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APRESEN
NTAÇ
ÇÃO
O Estudo de
d Impacto Ambiental (EIA) e o prresente Relaatório de Im
mpacto Amb
biental (RIM
MA)
fazem parrte do liceenciamento
o ambientaal, visando à implanttação de um duto de
transferênccia (linha de
d transferêência) paraa transportee de água de formaçção e de um
u
emissário para
p escoam
mento de eflluentes líquidos industrriais tratado
os.

Na ASA, a água de fo
ormação serrá tratada na estação de
d tratamen
nto de eflueentes (ETE) do
TEBIG, e, só
ó depois, seerá lançada por um emissário subm
marino.
s
p
percorrerá
exclusivame
e
ente o terreno da ASA do
O trecho teerrestre do emissário submarino
TEBIG. O trecho maríttimo seguiráá, ainda forra d’água, ju
unto ao píerr do TEBIG e às linhas de
transferênccia já existtentes até o ponto dee lançamen
nto previsto
o para ocorrer junto ao
alicerce ceentral do píer, quando
o só então o emissário
o entrará em
e contato com a águ
ua,
seguindo até
a uma proffundidade de
d 10 m acim
ma do leito marinho.
Este RIMA traz, em lin
nguagem siimples e dee forma resu
umida, as in
nformações e conclusõ
ões
contidas no
o EIA, e pro
opicia o aceesso público
o aos dados do empreeendimento, seus possíveeis
impactos e propostas de
d medidass preventivaas e mitigató
órias.
A elaboraçção do EIA//RIMA envo
olveu uma equipe
e
multtidisciplinarr de consulttores da PIR2
Consultoriaa Ambientaal, corpo técnico
t
da TRANSPETTRO empen
nhado no processo, 10
consultores externos, grupos de pesquisa dee diferentes universidaades do Rio
o de Janeiro
oe
São Paulo, e laboratórrios de análises certificaados.
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O duto peercorrerá ap
proximadam
mente 8 Km
m dentro daa área do Terminal
T
daa Baía de Ilha
Grande (TEEBIG) da TR
RANSPETRO
O, localizado
o em Angraa dos Reis, Rio
R de Janeiiro, e terá um
u
trecho marrítimo subm
marino de ap
proximadam
mente 4,5 Km
m. Transporrtará a águaa de formação
gerada na atividade de movimenttação e arm
mazenamentto de petróleo e derivad
dos, ligando
oà
s
auxxiliares (ASA
A) do TEBIG
G. Este novo duto teráá o
área princiipal (AP) e à área de serviços
mesmo traçado dos du
utos hoje em
m atividade na área, qu
ue também ligam
l
essas duas áreas do
terminal.

1

Navvio atracado no píer do Terminal
Te
da Baía
Ba de Ilha G
Grande (TEBIG
G)
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LEGIISLAÇ
ÇÃO AMB
BIENTAL
O Proccesso dee Licenciamen
nto Ambiental

Resolução
o
CONAMA
A

Estudos
Ambientaais

Atividade

Audiiência
Púb
blica

Prazzo de Validadee

LP

EIA/RIMA
A

Atestta a viabilidad
de,
aprovva a localização
oe
co
oncepção do
emp
preendimento
o

Reso
olução
CON
NAMA
009
9/87

5 anos

LI

PBA

Autorizza a instalação
o do
emp
preendimento
o

-

6 anos

LO

PCA

Autoriza a operação
o da
a
atividade
ou
emp
preendimento
o

-

M
Min: 4 anos
M
Max: 10 anos

Licençass

N° 001/86
6

Notas: LP = Licença Prévia;; LI = Licença de
d Instalação; LO = Licença de Operação; EIA/RIMA: = Estudo de
biental/Relató
ório de Impactto Ambiental; PBA = Plano Básico
B
Ambien
ntal; PCA = Plaano de Controle
Impacto Amb
Ambiental

