do Terminal e chega á praia via REDUC.
Vantagens:
Vantagens: possui chegada em local conhecido e com outros projetos já
executados recentemente; já possui estudos de possíveis cruzamentos de dutos e
estudo preliminar de viabilidade e instalação deste duto; sobre a parte operacional
e construtiva, o empreendedor já possui experiência neste tipo de obras.
Desvantagens: em virtude da grande quantidade de dutos já instalados nessa
área, alguns muito antigos, dificultaria a instalação do novo duto; existe ainda a
necessidade de rebaixamento dos dutos existentes para que sejam feitos os
cruzamentos, pelo tipo de solo da região poderia causar instabilidade aos dutos
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existente; a abertura de vala para um novo duto pode ser bastante complexa, pois
para o rebaixamento de 1m do duto seria necessária a abertura de uma vala de
no mínimo 20m de largura; e para a implantação do novo duto seria necessária a
paralisação da operação dos demais dutos existente.

Alternativa 2
O gasoduto parte do Terminal e chega á praia de Mauá, no município de Magé.
Vantagens: é um trajeto mais curto (cerca de 10km); chega numa área sem a
presença de dutos; esta faixa poderá ser utilizada no futuro para a implementação
dos dutos do COMPERJ e de GLP; não será necessário o rebaixamento de dutos e
não será necessária a realização de dragagem.
Desvantagens:
Desvantagens: dificuldade de implantar um duto submarino numa área onde não
existem outros dutos, pois não se conhecem as condições do solo; do ponto de
vista ambiental haverá interferência em páreas de pesca e utilizará uma área não
impactada por esse tipo de obra.

Considerações sobre as Alternativas
Considerando os argumentos postos, a Alternativa 2 é a que se apresenta mais
adequada, pois demanda uma menor necessidade de revolvimento do assoalho
marinho, percurso menor, e possibilidade de utilização para novos dutos
provenientes do pólo petroquímico.

Gasoduto Terrestre
Alternativas de Traçado
Alternativa 1:

nesta alternativa não seria utilizada a área da REDUC para a

passagem do gasoduto do GNL. O duto submarino chega à terra via praia de
Mauá, segue cruzando o Rio Estrela e chega ao Terminal de Campos Elíseos. A
extensão estimada para o duto terrestre é de 5.335 metros.
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Alternativa 2:

o duto submarino chega à praia via REDUC e segue por terra

até a galeria da TERMORIO até atingir a faixa já existente do GASDUC II e daí até a
Estação de Compressão.
Vantagens: é um trecho mais curto (4600 metros)
Desvantagens: sobre o aspecto construtivo destacam-se a necessidade de
soluções técnicas mais elaboradas, apresenta alto nível de interferência, faixa de
dutos existente e saturada e solução técnica de utilização de pontes de tubulação
(pipe-rack). Ambientalmente, apresenta a necessidade de supressão de vegetação
em área de manguezal, de vegetação interna na REDUC (se considerada a
possibilidade de furo direcional), aumento de risco operacional na travessia de
linhas de transmissão dentro da área industrial e travessias de ruas, indústrias e
residências.
Nesta alternativa os futuros gasodutos Japeri-REDUC e Cabiúnas-REDUC (GASDUC
III), que terão grandes diâmetros, teriam que utilizar faixas com diversos tipos de
interferência já mencionadas.

Alternativa 3:

o duto submarino chega à praia via REDUC, passa sob a

Avenida Fabor e segue paralelamente à faixa existente da RIOPOLÌMEROS até a
Estação de Compressão, numa extensão total de 5750 metros.
Vantagens: para a construção e montagem utilizará terrenos próprios e é
ambientalmente menos impactante pois utilizaria faixa existente.
Desvantagens: sobre o aspecto construtivo destacam-se a necessidade de
soluções técnicas mais elaboradas, apresenta alto nível de interferência, faixa de
dutos existente e saturada e solução técnica de utilização de pontes de tubulação
(pipe-rack). Ambientalmente, apresenta a necessidade de supressão de vegetação
em área de manguezal, de vegetação interna na REDUC (se considerada a
possibildiade de furo direcional), aumento de risco operacional na travessia de
linhas de transmissão dentro da área industrial. Nesta alternativa os futuros
gasodutos Japeri-REDUC e Cabiúnas-REDUC (GASDUC III) alcançariam a área da
futura estação de compressão pelas principais faixas de dutos.
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Considerações sobre as Alternativas
Diante do exposto observa-se que a Alternativa 1 é a mais adequada para
implantação do gasoduto terrestre, pois não interfere em instalações existentes e
do ponto de vista operacional apresenta a opção de montagem convencional de
dutos.
Ambientalmente, apresenta menor área de supressão de manguezal que as
alternativas via REDUC. Na adoção desta alternativa, deverão ser realizados
microajustes no traçado para minimizar a supressão da vegetação existente.

Alternativa de Não Construção do Empreendimento
O principal motivo para implantação do Terminal Flexível de GNL da Baía de
Guanabara é o fornecimento adicional de gás natural para o suprimento das
termelétricas das Regiões Sul, Sudeste e Cetro-Oeste do país no período de 2008 a
2023. O suprimento por gás natural evitaria a conversão e o uso de combustíveis
derivados de petróleo, acarretando menores índices de emissão de gases de efeito
estufa.
A não realização do empreendimento poderia levar à necessidade de entrada em
operação a diesel da UTE Governador Leonel Brizola (ex-Termorio), Barbosa Lima
Sobrinho (ex-Eletrobolt), Ibiretermo e Canoas, e a conversão e operação a diesel de
Cubatão e Nova Piratininga. Outro cenário possível, seria o não atendimento das
demandas de gás e energia necessária para as Regiões Sul, Sudeste e CentroOeste, com conseqüências para limitação do crescimento de algumas atividades
econômicas dependentes desta demanda.
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Magé

Dq. Caxias
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Diagnóstico Ambiental

Como é a região do Empreendimento?
A região onde será implantado o Terminal Flexível para recebimento de GNL e Duto
de Gás Natural na Baía de Guanabara foi estudada com o objetivo de caracterizála e levantar as possíveis áreas de maior sensibilidade à instalação e operação do
empreendimento. Para isso, a região foi dividida por áreas de estudo (meios físico,
biótico e socioeconômico). O estudo realizado chama-se Diagnóstico Ambiental e
suas principais informações estão apresentadas a seguir.

Meio Físico
A seguir estão apresentados os principais dados sobre o meio físico, que
compreende as principais características das áreas estudadas, como o tipo de
clima, predominância dos ventos, temperatura, características do solo entre outras
informações.

Clima e a Qualidade do Ar
A região onde será implantado o empreendimento é circundada por áreas
densamente urbanizadas e industrializada de diversos municípios do Grande Rio. É
uma região caracterizada por clima subúmido-úmido, com calor igualmente
distribuído ao longo do ano e com ventos de baixa intensidade.
Na região da Baía de Guanabara as temperaturas médias de verão ficam entre
24ºC e 26ºC, a temperatura máxima pode chegar a 38º/40ºC e as mínimas
variam entre 16ºC e 18ºC.
Sobre as variações climáticas durantes as estações do ano, na região Sudeste, o
verão é marcado por um fenômeno de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS),
marcado pela presença de frentes frias por vários dias, produzindo fortes chuvas. Já
o período de inverno apresenta poucas chuvas, as temperaturas caem e sobe a
pressão. No inverno as temperaturas médias ficam em 20ºC, com máxima de 26ºC
e mínima de 12ºC.
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De maneira geral, as chuvas seguem um padrão comum a toda a região Sudeste
do Brasil, com verões chuvosos e invernos secos. O estado do Rio de Janeiro se
situa, durante o verão, numa posição intermediária entre o setor chuvoso, que
caracteriza o interior do continente, e o oceano, menos chuvoso. Contudo,
especificamente o estado do Rio de Janeiro recebe freqüentemente a influência da
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).
Na região do empreendimento as pressões no verão estão mais baixas, tornando
a época mais favorável a chuvas. Já no inverno as pressões se mostram bem
maiores no Rio de Janeiro, o que inibe a formação de nuvens reduzindo as chuvas.
O aumento das pressões no inverno também dificulta a diluição de poluentes. Os
meses de primavera e outono apresentam comportamento intermediário.
Quanto à temperatura, nos meses de verão e outono apresenta temperaturas
intermediárias entre o oceano ligeiramente mais quente e o interior mais frio. Nos
meses de inverno e primavera as temperaturas são controladas pela entrada de
massa de ar frio que vem do sul do país.
Os dados apresentados no diagnóstico indicam que as áreas mais elevadas (Ilhas
de Calor) em relação às regiões montanhosas.
Os ventos na região Sudeste são predominantemente Nordeste. As chuvas na
região do empreendimento apresentam padrão comum a região Sudeste, com
verões chuvosos e invernos secos. Com chuva significativa em janeiro e quase
ausência em julho.
Sobre os fenômenos metereológicos a que a região do empreendimento está
suscetível, destacam-se as trombas d’água. Fenômeno de certa forma semelhante
aos tornados e podem ocorrer com alguma frequência no litoral do Rio de Janeiro.
As trombas d´água geralmente são menores que os tornados e com ventos de
menos intensidade. Movem-se lentamente e tem duração média de 10 a 15
minutos, podendo se estender até uma hora.
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Ocorrência de tromba d’água na Bacia de Campos

Sobre a dispersão de poluentes produzidos no setor norte da Baía de Guanabara,
a barreira representada pela Serra do Mar, nos horários em que o vento é de sul,
toda a poluição produzida no entorno da Baía de Guanabara, inclusive na região
metropolitana do Rio de Janeiro, fica ali aprisionada.
Quanto a qualidade do ar na bacia aérea de Duque de Caxias, esta pode ser
considerada crítica para todos os parâmetros analisados, principalmente, e para os
gases causadores do efeito estufa (NOx e COx).
Na região estudada, de maneira geral, a qualidade do ar apresenta condições
ambientais deterioradas em função das emissões provenientes das atividades
industriais locais, associadas a outras fontes de poluição, como a urbanização
desordenada, trânsito de veículos, poluição dos rios e disposição irregular de lixo.

Solos da Região
Em nível regional identifica-se claramente a existência de um todo integrado,
formado pela serra do mar, pelas baixadas e pela Baía da Guanabara. Este
sistema apresenta uma coerência interna, com trânsito de sedimentos desde os
pontos mais altos da Serra, até a Baía da Guanabara. Por outro lado, as zonas
litorâneas da Baía e seus rios são os níveis de base dos processos erosivos locais,
com as alterações sofridas no passado recente.
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Os rios que cortam estas planícies apresentam alto grau de antropização, tendo
sofrido retificações ao longo dos últimos 60 anos. Em geral, apresentam um perfil
de escavação das planícies, com problemas de erosão ao longo da calha.
A região onde está localizada a Baía de Guanabara é predominantemente plana,
com a presença de rio e manguezais. As áreas urbanas de entorno apresentam
forte taxa de urbanização que determina a ocorrência de processos de
deslizamentos de solos em períodos de chuvas.
Atualmente, o relevo da área é alterado pela ação humana (colocação de aterros,
lançamento de lixo, urbanização, cortes, escavações), processos pluviais (arraste de
sedimentos, voçoracamento, assoreamento) e processos fluviais (deposição em
enchentes, transporte e erosão fluvial).
A porção interna da Baía de Guanabara é formado pelo setor noroeste da Baía,
trecho entre a Ilha do Governador e a foz do Rio Estrela, próximo à refinaria Duque
de Caxias. É caracterizada por um espelho d’água de poucas ondas e águas rasas
com sedimentos. As praias possuem pequenas larguras e são manguezais. Há
forte presença de sedimentos finos das áreas vizinhas.
Os solos encontrados na área de influência do empreendimento estão fortemente
modificados pela urbanização. Poucas áreas apresentam suas características de
solo natural. A fertilidade e o potencial agrícola dos solos existentes são reduzidos.
E existem indícios de contaminação de solos devido à poluição hídrica e
lançamento irregular de lixo.
No estudo ainda foi realizado um zoneamento geotécnico, que observa as
potenciais interferências de obras de infra-estrutura com a sua fundação em solo
ou rocha. Para este empreendimento foram identificadas cinco unidades
geotécnicas para a porção terrestre de gasoduto, são elas:

 Unidade Solos Colapsíveis: ao se manifestar este fenômeno pode
apresentar o rompimento de tubulações, recalques e avarias em estruturas
de concreto. Estes solos envolvem os solos de mangue, ocorrem em relevo
plano, ao nível do mar e com baixa permeabilidade e com predominância
argilosa. Nos ambientes de mangue, o lençol freático aflora e são mal
drenados, provocando áreas alagadas e inundadas;
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 Unidade Solos Residuais com N.A. aflorante: esta unidade está presente em
domínios de relevo suave, de morros convexos de topos aplainados,
representada por solos espessos. Em alguns lugares foi possível ver o nível
d’água aflorante. O solo perde capacidade de resistência, com facilidade de
escavar e pouco erodível. Deve-se rebaixar o nível d’água durante a
escavação para manter a estabilidade das valas.
 Unidade Sedimentos FlúvioFlúvio-Marinhos: presentes do Km 2+000 ao km
2+500. Caracterizada por presença de água, principalmente nas estações
chuvosas, por sedimentos finos e arredondados e pela presença de muita
matéria orgânica. Este solo é de baixíssima resistência e com pH elevado.
 Unidade Campo de Matacões: esta unidade ocorre nas colinas que
predominam entre os km 2+500 ao km 3+500. São extremamente duros, o
que exigirá corte a fogo e cuidados construtivos.
 Unidade Aterro: solos de boa resistência e bem compactados, uma vez que
já foi realizada escavação no local e posterior recobrimento com aterro.
Deve-se preocupar com o adensamento secundário do aterro, uma vez que
toda região tem como característica solos moles.

Solos colapsíveis em zonas de mangue
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Aspecto do nível d’água aflorante

Estrada de acesso á faixa do duto, a partir do hipódromo do município de Magé,
construída em aterro sobre sedimentos flúvio-marinhos recentes.
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Matacões de rocha granítica, vistos a partir do Jardim Ana Clara, evidenciando sinais de
extração (desativada) e blocos instáveis na encosta.

