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A PETROBRAS será a responsável pela instalação e operação do
Gasoduto Japeri–REDUC.
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O GASJAP faz parte do Plano de Antecipação da Produção de Gás
(PLANGAS) da PETROBRAS. Os estudos ambientais realizados
possibilitarão verificar quais são os impactos associados ao
empreendimento e como tratá-los, com medidas e programas adequados,
de forma a não trazer problemas para a região onde ele será implantado.

APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta um resumo do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Gasoduto Japeri–REDUC (GASJAP).
Esse estudo foi elaborado de acordo com o que determina a Instrução
Técnica DECON nº 07/2007, emitida em 15 de janeiro de 2007 pela
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), órgão
responsável pelo licenciamento de atividades que podem afetar o meio
ambiente e a população no Estado do Rio de Janeiro.
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IDENTIFICAÇÃO
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Razão Social: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Inscrição Estadual: 77.916.156
CNPJ: 33.000.167/0036-31
o
o
Endereço: Av. Almirante Barroso n 81, 9 andar.
CEP: 20.031-004 Centro, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3229-2648 Fax: (21) 3229-2631

Representante Legal: CELSO ARARIPE D'OLIVEIRA
CPF: 783.294.187-15
e-mail: celso.araripe@petrobras.com.br
Pessoa de Contato: FERNANDO LUIZ AFFONSO
CPF: 620.488.727-00
e-mail: fernandoaffonso@petrobras.com.br

A empresa BIODINÂMICA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., do Rio
de Janeiro, foi contratada, pela PETROBRAS, para elaborar o Estudo de
Impacto Ambiental e este Relatório de Impacto Ambiental do
empreendimento (EIA/RIMA). A empresa ITSEMAP do Brasil, de São
Paulo, foi a responsável pelo Estudo de Análise de Riscos (EAR).

Objetivo

Esse empreendimento faz parte do Plano Estratégico da PETROBRAS, que foi criado com o
objetivo de expandir a malha de gasodutos dos estados da Região Sudeste, visando aumentar a
distribuição e atender à crescente procura por gás natural para uso em automóveis, industrial,
comercial e residencial.

O Gás Natural
A utilização de outras fontes de energia tem sido incentivada, praticamente, em todos os países do
mundo. Disso resulta o reconhecimento do gás natural como importante alternativa de
suprimento de energia, principalmente por questões ambientais, pois sua utilização possibilita
reduzir a poluição do ar e, ao substituir o carvão vegetal, diminui os desmatamentos, contribuindo,
assim, para a melhoria da saúde das populações e da qualidade do meio ambiente.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), instituição criada para
implementar a política energética nacional, tem estimulado a diminuição da importação do
petróleo estrangeiro, substituindo-o por produtos nacionais, com o objetivo claro de baixar os
gastos públicos e tornar o Brasil auto-suficiente, ou seja, sem depender de outros países nessa
área. Além disso, a ANP tem incentivado a conservação de energia, para também reduzir os
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Esse Gasoduto irá ligar os sistemas de gás natural, existentes e em instalação, na Estação de
Japeri e na REDUC, permitindo a transferência do gás produzido nas Bacias de Campos e do
Espírito Santo para o Gasoduto Campinas–Rio e, conseqüentemente, para o Gasoduto Rio–São
Paulo (GASPAL).

CARACTERIZAÇÃO

O Gasoduto Japeri–REDUC (GASJAP) terá 45,10km de extensão e atravessará os municípios de
Japeri (10,40km), Nova Iguaçu (16,75km) e Duque de Caxias (17,95km).

impactos ambientais sobre os recursos naturais aqui existentes.
A necessidade de gás natural no Brasil cresceu cerca de 29% de agosto de 2005 a agosto de 2006
e o consumo passou para cerca de 37 milhões de metros cúbicos por dia. Há grandes
possibilidades de aumento desse consumo, em especial na Região Sudeste, que está requerendo
a implantação de empreendimentos importantes e indispensáveis, como o Gasoduto
Japeri–REDUC (GASJAP).
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A Instalação
Após a obtenção das licenças ambientais, há
previsão de que a construção do GASJAP ocorra
em 13 meses.
A mão-de-obra direta prevista para a instalação desse
Gasoduto é de 500 pessoas no pico das obras,
durante 5 meses. Uma parte dos trabalhadores
deverá ser contratada na região.
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Em toda a sua extensão, a tubulação de 28 polegadas
do Gasoduto deverá ser enterrada a uma
profundidade mínima de 1m; em trechos rochosos,
porém, será admitida uma profundidade de 60cm. Em
áreas agrícolas mecanizadas e nas que estiverem
próximas a centros urbanos, o Gasoduto será
enterrado a 1,5m de profundidade.
Durante o trajeto do Gasoduto, serão instaladas
quatro Válvulas de Bloqueio Intermediárias
automáticas, conhecidas como SDV , uma em Japeri,
no início do duto, outra no município de Nova Iguaçu
(Km 17 do GASJAP), a terceira em Duque de Caxias
(Km 32) e a última também em Duque de Caxias (Km
45). No caso de algum problema, como o de
vazamento, essas válvulas se fecham, interrompendo
a entrada e passagem do gás em cada trecho.

Boa parte do traçado previsto para o GASJAP se
desenvolverá ao longo de uma faixa já existente e;
portanto, já foi objeto de Escritura de Servidão de
Passagem. Mesmo assim, haverá um total de
11,5km de variantes, além de um acréscimo na
largura da faixa em todo o trecho existente.
O GASJAP, ao longo de sua extensão, terá diferentes
larguras de faixa de servidão, sendo o mínimo de
20m e o máximo de 75m.

Operação, Manutenção e Inspeção
A Faixa de Servidão
Para a instalação de um gasoduto, é necessária a
abertura de uma faixa de servidão, que é um espaço
de terreno que será devidamente identificado e
sinalizado, cuja utilização, na fase de operação, terá
algumas restrições, por questões de segurança.
Os proprietários de terra ao longo da faixa de servidão

A instalação e a operação do GASJAP obedecerão a
normas brasileiras e internacionais de segurança e de
proteção ambiental. Os cuidados que vêm sendo
tomados, desde a concepção inicial do projeto, aliados
aos procedimentos do Plano Ambiental para a
Construção do Gasoduto e dos sistemas de controle e
monitoramento, garantirão a sua segurança e a sua
qualidade ambiental.
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são contactados previamente à sua implantação e,
com cada um, é firmada uma Escritura de Servidão
de Passagem, na qual serão estabelecidas as
condições de uso dessa faixa, pela PETROBRAS e
pelos proprietários, após negociação. Esses
proprietários afetados receberão indenizações de
Servidão de Passagem (ou Permanente) ou de
aquisição da propriedade, que serão calculadas caso
a caso.

Os procedimentos operacionais do GASJAP serão
controlados pelo Sistema Integrado de Padronização
Eletrônica da PETROBRAS (SINPEP). Esses
procedimentos são constantemente atualizados, de
forma a garantir que forneçam instruções precisas,
claras e objetivas para a condução das atividades
operacionais nos dutos e em seus sistemas.
As manutenções do Gasoduto e dos seus
acessórios, como as válvulas de bloqueio
automático, por exemplo, serão realizadas
periodicamente e de acordo com o Plano Anual de
Manutenção dos Gasodutos, da
PETROBRAS/TRANSPETRO.
A inspeção da faixa de servidão também será
realizada periodicamente, de forma a verificar
quaisquer irregularidades que possam pôr em risco
as instalações existentes, tais como crescimento de
vegetação, construções, depósitos e invasões por
terceiros.