o do Estado
o do Rio dee Janeiro, o processo de
d licenciam
mento amb
biental deveerá
No âmbito
seguir as leis
l
e atos normativoss estaduais,, editados pelo seu órgão ambieental (INEA
A –
Instituto Estadual
E
do
o Ambientee), respeitaadas as deeterminaçõees de caráter genéricco,
constantess da legislaçção federal. No Estado do Rio de Janeiro, o prrocesso de llicenciamen
nto
ambiental deverá seguir as etaapas definiidas pela DZ
D N° 41 R-13, quee disciplina o
procedimeento geral paara a elaborração de EIA
A (Estudo dee Impacto Ambiental).
A
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Por força do inciso I do artigo
o 7º do Deecreto N° 99.274/90, compete ao CONAM
MA
(Conselho Nacional de
d Meio Ambiente)
A
e
editar,
med
diante prop
posta encam
minhada peelo
IBAMA (Insstituto Brasiileiro do Meeio Ambientte e dos Recursos Natu
urais Renovááveis), norm
mas
destinadas à regulam
mentação do
d processo
o de licencciamento ambiental
a
d
de atividad
des
efetivas ou potenciaalmente po
oluidoras. Neste
N
sentido, vale ressaltar a edição, peelo
CONAMA, de duas resoluções disciplinado
d
oras do pro
ocesso de liicenciamento ambienttal:
Resolução N°001/86 e N° 237//97. Neste estudo, dee acordo com essas rresoluções, as
licenças am
mbientais seeguirão, em princípio, a seguinte ordem:
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Imagem de satélite abrangendo
a área principal (AP) do TEBIG,
Jacuecanga e Monsuaba

JUSTTIFIC
CATIV
VAS

Normalmeente, um campo
c
de petróleo
novo produ
uz pouca ág
gua, em torrno de 5 a
15 % do
o volume total de petróleo.
Entretanto, à medida que o cam
mpo vai se
tornando maduro,
m
o volume
v
de água
á
pode
aumentar significatiivamente, podendo
chegar a 90
0 % da prod
dução.
O aumentto de pro
odução de petróleo
nacional, proveniente
p
e principalm
mente dos
reservatóriios das bacias de Cam
mpos e do
Espírito Saanto, determ
minou a necessidade
de prover uma soluçãão eficaz aos desafios
mento e descarte de
de manuseeio, tratam
água produ
uzida.
Quando essta água é seeparada do petróleo,
ainda conttém resíduo de óleo e outros
contaminantes, os quais deevem ser
removidos para que a mesma possa ser
reaproveitaada ou desscartada, seem causar
impactos negativos
n
ao
o meio ambiiente.
Em platafo
ormas de prrodução de petróleo,
o tratameento para enquadram
mento da
qualidade da água de formaação aos
critérios
consiste
da
leegislação
basicamente em rem
moção do óleo. Em

terra, o tratameento requeer o uso de
ogias maiss sofisticadas para a
tecnolo
remoçãão de outrros contam
minantes paara
posteriior descartee adequado desta água..
Para ottimizar as operações dee transportee e
armazeenagem
envolvenndo
água
produzzida,
o
sistema
PETROBRA
AS
estrutu
urou, em 20
007, o Planno Diretor de
Águas, que envvolve o tratamento e
da.
posteriior descartee final da água produzid
O Plan
no Diretor de Águas compreende
uma série
s
de empreendim
e
mentos, enttre
eles:
• im
mplantação de cinco estações de
traatamento de efluentes (ETEs) e seeus
resspectivos emissários submarin
nos
paara descartee;
• im
mplantação de dois projetos de
injjeção de ág
gua produzida visando
oo
deescarte da mesma e recuperação
secundária dee petróleo.
No TEEBIG, o pro
ojeto de adequação do
sistemaa de escoamento tem por objetiivo
implan
ntar a infraeestrutura neecessária paara
coletarr, tratar e descartar ttrês tipos de
água:
• ág
gua de pro
odução, subproduto da
exxploração do
o petróleo;
• ág
gua levemeente contaaminada co
om
óleeo, escoadaa de áreass passíveis de
co
ontaminação
o contidas d
do terminal;
• ág
gua pluvial (d
da chuva) limpa.