Aterro na faixa do duto.
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As águas na Região
Como o empreendimento trata da implantação de um projeto de gasoduto, que
produz uma interferência em área de recursos hídricos apenas no ponto em que o
traçado do duto cruza com corpos hídricos, o estudo não foi caracterizado em
relação ao uso da água e sim por suas características naturais.
A Baía de Guanabara está inserida numa área conhecida como Região
Hidrográfica da Baía de Guanabara (RHBG), é subdividida em 39 bacias
hidrográficas e regiões de contribuição direta de pequenos cursos d’água. É
limitada ao norte pela linha de cumeada da Serra do Mar e que faz a divisão com
a Bacia do Rio Paraíba do Sul, de onde saem seus contribuintes com maior vazão.
Estes rios afluem à Baía de Guanabara em sua parte norte, ou seja, mais afastada
da região de sua abertura para o mar.
Dentre esses rios, encontra-se o rio Estrela, os quais partilham muitas características
hidrográficas. A declividade acentuada desses cursos d’água faz com que as
águas precipitadas atinjam a parte baixa da bacia de forma rápida e com altas
velocidades. Estes fatores, associados ao regime de chuvas da região, fazem com
que o trecho de baixada sofra freqüentes alagamentos, em especial no período de
verão, quando ocorrem as chuvas de maior intensidade.
Os contribuintes da Baía de Guanabara que deságuam mais próximos da
embocadura com o Oceano Atlântico têm suas nascentes nos maciços costeiros,
tendo a maior parte de seus cursos em região urbana.
Do ponto de vista da oceanografia, área que se dedica ao estudo dos oceanos e
suas interferência nos ambientes associados, a Baía de Guanabara é um estuário
de cunho salino. Que ao longo dos anos teve seu espelho d´água alterado quanto
sua forma e tamanho reduzido por aterros (autorizados ou clandestinos). Algumas
obras realizadas, como estruturas de sustentação de pontes e a canalização da
saída de alguns rios, também contribuíram para esta redução, principalmente em
regiões que ficaram mais sujeitas ao assoreamento ou que tiveram sua largura
restringida.
As alterações socorridas ao longo do tempo alteraram as características da Baía de
tal forma que vem permitindo o acúmulo de material nas áreas mais próximas às
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margens, alterando o movimento das águas. O assoreamento compromete a
atividade portuária, a navegação e a pesca.
O estudo também avaliou que na área já existe a passagem de duto subterrâneo,
onde a travessia de novo duto não incorrerá em novos impactos sobre o corpo
hídrico em questão.
Sobre a qualidade da água e sedimentos na Baía de Guanabara, destacam-se as
diferentes fontes de contaminação, como a poluição por óleo, os despejos
industriais, poluição orgânica e por substâncias tóxicas dos aterros sanitários, vários
deles localizados às margens da Baía.
Na caracterização regional da qualidade da água foi possível perceber que
modificações significativas vêm ocorrendo ao longo dos anos. Além das
características físicas, a ocupação desordenada, a presença de aterros e o
desmatamento de encostas, que aumentam o transporte de sólidos para a Baía.
Isto contribui para o assoreamento e restringi a circulação das águas, refletindo na
diminuição da diluição da poluição e, conseqüentemente, na degradação da
qualidade das águas e nas alterações na flora e na fauna.
Para a caracterização local foram realizadas coletas e análise da água (janeiro de
2007 – 12 pontos, sendo 3 no rio Estrela e 9 na Baía de Guanabara), quando
observados os parâmetros escolhidos para análise química (dentre eles, fósforo,
potássio, óleos, graxas, metais pesados, oxigênio dissolvido, dentre outros) viu-se
que:
 Os valores de oxigênio dissolvido (DBO) tendem a diminuir em direção ao
fundo da Baía, os valores maiores são notados na região do futuro Terminal,
pois está situada dentro do canal central, com grande profundidade e ainda
possui forte circulação. Dentro do rio Estrela foram observadas concentrações
mínimas de DBO na coluna d’água, o que interfere diretamente na
comunidade local;
 Os valores de coliformes fecais totais apresentaram valores superiores ao
estabelecido pela norma, representando no mínimo o dobro do permitido
por lei, chegando a atingir 523 vezes o valor permitido na legislação;
 Os valores de Boro, Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, Fósforo, Surfactantes,
Clorobenzeno,

Diclorobenzeno,

Chumbo

Total

e

Cobre

Dissolvido

apresentaram teores superiores aos permitidos pela legislação.
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Os resultados apresentaram valores dentro do esperado para o corpo hídrico da
Baía de Guanabara assim como do rio Estrela. Ambos os corpos são altamente
poluídos, seja por esgoto doméstico não tratado, seja por efluentes industrias.
O Rio Estrela não apresenta nenhuma fonte industrial de descarte significativa,
sendo sua principal fonte de poluição a forte descarga de esgoto não tratado da
população de entorno. Já a Baía de Guanabara, sofre a descarga de esgoto
quanto pelas atividades industriais presentes em todo o seu entorno ou ao longo
dos rios que ali deságuam.
Sobre a caracterização regional dos sedimentos, o estudo aponta que por conta
das alterações na qualidade da água, os sedimentos da Baía vêm acumulando
quantidades significativas de nutrientes, metais pesados, hidrocarbonetos e
micropoluentes orgânicos.
As concentrações de metais pesados nos sedimentos superficiais da baía são
maiores na região oeste, próximo à desembocadura dos rios São João de Meriti,
Sarapuí e Iguaçu. À medida que se caminha em direção ao canal central, as
concentrações de metais são decrescentes. Na região oeste, são observadas
algumas das maiores concentrações de metais pesados no sedimento como o
cobre e o cromo (ambos provenientes da REDUC). No entanto, os metais que
apresentam concentrações em níveis mais críticos são o cádmio, o ferro e o zinco.
A contaminação química nos sedimentos da Baía de Guanabara vem
aumentando, sendo considerado um reservatório de substâncias e produtos
químicos, e qualquer empreendimento que perturbe os sedimentos de fundo
deverão ter seus impactos cuidadosamente avaliados.
Para a caracterização local, foram realizadas coletas (janeiro de 2007 – mesmos
pontos amostrais da qualidade da água) e análises seguiram os parâmetros
estabelecidos pela legislação vigente. Os resultados indicaram que:
 Apesar da péssima qualidade ambiental apresentada pelos dados de
qualidade da água, estes não estão refletindo na qualidade do sedimento;
 Apenas quatro estações (1, 2, 8 e 9) apresentaram valores com percentuais
acima do recomendado.
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De uma forma geral, os resultados obtidos pelas coletas de sedimento mostram
uma qualidade ambiental satisfatória, não representando o alto grau de
degradação do complexo da Baía de Guanabara.

Recursos Minerais
O levantamento das atividades minerais ou direitos minerários foi realizado em
uma faixa de 5km para cada lado do duto, através de consulta à bases de dados
disponíveis, de consulta ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e
dos dados obtidos no levantamento de campo.
A análise dos dados indicou que não existem registros minerários na área de
influência que sejam conflitantes com o empreendimento.

Emissão de Ruídos
Na caracterização da área de influência do empreendimento também foi estudada
a potencialidade do mesmo de alterar o atual estado de emissão de ruídos nas
fases de obras e operação, isto é chamado de avaliação de ruídos. Para isto, foi
estudada em toda a extensão terrestre do gasoduto, em uma área de 5.149,37m.
O estudo de ruídos no estudo de impacto ambiental é composto pela descrição do
cenário acústico local e pela descrição acústica do empreendimento nas suas
fases (implantação e operação). A ênfase dada na análise foi na fase de obras já
que o empreendimento não apresentará impacto sonoro significativo na operação.
As análises realizadas obedeceram aos critérios determinados pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT – NBR 10151).
A atual situação acústica da área de influência do empreendimento é fortemente
influencia para ocupação humana e industrial da área. Tendo em sua área
circunvizinha a REDUC, uma zona industrial do Jardim Ana Clara e da comunidade
de Mauá em áreas residenciais, pequenos sítios e fazendas nas zonas rurais e do
Jóquei Clube Ipiranga.
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Área urbana na Comunidade de Mauá, mais afastada do mar.

Escola Municipal e fim de linha de ônibus, próximo ao traçado do duto.
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Creche na área de influência do empreendimento, próxima ao traçado do duto.

Acesso ao Jóquei.
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Vista da área do Jóquei: cerca próxima à pista e as duas edificações da sede ao fundo.

Vista da pista do Jóquei de cima da sede residencial.
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A descrição acústica compreende as identificações das atividades-fim (todas
aquelas executadas no local do empreendimento – ex.: topografia, abertura de
vala etc.) e de apoio (todas aquelas executadas nos canteiros de obras) durante as
fases de implantação e operação do empreendimento.
Considerando as características dinâmicas da obra, o impacto sonoro relacionado
às atividades-fim durante a implantação deverá ser bastante minimizado pelo
rápido deslocamento da atividade ruidosa ao longo do traçado. Já outras
atividades, como a operação dos canteiros de obra, podem resultar em impactos
sonoros mais significativos, durante períodos mais prolongados.
Foi observado que durante a operação do empreendimento a emissão sonora não
é significativa e não haverá efeitos adversos de ruídos sobre a população local.

Meio Biótico

A caracterização da vegetação e da fauna na região de estudo objetivou
diagnosticar a composição e os aspectos biológicos das espécies que ocorrem na
área de influência do empreendimento. Para estudar os diferentes ambientes
(ecossistemas) existentes na área de influência determinada, essas áreas foram
divididas conforme a necessidade do tema a ser tratado. Desta forma, as
informações sobre o meio biótico serão apresentadas nos seguintes itens:
Vegetação Terrestre; Manguezal; Plâncton, Bentos e Ictiofauna; e Anfíbios, Répteis,
Aves e Mamíferos.

Vegetação Terrestre

Sobre a vegetação terrestre da área de influência do empreendimento, esta se
insere no Bioma da Mata Atlântica. O estado do Rio de Janeiro era originalmente
recoberto em 100% do seu território por floresta tropical densa pertencente a este
Bioma. Hoje conserva pouco mais de 19% do total inicial, incluindo formações em
diferentes estágios sucessionais, quase sempre contidos em fragmentos dispersos
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e sujeitos a pressões constantes provocadas pelo avanço dos processos
antrópicos.
A região onde se insere o empreendimento está situada na Bacia da Baía de
Guanabara, cuja parte alta encontra-se recoberta por vegetação arbórea (de porte
mais elevado com maior presença de árvores), com presença de Mata Atlântica
protegida por Lei no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Reserva Biológica de
Tinguá, no Parque Estadual dos Três Picos e na APA Petrópolis. Nesta porção
superior, predominam formações de floresta ombrófila densa (características de
áreas costeiras, altas temperaturas e chuvas) que variam de baixo (ocupa das
planícies costeiras) a alto montana (ocupa alto de montanhas e/ou serras).
Já o trecho inferior da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara apresenta
vegetação mais alterada em função da ação humana ao longo no tempo na
região. Com isto, vastos manguezais e os fragmentos das florestas de terras baixas
(restinga paludosa) vem paulatinamente desaparecendo, dando lugar à expansão
urbana desordenada, onde predominam amontoados de construções em áreas
sem urbanização, em terrenos sujeitos a inundação periódicas, gerando graves
problemas de saúde pública. Os trechos mais representativos encontram-se
abrigados na área da APA de Guapi-mirim.
Na caracterização da vegetação terrestre existente na área do empreendimento,
foram realizadas análises da bibliografia existente, de imagens de satélite e foram
realizadas campanhas de campo.

Área de Influência Indireta
Na AII do empreendimento foram encontradas as seguintes formações vegetais:
 Formações de Encosta:
Encosta é representada pelo tipo de vegetação em melhor
estado de conservação encontrada nos municípios da área de influência do
empreendimento, a Floresta Ombrófila Densa Montana, que ocupa as áreas
entre 500 e 1.500 metros do nível do mar ao longo da costa brasileira. As
chuvas freqüentes favorecem o desenvolvimento de musgos e liquens,
alguns próprios da região da Serra dos Órgãos. Em direção ao mar, pode-se
encontrar um segundo tipo de vegetação ocupando as baixas encostas e
pequenas serras e elevações, conhecidas como Floresta Ombrófila Densa
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Submontana. A principal característica destas florestas é sua localização em
terrenos entre 50 e 500 metros do nível do mar.
As características mais marcantes desta formação são árvores de grande
porte, contendo significativa diversidade nos andares inferiores de sua
estratificação.
Ressalta-se que esta vegetação ocorre apenas na área de influência
indireta (AII) do empreendimento, não sendo afetada diretamente pela
instalação do duto.

 Formações de Baixada: é composta pela vegetação característica das áreas
próximas ao litoral, de temperaturas mais elevadas e presença de chuvas
(Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas) e pela presença de plantas
herbáceas – principalmente gramíneas da Família Poaceae – que formam a
camada mais baixa da vegetação (vegetação herbácea). Destacam-se as
profundas alterações ocorridas nestes ecossistemas e apenas a ocorrência
de vegetação alterada pela ação humana em áreas que deveriam ser
ocupadas por vegetação mais conservada.

 Restinga: são formações vegetais que ocorrem ao longo do litoral brasileiro
sendo parte integrante do bioma Mata Atlântica. É a vegetação encontrada
mais próxima à linha da costa, em muitos casos em locais batidos pelas
marés mais altas, a qual abriga caracteristicamente plantas que crescem
rente ao solo, herbáceas (ex. gramíneas) e arbustivas (ex. com maior porte
que as gramíneas, mas não se constituem em árvores). Ao afastar-se do
litoral, as restingas podem apresentar árvores de porte mais alto, em alguns
casos, com árvores de até 15 metros em pontos onde há acúmulo de água,
nas chamadas Matas de Restinga.
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Indivíduo arbóreo cortado no interior do remanescente de restinga - Magé

 Formações Insulares: concentram-se no arquipélago de Paquetá, município
do Rio de Janeiro, que da mesma forma que as outras ilhas da Baía de
Guanabara era recoberta por manguezal e restinga. A cobertura da Ilha de
Paquetá encontra-se, atualmente, extremamente modificada e marcada
pela grande quantidade de espécies introduzidas, característica de áreas
sob longa ocupação humana.

Área de Influência Direta
Na AID do empreendimento foram encontradas as seguintes formações vegetais:
 Formações de Encosta: ocorre nas áreas de baixa encosta uma vegetação
composta principalmente por plantas de pequeno porte e pela presença de
plantas folhosas que formam a camada mais baixa da vegetação
(vegetação herbácea). Às vezes, com a presença de árvores pequenas, sua
presença pode ser atribuída à degradação das condições do solo,
ocorrência freqüente de incêndios e pela presença de gado.
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Espécies arbóreas de famílias diversas (como Arecaceae, Meliaceae e
Leguminosae) formam associações típicas de estágios iniciais de sucessão,
enquanto as espécies herbáceas e arbustivas abundantes nestes
ambientes são a dormideira (Mimosa pudica), o camará (Lantana camara) e
a malva-roxa (Urena lobata).
Há ainda a presença de bambus em locais onde, provavelmente, foram
plantados em épocas passadas para fins de sombreamento, proteção de
áreas sujeitas à erosão e para formação de cercas vivas.

Vegetação de encosta no município de Duque de Caxias, Jardim Letícia .
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Vegetação sobre pequena elevação, Magé.