Área de Influência Indireta (AII) - área
potencialmente sujeita aos impactos
indiretos do empreendimento.
Área de Influência Direta (AID) - área
potencialmente sujeita aos impactos diretos
do empreendimento.
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Tendo em vista que os impactos ambientais têm
efeitos diferenciados, dependendo do meio sobre o
qual atuam e da forma como acontecem, foram
definidas duas categorias de Áreas de Influência.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A definição das Áreas de Influência do Gasoduto
Japeri–REDUC baseou-se na análise preliminar dos
impactos desse empreendimento na região durante a
sua instalação e operação. Baseou-se, também, nas
suas conseqüências sobre os meios físico, biótico e
sobre o homem e suas atividades socioeconômicas e
culturais. Esses impactos podem ser diretos quando
decorrerem diretamente de alguma ação ligada às
obras ou à operação do empreendimento. Os
impactos indiretos decorrem indiretamente dessa
ação, sendo considerados como uma continuação
ou uma conseqüência dos impactos diretos.
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ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
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A Alternativa Preferencial para a passagem de um empreendimento é sempre aquela que se
mostra social e ambientalmente menos impactante, levando-se em consideração, também, as
questões técnicas e financeiras.
Para se determinar a melhor alternativa de passagem para o GASJAP, foram avaliadas quatro
diferentes possibilidades de traçado, baseadas em diretrizes da PETROBRAS para a implantação
de dutos terrestres, algumas delas listadas a seguir.
ü Evitar, sempre que possível, a necessidade de retirada de mata nativa.
ü Diminuir a movimentação de terra na fase de construção.
ü Definir um traçado de duto com o menor comprimento possível.
ü Reduzir a quantidade de interferências e atingir o menor número possível de propriedades.
ü Aproveitar os caminhos internos ou estradas existentes.
üEvitar situar a faixa em locais de brejos, onde haja estruturas rochosas, encostas ou terrenos
sujeitos a deslizamentos.
ü Evitar a aproximação da faixa de servidão a edificações, especialmente moradias e loteamentos
atuais ou em projeto.
ü Evitar a aproximação da faixa de servidão a reservas minerais, ambientais, indígenas, de
quilombolas, de importância arqueológica, de populações tradicionais e locais de
captação de água para abastecimento, em especial.
ü Considerar, na escolha do traçado, os quadros de crescimento
urbano e a instalação de pólos industriais nos municípios.

Alternativa 4

Japeri

Alternativa 3

Alternativa 1

Alternativa 2

Nova Iguaçu
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Duque de Caxias

Para se selecionar a melhor alternativa, realizou-se uma avaliação ambiental das
características físicas, bióticas e socioeconômicas das áreas atravessadas pelos
quatro possíveis traçados.
Dois aspectos foram decisivos na seleção da melhor alternativa: preservar a
Reserva Biológica do Tinguá, unidade de conservação de proteção integral, e não
haver sérios problemas associados ao empreendimento que não possam ser
resolvidos.

Duque de Caxias
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Após avaliação de todos os fatores, deduziu-se que a Alternativa 1 deve ser a
alternativa preferencial dos estudos, pois, apesar de apresentar a maior extensão,
dentre as demais, utiliza, na maior parte de seu traçado, uma faixa de servidão
existente, dispensando, portanto, a abertura de novos acessos para a construção
e montagem do empreendimento, e, além disso, atende aos dois aspectos acima
citados.

Japeri

Nova Iguaçu
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
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A legislação ambiental brasileira é, atualmente, uma das mais completas do
mundo e tem servido de base para aplicação em diversos outros países.
Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei
Federal nº 6.938/81, tal qual o Sistema de Licenciamento Ambiental e os
Estudos de Impacto Ambiental, são muito importantes e úteis na garantia da
qualidade ambiental brasileira.
O Gasoduto Japeri–REDUC (GASJAP), por sua localização geográfica, no
Estado do Rio de Janeiro, está sendo licenciado pela FEEMA, de acordo com
as diretrizes da Lei Estadual nº 1.356/88, que dispõe sobre os
procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos Estudos
de Impacto Ambiental. Cabe a esse órgão emitir a Licença Prévia (LP), pela
qual o empreendimento é considerado viável, a Licença de Instalação (LI),
após a aprovação do projeto detalhado, e a Licença de Operação (LO), que
permite o funcionamento do empreendimento, após a confirmação de que
ele foi adequadamente construído e teve seus programas ambientais
executados, como previsto no EIA/RIMA.

Cabe ressaltar que a concepção e o planejamento do GASJAP já têm como
preocupação o atendimento aos dispositivos legais relativos à proteção dos
recursos ambientais e às comunidades, em geral.
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PLANOS E PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS

A região a ser atravessada pelo GASJAP é de grande importância para o Estado
do Rio de Janeiro. Diversos Planos e Programas Governamentais, implantados
pelos Governos Federal, Estadual e pelas Prefeituras Municipais estão sendo
nela desenvolvidos nas áreas econômica, social, educacional, de segurança e
meio ambiente. A instalação do empreendimento é compatível com todos esses
Planos e Programas.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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MEIO FÍSICO
Clima

Geologia, Geomorfologia e Solos

O clima da Região Sudeste é classificado como
subtropical úmido, com inverno moderadamente
seco e verão quente e úmido.

O empreendimento se insere na região costeira,
que, do ponto de vista geológico, compreende um
complexo de ambientes deposicionais incluindo
depósitos fluviolagunares e depósitos praiais
marinhos e/ou lagunares.

De modo geral, as temperaturas médias no verão
são muito mais altas do que as de outono e
primavera e estas, muito mais elevadas do que as de
inverno. A maior temperatura média registrada em
um mês é de 26,2°C (em janeiro) e a menor, de
19,0°C (em julho).
As chuvas estão
associadas, basicamente,
às frentes frias e linhas de
instabilidade, que também
promovem a intensificação
dos ventos regionais e
locais. O período “chuvoso”
ocorre em janeiro e o
“seco”, em julho.
Com relação à umidade
relativa do ar, verifica-se uma tendência de aumento
no sentido Japeri–Duque de Caxias porque este
último município recebe influência da baía de
Guanabara.
Por sua vez, a insolação (brilho solar) varia de um
mínimo de 145 horas (outubro) a um máximo de 210
horas (julho), ambos em Japeri, ou seja, há sol de 5 a
7 horas por dia, em média.
Os ventos predominantes na região sopram de
nordeste para sudoeste, em janeiro, e de leste para
oeste, em abril. Os ventos mais intensos ocorrem no
mês de outubro (2,4m/s, primavera), seguindo-se o
mês de janeiro (2,2m/s, verão). Os mais fracos
sopram nos meses de abril e julho (1,2m/s, no
outono e no inverno).