V
Visão
geral do
d píer do TEEBIG e sua áreea de serviçoos auxiliares ((apoio ao píeer)
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Durante a exploraçãão e prod
dução de
petróleo, há a geraçção de um
ma grande
quantidadee
de
um
su
ubproduto
denominad
do água dee formação,, também
chamada de
d água prod
duzida.
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Imagem de satélite abrangendo a área de
serviços auxiliares (ASA) do TEBIG,
a Ponta Leste e o trecho de
costa até Monsuaba
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CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
Localização do Empreendimento
RIMA

Vista aérea de área principal do TEBIG com a faixa de dutos
existente hoje (gramada) ao lafo da Vila da Petrobras (ao alto)

O TEBIG ocupa uma área total de
5.500.000 m2, constituído de duas
porções distintas: uma área de
armazenagem
de
petróleo
denominada Área Principal (AP),
com capacidade de estocagem de
846.500m3 e uma Área de Serviços
Auxiliares (ASA), área de apoio ao
píer,
com
capacidade
de
3
estocagem de 21.000 m de óleo
diesel e de 89.000 m3 de óleo
combustível. Essas duas áreas são
interligadas por uma faixa com 3
dutos que transportam petróleo e
eventualmente água de formação.
O píer de atracação do TEBIG
possui 1.318 m de comprimento e
dois berços de atracação para
navios.

Representação ilustrativa da AP e da ASA do TEBIG
com as linhas de transferência que ligam uma à outra
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O Terminal da Baía de Ilha Grande
(TEBIG), também conhecido como
Terminal Aquaviário de Angra dos
Reis ou Terminal Marítimo
Almirante Maximiano da Fonseca,
está localizado no Km 471 da
rodovia BR-101, no município de
Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O
TEBIG, inaugurado em 1977, foi
construído visando à importação
de petróleo, porém atualmente é
mais utilizado para o transporte
nacional deste produto. Este
transporte visa atender, por meio
da malha de oleodutos, às
refinarias de Duque de Caxias/RJ e
Gabriel Passos/MG.

7

LOCALIZAÇÃO DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA
A futura linha de transferência de água de formação, objeto deste processo de
licenciamento, seguirá o mesmo traçado das linhas já existentes, ligando a AP à ASA do
TEBIG, a oeste da linha 3 (veja a figura apresentada na página ao lado). A seguir são
apresentadas fotos com o detalhamento do traçado:
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Área de manifolds, de onde partirá o duto de água de
formação, objeto deste licenciamento

Os 3 dutos existentes saindo da AP e que seguem ao lado da
vila residencial da Petrobras

Área onde passam os dutos que partem da AP, ao lado da
vila residencial da Petrobras (a AP está ao fundo da imagem)

Visão a partir do Clube Náutico mostrando as instalações do
IED-BIG (Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha
Grande) à esquerda e o traçado dos dutos à direita

Os dutos descem seguindo enterrados até cerca de 1,5m de
profundidade de lâmina d’água

No trecho submerso, os dutos seguem sobre o fundo
marinho, submersos, mas não completamente enterrados,
até atingirem a linha de costa novamente (próximo à ASA)
(o traçado dos dutos existentes, enquanto enterrados, está
ilustrado com linhas vermelhas tracejadas)

8

Praia, em propriedade particular, onde os dutos retornam à
terra em direção à ASA (o traçado dos dutos existentes está
ilustrado na foto com linhas vermelhas tracejadas)

Detalhe da faixa de dutos antes de cruzar a via principal de
acesso à ASA-TEBIG, em sua direção

Traçado da faixa de dutos próximo à entrada da ASA

Traçado dos dutos (realçado com linha tracejada
branca) que ligam a AP à ASA, o mesmo do duto
em processo de licenciamento.

Traçado dos dutos após a propriedade particular (atrás do
muro verde), identificado pelas estacas e placa amarelas,
em direção à ASA
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Tuubovia da áreea de serviços
os auxiliares (ASA)
(A do TEBI
BIG
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LO
OCALIZAÇ
ÇÃO DO EMISSÁRIO
O
d emissárrio submarino
O traçado do
paara escoaamento daa água de
fo
ormação traatada (trech
ho terrestree e
m
marítimo)
s
seguirá
o traçado já
exxistente na ASA, partindo da ETEE a
seer construíd
da, seguindo
o pela tubo
ovia
em
m direção ao
a píer (treccho terrestrre),
co
om um curto
c
trech
ho submerso
reestrito à descida do emissário no pilar
do
o píer.
O trecho terrrestre do em
missário parttirá
do
o tanque de armazeenamento do
effluente trattado até a chegada ao
pííer, com cerrca de 880 m de extensão.
No píer, a tubulaação segu
uirá
su
uportada peela tubovia existente, de
exxtensão aprroximada dee 780 m atéé o
po
onto de descida.
O trecho submerso
s
i
iniciará
neeste
po
onto e seguirá
s
em
m tubo de
po
olietileno, vertical,
v
com
m cerca de 18
m de comprim
mento, até a cota ondee se
daará a disperrsão do eflu
uente tratado,
seeguindo do emissor currvo apontan
ndo
a descarga para
p
um ângulo de 90º
9
co
om a verticaal.