 Formações
Formações de Baixada: na área campestre há predominância da gramínea

Brachiaria sp., que foi introduzida no país para fins pastoris e para
atividades de Recuperação de Áreas Degradadas em taludes. Entretanto,
com o passar do tempo, mostrou-se bastante agressiva, com grande
demanda por água e nutrientes, quando seca forma uma camada de
biomassa com potencialidade combustível.
Ao longo de canais artificiais e de drenagem ou depressões naturais do
terreno, ocorrem várias espécies da Família Cyperaceae. Além disso,
ocorrem agrupamentos do maricá Mimosa bimucronata.
Estas áreas concentram-se principalmente no município de Duque de
Caxias, sendo atualmente atravessadas por dutos já existentes de óleo e
gás, ao longo de aproximadamente 2,9 km.
Nos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, as
espécies mais comumente encontradas na área de estudo são o maricá (M.

bimucronata), o tucum (Bactris setosa), o assapeixe (Vernonia polyanthes), a
copaíba (Alchornea triplinervia), micônias (Miconia spp.), a pitanga (Eugenia

uniflora), a embaúba (Cecropia pachystachya), entre outras.
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Aspecto da área de baixada (Campos Aluviais) no trecho do duto situado no município
de Duque de Caxias.

Área de baixada (Campo aluvial) com ocorrência de agrupamento de marica (Mimosa
bimucronata)
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Cebolinha (Eleocharis sp.) espécie de áreas de baixada (campo aluvial).

 Restinga
O trecho de restinga existente na AID situa-se nas proximidades do antigo
Jóquei Clube de Magé. Possui área estimada de 4 hectares e as árvores de
porte médio atingem altura de 5m, eventualmente, ultrapassam essa altura
alcançando portes de 8-10 metros.
Vale destaca que o solo onde esta vegetação se desenvolve é bastante raro
quando considerada a característica regional, pelos ambientes típicos de
estuários da região do fundo da Baía de Guanabara. Na ocasião do
levantamento de campo, foi possível observar dois tipos de interação entre a
vegetação e o solo:
(1) Ocupação inicial de bordas e terrenos abertos pelo manacá-da-serra
(Tibouchina pulchra), murici (Byrsonima sericea) e copaíba (Alchornea

triplinervea), com expansão horizontal das áreas ocupadas com a
presença de cactus da espécie Cereus pernambucensis e os sedimentos
são arenosos grosseiros, com pouca matéria orgânica.
(2) Adensamento e estruturação da vegetação de restinga com a
predominância de murici (Byrsonima sericea) e de copaíba (Alchornea

triplinervea), aroeira-vermelha (Schinus therebintifolius) e capororoquinha
(Myrsine ferruginea) em menor quantidade.
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Associação de manacá-da-serra (Tibouchina pulchra), murici (Byrsonima sericea) e
copaíba (Alchornea triplinervea)

Cactus (Cereus pernambucensis) ocorrente na área de estudo.
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Ramo com flores e frutos de murici (Byrsonima sericea)

O impacto sobre as formações terrestres restantes é baixo, considerando-se a
predominância de espécies comuns ou exóticas, o porte da vegetação a ser
suprimida e a restrita área de intervenção. Não foram registradas espécies
ameaçadas de extinção. Por sua raridade na região do estudo, e mesmo no
contexto regional abrangendo todo o entorno da Baía de Guanabara, a área de
restinga deve ser evitada ao máximo na ocasião da construção do duto.

Manguezal

No diagnóstico o manguezal foi estudado como um ecossistema integrado, sem
separar os temas de vegetação e fauna existente. As principais informações estão
apresentadas a seguir.
Os maguezais são ecossistemas de transição entre os ambientes terrestre e
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, que ocorrem às margens
de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias
costeiras, onde haja encontro de águas de rios com a do mar, ou diretamente
expostos à linha da costa; está sujeito ao regime das marés, sendo dominado por
espécies vegetais típicas, às quais se associam outros componentes vegetais e
animais.
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Ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, a cobertura
vegetal do manguezal instala-se em áreas de pequena declividade, sob a ação
diária das marés de água salgada ou, pelo menos, salobra.
Os manguezais desempenham diversas funções naturais de grande importância
ecológica e econômica, dentre elas destacam-se:
 A vegetação atua como proteção da costa contra a ação erosiva dos ventos,
ondas e maré;
 Retenção de sedimentos transportados pelos rios e possibilita a
desenvolvimento da vegetação;
 Ação depuradora de partículas contaminantes como os metais pesados;
 Área de concentração de nutrientes por sua localização em zonas
estuarinas, recebem águas ricas em nutrientes dos rios e do mar;
 Renovação da biomassa costeira, por se desenvolver em áreas de águas
calmas, rasas e ricas em alimento;
 Áreas de alimentação, abrigo, nidificação e repouso de aves;
 Área de pesca devido a sua alta produtividade de pescado.

No Estado do Rio de Janeiro os manguezais estão presentes em 25 municípios.
Existem grandes formações na região Norte Fluminense principalmente na foz dos
rios Paraíba do Sul, Itabapoana e Macaé; na Baía de Guanabara; na Baía de
Sepetiba e na Baía de Ilha Grande na região Sul Fluminense.
Os manguezais distribuem-se por sete municípios no entorno da Baía de
Guanabara (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias,
São João de Meriti e Rio de Janeiro).
As maiores formações contínuas de manguezal na Baía de Guanabara estão
presentes na APA de Guapi-mirim. Esta Unidade de Conservação compreende
uma área de 143 Km2, cerca de 50% é ocupada por manguezais Os demais 50%,
da área total da unidade correspondem a área líquida da baía, em frente aos
manguezais e uma estreita faixa de terra firme.
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Área de Influência Indireta
Vegetação
Em Magé, observam-se formações de manguezais na Praia de Mauá e na
margem do rio Estrela.
Na Praia de Mauá o manguezal não apresenta uma área contínua. Observa-se ao
longo a existência grande de clareiras, totalmente desprovidas de vegetação ou
com ocorrência de troncos mortos, que se estendem até a foz do rio Estrela.
Este manguezal encontra-se degradado através da grande influência de resíduos
sólidos transportados pelas águas da Baía que comprometem o desenvolvimento
dos bosques. Além da ação humana sobre o manguezal pelos aterros e
construções irregulares de casas. Entretanto, apesar deste quadro de degradação,
registra-se a ocorrência das espécies mangue branco (Laguncularia racemosa), que
é a espécie predominante, e mangue vermelho (Rhizophora mangle). Nas zonas de
transição com o ambiente terrestre encontram-se samambaia do brejo e aroeira,
que são consideradas espécies associadas ao manguezal.
Os manguezais do rio Estrela apresentam-se impactados pela atividade industrial,
e sofrem ainda interferência dos moradores das áreas próximas, que extraem
madeiras e/ou realizam pesca predatória. Neste ambiente podem ser encontradas
as espécies características como mangue branco, mangue preto e mangue
vermelho. Ao longo das suas margens é identificada a presença de grandes
clareiras e a ocorrência de exemplares de samambaia do brejo e algodoeiro da
praia, formando moitas ou isoladamente, que são indicativos de alterações
ambientais.
A vegetação de transição é encontrada em alguns pontos próximos ao manguezal.
Sendo facilmente observada margeando as vias de acesso presentes na REDUC.
As espécies que ocorrem nesta paisagem são: a grama doce, a samambaia do
brejo, guaxima, capotiraguá, aroeira, beldroega, entre outras. Pelos processos de
interferência humana, observam-se algumas espécies exóticas, destacando-se o
capim colonião, leucena, jamelão e amendoeira.
Na área da REDUC estão presentes áreas brejosas localizadas e relacionadas com
a vegetação de transição associada à vegetação do manguezal. Dentre as
espécies encontradas é comum observar a espécie taboa, samambaia do brejo e
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junco. De acordo com estudos realizados, o manguezal da REDUC constitui um dos
ambientes mais significativos do município de Duque de Caxias, que apresenta
clareiras na vegetação causadas por problemas de conservação originados pelo
acumulo de resíduos sólidos e vazamentos de produtos químicos. As espécies
vegetais características observadas neste manguezal são: mangue vermelho,
mangue branco e mangue preto.

Visão das grandes clareiras no manguezal da Praia de Mauá.
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Detalhe de uma das clareiras onde observa-se a presença de troncos de árvores de
manguezal mortas.

Resíduos sólidos transportados pela maré e depositados no manguezal da Praia de
Mauá.
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Fauna
Com relação à fauna, levantamentos realizados e descritos por outros estudos
indicam a ocorrência de várias espécies de caranguejos no manguezal no rio
Estrela, conhecidas popularmente por goiá, catanhém, aratu vermelho e preto,
aratu, minuca, chama-maré, boboruca, celuca, uca e marinheiro.
No manguezal da REDUC foram identificadas as espécies de moluscos cafezinho e
buso do mangue. E os crustáceos presentes neste manguezal são conhecidos
popularmente como goiá, marinheiro, catanhém, aratu vermelho e preto,
guaiamum, boboruca, chama-maré, celuca, minuca, tesoura e uçá.
Observou-se também sobre a lama rastros do mamífero mão-pelada que se
desloca no manguezal em busca de alimento.
Em estudo realizado pela UFRJ (2000) foi registrada a ocorrência das seguintes
espécies de aves: irerê, asa branca, pé vermelho, biguá, socoí amarelo, biguatinga,
savacu, socozinho, garça branca grande, garça moura, garça branca pequena,
colhereiro, garça azul, urubu de cabeça preta, gavião carijó, carrapateiro, caracará,
frango d’água comum, frango d'água azul, quero-quero, batuíra-de-bando,
maçarico grande de perna amarela, maçarico de perna amarela, maçarico solitário,
maçarico pintado, trinta réis do bico vermelho, talha-mar, pombão, anu coroca,
anu-preto, martim pescador grande, martim pescador verde, martim pescador
pequeno, martinho, casaca-de-couro-de-lama, lavadeira mascarada, freirinha,
bem-te-vi, suiriri, andorinha pequena de casa, andorinha serradora, japacanim e
bico-de-lacre.
O manguezal do Rio Iguaçu está fortemente impactado, assim como outros trechos
deste ecossistema neste setor da Baía de Guanabara. Além da grande quantidade
de resíduos sólidos e lançamento de esgotos domésticos, há o lançamento de
resíduos industriais. As espécies de caranguejos que ocorreram no sedimento são
conhecidas popularmente como goiá, marinheiro, catanhém, aratu vermelho e
preto, minuca, chama-maré, boboruca, celuca e uçá.
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Visão aérea de um trecho do manguezal da REDUC. A esquerda observa-se o Canal de
Tomada de água e ao fundo a Baía de Guanabara.

Área de Influência Direta
A caracterização do trecho de manguezal da área de influência direta do Gasoduto
terrestre foi efetuada através do estabelecimento de áreas amostrais na Praia de
Mauá (Magé) e no rio Estrela, nas margens esquerda (Magé) e direita (Duque de
Caxias).
Nestas áreas foram delimitadas áreas de estudo, chamadas parcelas com área de
100 m2 cada para o levantamento da vegetação e da fauna. Ao todo foram
estabelecidas 10 parcelas, sendo 05 na Praia de Mauá e 05 no rio Estrela.

Vegetação
Praia de Mauá
Nas áreas estudadas na Praia de Mauá as espécies vegetais identificadas foram o
mangue branco e mangue preto, predominantemente, e algumas aroeiras,
algodoeiras da praia e samambaias do brejo. Estas duas últimas ocorrem no final
do manguezal e início do ambiente terrestre.
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Foi possível observar nessas áreas a presença de tocos de árvores, grande
quantidade de lixo nos sedimentos e o corte de tronco da vegetação pela
população local.

Rio Estrela
Nas áreas estudadas no rio Estrela observou-se a presença das espécies vegetais
conhecidas como mangue branco, samambaia do brejo e bromélias sobre as
rochas no manguezal. Destaca-se a presença de árvores mortas e a
predominância de mangue branco e de árvores jovens. A transição do manguezal
com o ambiente terrestre é feita por samambaias do brejo. Também foi observada
nessas áreas a existência de mangue preto e mangue vermelho. A área apresenta
características de desenvolvimento de um bosque jovem e maduro.
Há presença de raízes adventícias na vegetação dos manguezais das áreas de
influência indireta e direta. Essas raízes nascem independentes da raiz principal do
vegetal, em seu caule ou nas folhas. Neste caso, isto ocorre quando esses vegetais
estão expostos a estresse, provavelmente em decorrência de poluição.

Visão geral do bosque do manguezal.

64

Mangue Branco (Laguncularia racemosa)

Algodoeiro da praia (Hibiscus pernambucensis)
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Mangue Branco (Laguncularia racemosa) no Rio Estrela

Mangue Branco (Laguncularia racemosa) com raízes adventícias
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Fauna
Praia de Mauá
Sobre a fauna existente nas áreas da Praia de Mauá foi registrada a presença de
moluscos do tipo cafezinho e crustáceos (caranguejos) dos tipos catanhém, aratu
vermelho e preto, marinheiro, chama-maré, uca, guaiamum; tesourão e minuca.
Destaca-se que as espécies cafezinho, guaiamum, tesourão e eca foram
encontrados apenas em duas das áreas estudadas.
A baixa diversidade apresentada pela fauna da Praia de Mauá pode ser atribuída
aos impactos de contaminação por óleo e morte da vegetação que ocorreram
nesta região.
Outro ponto a destacar é que uma das áreas estudadas serve como rota de
deslocamento de caranguejeiros que transportam o caranguejo capturado em
outras regiões da Baía de Guanabara para as suas residências na Praia de Mauá.
No sedimento exposto desta praia a comunidade pratica uma captura de
subsistência da espécie de caranguejo uçá que é feita por adultos e por crianças.

Toca de uca (Ucides cordatus) no manguezal da Praia de Mauá.
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Cafezinho (Melampus coffeus) no manguezal da Praia de Mauá.

Rio Estrela
A fauna identificada nas áreas estudadas no Rio Estrela indica a presença de
crustáceos (caranguejo) tipo marinheiro, catanhém, aratu vermelho e preto, chamamaré, minuca, uçá e celuca.
De maneira geral, os dados levantados nas áreas estudadas pela equipe de
técnicos indicam quanto à vegetação a predominância da espécie mangue
branco.
Com relação ao estado de conservação das áreas estudadas (Praia de Mauá e Rio
Estrela), ambas as áreas encontram-se degradadas. Na Praia de Mauá o
manguezal encontra-se mais degradado com grandes clareiras e total ausência de
vegetação. Outro fator que contribui para a degradação desta área é a quantidade
de resíduos sólidos que se distribuem por todo o ecossistema.
A vegetação de manguezal do rio Estrela também se apresenta degradada e
possui duas características que reforçam esta afirmação: árvores com muitos
troncos e ocorrência de raízes adventícias nas espécies mangue branco e mangue
preto. A presença de muitos troncos por árvore que se ramificam próximo ao
sedimento podem estar relacionadas a corte e posterior rebrotamento dos troncos
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cortados. Cabe ressaltar que nas parcelas estudadas foi observado o corte seletivo
de espécies.
Com relação à fauna, os grupos observados foram os moluscos e os crustáceos,
que totalizaram nove espécies na Praia de Mauá e sete espécies no Rio Estrela.
As espécies catanhém (Chasmagnathus granulata), chama-maré (Uca rapax),
chama-maré (U. mordax) e uçá (Ucides cordatus) apresentaram ampla distribuição
nas parcelas estudadas.
O gênero Uca representa um dos mais importantes itens da pesca realizada nos
manguezais da Baía de Guanabara.