Ao longo do traçado proposto para o Gasoduto,
ocorrem superfícies de relevo montanhoso, forte
ondulado, suave
ondulado e plano.
As interferências do
homem na natureza
(principalmente o
desmatamento)
contribuem para
degradar o meio
ambiente, retirando a
cober tura vegetal,
deixando os solos
desprotegidos das chuvas e facilitando o
escoamento superficial das águas. Processos
erosivos e instabilidades de terras podem ocorrer,
principalmente nos terrenos mais inclinados, onde
os solos apresentam fortes condições para erosão.
As formas de relevo mais conservadas (colinas
médias e pequenas), que ocorrem do Km 0 ao Km
25 do futuro Gasoduto, oferecem menores
restrições quanto ao uso e ocupação. Entretanto, é
comum o surgimento de erosão em sulcos
(ravinas). Ocorrem, também, pequenos
deslizamentos de terra a partir de cortes efetuados
junto à base dessas colinas.
Os cursos d'água que correm pelas planícies
apresentam regime hidrológico subordinado aos
efeitos das chuvas e também das marés (no caso
as planícies fluviomarinhas), com possibilidades
de enchentes significativas quando da junção
desses dois fatores, inundando setores da baixada.
Nas planícies fluviomarinhas, que ocorrem entre o
Km 35 e o final do traçado do futuro Gasoduto, a
ocupação urbana tem causado problemas de
inundações periódicas, geralmente, nos anos de
chuvas excepcionais, ou mesmo quando as chuvas
normais coincidem com as marés de cheia.
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Recursos Minerários
Para a região do futuro Gasoduto, foram listados 81 processos de concessão minerária, tanto para fins de pesquisa
como para exploração, de acordo com informações do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
Desses processos, 18 localizam-se em áreas que podem sofrer interferência direta do empreendimento, por
situarem-se na faixa de servidão ou próxima a ela. Nesses casos, para os processos em fase de Concessão de
Lavra, serão realizados acordos com os titulares para compensar os investimentos realizados, caso o
desenvolvimento das atividades de exploração mineral decorrentes da implantação e operação do
empreendimento sofra restrições ou impedimentos.
Os principais recursos minerais da região são: areia, argila, granito, argila refratária, saibro, água mineral,
migmatito e sienito. Além desses, há processos referentes a diamante industrial, calcário e caulim.

O gás natural é reconhecido por não representar nenhum provável risco de contaminação do ambiente aquático,
uma vez que se trata de um produto que, em caso de vazamentos, evapora rapidamente, espalhando-se na
atmosfera.
O Gasoduto Japeri–REDUC atravessará, nos seus 45,1km de extensão, as bacias litorâneas do Estado do Rio de
Janeiro, pertencentes à região hidrográfica do Atlântico Leste. Ao longo de seu percurso, o Gasoduto passará pela
bacia do rio Iguaçu e por sub-bacias de afluentes do rio Guandu, atravessando 14 corpos d'água. Dessas
travessias, 12 pertencem à bacia do rio Iguaçu, sendo 3 consideradas principais, em função do porte: a do canal
do Paiol, a do rio Iguaçu e a do rio Capivari.
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Recursos Hídricos

Destaca-se que o rio Iguaçu apresenta problemas relativos à erosão nas suas margens e ocorrências de
inundações rápidas no seu entorno.
Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, a baixa qualidade da
água dos rios a serem atravessados está extremamente relacionada à ocupação humana e ao uso do solo no seu
entorno, assim como ao lançamento de esgotos nesses corpos d'água, provenientes da Baixada Fluminense e da
Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
Com relação aos usos da água, não existem dados oficiais disponíveis quanto a concessões de captação de água
para abastecimento público e industrial, para irrigação e aqüicultura. Segundo informações da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), as captações feitas dentro das bacias a serem
atravessadas pelo GASJAP pertencem ao sistema Acari, que é o mais antigo sistema de fornecimento de água da
cidade do Rio de Janeiro. Tais captações são efetuadas rio acima das travessias do futuro Gasoduto.
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MEIO BIÓTICO
Vegetação

No Estado do Rio de Janeiro, os remanescentes de florestas nativas estão atualmente reduzidos a menos de
20% da sua cobertura original e ocorrem principalmente nas encostas da serra do Mar.
Hoje em dia, a pressão sobre esses remanescentes florestais se dá pela ocupação desordenada do solo,
avanço da atividade agropecuária e pela exploração de lenha.
O GASJAP atravessará áreas que se encontram dentro do domínio da Mata Atlântica. Na faixa de altitude de 0m
a 50m, encontra-se a Floresta de Terras Baixas e de 50 a 500m, a denominada Floresta Submontana.
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Devido à expansão urbana, a Floresta de Terras Baixas encontra-se bastante alterada, tendo sido substituída,
em sua quase totalidade, por ocupações humanas, cultivos, pastagens, ou por vegetação secundária, formada
por espécies mais resistentes às modificações ambientais. Na Floresta Submontana, encontrada nas encostas
das serras, também existe certo grau de alteração. Na região, os remanescentes protegidos e mais bem
conservados dessa floresta encontram-se na Reserva Biológica do Tinguá, a 350m do Gasoduto
Japeri–REDUC.

O GASJAP, entre o Km 0 e o Km 27,5, encontra-se vizinho à Reserva Biológica do Tinguá, trecho considerado o
mais importante com relação às formações florestais. A partir do Km 27,5 e até o Km 33, a cobertura vegetal é
predominantemente representada por pastagens. O trecho a partir do Km 33 está incluído na zona urbana de
Duque de Caxias. Ainda nesse trecho, uma pequena porção está ocupada por pastagens.
Ao longo do traçado do futuro Gasoduto, foram identificadas 80 espécies vegetais, que são utilizadas pelo
homem para diferentes finalidades, como, por exemplo, o ipê-verde (ornamentação/ madeira), o eucalipto
(madeira/ lenha), a canela (madeira), o abacate (consumo humano), o cipó (medicinal) e a pindoba (utilizada
pelas aves). Do total de espécies identificadas, na região, 5 encontram-se ameaçadas: palmito-juçara, boleira,
ingá, jacarandá-rosa e soroca.
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Animais
O desmatamento e a fragmentação da Mata
Atlântica vêm causando graves conseqüências
para a fauna nativa e facilitando a incidência de
outras perturbações, como a caça, os incêndios
provocados pelo homem e a poluição ambiental.
Mamíferos de maior tamanho têm mais energia;
então, necessitam de áreas mais amplas. Por
isso, muitas espécies foram afetadas pelo
desmatamento e pela pressão de caça.

Quanto às aves, são registradas sete espécies endêmicas, ou seja, que existem apenas na região: saracura-domangue, tiriba, murucututu-de-barriga-amarela, beija-flor, choquinha-de-garganta-pintada, chupa-dente-demáscara e saíra. As espécies gavião-pomba, biguá-tinga, socó-boi, tiriba, tiriba-de-orelha-branca, papagainho,
apuim-de-cauda-amarela, pichochó, cigarra-verdadeira, coleiro-do-brejo, curió e bicudo encontram-se
ameaçadas de extinção. Além disso, outras 12 espécies são consideradas raras: jacu, os gaviões-pomba,
quiriquiri e de-coleira, a pomba-juriti, as corujas suindara e caburá, os beija-flores besourinho-da-mata e rabobranco, e os passarinhos miudinho, rendeira e a andorinha-serrador.
Nos ambientes urbanos, são comuns pardais, pombas-domésticas, rolinhas, sabiás e as corujas suindara e domato. Nos campos e pastagens, destacam-se os anus preto e branco e os gaviões, em especial, o gavião-carijó.
Não foi registrada a presença de anfíbios e répteis endêmicos e raros na região do
GASJAP. Quanto aos animais ameaçados, consta somente o jacaré-de-papo-amarelo
para o Estado do Rio de Janeiro. Verificou-se que as populações locais costumam
utilizar alguns répteis em sua alimentação, como a jibóia, o teiú e o jacaré-de-papoamarelo.
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Especialmente na REBIO do Tinguá, podem ser encontrados gambás, cuícas, ouriços-cacheiro e preguiças.
Lontras, bugios-vermelhos, gatos-do-mato-pequenos, gatos-maracajás e jaguatiricas são espécies ameaçadas
de extinção, mas que ainda podem habitar a região. Morcegos, cuícas, gambás e ratos são espécies
freqüentadoras de ambientes urbanos, utilizando-se, muitas vezes, dos recursos alimentares disponíveis nas
residências.