Vista aéérea em detalhee da tubovia quue corre paralelaa
ao ppíer do TEBIG

Vista aéreea do píer do TE
TEBIG. O difusorr do emissário seerá
i
instalado
no pila
lar do “cotoveloo” do píer

tubovia
pier

tubovia

tubovia

Traçado previsto para o emissário submarino
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Atividades de Construção
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Para a instalação da linha de transferência de água de formação e do emissário para
escoamento de efluentes líquidos industriais tratados, estão previstas as seguintes
atividades:
• levantamento topográfico;
Medidas de segurança utilizadas nas
atividades de construção:
• transporte rodoviário dos dutos;
• sinalização/ isolamento das áreas
• limpeza da faixa de servidão de dutos
sob intervenção;
•
sinalização dos canteiros de
existentes;
obras;
• abertura de vala;
• sinalização das vias de acesso;
• teste hidrostático (teste de
• escavação de vala;
pressão com água) da tubulação • desfile e soldagem de tubulação;
garantia contra vazamentos;
• proteção catódica (processo de
• assentamento da tubulação;
proteção elétrica para
• reaterro de vala;
complementar a proteção
anticorrosão do revestimento do
• restauração e limpeza da faixa de
duto);
servidão;
• restrição temporária à navegação
durante a instalação dos dutos no
• transporte em terra dos trechos de dutos
trecho marítimo;
para instalação no mar;
• sinalização preventiva da área de
• instalação dos dutos no trecho marítimo.
restrição à navegação para
garantia de segurança.

Preparação do terreno
Para a construção e montagem do trecho terrestre da linha de transferência de água de formação, está
prevista a movimentação de aproximadamente 12.000 m3 de solo, sendo parte na faixa de dutos entre a
sede do Clube Náutico e a AP, e o restante na faixa entre a praia da Espia e a ASA.
Na construção e montagem do trecho submarino do duto, está prevista a remoção de aproximadamente
10.000 m2 de vegetação (grama) na região do canteiro de obras, que será instalado na faixa de dutos
próxima ao Clube Náutico. Nesta mesma área, está prevista terraplanagem para regularização do terreno,
com movimentação estimada de 2.000 m3 de solo.
Para a construção do emissário, está prevista a movimentação de cerca de 300 m3 de solo no trecho da
travessia da rua e em área reservada para a localização de um tanque de acúmulo. Haverá também a
remoção de aproximadamente 3.000 m2 de vegetação (grama) na área interna da ASA para preparação de
terreno e limpeza da área destinada ao canteiro de obras da ASA.
Todas as áreas afetadas pelas atividades de preparação do terreno serão devidamente recuperadas ao final
do processo.
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A construção dos trechos marítimos envolve basicamente:
• Instalação dos trechos de duto para serem soldados em trecho de 500 m;
• Desfile e soldagem de tubulação;
• Teste hidrostático (ou teste de pressão com água);
• Transporte em terra para ser instalado no mar;
• Transporte marítimo até o lugar de imersão.

INFRAESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO
Canteiros de Obras
Toda a estrutura dos canteiros de obras será temporária e preservará construções
existentes. A infraestrutura dos canteiros será composta basicamente por containeres
destinados a escritórios, almoxarifados, refeitório, banheiros, pipe shop's, enfermaria, áreas
de convivência, etc., além de áreas de estocagem de tubos, estacionamentos e das vias
necessárias de circulação e serviço.

Para a construção e montagem do trecho submarino da linha de transferência de água de
formação, a TRANSPETRO disponibilizará uma área de aproximadamente 10.000 m2 na
faixa de dutos na região do Clube Náutico. Esta será destinada ao armazenamento de tubos
e bóias de flutuação, pré-fabricação de tramos de dutos e rampa de lançamento destes ao
mar.
Para a construção e montagem do emissário na área da ASA, está prevista a instalação de
um canteiro de obras de aproximadamente 3.000 m2 de área.

RIMA
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Para a construção e montagem do trecho terrestre do duto de água de formação, está
previsto um canteiro de obras de cerca de 3.000 m2 na AP. Na ASA será montada uma
tenda de convivência durante a realização das obras.
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A área da faixa de dutos ao lado da Vila da Petrobras, próxima ao Clube Náutico,será utilizada como canteiro de obras
na fase de construção da linha de transferência.