Tocas de caranguejos do gênero Uca

Nos manguezais da Praia de Mauá e no Rio Estrela está ocorrendo uma captura
predatória desta espécie, a exemplo do que ocorre em outros manguezais desta
Baía, que certamente está contribuindo para a redução da população deste
animal.
Este tipo de pesca poderá gerar ao longo do tempo um predomínio das fêmeas
sobre os machos e uma redução do tamanho da carapaça destes animais (que
compromete diretamente a comercialização) nos manguezais da APA de Guapimirim.
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Esse processo está provocando uma redução acelerada desta espécie em vários
trechos dos manguezais da Baía de Guanabara.

Chama-maré (Minuca rapax) no manguezal do Rio Estrela.

Uca (Ucides cordatus) no manguezal do Rio Estrela.
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Plâncton, Bentos e Ictiofauna
Plâncton
Sobre a presença de Fitoplâncton (o conjunto dos organismos aquáticos
microscópicos que têm capacidade de fotossíntese e que vive disperso flutuando
na coluna de água) na Baía Guanabara, pode-se dizer que a presença de
diferentes organismos é indicadora de condições favoráveis ao desenvolvimento
simultâneo desses diferentes organismos. Superando assim os efeitos da
competição entre diferentes espécies. Destaca-se a Presença de espécies de algas
características de ambientes impactados (cianofíceas).
A ampla faixa de variação para a densidade celular e para a biomassa primária
são reflexos da multiplicidade de locais com qualidade de águas distintas, assim
como os processos que controlam a estrutura vertical da coluna de água, os quais
variam sazonalmente.

Zooplâncton
Pode-se evidenciar que a entrada da baía e a região intermediária são áreas com
alto potencial de desova, enquanto que a porção mais interna apresenta um baixo
potencial de desova.

Bentos
Áreas mais ao centro da Baía de Guanabara têm maior diversidade de espécies
bentônicas. Os resultados das variáveis ambientais mostraram a presença de um
gradiente ambiental entre as estações. A fauna mostrou uma clara resposta a esse
gradiente ambiental conforme pode ser visto pelos índices ecológicos e pela
análise multivariada.

Ictiofauna
Há um padrão na distribuição espacial dessas espécies de peixes, as áreas
externas ou próximas à entrada da Baía apresentam um número de espécies
maior do que as áreas mais internas.
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Destaca-se a atividade pesqueira, onde as espécies mais capturadas são
sardinha-boca-torta, corvina, tainha, sardinha-verdadeira,
bagre, espada, parati, mexilhões, caranguejos, camarões
e siris. As espécies mais exploradas (sobreexplotadas)
são:

martelo,

tainha,

sardinha-verdadeira,

cavalos-marinhos,

bagre,

merluza,

badeio-mira,

garoupas,

enchova, cioba, pargo, castanha, oveva, e trilha.
Alguns animais estão ameaçados por serem visados
para uso ornamental (aquários) e por mergulhadores,
como: o cavalo-marinho e cações (Mustelus schmitti,

Squatina oculta e Squatina guggenheim).
Destaca-se

que

o

cavalo-marinho

da

espécie

Hippocampus reidi e a garoupa da espécie Epinephelus
itajara encontram-se incluídos no grupo de animais
ameaçados segundo classificação do IBAMA.

Cavalo-marinho
(Hippocampus reidi)
Fonte:
http://www.redlist.org

Corvina (Micropogonias furnieri)

Bagre (Genidens barbus)

Fonte: http://www.fishbase.org

Piraúna (Pogonias cromis)

Robalo (Centropomus parallelus)

Fonte: http://www.fishbase.org
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Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos

Para caracterização dos grupos de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, foram
determinadas unidades de habitats onde eles ocorrem, são eles:
Habitats Florestais (Floresta Ombrófila Densa e Aluvial – formações florestais
ribeirinhas e Restinga) Habitats campestres (ambientes alterados para a formação
de pastagens para o gado e acompanham o homem em sua expansão), Habitats
paludícolas (áreas de brejo), Habitats fluviofluvio-marinhos (áreas de influência marinha),
Habitats urbanos e periurbanos (áreas onde os ecossistemas foram ou sofrem
alterações a partir da ação humana) e Mangues,
Mangues caracterizados pelas margens
do rio Estrela e da Baía de Guanabara.

Anfíbios
Os anfíbios são marcados pela característica de fases de vida em ambientes
distintos, aquático e terrestre. A dependência do meio aquático e terrestre
apresentada pelos anfíbios, torna-os ótima fonte de indicador ambiental, pois
qualquer distúrbio ocasionado nestes ambientes pode afetar diretamente o
equilíbrio das espécies de anfíbios.

Principais espécies encontradas nas áreas estudadas:
 Habitats Florestais:
Floresta Ombrófila Densa e Aluvial: sapo-ferreiro Hypsiboas faber.
Habitats

fluviofluvio-marinhos:
marinhos

sapo-cururu

Chaunus

pombali

e

caçote

Leptodactylus fuscus.
 Habitats urbanos e periurbanos:
periurbanos rã-manteiga Leptodacylus ocelatus.

As espécies de anfíbios registradas neste estudo são extremamente adaptáveis a
ambientes urbanizados. Dentre as espécies registradas, o sapo-ferreiro Hypsiboas

faber apresenta maior sensibilidade em relação à degradação de ambientes

73

alagados e florestais, tornando importante o acompanhamento dessa espécie ao
longo de um monitoramento de impacto ambiental.

Sapo-cururu (Chaunus pombali)

Caçote (Leptodactylus fuscus)
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Répteis
A classe dos répteis é constituída por quatro tipos fundamentais de organização, e
compreende, no Brasil, as seguintes ordens: Testudinados (jabutis, cágados e
tartarugas), Crocodilianos (jacarés), e Escamados (Lacertílios = lagartos; Ofídios =
serpentes). Principais espécies encontradas nas áreas estudadas:
 Habitats Florestais:
Floresta Ombrófila Densa e Aluvial: teiú Tupinambis merianae, cobra-verde

Phylodrias olfersii, jibóia Boa constrictor e calango-verde Ameiva ameiva.
Restinga: calanguinho Tropidurus torquatus.
 Habitats fluviofluvio-marinhos: jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris.
 Habitats urbanos e periurbanos: parelheira Phylodrias patagoniensis.

Dentre os animais registrados, não houve nenhuma espécie ameaçada de
extinção, segundo a lista de animais ameaçados do IBAMA. Os répteis
encontrados na área de implantação do gasoduto são considerados animais
comuns e facilmente encontrados em ambientes urbanizados, e os mesmos se
adaptam com grande eficiência nestes ambientes.

Cobra-verde (Phylodrias olfersii)
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Calanguinho (Tropidurus torquatus)

Aves
Principais espécies identificadas:
 Habitats Florestais
Floresta Ombrófila Densa e Aluvial: rendeira, o tangará, a choquinha; o
inhambu, a jacupemba, o gavião-pombo, o papagaio-chauá, o papagaiodo-chaco e o papagaio-do-mangue.
Restinga: sabiá-do-campo, sabiá-da-praia, nei-nei, murici, asa-branca,
maracanã e traupiníneo.
 Mangue: figuinha-do-rabo-castanho; a figuinha-do-mangue, o pica-pauverde e o pica-pau-de-testa-pintada.
 Habitats campestres: o canário-da-terra, o coleirinho, o bigodinho, o azulão,
o curió, a asa-branca, a garça-vaqueira, a lavadeira, a pombinha-da-almas,
a noivinha, o anú-branco, o anú-preto, o tico-tico-do-campo, o canário-sapé,
o bico-de-lacre, o capim-colonião, o gavião-caboclo, o quirí-quirí, o caracará,
o urubú e o urubú-caçador.
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 Habitats paludícolas: o pia-cobra, o frango-d´água-azul, o garibaldi, a
saracura-preta, a saracura-sanã, japacanim, lavadeira, piaçoca, as marrecas
irerê, ananaí, marreca-toicinho e marrecão-preto.
 Habitats fluviofluvio-marinhos:
marinhos: a garça-branca-grande, o gaivotão, a garça-azul, o
colhereiro, o guará, o maçarico-pintado, o maçarico-solitario, o maçarico-deperna-amarela, o maçaricão, a batuira-de-coleira, o maçarico-branco, o
maçarico-pintado, o maçaricão, o sovacu, a garça-do-mangue, os trinta-réis

Sterna sandvicensis, Sterna hirundinacea, o migrante setentrional Sterna
hirundo, a garça-branca-grande e a garça-pequena.
 Habitats urbanos e periurbanos: o pombo, o pardal, o birro, o andorinhãodo-temporal, a garrincha, o papagaio-do-chaco, os chauás, o gaviãopombo, o papagaio-chauá, maracanã-nobre, araguari, caturrita, tuim, chauá,
papagaio-verdadeiro, e curica.

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva aestiva)

Foram registradas duas espécies listadas como ameaçadas de extinção: o gaviãopombo (Leucopternis lacernulata) e o papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha). A
inexistência de espécies sensíveis à degradação e a dominância daquelas que
são características de habitats antrópicos (que apresentam interferência da ação
humana), refletem claramente o estado de degradação dos habitats estudados.
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Algumas espécies de aves registradas na área através de dados primários podem
ser determinadas como indicadoras de qualidade ou degradação ambiental.

Rendeira (Manacus manacus)

Nei-nei (Megarhynchus pitangua)
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Mamíferos Terrestres
A fauna de mamíferos silvestres é bastante dependente dos habitats nas quais se
encontra, visto que estes podem amenizar ou produzir situações ideais em virtude
das condições ambientais, promovem os recursos alimentares dos quais a fauna
se utiliza e constituem áreas adequadas para a reprodução e a proteção contra
predadores. Principais espécies identificadas:
 Habitats Florestais
Floresta Ombrófila Densa e Aluvial: gambás (gambá-de-orelha-preta,
gambá-de-orelha-branca), tatus (tatu-galinha, tatu-peba e o tatu-bolinha),
carnívoros (cachorro-do-mato e quati), roedores (esquilo e paca, esquilo,
ouriço-cacheiro e pequenos mamíferos).
 Restinga: preá e cachorro-do-mato.
 Mangue: mão-pelada e cachorro-do-mato,
 Habitats campestres: pequenos roedores (Oligoryzomys eliurus e Akodon

cursor) e cachorro-do-mato.
 Habitats paludícolas: capivara.
 Habitats Urbanos e Periurbanos: morcegos (morcegos-de-forro e o morcego
fruteiro), roedores (camundongo, o rato de esgoto e a ratazana), gambá,
cuícas, jupatis: gambá-de-orelha-preta.
 Habitats fluviofluvio-marinhos: ratazana.

Apesar da intensa pressão da ação humana nesses habitats, alguns locais ainda
apresentam mamíferos representativos para a localidade e para as condições
encontradas, configurando áreas de relativa sensibilidade ambiental e de interesse
para a conservação.
Duas destas áreas são as matas remanescentes localizadas nas imediações do
Jóquei Ipiranga, que apesar de fazerem parte da área de influência direta devido à
proximidade geográfica, não deverão ser mais impactadas se o percurso do duto
terrestre for mantido como o planejado.
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É importante ressaltar que o monitoramento de algumas espécies conhecidamente
bioindicadoras, seria imprescindível para a avaliação da perturbação e
necessidade de recuperação ambiental ao longo do processo de instalação e,
posteriormente, de operação, do duto terrestre.

Marca das garras traseiras de
quati (Nasua nasua)

Pegada característica de cachorro-domato (Cerdocyon thous)

Mamíferos Aquáticos
As informações levantadas para caracterizar os mamíferos aquáticos foram obtidas
em expedições de campo realizadas por outros estudos e disponíveis em literatura,
na Baía de Guanabara ou em áreas adjacentes ao rio Estrela. Principais espécies
identificadas:
 Rio Estrela: lontras;
 Baía de Guanabara: boto-cinza, golfinho nariz-de-garrafa, golfinho de
dentes rugosos, baleia franca do sul, baleia orca, golfinho de fraser, baleia
jubarte, baleia de bryde, lobo marinho do sul e elefante marinho do sul.

O atual nível de impacto das condições dos ambientes aquáticos da área de
influência na ocorrência de mamíferos aquáticos é tão intenso que não existe uma
área de sensibilidade ambiental que possa ser conservada para este fim. A
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situação requer ações para a recuperação ambiental dessas áreas, de forma que
propicie a ocorrência das espécies de mamíferos dependentes destes ambientes.

Meio Antrópico

Para realização do diagnóstico do meio socioeconômico e do patrimônio histórico,
cultural e arqueológico da área de influência do empreendimento, foram
consultadas as fontes de dados disponíveis, pesquisa institucional e levantamento
de campo nas principais comunidades a serem afetadas pelo empreendimento e
comunidades de pescadores.

Socioeconomia
Contexto... Região Hidrográfica da Baía de Guanabara
A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RHBG) possui área de 4.198 km2 e
abrange a maioria dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro com
cerca de dez milhões de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 80%
da população do Estado, são eles: Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford
Roxo, Nilópolis, São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Itaboraí, Tanguá e partes dos
municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Cachoeiras de Macacu, Rio
Bonito e Petrópolis.
Essa região apresenta alto grau de degradação ambiental, com redução das áreas
de manguezais, que originalmente ocupavam 260km2 da bacia e atualmente
correspondem a apenas 82km2. Essa alteração reduz a capacidade de reprodução
de diversas espécies de vida aquática e intensifica o processo de assoreamento
que, ao longo do tempo, resulta na progressiva redução de profundidade da Baía.
Em suas áreas mais densamente urbanizadas, os rios são quase todos
canalizados e em muitos trechos são cobertos, conduzindo águas de péssima
qualidade. Esta região também apresenta carência habitacional para a população
de baixa renda, o que resulta na ocupação espontânea de área como encostas,
margens de rios e áreas inundáveis.
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Outros problemas decorrentes da ação humana são identificados na área da Baía
de Guanabara é a falta de tratamento dos esgotos sanitários, a deficiência de
coleta e a falta de locais adequados para a destinação final dos resíduos
domiciliares. Estes se caracterizam como principais fontes de degradação da Baía e
grandes focos de proliferação de doenças, contaminação do solo, poluição das
águas superficiais e subterrâneas e obstrução dos sistemas de drenagem.
Entretanto, existem cerca de 400 indústrias responsáveis pela emissão de efluentes
nas águas da Baía de Guanabara e dos rios próximos. Além dos acidentes
ambientais, com vazamentos de óleo que ocorrem nas refinarias, portos
comerciais, estaleiros e postos de combustíveis.
Destaca-se que a Baía de Guanabara encontra-se em situação de sensibilidade
ambiental por conta dos inúmeros empreendimentos de entorno, potenciais fontes
de poluição, como os 14 terminais marítimos de carga e descarga de produtos
oleosos, dois portos comerciais, duas refinarias, mais de mil postos de combustíveis
e cerca de 14000 estabelecimentos industriais.
Todas essas ações no ambiente natural causam alterações sérias na Baía,
diminuindo a capacidade das águas de autodepuração e prejudicando a vida
aquática.