Nos campos e pastagens, há diferentes espécies de sapos, da rãassobiadora e da rã-manteiga, que atraem algumas serpentes que deles se
alimentam, como a cobra-d'água e a boipeva.
Entre as serpentes com preferência por matas próximas a corpos d'água,
estão a jibóia, a cobra-de-veado e a dormideira. Sapos, rãs-da-mata e
algumas espécies de lagartos também têm preferência por esses
ambientes.
Com relação aos peixes, as espécies presentes na bacia do rio Iguaçu e
nos afluentes da sub-bacia do rio Guandu são, em sua maioria, de
pequeno porte e não têm valor comercial.
Na bacia do rio Iguaçu, são comuns barrigudinhos, lambaris, mandis,
cascudos, bagres, traíras e carás. Espécies trazidas de outras bacias,
conhecidas como exóticas, como a tilápia, o tambaqui e o bagre-africano,
também são encontradas. No rio Paiol, próximo a Vila de Cava, há registro da presença de um tipo de peixeanual, espécie que até o ano 2000 era considerada extinta e que ainda se encontra ameaçada de extinção.
Na sub-bacia do rio Guandu, as espécies mais abundantes são os cascudos. Tucunarés e dourados, mesmo
presentes, não são muito comuns. Existe ainda uma série de espécies oriundas do rio Paraíba do Sul, como os
piaus e as corvinas.
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ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI
Na região do empreendimento, há zonas protegidas por lei, consideradas, segundo a atual Legislação
brasileira, como de Preservação Permanente (APP) e Unidades de Conservação (UC).
As APPs compreendem as vegetações naturais ao longo das margens dos rios ou qualquer curso d'água. As
UCs destinam-se a proteger a fauna e a flora, assim como os processos ecológicos. Dividem-se em dois
grupos:
n Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo é preservar a natureza sem a interferência humana;
n Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo é conservar a natureza, permitindo o seu uso pelo homem,
mas, de forma disciplinada, sem lhes causar danos.
APP
As coberturas vegetais das Áreas de Preservação Permanente da região apresentam-se, em geral,
degradadas e compostas por espécies herbáceo-arbustivas, com a predominância de maricás, que são
observados nas travessias dos rios Santo Antônio, d'Ouro e Iguaçu.
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Outras áreas de APP, como o alto dos morros e montanhas, não serão afetadas pela implantação do
Gasoduto Japeri–REDUC.

UCs

Área de Proteção Ambiental (APA) da Região Serrana de Petrópolis
Criada em 1982 e delimitada em 1992, com uma área de cerca de 59.000 hectares, esta APA de uso
sustentável faz limite com outras duas Ucs – a Reserva Biológica do Tinguá e o Parque Nacional da Serra dos
Órgãos – e se localiza nos municípios de Petrópolis, Magé, Guapimirim e Duque de Caxias, distante cerca de
6km do futuro Gasoduto.
A fauna das matas ou silvestre é diversificada, destacando-se algumas espécies de mamíferos, como onçaparda, jaguatirica, sagüi, caxinguelê e tapiti. Quanto às aves, são encontradas jacu, inhambu, anu, bico-delacre e beija-flor.
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Reserva Biológica do Tinguá (REBIO Tinguá)

Há nela importantes espécies da flora, como
jequitibá, cedro, araribá, sapucaia, jatobá e
diversas orquídeas. A fauna é bastante
diversificada, destacando-se cerca de 296
espécies de aves e 52 de anuros.
APA Municipal da Caixa d'Água
Esta APA, localizada em Duque de Caxias, foi
criada em 1991. Situa-se entre a ferrovia e a BR040, mas ainda não possui delimitação.
APA Municipal de Jaceruba
Esta UC, localizada em Nova Iguaçu, foi criada
em 2002. Sua área total é de 2.474 hectares e
está distante 44m do futuro Gasoduto. Tem por
objetivo a proteção de inúmeras nascentes de
cursos d'água.
APA Municipal do Rio d'Ouro
Abrange uma área de cerca de 3.200 hectares no
município de Nova Iguaçu. Foi criada em 2002 e
abriga importante remanescente de Mata
Atlântica e a nascente do rio Iguaçu. Será
atravessada pelo futuro Gasoduto por cerca de
8km.

APA Municipal do Tinguá
A APA do Tinguá foi criada em 2002, abrangendo
uma área de cerca de 5.250 hectares do
município de Nova Iguaçu. Tem por objetivo a
proteção e preservação de fragmentos florestais e
da qualidade das águas e mananciais que formam
a bacia do rio Tinguá. Será atravessada pelo
GASJAP em cerca de 3km.
APA Municipal Morro Agudo
Criada em 2001, esta APA abrange cerca de 270
hectares, no município de Nova Iguaçu. Visa
proteger as nascentes de cursos d'água, conter os
desmatamentos, a expansão urbana e a
degradação ambiental causada pela extração de
granito e similares. Localiza-se a,
aproximadamente, 4km do futuro Gasoduto.
APA Municipal Tinguazinho
Ocupando uma área de 1.102 hectares do
município de Nova Iguaçu, esta APA municipal,
criada em 2002, dista cerca de 3km do futuro
empreendimento.
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A REBIO do Tinguá, uma Unidade de Proteção
Integral federal, criada em 1989, está localizada
nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de
Caxias, Miguel Pereira e Petrópolis. Dispõe de
26.000 hectares para proteger uma amostra
significativa de Mata Atlântica, sua fauna
associada e os mananciais responsáveis pelo
abastecimento de parte do Rio de Janeiro e de
80% da Baixada Fluminense. O ponto mais
próximo do futuro Gasoduto em relação à REBIO
do Tinguá dista cerca de 370 metros e está numa
área de pastagem.

APA Municipal Retiro
Criada em 2002 e localizada no município de Nova
Iguaçu, esta APA possui pouco mais de 1.000
hectares de área e está distante cerca de 490m do
futuro Gasoduto. Tem por objetivo proteger os
recursos naturais, evitando a expansão urbana
sobre a área.
Parque Municipal do Curió
Mesmo não fazendo parte de nenhum município
da AII, este Parque, que pertence à Prefeitura de
Paracambi e foi criado em 2002, dista cerca de
9km do futuro Gasoduto.
APA do Rio Guandu
Recentemente criada, em 22/03/07, com o
importante objetivo de preservar a bacia
hidrográfica do Guandu, que abastece mais de 8
milhões de pessoas. Tem cerca de 74.000ha.
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Outras Áreas

Relatório de Impacto Ambiental

Na região, há outras importantes Áreas de Interesse Conservacionista, como as
Áreas de Proteção Ambiental da Pedra Lisa, do Cangote de Porco, das Corrdeiras
do Santo Antônio e do Morro do Japeri. Como Áreas Prioritárias para
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade
Brasileira (Ministério do Meio Ambiente), destacam-se as da Baía de Guanabara e
Áreas Adjacentes (com 35.000ha) e a da Serra do Órgãos (601.000ha).