Equipamentos
Serão necessários os seguintes equipamentos na fase de construção:
Trecho terrestre
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RIMA

•
•
•
•
•
•
•
•

Compressor de ar
Máquina de solda
Mesa de serra
Esmerilhadeira
Furadeira manual
Lixadeira
Motor vibrador
Máquina de torque

•
•
•
•
•
•
•
•

Martelete pneumático
Bomba de teste hidrostático
Guindaste c/ lança telescópica
Trator de esteira para terraplanagem
Grupo Geradores Diesel
Andaimes (tubos e braçadeiras)
Equipamento oxi-corte
Veículos tipo Kombi, pick-up e
passeio

•
•
•
•
•
•
•
•

Ônibus
Betoneira
Caminhão Munck
Caminhão carroceria
Caminhão vácuo
Retroescavadeira
Escoramento
Banheiro químico

Trecho Marítimo
•
•
•
•
•
•

Balsa de serviços e lançamento de convés plano equipada com guindaste
Rebocador oceânico
Rebocador portuário
Embarcações de pequeno porte (até 18m de comprimento)
Bote inflável para apoio às operações de mergulho.
Equipamento de mergulho

Materiais de Construção
Todos os materiais necessários à fase de construção serão fornecidos pelas empresas
contratadas para execução das obras, à exceção dos tubos de 18” para construção da linha
de transferência e do emissário, que serão adquiridos pela TRANSPETRO.
O material do duto e das interligações será de aço carbono. O duto e suas interligações, nas
partes subterrâneas, terão revestimento externo de polietileno (tripla camada estruturada).
A parte submarina do duto terá revestimento externo de polietileno, também com tripla
camada estruturada e proteção mecânica de concreto, de forma a garantir sua estabilidade
hidrodinâmica no leito marinho.

Tráfego de Veículos
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Os tubos serão transportados em carretas que transitarão pela BR-101. Estima-se um total
de 18 carretas para o transporte de 448 tubos, considerando que cada carreta transporte 24
tubos. O plano de sinalização para o tráfego nos acessos principais será definido e
implantado pela empreiteira que vencer a licitação para realização dos serviços.
Para a construção do emissário submarino e do trecho terrestre da linha de transferência na
porção junto à ASA os tubos serão transportados pela estrada de acesso entre a AP e ASA.

ASPECTO
OS IMPORTTANTES DA
D FASE DE CONSTR
RUÇÃO

Armazenam
mento de óleo e combu
ustível
Não haverrá armazenaamento de óleo ou
combustíveel nos locaiss das obras.
Sistema
de
drrenagem
pluvial
(escoamento da água da chuva)
No canteirro de obrass próximo ao
a Clube
Náutico, será constru
uído um sistema de
coleta e armazename
a
ento tempo
orário da
água da ch
huva. No caanteiro de obras da
ASA o esccoamento da água de
d chuva
seguirá peela rede coletora
c
pluvial já
existente.
Sistema dee esgotamen
nto sanitário
o
Nos canteeiros de obras,
o
os sanitários
s
serão do tipo banheeiros químicos. Os
esgotos pro
ovenientes de pias, chu
uveiros e
cozinhas serão
s
enviaados para a rede
coletora exxistente no TEBIG.
T
Sistema de
d escoameento de efluentes
e
líquidos
Os efluen
ntes líquid
dos gerad
dos nas
atividades serão devid
damente tratados.
Sistema de
d controlee de efluentes e
resíduos oleosos
Todos oss equipam
mentos fixxos que
consumam óleos com
mbustíveis e óleos
lubrificantees serão insttalados sobre bacias
de contençção constru
uídas com manta
m
de
polietileno
o de alta den
nsidade (PEA
AD).