Principais características da população da AII
Os municípios que compõem a área de influência indireta fazem parte da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), tendo a capital do Estado como o mais
importante, tanto por sua expressiva população, que corresponde a mais de 40%
do total estadual e cerca de 54% da RMRJ, como por se constituir no principal pólo
concentrador dos serviços prestados à população.
Os dados do diagnóstico mostraram que no período entre 1991-2000, o município
de Duque de Caxias foi o que apresentou as maiores taxas anuais de incremento
populacional, maior inclusive que taxa a observada para o Estado. Podendo indicar
grande afluxo de novos moradores para esta região. Destaca-se ainda que quase
a totalidade da população residente nos municípios da AII encontra-se em áreas
urbanas.
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Taxa anual de crescimento, grau de urbanização e densidade demográfica (2000).

Estado,
Municípios

Estado
Duque de Caxias
Guapimirim
Magé
Rio de Janeiro

Taxa Média
Geométrica de
Crescimento
Anual (%)

Grau de
Urbanização
(%)

1991/
2000

2000

Área
2000
(km2)

2000

1,30
1,67
0,79
0,74

96,0
99,6
67,4
94,2
100,0

43.696
4.655
361
386
1.182

329,3
166,6
105,2
533,7
4.954,7

Densidade Demográfica
(hab/km2)

Fonte: IBGE – Censos Demográficos. Cálculos da Consultora.

Quando a população da AII foi dividida quanto ao gênero e idade foi observado
que há predominância de indivíduos do sexo masculino, bem como na RMRJ e no
estado do Rio de Janeiro. Foi observado ainda que esta taxa está 5% acima da
média mundial e concentra-se na faixa etária até aproximadamente os 15 anos
de idade. Ainda foi observado que a taxa média de crescimento anual da
população do Estado no período entre 2000 e 2006 foi estimada em 1,6, enquanto
os municípios da AII apresentaram, Duque de Caxias com 1,3, Guapimirim com 2,9,
Magé com 2,3 e o Rio de Janeiro com 0,8. Ressalta-se que ao realizar a projeção
da população não são considerados o incremento advindo da implantação de
novos empreendimentos previstos.

População 2006.

Estado
Duque de Caxias
Guapimirim
Magé
Rio de Janeiro

Homens

Mulheres

Total

7.467.871
414.272
22.591
116.659
2.878.918

8.093.849
440.736
22.662
120.340
3.257.738

15.561.720
855.008
45.253
236.999
6.136.656

Fonte: DATASUS.
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Economia
Os aspectos econômicos podem ser observados sob diferentes aspectos, para
composição da participação de determinados setores na economia, estes são
separados da seguinte forma:
 O setor primário é representado pelas atividades agropecuárias;
 O setor secundário é composto por Indústria Extrativa Mineral, Indústria de
Transformação, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Construção Civil;
 O setor terciário inclui Comércio, Serviços e Administração Pública.
O setor da economia mais importante nos municípios da AII é o setor terciário,
exceto em Duque de Caxias onde o setor industrial possui maior destaque. O setor
secundário assume grande importância para o Estado, principalmente para os
municípios do Rio de Janeiro (26% do PIB, 8% das empresas e 12% dos empregos
gerados) e Duque de Caxias (54% do PIB, 17% das empresas e 26% dos empregos
gerados). Em Guapimirim os serviços industriais de utilidade pública compõem
quase 50% do setor secundário. E em Magé predomina a indústria da construção
civil.
Os dados apresentados no diagnóstico indicam que houve um incremento do PIB
de todas as regiões estudadas, mas com o acréscimo da população. Quando
observado o PIB dos municípios, percebe-se que o Rio de Janeiro passa por um
período de relativo esvaziamento econômico, com diversas empresas de produção
de elevado valor agregado transferindo-se para outras regiões. Enquanto Duque de
Caixas apresenta crescimento de seus indicadores no mesmo período (2003-2005)
de quase 20%.
Sobre a força de trabalho da AII, é bastante diversificada, apresentando
profissionais de todos os níveis de qualificação, isto se deve a proximidade da
RMRJ e da própria capital do Estado fazer parte da área de influência do
empreendimento. Apenas nos municípios de menor porte foi identificada maior
dificuldade em mão-de-obra mais qualificada.
Dos repasses de verba que os municípios recebem, destaca-se, do Governo
Federal o FUNDEF - Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, do Governo Estadual o repasse da
parcela do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
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Serviços e das Prefeituras os recursos de duas próprias receitas, constituídas
principalmente pelo IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS - Imposto
Sobre Serviço e pelo ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

Organização Social
Na atualidade a sociedade civil tem se mobilizado e organizado para reivindicar
seus direitos e cobrar das autoridades, governos e setores privados ações sobre os
mais diferentes temas. Por estar localizado nas proximidades de uma grande
metrópole a área de influência do empreendimento apresenta diversas entidades
da sociedade civil organizada (sindicatos patronais e de trabalhadores, associação
de moradores, organização de gênero, estudantes, minorias étnicas, religiosas,
ambientalistas, direitos humanos, dentre outras) nos mais diversos formatos de
constituição jurídica, como institutos, fundações, entidade não-governamentais,
filantrópicas etc.

Condições de Vida
Saúde
A caracterização dos aspectos que envolvem a saúde das populações da AII foi
enfocada em três vertentes, a estrutura existente para atendimento à população,
análise dos indicadores de mortalidade (infantil e total) e morbidade hospitalar
(principais causas de internação). A apresentação mais detalhada dos dados está
presente no EIA.
De maneira geral, os dados levantados indicaram que o setor de saúde no estado
do Rio de Janeiro apresenta deficiências em sua estrutura e qualidade do
atendimento prestado à população. Mesmo concentrando grande parte dos
serviços especializados do Estado, a capital atende com precariedade seus
habitantes e os habitantes dos municípios em pior situação de oferta.
Entretanto, existem centros de excelência em diversas especialidades médicas sob
a tutela do poder público e da iniciativa privada.
Em 2003, o município do Rio de Janeiro contava com 32% da rede hospitalar
ligada ao SUS, 40% dos leitos hospitalares e mais da metade dos leitos de UTI
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disponíveis no Estado. Ressalta-se que, de acordo com estimativas do DATASUS
(2003), a população do município correspondia naquele ano a cerca de 40% da
população estadual. Verifica-se, também, que em todo o Estado 58% dos hospitais
com atendimento pelo SUS eram privados, assim como 56% dos leitos disponíveis
estavam nestes hospitais.
Para a relação entre os leitos hospitalares e a população (DATASUS, 2003),
somente no município do Rio de Janeiro, ambos apresentavam índice de 2,9
leitos/1.000hab. Enquanto a Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresentou
índice de 2,7 leitos/1.000hab. Já os municípios de Magé e Duque de Caxias com,
respectivamente, 1,6 leitos/1.000hab e 1,5 leitos/1.000hab e Guapimirim com
apenas 0,6 leitos/1.000hab.
Sobre a estrutura de atendimento médico básico nos municípios da AII vem sem
fortemente impactada pelos investimentos em Ambulatórios Odontológicos, Postos
e Centro de Saúde (Guapimirim e Rio de Janeiro) e nas Unidades de Saúde da
Família, em que se incluem as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF
(Duque de Caxias e Magé). Durante o levantamento de campo, foi possível
observar a atuação dos profissionais de saúde nas unidades do PSF, ambulatórios,
centros médicos de baixa complexidades da AID.
Sobre os índices de mortalidade da AII, têm-se dados para a mortalidade infantil e
mortalidade total. Os estudos sobre o coeficiente de mortalidade infantil (CMI)
indicam a relação entre os óbitos ocorridos com crianças no seu primeiro ano de
vida e o total de crianças nascidas vivas no mesmo período estudado. As regiões
com população em níveis adequados de saúde apresentam CMI inferior a 10 para
cada 1.000 nascidos vivos, registrando-se mesmo, naqueles países com mais
elevado nível de desenvolvimento, coeficientes abaixo de 5 óbitos infantis para
cada 1.000 crianças nascidas vivas.
Desde a década de 70, observa-se no Estado do Rio de Janeiro e, especialmente,
nos municípios de interesse deste estudo apresenta a diminuição gradual e
constante da mortalidade infantil no Estado como um todo e a RMRJ apresenta
estabilidade nos índices. Para o ano 2000, todos os municípios apresentaram
queda significativa e estabilidade nos anos seguintes.
Quando observado o coeficiente de mortalidade total nos municípios estudados
(ano de referência 2004), ressaltam-se as doenças do aparelho respiratório, que
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incluem os enfartos e os acidentes vasculares-cerebrais dentre outros., foram
responsáveis de 28,5% a 33% dos óbitos nos municípios da AII. Sendo a principal
causa de óbitos entre os indivíduos a partir dos 40 anos de idade. Em segundo
lugar, estão os cânceres (neoplasias) exceto nos municípios de Duque de Caxias,
Guapimirim e Magé, onde as causas externas são a segunda responsável pelos
óbitos.
É importante ressaltar que as causas externas são responsáveis pela maior parte
das mortes de indivíduos entre 10 e 49 anos de idade em todos os municípios.
Sendo que para o Estado e para a Região Metropolitana, este índice concentra-se
nas faixas entre 15 e 29 anos de idade. O que pode indicar o grau de exposição
da juventude às causas violentas de mortes, que incluem as agressões e os
acidentes.
Sobre a morbidade hospitalar na AII, dados para o ano de 2005 indicam que as
principais causas de internações hospitalares são as mesmas para todos os
municípios, alternando apenas a ordem em que são mais recorrentes.
Em todos os casos, as internações por gravidez, parto e puerpério constituem a
maior parte da demanda, em virtude do elevado número de nascimentos
ocorridos, além de intercorrências pré e após parto, variando entre 22,7% (em
Guapimirim) e 32,7% (em Duque de Caxias) das internações.
Quando não consideradas as internações decorrentes de gravidez, as doenças do
aparelho circulatório são predominantes em todos os municípios, exceto em Duque
de Caxias, em que sobressaem as doenças do aparelho respiratório como a
principal origem das internações hospitalares. As doenças do aparelho respiratório
são também a segunda maior causa de internações dos habitantes de
Guapimirim e de Magé, e a quarta no município do Rio de Janeiro.

Educação
Educação
Um quadro geral da situação educacional nos municípios da AII está apresentado
a seguir. Nele fica evidenciado que, segundo os dados dos Censos de 1991 e
2000, houve um incremento significativo nas taxas de alfabetização em todos os
municípios e em todas as faixas etárias, assim como no conjunto do Estado do Rio
de Janeiro. Entretanto, somente o município do Rio de Janeiro apresenta taxas de
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alfabetização superiores às do Estado como um todo, sendo que em Guapimirim
são encontradas as menores parcelas de alfabetizados.

Taxa de alfabetização, por faixas etárias (em%)
Estado

Duque de Caxias

Guapimirim

Magé

Rio de Janeiro

Faixa
Etária
(anos)

1991

2000

1991

2000

1991

2000

1991

2000

1991

2000

5a9

55,5

60,7

49,0

57,4

-

55,4

42,9

57,2

62,5

62,1

10 a 14

93,0

97,0

90,6

95,9

-

95,6

87,6

96,1

96,1

97,7

15 a 19

95,5

97,9

95,1

97,6

-

96,8

92,9

97,1

97,3

98,5

20 a 49

92,9

95,6

91,9

95,0

-

91,9

88,1

93,7

95,5

96,9

50 e mais

81,3

85,9

72,1

79,5

-

72,4

64,9

75,8

89,3

91,8

Total

87,1

90,7

84,1
88,7
85,3
79,3
Fonte: IBGE – Censos 1991 e 2000.

87,1

91,3

93,1

A seguir está apresentada situação síntese da educação em cada nível de ensino
nos municípios da AII:
 Educação Infantil (creche e prépré-escola): Em 2005, as escolas privadas
representavam mais de 50% das unidades e 43,5% das matrículas deste
nível de ensino no Estado. Somente no município do Rio de Janeiro, as
escolas infantis privadas somam cerca de 70% do total, mas com 43% das
matrículas, o que denota uma menor concentração de alunos nos espaços
escolares. Em Duque de Caxias as escolas particulares do Ensino Infantil
chegam a compor 60% das unidades e das matrículas, enquanto em
Guapimirim e Magé predominam as escolas e creches municipais.
 Ensino Fundamental:
Fundamental é o nível com o maior número de escolas. Interessa
notar que, apesar de ser de responsabilidade dos municípios, as escolas
estaduais chegam a compor até 26% do total do município de Duque de
Caxias e 23% em Magé, com 30% e 29% dos alunos, respectivamente. Em
todo o Estado elas correspondem a 17% das unidades escolares e 22% dos
alunos. As escolas privadas também exercem um importante papel no
Ensino Fundamental, chegando a superar o número das escolas municipais
no município do Rio de Janeiro, embora com uma participação bastante
inferior no número de alunos matriculados. Ressalta, ainda, que o município
do Rio de Janeiro congrega 29% das escolas de Ensino Fundamental no
Estado, e 34% de seus alunos, como mostra a Tabela III.
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 Ensino Médio:
Médio Este nível de ensino nos municípios da AII, na esfera pública
compete ao governo estadual. No município do Rio de Janeiro, mais da
metade das escolas de Ensino Médio é da rede particular de ensino, mas
atendendo a somente 20% dos alunos matriculados. O município conta,
ainda, com unidades da rede federal, destaca-se o tradicional Colégio
Pedro II. As escolas privadas também representam uma importante parcela
das unidades de Ensino Médio em Duque de Caxias, com 35% das escolas
e 20% dos alunos.
 Ensino Superior: Em 2004, não se registravam instituições de ensino superior
nos municípios de Magé e Guapimirim, em Duque de Caxias contava com
três entidades de caráter comunitário / confessional / filantrópico, além de
uma extensão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. O
município do Rio de Janeiro congregava 52% das instituições de ensino
superior do Estado, com 60% das matrículas.
 Educação de Jovens e Adultos (EJA): No Estado como um todo, em 2005,
quase 1.500 unidades escolares dispunham deste recurso de recuperação
de aprendizado, atraindo cerca de 300 mil alunos. Embora a rede pública
estadual apresente maior eferta de matrículas, são também bastante
importantes as participações das escolas municipais e privadas.
 Atendimento escolar de crianças e jovens com necessidades especiais: O
município do Rio de Janeiro reúne praticamente a metade das unidades
especializadas no Estado, e mais de um terço dos alunos, sediando,
inclusive, as duas únicas instituições federais existentes no Estado – o
Instituto Benjamim Constant, para deficientes visuais, e o Instituto Nacional
de Surdos-Mudos, para deficientes auditivos. Em diversas escolas
municipais são encontradas turmas voltadas para este público, que contam
com professores especialmente capacitados para trabalhar com estes
alunos. Também nos demais municípios da AII a Educação Especial é
prestada principalmente por escolas das redes públicas municipais de
ensino, embora diversas escolas privadas, mesmo em menor número,
cheguem a superar o número de matrículas das escolas públicas,
principalmente no município de Duque de Caxias.
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Os dados do diagnóstico ainda indicaram precariedade nas instalações e
equipamentos de apoio ao ensino nas unidades escolares sob responsabilidade
do Estado e dos Municípios.