Corredores Ecológicos
Corredor Ecológico Tinguá-Bocaina

O projeto do Corredor Ecológico Tinguá–Bocaina, administrado pela Organização Não-Governamental
(ONG) Instituto Terra de Preservação Ambiental, tem seus limites entre a REBIO do Tinguá e o Parque
Nacional (PARNA) da Serra da Bocaina.
Esse corredor abrange todo o Sistema LIGHT-CEDAE, que é responsável por cerca de 80% do
abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além de gerar 25% da energia
consumida nessa mesma área. O principal problema enfrentado, atualmente, é o do aumento das
pastagens.
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O Gasoduto Japeri–REDUC atravessará os
municípios de Japeri, Nova Iguaçu e Duque de
Caxias, localizados na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro. Essa região, cujas zonas
urbanas dos 21 municípios que a integram
estão quase se fundindo em suas fronteiras,
tem como pólo a cidade do Rio de Janeiro.
Japeri, Nova Iguaçu e Duque de Caxias
possuem juntos um total de quase 1.800.000
habitantes, representando cerca de 12,4% da população do Estado do Rio de Janeiro e 16,6% da Região
2
Metropolitana. A quantidade média de 1.610 habitantes por km , desses três municípios, é bem superior à do
2
Estado do Rio de Janeiro (330hab/km ), sendo que Duque de Caxias e Nova Iguaçu são os mais habitados, com
sua população 100% urbana. Em Japeri, a população urbana representa 60% do total de habitantes e a rural 40%.

Nos últimos anos, Japeri, Duque de Caxias e
Nova Iguaçu vêm se transformando de fonte de
mão-de-obra pouco especializada em produtora
de bens e serviços. Apesar disso, as condições
de vida da maioria de seus habitantes ainda são
precárias. Tanto a disponibilidade da infraestrutura básica (água, esgoto, coleta de lixo)
como a de serviços públicos (educação, saúde,
segurança) ficam abaixo da média
recomendada por índices de órgãos oficiais e
não existem nas áreas mais carentes da
população, tendo por consequência altos
índices de criminalidade, surtos de doenças e
desemprego, além de baixas escolaridade e renda e grande exclusão social.
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Esses municípios se encontram na faixa de médio desenvolvimento humano, segundo o índice usual (IDH) da
Organização das Nações Unidas (ONU). Cabe lembrar que o IDH é uma medida comparativa de pobreza,
alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. É
uma maneira padronizada de avaliação do bem-estar de uma população, municipal, estadual ou nacional.

A dinâmica econômica dos três municípios, por sua vez, é determinada pela presença do maior parque industrial
do estado, impulsionado pela instalação da REDUC/PETROBRAS na década de 60 e pela proximidade com os
centros industriais que se encontram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
A indústria apresenta uma importância significativa para os municípios a serem atravessados pelo GASJAP:
emprega cerca de 22% das pessoas ocupadas na região.
É praticamente insignificante a participação da agropecuária na geração de renda e na oferta de emprego nos
municípios em análise. A parte rural, com 10.339 hectares, ocupa apenas 9,3% da área dos municípios, sendo,
aproximadamente, 48% dessas terras cobertas com pastagens (naturais e plantadas). As matas naturais e
plantadas ocupam cerca de 18%, enquanto as lavouras cobrem apenas 22,5% das terras.
A demanda por serviços de apoio por parte das indústrias e a intensa urbanização de Duque de Caxias, Nova
Iguaçu e Japeri fizeram com que as atividades de comércio e serviços crescessem significativamente, tanto que,
nos últimos 10 anos, receberam grandes empreendimentos comerciais.
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COMUNIDADES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS
E POPULAÇÕES TRADICIONAIS
Não há comunidades indígenas na região do
Gasoduto Japeri–REDUC, assim como não existem
comunidades remanescentes de quilombos e
tampouco populações tradicionais, estes últimos
representando setores isolados ligados à
preservação de seus valores, tradições e cultura.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL E
ARQUEOLÓGICO
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A ocupação da região onde se inserem os
municípios de Japeri, Duque de Caxias e Nova
Iguaçu tem como registros mais antigos os
associados aos sítios arqueológicos do tipo
sambaqui, com datas aproximadas de 5.000 anos.
Destaca-se o Sambaqui da Marquesa, localizado
em Duque de Caxias. Também em Duque de Caxias,
é importante um sítio arqueológico que foi
praticamente destruído quando da construção da
Estrada de Ferro Leopoldina.
Os demais sítios arqueológicos, 11 no total, são
mais recentes, representando o período póscolonial fluminense. Quatro deles localizam-se em
Duque de Caxias e 7, em Nova Iguaçu.

Sambaquis são depósitos humanos
pré-históricos de sobras de alimentação
(conchas, ossos) empilhadas ao longo
do tempo e que, sofrendo a ação de
chuvas, acabaram por se transformar
em estruturas petrificadas. Também
serviam como sepulturas humanas e
abrigos temporários.

Dos que se encontram nas proximidades do traçado
do futuro GASJAP, destaca-se o Sítio Arqueológico Porto de Iguaçu, em Nova Iguaçu, que é protegido pelo
Patrimônio Estadual. Desse sítio faz parte o conjunto da Vila de Iguaçu, também protegido pelo Patrimônio
Estadual.

Dos impactos, 3 são positivos e 13 são considerados negativos; dos positivos, todos têm seus
efeitos no meio socioeconômico.
Em relação à duração, 9 impactos têm caráter temporário, ou seja, tendem a cessar após a ação
impactante; desses, 7 são reversíveis, isto é, podem voltar ao seu estado original.
Os impactos ambientais negativos que poderão decorrer do empreendimento, a maior parte
pouco significativa, não darão origem a uma situação de grave degradação ambiental que as
medidas de controle recomendadas e os programas ambientais previstos não possam
controlar.

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO
(1) Alteração da Rede de Drenagem
Com a execução das terraplenagens ou movimentações de terra – necessárias para a melhoria ou
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Foram identificados 16 impactos ambientais principais que poderão ocorrer na implantação e
operação do Gasoduto, dos quais 3 são muito significativos, 4 são significativos e 9, pouco
significativos.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A identificação e a avaliação dos impactos ambientais sobre o meio ambiente e as pessoas
levam em conta as diferentes atividades de construção e operação do GASJAP.

abertura dos acessos e instalação de parte da faixa de servidão –, poderão ser alteradas as drenagens
superficiais dos terrenos atravessados. Se não forem adotadas medidas como a instalação de
dispositivos de drenagem, poderão ocorrer processos erosivos, com a desagregação e remoção do
solo.
Este impacto deverá ocorrer, basicamente, durante a fase de implantação do empreendimento, quando
ocorrerem chuvas torrenciais e, principalmente, após as obras, sendo necessário um monitoramento
constante até a estabilização completa das áreas afetadas.
Durante a fase de operação do Gasoduto, os efeitos negativos da alteração na rede de drenagem
tenderão a se estabilizar, com a manutenção preventiva e o replantio da vegetação nas áreas expostas.
Este impacto é considerado negativo, direto, de abrangência regional, reversível, de curto prazo,
temporário, de média magnitude, de média importância e, portanto, significativo.
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(2) Alteração na Paisagem
Durante a implantação do GASJAP, um impacto visual adicional poderá ocorrer na paisagem.
Com relação às áreas planas, onde a concentração populacional é maior e as atividades
econômicas são diferentes, deduz-se que não haverá alteração significativa na paisagem
regional.
Essa alteração mantém uma relação direta com a perda e separação de áreas de vegetação
nativa e está mais associada à abertura de parte da faixa de servidão.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, irreversível, de curto prazo,
permanente, de magnitude e importância pequenas e, portanto, pouco significativo.