Transporte
A área de influência do empreendimento conta com uma ampla estrutura viária e
de transporte que oferece aos seus habitantes acesso a todas as regiões do país.
Possui diversas estradas federais, estaduais e municipais que apresentam
diferentes estados de conservação e fluxos de tráfego. Os municípios da área de
influência contam ainda com uma extensa rede ferroviária que ligam as zonas
periféricas ao centro da cidade.
Entretanto, a questão da infra-estrutura de transporte apresenta problemas a
mobilidade de seus habitantes. Por ser uma região extensa e densamente
povoada.
No Estado do Rio de Janeiro, como nas demais grandes cidades do país, são
necessárias diversas alternativas para o transporte de população. Sobre o
transporte terrestre e coletivo, os municípios da área de influência possuem
inúmeras linhas de ônibus, entretanto, há queixas quanto à qualidade e eficiência
dos serviços. Por conta da deficiência em atender as demandas de transporte da
população, há a proliferação de veículos de transporte alternativo como “vans” e
“kombis”.
Para o equacionamento dos problemas viários foram planejadas vários projetos,
dentre eles, destaca-se a implantação do Arco Rodoviário, que irá realizar o
contorno das áreas mais populosas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
sem ingressar em nenhuma cidade.
O acesso a área do empreendimento em seu trecho terrestre para a área da
REDUC se dá por uma via intramunicipal que se estende até a Praia de Mauá.
Com a execução do projeto da estrada municipal de Magé, que ligará a BR-116Norte à localidade Praia de Mauá, espera-se melhorar o acesso à REDUC. Na outra
extremidade do duto terrestre, no distrito de Campos Elíseos, o acesso se dá pelo
Jardim Ana Clara. Atualmente, quaisquer umas das duas alternativas de acesso
apresentam limitações ao trânsito de veículos pesados.
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Saneamento
O saneamento básico compreende as atividades de abastecimento de água e
coleta e tratamento de esgoto, trata-se do serviço essencial à saúde da população
e do meio ambiente, podendo ser prestado tanto por empresas estatais como por
empresas públicas. Para compreender a infra-estrutura existente na área do
empreendimento, também foi caracterizada pelo diagnóstico a situação da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e do Estado do Rio de Janeiro.
O abastecimento público, observado de maneira geral, apresenta atendimento
desse serviço à população. Onde 82% dos moradores do Estado do Rio de Janeiro
possuem atendimento através de rede geral, na RMRJ 87% dos moradores são
atendidos por essa modalidade de abastecimento. Este atendimento aos
moradores se distribui nos municípios da AII da seguinte forma, 98% no Rio de
Janeiro, 69% em Duque de Caxias, 47% em Magé e 46% em Guapimirim.
Sobre as condições de esgotamento sanitário, apenas 60% dos moradores do
Estado do Rio de Janeiro estão ligadas à rede de esgotamento sanitário, mesmo
considerando o uso inadequado das redes pluviais para este fim. Parte desse total
não está ligada a Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), resultando em
lançamento desses efluentes diretamente nos cursos d’água ou no mar. Na RMRJ
o atendimento desse serviço corresponde a 63,8% dos moradores, enquanto no RJ
76,3%, Duque de Caxias 55,3%, Magé 28,% e Guapimirim 21,5%.
Este quadro pode indicar a origem de inúmeros problemas de saúde pública,
causados pelos despejos de efluentes, que em sua maioria escoam para a Baía
de Guanabara, atuando como fonte de poluição das águas e assoreamento das
margens. Para solucionar este problema, há cerca de vinte anos, foi elaborado o
Programa de Despoluição da Baía de Guanabara com o objetivo de reduzir a
poluição existente e solucionar o conjunto de problemas ambientais, que
determinam o atual estado de degradação da baía, através da implementação de
redes de esgotamento sanitário e abastecimento público, aterros sanitários e ações
de educação ambiental. Entretanto o mesmo não foi totalmente implementado.

Segurança Pública
A segurança pública é um dos principais problemas com que se defrontam hoje
as grandes metrópoles brasileiras, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Na
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Região Metropolitana do Rio de Janeiro que, além da capital, ainda tem boa parte
de seu território na Baixada Fluminense, a violência urbana vem atingindo
proporções tais que chegam a prejudicar a economia regional, com o
deslocamento de indústrias e empresas para outras regiões do país. No
diagnóstico foi apresentada a estrutura existente dos órgãos de segurança pública,
em grande parte, concentrada na capital do Estado.
Quanto à coleta e destinação dos resíduos sólidos gerados, no Estado do Rio de
Janeiro 92,2% de seus habitantes são atendidos pelos serviços de coleta e na
RMRJ corresponde a 93,8% dos moradores. Em ambos os casos, a destinação final
dos volumes coletados, são enviado a lixões, que muitas vezes não apresentam as
condições ambientais e sanitárias adequadas. Já no município do Rio de Janeiro
98,7% dos moradores possuem seus resíduos domiciliares coletados, sendo
encaminhados ao Aterro Sanitário de Gramacho, localizado no município de Duque
de Caxias. Nos demais municípios estudados a coleta de resíduos se dá para
88,3% dos habitantes de Duque de Caxias, 83,6% de Magé e 77,9% de
Guapimirim. Do total coletado, 19% em Magé e 13% em GUapimirim,

são

queimados, contribuindo para a poluição atmosférica na região.

Comunicação
Os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dentre eles os da AII,
possuem acesso aos maiores veículos de comunicação do país e acesso a
diversos veículos de comunicação do mundo.
O município do Rio de Janeiro sedia a maior rede de televisão do Brasil, recebe
sinal de todas as demais emissoras de televisão através de suas afiliadas. Os
habitantes da RMRJ ainda contam com um amplo sistema de televisão a cabo,
acesso aos serviços da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, a diversos
jornais e revistas impressas (nacionais e internacionais) e inúmeras estações de
rádio FM e AM. Sua população conta ainda com um dos maiores atendimentos de
telefonia fixa e celular do país.
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Turismo e Lazer
O Estado do Rio de Janeiro se constitui num dos mais procurados roteiros turísticos
do país, por seus atrativos naturais e por possuir inúmeras atividades artísticas e
culturais. Sua infra-estrutura apresenta um grande e consolidado setor hoteleiro, de
restaurantes e bares, entretenimento, bares e restaurantes.
Os principais atrativos nas cidades que compõem a área de influência indireta do
empreendimento são: parques, praças, monumentos, praias, cachoeiras, trilhas,
jardins, clubes de lazer, museus, teatros e diversas salas de cinema.

Estrutura Habitacional e Dinâmica Territorial
Na área de influência indireta do empreendimento, observa-se uma infra-estrutura
habitacional complexa, desordenada nas porções periféricas, com diferentes tipos
de moradia determinados pelo poder aquisitivo de seus habitantes. Que por sua
vez apresentam diferentes padrões de qualidade de vida.
Sobre a dinâmica de ocupação e uso do solo nessa região, observa-se que a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como um todo, é bastante urbanizada e
nos municípios da AII quase não contam com áreas rurais. O conjunto dos quatro
municípios da AII compreendem cerca de 4,3% do território ocupado por
estabelecimentos rurais.
Paulatinamente, a crescente urbanização toma conta das áreas rurais ainda
existentes nesses municípios, fenômeno causado pelas modificações na dinâmica
territorial dos últimos anos, com a expansão das cidades, e pelo o crescente
número de loteamentos e condomínios.

Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
A área estudada nos municípios de Magé e Duque de Caxias no Estado do Rio de
Janeiro apresenta característica singular quanto à riqueza histórica e cultural, devido
a sua importância nos períodos colonial e imperial. A região era provida com
diversos portos que serviam para carga e descarga dos produtos que seguiriam
para o interior do Brasil, bem como para o escoamento da produção agrícola e

93

mineral que era produzida em boa parte da região sudeste e que se serviam dos
portos de Magé.
Apesar dos inúmeros vestígios, restos de monumentos e de edificações datados do
período colonial e imperial que ainda podem ser vistos dentro da área deste
estudo, verificou-se na atividade de campo realizada (janeiro de 2007) apenas
uma edificação de maior importância, uma construção singular da época Imperial
e que mereceria ser preservada.
Trata-se do antigo Paiol da Marinha que foi construído numa elevação junto ao rio
Estrela. Localizada na área onde o traçado se juntará ao sistema de dutos já
existente.

Fachada frontal do antigo paiol da Marinha. Construção centenária do Período Imperial.

Sobre o patrimônio arqueológico dessa área estudada, no trabalho de campo
realizado não foi evidenciado qualquer vestígio arqueológico. Com isto, não se
pode afirmar que nessas áreas não possuem restos de populações primitivas, mas
sim que estes podem estar ocultos por camadas do solo, já que a região passa
periodicamente por transformações ocasionadas por alagamentos, enchentes,
recuos e subidas no nível do mar, muitas vezes associados a ação do homem.
Neste caso, o que é importante em termos arqueológicos é que toda essa região
estudada, apesar dos resultados a campo não ter revelado um único vestígio de
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material arqueológico, pode ter sido potencialmente atraente para populações de
grupos de paleo-índios que eram caçadores e coletores.

Principais características da população da AID
Ocupação Humana
As principais áreas de ocupação humana na área de influência direta são o Jardim
Ana Clara e a área de residências e escola próxima ao Jóquei Clube, consideradas
pelo diagnóstico como áreas de sensibilidade aos impactos decorrentes da
implantação do duto terrestre, pela possibilidade de afetação destas comunidades
com relação ao aumento no trânsito de veículos e máquinas, partículas em
suspensão e expansão populacional, em áreas com infra-estrutura deficiente.
Destaca-se que para realização do diagnóstico foram visitadas as comunidades
de Jardim Ana Clara (distrito de Campos Elíseos, município de Duque de Caxias),
Praia de Mauá (distrito de Guia de Pacobaíba, município de Magé), Bancários e
Jequiá (ambas na Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro) e Ilha de
Paquetá (município do Rio de Janeiro).
A comunidade do Jardim Ana Clara está em contínua expansão, com a ocupação
de lotes ainda vagos, a estimativa populacional varia entre 1.500 e mais de 5.000
famílias morando no local. Esta área é moradia de trabalhadores em diversos
setores da economia, seus habitantes exercem suas atividades principalmente no
município do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. A comunidade passou
recentemente por diversas melhorias, principalmente no que se refere ao
asfaltamento de suas principais ruas e iluminação pública de seus logradouros, o
que, segundo seus moradores, representou uma grande diferença nas condições
de vida e de bem-estar das famílias.
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Jardim Ana Clara: Associação de Moradores.

Jardim Ana Clara: Caixa d’água em Malvinas.
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Jardim Ana Clara: coleta de lixo.

Jardim Ana Clara: escola municipal.
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Jóquei Clube: conjunto residencial.

Jóquei Clube: escola municipal.
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As comunidades da Praia de Mauá, no distrito de Guia de Pacobaíba, município de
Magé, são muito antigas, mas atualmente passando por um processo de grande
decadência.
O levantamento de campo identificou que não existe rede de abastecimento de
água na região de Praia de Mauá, obrigando seus moradores a utilizar poços para
o seu fornecimento. Como o lençol freático da região encontra-se extremamente
contaminado, além de apresentar água salobra pela proximidade com a Baía de
Guanabara, muitas famílias são obrigadas a procurar poços distantes para pegar
água e comprar água mineral para beber. Também não existe rede de
esgotamento sanitário em toda a região, sendo os despejos realizados em fossas,
em valas, ou mesmo diretamente no manguezal.
O trabalho de campo realizado concentrou-se no bairro de Ipiranga, que abriga
uma importante comunidade de pescadores, e na sua porção mais ocidental, a
região do Jóquei Clube, onde terá início o duto terrestre do empreendimento. Esta
região específica é pouco habitada, constituindo-se, na verdade, em periferia da
Praia de Mauá. Está sendo concluído um conjunto habitacional próximo à faixa de
400m ao longo do duto, mas ainda não ocupado.

Comunidades Pesqueiras
Ao longo da Baía de Guanabara existem pelo menos 42 pontos de desembarque
de pescado, desde a Ponta de Jurujuba (Niterói) até Caju (Rio de Janeiro). A
atividade pesqueira se organiza através de associações, delas destacam-se as
cinco colônias de pescadores filiadas à Federação dos Pescadores do Rio de
Janeiro (FEPERJ), são elas:
 Colônia ZZ-8: região de abrangência nos pontos de desembarque nos
municípios de Niterói e São Gonçalo;
 Colônia ZZ-9: região de abrangência em Magé;
 Colônia ZZ-10: região de abrangência localizada no Saco de Jequiá, na Ilha
do Governador. É a colônia de pescadores mais antiga do Brasil;
 Colônia ZZ-11: região de abrangência no bairro de Ramos (Rio de Janeiro);
 Colônia ZZ-12: região de abrangência no bairro de Caju (Rio de Janeiro).
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Dessas colônias de pescadores apenas a Z-8 participa diretamente da
comercialização do pescado, as demais possuem atividade mais difusa,
participando parcialmente ou não interferindo na comercialização do pescado.
Pela área da Baía de Guanabara ainda existem diversas associações de
pescadores filiadas à Federação das Associações dos Pescadores Artesanais do
Rio de Janeiro (FAPESCA).
Não há dados precisos sobre a quantidade de pescadores atuantes na Baía de
Guanabara. Estudo realizado através do acompanhamento da atividade pesqueira
nos principais pontos de desembarque de pescado na Baía de Guanabara, no
período entre abril de 2001 e março de 2002, estimou existirem cerca de 3.700
pescadores, mas com médias mensais variando entre 1.400 e 2.078 pescadores.
Outras estimativas chegam a indicar cerca de 18.000 pescadores atuantes na Baía
de Guanabara.
Especificamente na AID a atividade pesqueira é realizada de maneira artesanal, a
maior parte dos pescadores dessas comunidades utiliza barco a remo, sem meios
de conservação do pescado, utilizando como principais petrechos de pesca as
redes, garatéias e espinhel. A comercialização se dá prioritariamente por terceiros
que se dirigem aos locais de desembarque, pois os pescadores não possuem
meios de conservação da produção, sendo submetidos a venda a preços baixos.
Embora existam muitos currais de peixe na região onde será implantado o projeto,
esta atividade vem sendo dificultada pelos elevados investimentos necessários. A
coleta de caranguejos é importante nas regiões de manguezais, mas geralmente é
feita de forma complementar à atividade pesqueira.
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Praia de Mauá: Sede da Colônia de Pesca Z-9.

Bancários: Associação de Pescadores.
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Bancários: Rampa de desembarque de pescado.
À esquerda, cais flutuante da empresa GDK.

Bancários: Peixaria da Associação.
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Qualidade Ambiental

Síntese da Qualidade Ambiental
A síntese da qualidade ambiental apresenta as condições ambientais atuais,
representada pelo conjunto das condições sociais, econômicas, culturais e
ambientais da área de influência do empreendimento, buscando uma análise do
meio ambiente como um sistema único, com um conjunto de processos,
elementos e fatores que interagem entre si.
O Terminal Flexível de GNL será instalado na Baía de Guanabara, distante 2k a
lesta da Ilha de Boqueirão, no Estado do Rio de Janeiro, seu gasoduto possui
trechos terrestre e marítimo. O duto marítimo possui 28 polegadas de diâmetro e
extensão de cerca de 10km.
A alternativa escolhida para o trecho terrestre o duto entra pela Praia de Mauá,
também possui 28 polegadas e diâmetro e cerca de 5,3 km, com faixa de servidão
de 100m de largura.
A partir da praia de Mauá o duto percorre cerca de 2,3 km em faixa nova até
encontrar a faixa existente dos dutos OSDUC I e dos GASDUCs I e II. Seguindo em
faixa existente, que será ampliada de 20 para 60 metros de largura, por cerca de 3
km até o Terminal de Campos Elíseos.
A região do empreendimento compreende a Baía de Guanabara, que por sua vez,
abrange a maioria dos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com
2/3 da população do Estado. Esta região é fortemente antropizada, marcada pela
forte urbanização, industrialização, pleo alto grau de degradação ambiental
proveniente, principalmente, de ocupação desordenada, a canalização de rios e da
disposição inadequada dos resíduos sólidos e efluentes domiciliares e industriais.
Este processo causou a redução considerável das áreas rurais e a diminuição das
áreas de manguezais, que reduzem a capacidade de reprodução e manutenção
das

espécies

aquáticas

e

acelera

o

processo

de

assoreamento,

que

progressivamente diminui a profundidades da Baía.
Pelo inteso tráfego de veículos e pela presença significativa de indústrias, a região
estudada apresenta qualidade do ar crítica em todos os parâmetros analisados,
principalmente, dos gases de efeito estufa (óxido de nitrogênio e óxido de carbono).
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Seguem listadas as principais características da região estudada:
 Região plana com alta taxa de urbanização desordenada com ocorrência
de deslizamentos em perídos de chuva.
 Alteração do relevo pela ação humana: aterros, lançamento de resíduos
sólidos,

habitações,

cortes,

escavações,

movimentação

de

terra

e

sedimentos em função das enchentes.
 O potencial agrícola e a fertilidade dos solos estão reduzidos e apresentam
indícios de contaminação devido à poluição das águas pelo lançamento
irregular de resíduos sólidos.
 A qualidade das águas na Baía de Guanabara e do rio Estrela, está
bastante degradada pela descarga de esgostos domiciliares e efluentes
industriais.
 O tipo de vegetação que apresenta maior de maior alteração, considerando
sua raridade no contexto regional, é a área de restinga, em Magé. As
demais formações vegetais terrestres encontram-se fortemente alteradas.
 Há diminuição das áreas de manguezais e nos fragmentos de restinga que
dão

lugar

à

expansão

urbana

desordenada,

onde

predominam

amontoados de construções em áreas sem urbanização, em terrenos
sujeitos às inundações periódicas.
 O nível de alteração que o manguezal se encontra-se (presença de lixo,
vazamentos de óleo, aterros e construções irregulares de casas, efluentes
industriais e corte de madeira) dificulta o desenvolvimento dos bosques,
além da pesca predatória nesses ambientes.
 A fauna aquática responde claramente à qualidade das águas na Baía de
Guanabara, havendo um padrão de distribuição espacial de espécies
planctônicas, bentônicas e peixes.
 É baixa a diversidade de anfíbios e répteis na área estudada,
provavelmente, ligada ao avançado estado de degradação dos ambientes
naturais presentes.
 As aves registradas respondem igualmente à degradação da área de
influência direta do empreendimento, sendo as espécies registradas
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também características de habitats alterados ou com forte influência da
ação humana.
 Os remanescentes florestais próximos ao Jóquei Clube Ipiranga também
representam área de interesse para a conservação de algumas espécies de
mamíferos.
 Na área do empreendimento, as principais unidades de conservação são a
APA de Guapi-Mirim e, em seu interior, a Estação Ecológica da Guanabara,
ambas criadas objetivando a proteção de remanescentes de mangue
presentes às margens da Baía.
 A área possui potencial arqueológico, embora não existam sítios
cadastrados até o momento. O único exemplar do patrimônio histórico
identificado é o antigo paiol da Marinha.
 Embora haja consciência da importância de conservar áreas importantes do
ponto de vista biológico e/ou cultural, a expansão humana vem
aumentando cada vez mais nos municípios da Região Hidrográfica da Baía
de Guanabara.
 A falta de tratamento dos esgotos sanitários e deficiência na coleta e
destinação adequada dos resíduos domiciliares e industriais é a principal
fonte de poluição da Baía.
 Em relação à economia, o setor terciário é o mais importante tanto no
conjunto do Estado, como na Região Metropolitana e nos municípios que
fazem parte da AII.
 A atividade pesqueira é realizada de forma artesanal em todas as
comunidades situadas na AID.
 Foram consideradas áreas de sensibilidade ambiental: as Unidades de
Conservação, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e fragmentos
florestais na AID (fragmento de Restinga e fragmentos florestais localizados
próximos ao “Jóquei”).

A ilustração a seguir sintetiza o quadro de sensibilidade ambiental diagnosticado
pelo estudo:
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Mapa de Sensibilidade Ambiental
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Impactos e Medidas

Principais Impactos e Medidas Mitigadoras

A fase posterior ao diagnóstico e a análise integrada num Estudo de Impacto
Ambiental é a identificação e avaliação dos impactos ambientais potenciais,
positivos e negativos, resultantes da implantação e operação do empreendimento
objeto de licenciamento nos meios físico, biótico e antrópico, considerando as
diferentes

fases

do

empreendimento

(implantação

e

operação).

E

das

possibilidades tecnológicas e econômicas para a prevenção, controle e reparo dos
efeitos negativos e os mecanismos de potencializar seus efeitos positivos.
Após essa identificação e avaliação dos impactos é realizada a análise e seleção
de medidas eficiente, eficazes e efetivas de mitigar os impactos negativos do
empreendimento.
Dentre as metodologias existentes, neste EIA, para avaliação dos impactos a serem
gerados, foram adotados os métodos conhecidos como ad hoc (avaliação por
grupo de especialistas de diferentes áreas), as listagens de checagem (listagem
dos indicadores analisados na elaboração dos estudos dos meios) e a matriz de
interação, conhecida como matriz de Leopold (matriz de controle onde estão
dispostos em linhas os fatores ambientais e em colunas as ações do
empreendimento), além da análise descritiva de cada impacto identificado.
As ações e atividades do empreendimento e os indicadores ambientais formaram
a listagem de controle e serviram de subsídio para a identificação dos impactos. Foi
possível, então, elaborar a análise descritiva de cada impacto gerado
apresentando os atributos de cada um. A montagem da matriz de interação dos
impactos foi a última atividade desta etapa.
A seguir, estão listados parâmetros utilizados:
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Definições
Definições constantes no referido documento, a saber:
 Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetem: a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.

Critérios de classificação:
 Impacto Positivo ou Benéfico:
Benéfico: quando a ação resulta na melhoria da
qualidade de um fator ou parâmetro ambiental.
 Impacto Negativo ou Adverso: quando a ação resulta em um dano à
qualidade de um fator ou parâmetro ambiental.
 Impacto Direto: resultante de uma simples relação de causa e efeito.
 Impacto Indireto:
Indireto resultante de uma reação secundária em relação à ação,
ou quando é parte de uma cadeia de reações.
 Impacto Local: quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas
imediações.
 Impacto Regional: quando o impacto se faz sentir além das imediações do
sítio onde se dá a ação.
 Impacto Estratégico: quando o componente ambiental afetado tem
importância coletiva ou nacional.
 Impacto Imediato: quando o efeito surge no instante em que se dá a ação.
 Impacto a Médio ou Longo Prazo:
Prazo quando o impacto se manifesta certo
tempo após a ação.
 Impacto Temporário: quando os efeitos têm duração determinada.
 Impacto Permanente: quando, uma vez executada a ação, os efeitos não
cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido.
 Impacto Cíclico:
Cíclico quando o efeito se manifesta em intervalos de tempo
determinados.
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 Impacto Reversível: quando o fator ou parâmetro ambiental afetado,
cessada a ação, retorna às suas condições originais.
 Impacto Irreversível: quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro
afetado não retorna às suas condições originais em um prazo previsível.
 Impacto Cumulativo: impacto ambiental derivado da soma ou da interação
de outros impactos ou cadeias de impacto, gerado por um ou mais de um
empreendimento isolado num mesmo sistema ambiental.

Identificação: Impactos e Medidas Mitigadoras

Impactos Gerais
Impacto: Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
Classificação do Impacto: Negativo, local, temporário, reversível, imediato, e pouco
significativo.
Fase em que ocorre:
ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Como medida mitigadora recomenda-se a coleta e destinação adequada dos
resíduos sólidos e dos efluentes líquidos, conforme medidas a serem detalhadas
no Programa Ambiental de Construção (PAC).

Impacto: Emissão de Ruídos
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, irreversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
As medidas a serem adotadas para minimizar o impacto do ruído sobre a
população existente na área de influência acústica, durante a fase de instalação,
consistem no controle do ruído na fonte, e em intervenções no caminho de
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propagação e no local dos receptores, conforme medidas a serem detalhadas no
PAC.

Impacto: Alteração de Populações da Fauna
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Como medidas mitigadoras, sugere-se a revegetação da área de mangue
impactado e a criação e manutenção de corredores ecológicos entre os fragmentos
de mata, seguindo as diretrizes do Programa de Revegetação do Manguezal e
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Impacto: Expansão Populacional na Área de Influência
Classificação do Impacto: Negativo, direto, regional, imediato, temporário, reversível,
e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medida Preventiva:
Ações prévias do Programa de Comunicação Social, alcançando as principais
entidades associativas na área de influência, alertando sobre o curto espaço de
tempo de desenvolvimento das obras e as restrições quanto ao tipo e quantidade
de mão de obra que deverá ser utilizada nas obras.

Impacto: Geração de Empregos
Classificação
Classificação do Impacto: Positivo, direto, regional, imediato, temporário, reversível, e
medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medida Potencializadora:
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Como medida potencializadora, sugere-se o aproveitamento da mão-de-obra local
sempre que possível.

Impacto: Ampliação da Oferta de Gás Natural
Classificação do Impacto: Positivo, estratégico, temporário, reversível, de longo
prazo, e de grande significância.
Fase em que ocorre: Operação.
Medidas Potencializadoras:
Não existem medidas potencializadoras para este impacto positivo.

Impacto: Interferência em Áreas Protegidas
Classificação do Impacto: Negativo, local, permanente, irreversível, imediato, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Sugere-se compensar a interferência com apoio à implementação e zoneamento
das Unidades de Conservação. Além disso, é necessária a implementação das
medidas mitigadoras constantes dos Métodos Construtivos e PAC, com relação á
passagem dos dutos em Áreas de Preservação Permanente, verificando a
possibilidade de estreitamento da largura da faixa e recomposição dos ambientes
nestes locais.

Impactos gerados pelo Terminal
Impacto: Alteração da Qualidade da Água e Sedimentos
Classificação do Impacto:
Impacto: Negativo, indireto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
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Não há medidas mitigadoras para este impacto. Sugere-se a implementação do
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos.

Impacto: Modificação na Composição da Comunidade Planctônica –
Fase de Implantação do Terminal
Classificação do Impacto: Negativo, indireto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

Impacto: Modificação na Composição da Comunidade Bentônica –
Fase de Implantação do Terminal
Classificação
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, de longo prazo, permanente,
irreversível, e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

Impacto: Afugentamento da Comunidade Nectônica – Fase de
Implantação do Terminal
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
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Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

Impacto: Alteração da Qualidade da Água – Atracação dos Navios e
operação do Terminal
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Durante a atracação dos navios não há medidas mitigadoras, porém para a
operação, a mitigação pode ser feita através do tratamento dos efluentes.

Impacto: Modificação na Composição da Comunidade Planctônica e
Nectônica – Trãnsito dos Navios
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

Impacto: Aumento das Populações dos Organismos Bentônicos –
Operação do Navio Cisterna
Classificação do Impacto: Positivo, direto, local, de longo prazo, permanente,
irreversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Operação.
Medidas Potencializadoras:
Não são recomendadas medidas potencializadoras para este impacto positivo.
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Impacto: Alteração na Composição e Populações do Bentos –
Operação do Terminal
Classificação do Impacto: Positivo, direto, local, de longo prazo, permanente,
irreversível, e grandemente significativo.
Fase em que ocorre: Operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não são recomendadas medidas potencializadoras para este impacto positivo.

Impacto: Aumento das Populações dos Organismos Nectônicos –
Operação do Navio Cisterna
Classificação do Impacto: Positivo, direto, local, de longo prazo, permanente,
reversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre:
ocorre: Operação.
Medidas Potencializadoras:
Não são recomendadas medidas potencializadoras para este impacto positivo.

Impacto: Aumento das Populações dos Organismos Nectônicos Terminal
Classificação do Impacto: Positivo, direto, local, de longo prazo, permanente,
irreversível, e grandemente significativo.
Fase em que ocorre: Operação.
Medidas Potencializadoras:
Não são recomendadas medidas potencializadoras para este impacto positivo.
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Impacto: Alterações nas Teias Alimentares e Comportamento da
Biota Aquática (Sistema aberto de regaseificação)
Classificação do Impacto: Negativo, indireto, regional, de médio prazo, permanente,
reversível, e pouco significativo.
Fase em que ocorre: operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Para as alterações provocadas pela redução da temperatura da água e nas teias
alimentares e comportamento da biota aquática, não existem medidas
mitigadoras. Sugere-se um Programa de Monitoramento da Biota Aquática.

Impacto: Emissão de Poluentes atmosféricos (Sistema fechado de
regaseificação)
Classificação do Impacto: Negativo, direto, regional, de longoo prazo, permanente,
reversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Utilização de mecanismos para redução das emissões, tais como catalisadores, e
um Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar.

Alteração na paisagem – Operação do Terminal
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, irreversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Operação
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras.
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Impactos gerados pelo Duto Submarino
Impacto: Alteração da Taxa de Deposição de Sedimentos
Classificação do Impacto: Negativo, direto, regional, de curto prazo, temporário,
reversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras para este impacto. Sugere-se o Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos.

Impacto: Alteração da Qualidade da Água – Implantação do Duto
Submarino
Classificação do Impacto: Negativo, indireto, regional, imediato, temporário,
reversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras para este impacto. Sugere-se o Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos.

Impacto:

Alteração

na

Composição

Planctônica

–

Fase

de

Implantação do Duto Submarino
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

118

Impacto: Redução das Populações dos Organismos Bentônicos –
Fase de Implantação do Duto Submarino
Classificação do Impacto: Negativo, direto, regional, imediato, permanente,
irreversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

Impacto: Afugentamento da Comunidade Nectônica – Fase de
Implantação do Duto Submarino
Classificação do Impacto: Negativo, indireto, regional, de curto prazo, temporário,
reversível, e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.