(3) Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos, Transporte Sólido e Assoreamento
Nas áreas de relevo mais ondulado e montanhoso, com forte possibilidade de sofrer erosão,
poderão ocorrer alterações localizadas nas condições de estabilidade dos terrenos, bem
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como a instalação de processos erosivos.
As obras de terraplenagem, cortes e aterros poderão, assim, produzir um impacto de natureza
local e temporária. Entretanto, não deverão ocorrer alterações que possam comprometer a
qualidade ambiental dessas áreas.
Cabe destacar, também, que a utilização de áreas de empréstimo para as obras, e a criação
inadequada de bota-foras poderão causar um aumento do transporte de sedimentos e seus
depósitos nos cursos d'água.
Na fase de operação, o alto potencial erosivo do trecho de relevo mais ondulado e
montanhoso exigirá manutenção constante na faixa de servidão.
Este impacto é considerado negativo, direto, de abrangência regional, reversível, de curto
prazo, temporário, de média magnitude, grande importância e, portanto, muito
significativo.

((4) Interferência com Áreas de Autorizações e Concessões Minerárias
A implantação do GASJAP poderá causar interferências em 18 das 81 áreas cadastradas
como de interesse mineral ao longo da faixa de servidão e do entorno do futuro duto.
Os atuais requerentes de concessões minerárias deverão atender às restrições de uso da faixa
de servidão, em função da Declaração de Utilidade Pública, que está em vigor, para os
empreendimentos em operação, concedida através de decretos presidenciais.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, permanente,
irreversível, de pequena magnitude e pequena importância e,
significativo.
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portanto, pouco

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO
(5) Perda e fragmentação de Áreas de Vegetação Florestal Nativa
Ao longo da faixa de servidão, não foram encontradas espécies vegetais endêmicas, raras ou
ameaçadas de extinção.
As áreas passíveis de supressão representam cerca de 33 hectares, sendo que mais de 90% das
formações vegetais existentes têm dominância de cambará.
As áreas cobertas por vegetação em melhor estado de conservação serão pouco atingidas, não
havendo uma perda significativa na variedade de espécies.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, permanente, irreversível, de
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pequena magnitude, de pequena importância e, portanto, pouco significativo.

(6) Pressão sobre a fauna
Uma vez que o Gasoduto será implantado em faixa onde, predominantemente, a cobertura vegetal
é representada por pastagem e fragmentos florestais já alterados, considera-se que haverá
pequena perda de ambientes naturais habitados pela fauna.
Poderão ser afetados apenas alguns grupos de fauna associados aos reduzidos remanescentes
de florestas presentes às margens da faixa de servidão, ao longo de todo o traçado.
Para que não haja caça de pequenos animais pelos trabalhadores, esse assunto deverá ser
devidamente tratado no Código de Conduta e no Programa de Educação Ambiental, neste caso
envolvendo também as comunidades locais.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, permanente, irreversível, de
pequena magnitude, de pequena importância e, portanto, pouco significativo.
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IMPACTOS SOBRE O MEIO ANTRÓPICO
(7) Instituição e Ampliação da Faixa de Servidão
Parte do GASJAP se desenvolverá ao longo de uma faixa já existente. Ainda assim, haverá um total
de 11,5km de variantes (25% do duto), além de um acréscimo na largura da faixa ao longo de todo
o trecho existente, onde poderão ocorrer novas interferências.
Na atual faixa de dutos, há um total de 254 propriedades com 142 aquisições (95% concluídas),
86 servidões (29% concluídas) e 26 convênios.
Para a instituição da faixa nova e a ampliação da faixa de servidão existente, a implantação do
GASJAP implicará indenização de 23 imóveis.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, temporário, irreversível, de
grande magnitude e grande importância e, portanto, muito significativo.

(8) Dinamização da Economia Local
A implantação do GASJAP deverá representar, mesmo temporariamente, um aumento de recursos

Relatório de Impacto Ambiental

humanos e financeiros para a região localizada ao longo do seu traçado.
A geração de empregos diretos durante a fase de construção do empreendimento deverá impactar
positivamente os municípios, uma vez que parte da mão-de-obra (cerca de 225 trabalhadores)
deverá ser contratada localmente.
Ainda na fase de construção do Gasoduto, haverá uma dinamização indireta da economia da
região do empreendimento, em função do aumento da circulação monetária e da demanda por
bens e serviços locais.
Por isso, a instalação do empreendimento também deverá contribuir para a melhoria do quadro
das finanças públicas municipais, em decorrência do aumento da arrecadação de impostos e
taxas.
Este impacto é considerado positivo, direto, local, de curto prazo, temporário, irreversível, de
pequena magnitude e pequena importância e, portanto, pouco significativo.

(9) Aumento da Oferta de Postos de Trabalho
A instalação do GASJAP poderá contribuir, temporariamente, para o aumento da oferta de postos
de trabalho na região, absorvendo parte da demanda local, especialmente a mão-de-obra nãoespecializada.
No pico das obras, está prevista a criação de aproximadamente 500 empregos diretos durante 5
meses, envolvendo mão-de-obra especializada, semi-especializada e não-especializada. Além
dos empregos diretos, deverão ser criados postos de trabalho indiretos, em decorrência do
aumento da procura por serviços de alimentação, hospedagem e gerais.
Este impacto é considerado positivo, direto, local, de curto prazo, temporário, reversível, de
pequena magnitude, média importância e, portanto, pouco significativo.
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(10) Interferências no Cotidiano da População Local
Pouco antes do início das obras, as localidades mais próximas à faixa de servidão do Gasoduto, ou
aquelas que receberão o(s) canteiro(s)/alojamento(s), bem como os proprietários cujas terras serão
interceptadas pelo duto, sentirão mais os transtornos da movimentação de pessoas e equipamentos.
A restrição do uso da faixa de servidão, a indenização de terras, moradias e benfeitorias (23 benfeitorias
identificadas) causarão um impacto importante, criando expectativas e, portanto, afetando o cotidiano
dessas populações. Haverá ainda a perspectiva em torno da possibilidade de contratação de
trabalhadores que pode causar algumas decepções, de vez que nem todos os interessados poderão ser
aproveitados nas obras.
Este impacto é considerado, negativo, direto, local, de curto prazo, temporário, reversível, de médias
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magnitude e importância e, portanto, significativo.

(11) Aumento do Tráfego de Veículos e da Emissão de Ruídos e Poeiras
O aumento na circulação de veículos nas rodovias RJ-111 (Estrada Zumbi dos Palmares), Estrada Rio
d'Ouro (Xerém, Belford Roxo), BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) e BR-040 (Rodovia Washington Luís)
pouco interferirá no fluxo atual, uma vez que elas apresentam boas condições de tráfego, são
pavimentadas e sinalizadas e já possuem um certo volume de utilização. Serão utilizadas, ainda, estradas
secundárias cortadas pelo Gasoduto e ruas próximas ao empreendimento, principalmente para o
transporte de materiais e equipamentos ou do pessoal envolvido nas obras, acarretando um aumento no
fluxo de veículos também nessas vias.
Quanto à emissão de poeiras e geração de ruídos, são impactos restritos aos locais de obras. É previsível a
emissão de poeiras, impacto esse limitado aos locais das frentes de trabalho e, em menor escala, aos
trajetos de materiais, equipamentos e pessoal por estradas não-pavimentadas. Durante as operações de
soldagem dos tubos, poderá ocorrer, ainda, a emissão de fumos metálicos para a atmosfera, impacto de
volume bastante reduzido e restrito às áreas das frentes de obra.
Estima-se que todas essas alterações ocorram somente na fase de construção.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, temporário, reversível, de média
magnitude, média importância e, portanto, significativo.
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(12) Pressão sobre a Infra-Estrutura de Serviços Essenciais
A sobrecarga sobre os bens e serviços urbanos básicos será pequena, dadas as dimensões dos municípios
atravessados, principalmente Nova Iguaçu e Duque de Caxia, e a demanda das obras.
Vale lembrar que o canteiro de obras fixo disporá de serviços de atendimento médico e, somente nos casos mais
graves, em que haja necessidade de atendimento mais especializado, o trabalhador deverá ser levado a um hospital
da região.
A movimentação dos serviços de comércio poderá ser positiva, dinamizando, mesmo que temporariamente, as
localidades próximas aos canteiros.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, temporário, reversível, de pequena magnitude
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e pequena importância e, portanto, pouco significativo.