Impacto: Afugentamento e Perturbação da Mastofauna Aquática
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, cíclico, reversível, e pouco
significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas mitigadoras. Sugere-se o Programa de Monitoramento da Biota
Aquática.
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Impacto: Interferência na Atividade de Pesca Artesanal
Classificação do Impacto: Negativo, direto, regional, imediato, permanente,
irreversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
compensatórias:
Como medida, sugere-se um trabalho de comunicação através das colônias e
associações da área de influência informando sobre as possíveis limitações da
pesca quando da inserção do Terminal de GNL. No caso específico dos
equipamentos previamente instalados para a pesca, como os “currais”, estes
deverão ser removidos para locais que propiciem produção semelhante de
pescado, diminuindo assim a possibilidade de queda nos rendimentos familiares.

Impacto: Alteração no Fluxo de Embarcações
Classificação do Impacto: Negativo, direto, regional, imediato, permanente,
irreversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Sugere-se adotar normas de segurança quanto ao novo fluxo de embarcações que
estarão servindo ao Terminal de GNL em relação aos barcos de pequenos e
médios portes.

Impactos gerados pelo Duto Terrestre
Impacto: Aumento do Carreamento de Sólidos
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Como medida mitigadora propõe-se a execução de medidas de contenção
descritas no Programa Ambiental de Construção.
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Impacto: Supressão da Vegetação de Manguezal e Pressão sobre a
Vegetação de Restinga
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e grandemente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Como medida mitigadora sugere-se a passagem através de furo direcional
quando da passagem pela vegetação de manguezal e cuidados construtivos
especiais quando da passagem próxima à vegetação de Restinga.

Impacto: Supressão da Vegetação Terrestre
Classificação do Impacto:
Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Como medida mitigadora recomenda-se a revegetação das áreas impactadas e a
criação de corredores ecológicos entre fragmentos florestais.

Impacto: Fragmentação/Eliminação de Habitats para a Fauna e
Aumento do Efeito de Borda
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e pouco significativo.
Fase em que ocorre:
ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Atenuar os impactos sobre a fauna em decorrência da supressão de vegetação,
através de: estudo de viabilidade da revegetação de pequeno porte; bloqueio e
revegetação de estradas desativadas; reconstituição de ambientes brejosos; e
alterações ecológicas dos mamíferos terrestres.
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Impacto: Aumento da Exposição da Fauna durante a Implantação
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Adoção de providências operacionais como: implantação do Código de Conduta
dos Trabalhadores, reconstituição da vegetação de pequeno porte; bloqueio e
revegetação de estradas desativadas; controle rígido de resíduos orgânicos; e
estudo da ocorrência, biologia e dinâmica populacional de espécies ameaçadas
registradas localmente, dentro de um Programa de Monitoramento da Fauna.

Impacto: Interferência com Áreas de Descanso e Alimentação de
Espécies Migrantes Setentrionais
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Controle das atividades do pessoal envolvido com as diferentes fases da obra;
redução das luzes de vigilância no local durante a época de passagem de
migrantes; sinalização de cabos que atravessarem o rio Estrela; desenvolver estudo
da dinâmica biológica de populações de migrantes na área do Duto.

Impacto:

Modificação

da

População

da

Carcinofauna

dos

Manguezais
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e grandemente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
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As medidas mitigadoras indicadas são a realização de operação de resgate da
carcinofauna, redução da largura da faixa e realização do furo direcional para a
implementação do duto em áreas de manguezal.

Impacto sobre Construção Histórica
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medida Preventiva:
Sugere-se a adoção de cuidados construtivos especiais descritos no PAC quando
da implantação da obra na área onde está situado o antigo paiol da Marinha.

Impacto Potencial sobre o Patrimônio Arqueológico
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medida Preventiva:
Preventiva:
Sugere-se, como medida preventiva, a implementação do Programa de Prospecção
e Salvamento do Patrimônio Arqueológico.

Impacto: Interferência no Trânsito e Mobilidade da População
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medidas Mitigadoras e /ou compensatórias:
Sugere-se a implantação de projeto de sinalização por onde trafegarão máquinas
e veículos ao longo da área de influência, bem como as demais medidas descritas
no PAC.
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Impacto: Aumento da Incidência de Doenças Respiratórias
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, temporário, reversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medida Preventiva:
É sugerida a utilização dos métodos preventivos descritos no Programa Ambiental
de Construção, principalmente nas proximidades do Jardim Ana Clara e Joquei
Clube Ipiranga, amenizando os impactos negativos da poeira quando da
movimentação de máquinas ou mesmo nas aberturas de valas.

Impacto: Relocação da População com Remoção de Moradores
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e grandemente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação.
Medida Mitigadora:
A relocação das famílias deverá acontecer considerando todas as diretrizes do
Plano de monitoramento da população relocada.

Impacto: Possibilidade de Recalque e Ruptura do Duto em Terreno de
Solos Argilosos Saturados
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, de médio prazo, permanente,
irreversível, e medianamente significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Assentar o duto sob a zona de mangue, evitando a ancoragem sobre solos moles.
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Impacto: Aumento da Restrição a Operações de Dragagem Futuras
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Preventivas:
Deverão ser adotadas medidas preventivas, realizando consulta prévia à SERLA
para autorização da travessia no Rio Estrela e definição da seção ideal de
escoamento no trecho em estudo, de modo que uma futura dragagem não interfira
na constituição física do duto.

Impacto: Aumento do Potencial de Ocorrência de Movimentos de
Massa Localizados
Classificação do Impacto: Negativo, direto, local, imediato, permanente, irreversível,
e pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e operação.
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
As medidas mitigadoras são: evitar a zona de afloramento do granito Andorinha;
evitar a utilização de explosivos; avaliar a necessidade de realização de obras de
contenção nos taludes laterais abertos; e evitar obras durante períodos de maior
pluviosidade.

Alteração na Paisagem – Abertura da Faixa de Dutos
Classificação do Impacto: Positivo, direto, local, imediato, permanente, irreversível, e
pouco significativo.
Fase em que ocorre: Implantação e Operação
Medidas Mitigadoras e/ou compensatórias:
Não há medidas potencializadoras para este impacto. Sugere-se a implementação
do Programa Ambiental para Construção (PAC) e o Programa de Revegetação do
Manguezal e Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
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Legislação

Regulamentação Aplicável
Como partes do processo de constituição do Estudo de Impacto Ambiental do
Terminal Flexível para recebimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Duto e Gás
Natural na Baía de Guanabara.,
Guanabara foram consultados e avaliados os instrumentos
legais, em nível Federal, Estadual e Municipal, sendo constituídos por Resoluções,
Decretos,

Leis,

Planos

e

Programas

governamentais

relacionados

ao

empreendimento.
Esses dispositivos legais se referem aos temas relevantes para implantação do
empreendimento em conformidade com os regramentos técnicos, sociais e
ambientais existentes.
Dentre eles encontram-se regramentos para o parcelamento do solo, disposições
sobre os espaços especialmente protegidos e Unidades de Conservação,
regramentos sobre o licenciamento de atividades e empreendimentos, utilização,
gerenciamento e proteção dos recursos naturais (recursos hídricos, petróleo, óleo e
gás natural), proteção da fauna e flora, patrimônio histórico e natural e normas
construtivas e regramentos das relações de trabalho e saúde.
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Glossário

Glossário
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
AID: Área de Influência Direta
AII: Área de Influência Indireta
ANP: Agência Nacional de Petróleo
APA: Área de Proteção Ambiental
APP: Área de Proteção Permanente
ARIE: Área de Relevante Interesse Ecológico
BRISA URBANA: Escoamento de ar em direção ao centro urbano.
CMI: Coeficiente de Mortalidade Infantil
COMPERJ: Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio
DNPM: Departamento Nacional de Produção Mineral
Dolfins: Sistema de bóias de amarração, que funcionam como pilares de
sustentação de embarcações.

ECOMP: Estação de Compressão do Sistema de Gasodutos de Gás Residual
EIA: Estudo de Impacto Ambiental
ESEC: Estação Ecológica
Estação de Compressão: Equipamento que movimenta o gás através de dutos
de transporte ou de armazenagem, criando diferenciais de pressão. A maioria
dessas estações usa parte do gás escoado pelo duto como combustível para os
compressores. Geralmente não inclui os dutos de expansão ou estações de
bombeamento pertencentes aos sistemas de distribuição locais.

ETE: Estação de Tratamento de Esgoto
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FAPESCA: Federação das Associações dos Pescadores Artesanais do Rio de
Janeiro

FEEMA: Fundação Estadual de Engenharia do Meio ambiente
FEPERJ: Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro
FLONA: Floresta Nacional
Floresta Ombrófila Densa: Tipo de vegetação que ocorre na Amazônia e Matas
Costeiras. Caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas (média 25 °C) e alta
preciptação, bem distribuída durante o ano.

Floresta Ombrófila Densa e Aluvial: Floresta ombrófila densa de formação
ribeirinha ou floresta ciliar que ocorre ao longo dos cursos de água ocupando os
terrenos antigos das planícies quaternárias. Não varia topograficamente e
apresenta sempre ambientes repetitivos.

Floresta Tropical Densa: É composta por grande quantidade de espécies
vegetais e animais, a temperatura média anual é sempre em torno de 20º C, a
pluviosidade anual aproximadamente de 1200 mm, sua localização média é na
faixa entre os trópicos, daí a denominação de floresta tropical. Uma das principais
características da floresta tropical é a biodiversidade vegetal e animal. Em torno de
60% de todas as espécies do planeta se encontram neste ecosistema.

FUNDEF: Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério

Furo Direcional:
Direcional: Processo no qual se atravessa dutos ou cabos, sob ruas,
avenidas, calçadas, rodovias, ferrovias, rios, lagos, brejos ou construções, sem a
necessidade de se abrir valas.

Gás Liquefeito de Petróleo: É uma mistura de gases de hidrocarbonetos
utilizado como combustível em aplicações de aquecimento (como em fogões) e
veículos. É obtido a partir da destilação do petróleo, sendo o último produto que se
obtêm da sua refinação.

Gás Natural Comprimido: Dentre as novas opções tecnológicas para utilização
de gás natural existe o Gás Natural Comprimido (GNC), que vem a ser a
distribuição desse energético em locais onde ainda não existe rede de gás
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canalizado. A principal vantagem do GNC é a criação de novos mercados
consumidores em localidades não servidas por gasodutos, possibilitando a
utilização do Gás Natural em substituição a outros combustíveis.

Gás Natural Liquefeito: Gás natural que tenha sido liquefeito por resfriamento a
menos de 161ºC à pressão atmosférica.

Gás Natural: Mistura de hidrocarbonetos leves, gasosos (metano e etano,
principalmente), obtida da extração de jazidas, utilizado como combustível
industrial, doméstico e automotivo. Também conhecido como gás encanado.

GASBOL: Gasoduto Brasil-Bolívia
GASDUC I e II: Gasodutos de interligação entre Terminal de Cabiúnas e Reduc
GLP: Gás Liquefeito de Petróleo
GN: Gás Natural
GNC: Gás Natural Comprimido
GNL: Gás Natural Liquefeito
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço
Ilhas de Calor: É um fenômeno que ocorre sobre áreas urbanas e consiste na
presença de temperaturas à superfície relativamente maiores que as encontradas
nas regiões fora da cidade (regiões rurais ou periféricas com vegetação mais
abundandante). Alterações da humidade do ar e do vento também estão
associadas à presença de ilha de calor urbana. Em geral, forma-

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano
ISS: Imposto Sobre Serviço
ITBI:
ITBI: Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
Matriz de Leopold: Matriz de controle projetada para avaliação de impactos
associados a quase todos os tipos de implantação de projetos. Consiste em,
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primeiramente, assinalar todas as possíveis interações entre as ações e os fatores,
para, em seguida, estabelecer em uma escala que varia de um a 10, a magnitude
e importância de cada impacto, identificando-o como positivo ou negativo.

MMA: Ministério do Meio Ambiente
MN: Monumento Natural
OSDUC I: Oleoduto de interligação entre Terminal de Cabiúnas e Reduc
PAC: Programa de Aceleração do Crescimento
Paleoíndios: Nome dados aos primeiros sul-americanos que viveram entre 12 mil
e 10 mil anos atrás.

PARNA: Parque Nacional
PETROBRAS: Petróleo Brasileiro S.A.
PIB: Produto Interno Bruto
PIGS: Dispositivos que percorrem a tubulação e medem uma série de parâmetros
que indicam se o duto em questão sofreu corrosão ou está trincado, amassado e
até perfurado.

PipePipe-rack: Interligação de linhas de tubulações existentes.
PNMA II: Programa Nacional do Meio Ambiente II
Ponto de Entrega (City(City-gate): Refere-se ao ponto de entrega ou transferência,
no qual o gás passa de uma linha principal de transmissão para um sistema de
distribuição local, sem troca de propriedade necessariamente.

PPY: Programa Prioritário de Termeletricidade
PSF: Programa de Saúde da Família
REBIO: Reserva Biológica
REDS: Reserva de Desenvolvimento Sustentável
REDUC: Refinaria de Duque de Caxias
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Regaseificação: Processo que transforma o gás liquidificado em estado gasoso
novamente.

RESEX: Reserva Extrativista
Restinga Paludosa: Vegetação de restinga aberta onde predomina o estrato
arbóreo, com árvores atingindo, em média, 8 a 10 metros de altura e diâmetro de
15 cm. Grande quantidade de epífitas (bromélias, liquens, orquídeas, samambaias,
etc), com baixa diversidade de espécies. Solo arenoso de origem marinha, sempre
inundado com muita matéria orgânica. Importante para os animais como área de
pouso, reprodução, alimentação e dormitório.

RHBG: Região Hidrográfica da Baía de Guanabara
RIMA: Relatório de Impacto Ambiental
RMRJ: Região Metropolitana do Rio de Janeiro
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural
SERLA: Superintendência Estadual de Rios e Lagoas
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação
SUS: Sistema Único de Saúde
TRANSPETRO: Petrobras Transporte S.A.
Tromba D’água: É semelhante a um tornado, é um intenso redemoinho de vento,
formado por um centro de baixa pressão durante tempestades. Normalmente a
sua formação ocorre no final da tarde, horário em que a atmosfera se encontra
mais instável, com forte turbulência e presença de nuvens. A coloração cinza ou
amarronzada dos tornados ocorre devido aos detritos e poeira que ele desloca.
Quando ocorre sobre uma porção grande de água (mar, lagos ou grandes rios), o
fênomeno recebe o nome de tromba d'água.

UC: Unidade de Conservação
UERJ: Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro
UTE: Unidades Termoelétricas
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UTI: Unidade de Terapia Intensiva
Vessel Type 1: Embarcação para transporte, armazenamento e regaseificação.
VT: Vessel Type
ZCAS: Zona de Convergência do Atlântico Sul
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