(13) Interferência com o Uso e a Ocupação das Terras
Na fase de implantação do Gasoduto, haverá interferência no uso da terra e de sua ocupação, por causa da
ampliação da faixa de servidão existente e da abertura de 11,5km de variantes.
Na fase de operação, dentre os usos não permitidos na faixa de servidão, podem ser destacados: o plantio de
culturas permanentes ou árvores que tenham raízes profundas (acima de 0,80m); construções, utilização de
arados ou quaisquer implementos agrícolas de grande porte, que tenham alcance superior a 0,40m de
profundidade, a partir do chão; e promoção de queimadas e/ou fogueiras.
Será permitido o trânsito a pé e de bicicleta, livremente, pela faixa, e o tráfego de veículos de tração motora ou
animal; e, em toda a extensão da faixa, será liberada a exploração das culturas de pequeno porte e que não tenham
raízes profundas.
A região por onde o duto será implantado é predominantemente urbana; portanto, a interferência com o uso
agropecuário será muito pequena.
Dependendo do uso atual da faixa, as restrições existentes poderão transformar este impacto em temporário ou
permanente e reversível ou irreversível. Ou seja, o uso poderá ser interrompido (ou não) apenas durante as
obras, retornando (ou não) após seu término e durante a operação do Gasoduto.
Além disso, este impacto é negativo, direto, local, de curto prazo, de pequena magnitude e média importância,
e, portanto, pouco significativo.
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(14) Interferência sobre o Patrimônio Histórico-Cultural e Arqueológico Regional
A identificação dos impactos exige a observação da área onde será instalado o empreendimento de maneira
detalhada. Esse projeto deverá ser realizado antes da implantação das obras de engenharia.
A existência de bens tombados em algumas localidades justifica a necessidade de detalhamento de campo para a
verificação dessas áreas e do seu entorno.
O impacto indicado corresponde, em especial, ao período de implantação das obras e deverá ser evitado, para que
não haja perdas irreparáveis de patrimônio, em especial do arqueológico.
Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, permanente, irreversível, de média

(15) Aumento da Disponibilidade de Gás Natural
Na fase de operação, o impacto mais geral será o da capacidade de o empreendimento potencializar a economia,
ao longo, pelo menos, de seus 30 anos de vida útil, trazendo benefícios sociais diretos e indiretos para as
populações da Região Sudeste. Isso porque o gás a ser transportado possibilitará, através de sua distribuição, a
implantação de empreendimentos que utilizem esse combustível, gerando empregos e renda e propiciando
melhorias da qualidade de vida, pela substituição da queima de outros combustíveis mais poluentes.
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magnitude e de média importância, consistindo, desta forma, em um impacto significativo.

Este impacto é considerado positivo, direto, estratégico, de longo prazo, permanente, irreversível, de
magnitude média, importância grande e, portanto, muito significativo.
(16) Riscos de Acidentes
Na fase de obras, há riscos de vazamento ou derramamento de óleo diesel ou lubrificantes decorrentes da falta
ou da inadequada manutenção periódica de veículos, equipamentos ou máquinas, bem como nas atividades de
troca de óleo através do “comboio hidráulico” na faixa de servidão. Isso poderá acarretar contaminação do solo
ou das águas.
Este impacto é classificado como negativo, direto, local, de curto prazo, temporário, reversível, de pequenas
magnitude e importância, sendo, portanto, pouco significativo.
Na fase de operação, como apresentado no Estudo de Análise de Risco, ocorrem riscos individual, associado a
uma pessoa que venha a sofrer algum dano em decorrência de acidentes nas instalações do Gasoduto, ou social,
afetando um grupo de pessoas da comunidade que fiquem expostas aos efeitos desses acidentes.
Como o produto transportado pelo empreendimento é o gás natural, para o qual eventuais acidentes, como
vazamentos, não criam sérios problemas, principalmente se a distância entre a fonte e as pessoas que possam
ser afetadas forem suficientes para transformar esses riscos em toleráveis, esse impacto foi considerado sem
significância, no caso da Alternativa de traçado escolhida para o GASJAP.
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PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Relatório de Impacto Ambiental
26

A avaliação dos impactos ambientais decorrentes do processo de implantação,
construção e operação do GASJAP indicou a necessidade de se elaborarem
Planos e Programas Ambientais que deverão possibilitar a adequada inclusão do
empreendimento à região, além de contribuir para a manutenção da qualidade
ambiental das Áreas de Influência do empreendimento.
Para o acompanhamento da implantação dos planos e programas propostos, foi
definida uma estrutura de Gestão Ambiental, que terá o apoio dos Programas de
Comunicação Social e de Educação Ambiental, que vão acompanhar todas as
fases da obra.
A estrutura organizacional proposta para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é
apresentada a seguir.

Sistema de Gestão Ambiental

Programa de Comunicação Social

Programas de Apoio à
Liberação da Faixa de
Servidão
·Programa de Proteção do
Patrimônio Histórico,
Cultural e Arqueológico
·Programa para o
Estabelecimento da Faixa
de Servidão Administrativa
e de Indenizações
·Programa de Supressão de
Vegetação
·Programa de Gestão das
Interferências com as
Atividades de Mineração

Programa de Educação Ambiental

Programas de Supervisão e
Controle das Obras

·Programas de Controle de
Processos Erosivos
·Programa de
Recuperação de Áreas
Degradadas
·Plano Ambiental para a
Construção – PAC
·Programa de Controle da
Poluição

Programas de
Monitoramento do
Empreendimento
·Plano de Gerenciamento
de Riscos / Plano de
Ação de Emergência
·Programa de Reposição
Florestal

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
O objetivo geral do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é dotar o empreendimento de mecanismos eficientes
que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos programas ambientais e a adequada
condução ambiental das obras, mantendo-se um elevado padrão de qualidade na sua implantação e operação.
O Sistema de Gestão Ambiental será constituído por duas equipes: Equipe de Supervisão Ambiental das Obras
e Equipe de Acompanhamento dos Planos e Programas Ambientais Não-Vinculados Diretamente às Obras, e
deverá estender-se por todo o período de obras e, posteriormente, durante a operação do empreendimento.
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Este Programa visa criar e manter os canais de comunicação necessários para o bom relacionamento entre o
empreendedor e os diversos grupos sociais envolvidos na instalação do empreendimento, de maneira que as
informações circulem adequadamente, evitando interferências e garantindo a qualidade das ações planejadas
nos outros programas ambientais. Tem por objetivo, também, comandar os processos de informação,
educação e comunicação com as equipes de trabalho e comunidades localizadas na região do
empreendimento.

PROGRAMAS DE APOIO À LIBERAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO
PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO
Este Programa tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a existência de locais de interesse ao
longo do traçado do futuro Gasoduto e estabelecer as medidas de preservação do Patrimônio Histórico
Cultural e Arqueológico da área estudada. O Programa está voltado para o pessoal envolvido nas obras e para
as comunidades dos municípios por onde passará o empreendimento, ou seja, Japeri, Nova Iguaçu e Duque de
Caxias.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O objetivo deste Programa é desenvolver a prática da Educação Ambiental nas áreas a serem atravessadas
pelo GASJAP, divulgando, para as comunidades lá localizadas, conhecimentos importantes e hábitos
saudáveis, de acordo com suas atividades produtivas e com o ambiente onde vivem.

PROGRAMA PARA O ESTABELECIMENTO DA FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E DE INDENIZAÇÕES
Tem como objetivo principal executar todas as atividades necessárias à liberação das áreas para a implantação
do empreendimento, promoveu negociações com base em critérios de avaliação justos para as indenizações
da população, considerando as atividades afetadas.
PROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
São objetivos deste Programa quantificar a vegetação efetivamente suprimida, identificar a ocorrência das
espécies protegidas de corte, propor medidas para sua preservação, minimizar a supressão de vegetação,
atender aos critérios de segurança para a instalação e operação do Gasoduto e propor atividades de
manutenção da faixa de servidão.
PROGRAMA DE GESTÃO DAS INTERFERÊNCIAS COM AS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO
Este Programa tem por objetivo geral solucionar as possíveis interferências ou impactos negativos resultantes
da construção e operação do Gasoduto sobre as áreas de exploração mineral, procurando estabelecer
estratégias para a suavização dos impactos, firmando acordos com os possuidores do direito minerário.
O GASJAP pode ser considerado uma obra de interesse público, em função da necessidade de expandir a
malha de gasodutos dos estados da Região Sudeste. Essa condição confere a esse Gasoduto prioridade em
relação a outras formas de uso e ocupação do solo, dentre as quais se incluem as atividades de pesquisa e
mineração.
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PROGRAMAS DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS
PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS
O objetivo principal deste Programa é localizar as áreas de maior fragilidade, ao longo do
traçado proposto, sugerindo alterações onde se instalará o empreendimento, caso
sejam necessárias, e medidas de prevenção/monitoramento para as obras e para a fase
de operação.
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
O principal objetivo deste Programa é a recuperação das áreas degradadas pelas obras
do Gasoduto através do controle dos processos erosivos, retorno ao ciclo produtivo das
áreas agrícolas, recuperação dos caminhos de serviço e revegetação nas Áreas de
Preservação Permanente (APPs) ao longo da faixa de servidão.
PLANO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO (PAC)
O Plano Ambiental para a Construção (PAC) do GASJAP tem por objetivo apresentar as
diretrizes e orientações a serem seguidas pelo empreendedor e seus contratados
durante as fases de implantação das obras que compõem o empreendimento. O PAC
apresenta os cuidados a tomar para a preservação da qualidade ambiental dos meios
físico e biótico das áreas que vão sofrer intervenção e para a minimização dos impactos
sobre as comunidades vizinhas e os trabalhadores.
PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO
O objetivo geral deste Programa é suavizar os possíveis impactos ambientais causados
pelos resíduos das obras, assegurando que seja gerada a menor quantidade possível
deles durante a construção do GASJAP. Os resíduos gerados deverão ser
adequadamente segregados, armazenados, coletados, transportados e encaminhados
para suas devidas destinações finais.

PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DO EMPREENDIMENTO
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA
O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), a ser desenvolvido pela empreiteira, terá
por objetivo básico a execução de ações que minimizem ou evitem acidentes durante as
obras. Para a fase de operação, o PGR deverá proceder à prevenção de acidentes,
através das adequadas manutenção e inspeção do empreendimento, promovendo, para
tal, treinamentos e auditorias periodicamente. Quando não for possível prevenir os
acidentes, deverá ser acionado, de forma corretiva, o Plano de Ação de Emergência
(PAE), que terá como finalidade estabelecer procedimentos técnicos e administrativos a
serem adotados em situações de dificuldades que venham a ocorrer, resultando em
atuações rápidas e eficazes, visando preservar a vida humana bem como a segurança
das comunidades vizinhas.
PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL
Considerando que haverá supressão de vegetação, mesmo que pequena, ao longo dos
trechos de faixa nova do Gasoduto, este Programa será o responsável pela reposição
florestal obrigatória, conforme legislação em vigor.
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Os principais tipos de acidentes que poderão ocorrer durante as obras para a

veículos e máquinas, treinamento inadequado e pouca experiência de alguns
trabalhadores, dentre outros motivos.
Para reduzir as possibilidades de ocorrências de acidentes, deverão, portanto, ser
realizadas ações de treinamento desses trabalhadores, inspeção e manutenção
periódica das máquinas e dos equipamentos e veículos.
Além disso, deverá ser implantado um Programa de Saúde e Segurança nas
Obras, que será estabelecido por cada empreiteira, de acordo com o previsto no
Plano Ambiental para a Construção e no Contrato a ser assinado com a
PETROBRAS, que deverá, também, atender às exigências de Qualidade,
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) do empreendedor.
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falhas humanas, defeitos de equipamentos, falta de manutenção correta de

RISCOS DE ACIDENTES

instalação do GASJAP, de forma muito reduzida, com certeza, estarão ligados a
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No planejamento energético do Brasil, há uma grande preocupação de que não só os
riscos de falta ou de racionamento de energia sejam os mínimos possíveis, como
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CONCLUSÕES

também de que a geração se proceda de forma adequada e respeitando o meio
ambiente.
O gás natural é um combustível considerado ambientalmente limpo e econômico, além
de ter diferentes usos, pois pode ser útil na geração de energia em usinas termelétricas,
em residências, em veículos automotores, em substituição ao óleo diesel e à gasolina,
e em indústrias, como matéria-prima.
Nesse aspecto, o GASJAP torna-se relevante, pois permitirá, inicialmente, a
transferência do gás proveniente da Bacia de Campos e dos campos de produção do
Estado do Espírito Santo para o Gasoduto Campinas–Rio e para o Gasoduto Rio–São
Paulo (GASPAL), e, em uma segunda fase, para os dutos provenientes do Norte
Fluminense.
A PETROBRAS, objetivando a verificação da viabilidade deste empreendimento, vem
procedendo aos estudos necessários, tanto os técnicos, de engenharia, quanto os
econômicos e, em especial, os ambientais.
Quanto a estes últimos, está trabalhando para que as melhores soluções sejam
encontradas, desde a definição da mais recomendável alternativa de traçado até a
decisão por pequenos desvios, para que os impactos ambientais sejam reduzidos ou,
quando possível, eliminados.
Nas fases de construção e de operação, os benefícios irão superar, em grande escala,
qualquer eventual impacto negativo, com a implantação dos programas ambientais
aqui propostos e a adoção das recomendações apontadas pelo Estudo de Análise de
Riscos, com a implementação das medidas preventivas recomendadas.
Quanto à desativação, não são esperados impactos de grande significância,
conforme, futuramente, deverá ser confirmado.

Desse modo, o GASJAP foi avaliado como um empreendimento viável
técnica, econômica, social e ambientalmente, proporcionando,
potencialmente, benefícios diversos que poderão concorrer para a
melhoria da qualidade de vida dos municípios por ele atravessados no
Estado do Rio de Janeiro e, indiretamente, de outras regiões do Brasil
que vierem a fornecer materiais e equipamentos para a implantação da
obra e que se interligarem à Malha Sudeste de Gasodutos e receberem o
gás natural por ele transportado.
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