Controle de emissõ
ões atmosfééricas
Os veeículos deeverão ateender aoss
requisittos quanto ao monitorramento do
o
escapamento de gases
g
(fumaaça preta) e
manuteenção. Devverão ser realizadass
lavagen
ns periódicaas dos equip
pamentos e
veículo
os, proteção
o das caçaambas com
m
lonas e umidificaçãão de vias d
de acesso àss
obras.
Sistemaa de gerencciamento dee resíduos
Conforme apreseentado ao final do
o
RIMA, um Projeeto de Co
ontrole daa
Poluiçãão, que garaantirá o gereenciamento
o
dos resíduos
r
g
gerados
durante ass
diferen
ntes fases do empreendimento,,
será im
mplantado visando aatender àss
melhorres práticas de gestão e cuidado
o
com o meio ambieente, em connformidadee
l
vigente e os padrões dee
com a legislação
gestão da TRANSP
PETRO.
Geraçãão de ruídoss
Para minimizar
m
o impacto dos ruídoss
gerado
os, durante a fase de cconstrução,,
estão previstos, por
p exemp
plo, que ass
des mais ruidosas deverão serr
atividad
program
madas em períodos do dia e daa
semanaa menos sensíveis ao rruído e quee
barreiraas acústiccas tempo
orárias dee
madeirra deverão ser
s instalad
das entre ass
máquin
nas/equipam
mentos ruid
dosos e a
populaação.
Plano de
d Controle de Obras (P
PCO)
O Plan
no de Conttrole de Obras (PCO))
será implantado como um Projeto
o
Ambien
ntal de Construçãão (PAC),,
apresen
ntado resu
umidamentee ao finall
deste RIMA. Estee projeto, totalmentee
inserido
o nas attividades d
de gestão
o
ambien
ntal da TR
RANSPETRO
O, prevê o
controlle de to
odas as eetapas daa
constru
ução, visaando conntrolar e
monito
orar os potenciais impactoss
ambien
ntais das ativvidades.

RIMA
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Energia e água
á
A energia será fornecida por geradores
situados nos canteiros de obra.
o
O
abastecimeento de ág
gua será feeito pelo
terminal.
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Á
ÁREA
DE EX
XCLUSÃO DURANTTE A CONSSTRUÇÃO
Durante o lan
nçamento do
d duto marrítimo, por questões dee segurançaa, será demaarcada umaa
árrea de exclusão ao trááfego maríttimo, com cerca
c
de 30
00 m, no entorno do traçado do
o
trecho do dutto que estarrá sendo lan
nçado na baaía de Jacueccanga.
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A

e
do traçado do
o emissário
o, já que esste segue o
Não haverá área de exxclusão no entorno
traçado do píer e seu treecho submeerso é restriito ao pilar do píer. Naa área em questão
q
já é
prroibida a naavegação dee embarcaçõ
ões alheias às
à operaçõees do TEBIG assim como
o atividadess
tu
urísticas e/ou de pesca.
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Reggistros fotográfficos de avisos espalhados
e
peloo píer do TEBIG informando daa área de exclusãão de pesca no seu
s entorno.

MÃO DE OBRA
A mão de obra necessária aos serviços de construção será mobilizada pelas empreiteiras a
serem contratadas. Contará com soldadores, mecânicos, eletricistas, operadores de
máquinas, ajudantes de serviços gerais, mergulhadores, técnicos de segurança e meio
ambiente, supervisores e coordenadores de canteiros de obras. Haverá preferência pela
contratação de pessoal local, conforme orientação da TRANSPETRO.
A tabela a seguir apresenta a estimativa do total de mão de obra a ser mobilizada.
número de trabalhadores

duto-trecho terrestre

45

duto-trecho marítimo

80*

Emissário

40

RIMA

Nota: *Quantitativo sujeito à alteração.

CRONOGRAMA
As obras serão realizadas em três frentes, todas no mesmo período:
• construção do duto – trecho terrestre,
• construção do duto – trecho marítimo e
• construção do emissário – trechos terrestre e marítimo
A seguir é apresentado o cronograma de realização das atividades relacionadas à linha de
transferência e emissário submarino:
ANO
TRIMESTRE

2008

2009

2010

3

4

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X
X

X

4

1

2

3

X

X

X

X

LINHA DE TRANSFERÊNCIA
Estudos Ambientais Complementares
Projeto Executivo
Licitação para Construção e Montagem

X

Construção e Montagem
Testes e Comissionamento

X

EMISSÁRIO SUBMARINO
Estudos Ambientais Complementares

X

X

X

Projeto Básico

X

X

X

Licitação para Construção e Montagem
Construção e Montagem

X

X

X

X
X

Testes e Comissionamento

A duração prevista para a realização total da obra é de 311 dias corridos.

X

X

X
X
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obra
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Atividades de Operação
LINHA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DE FORMAÇÃO

RIMA

A água de formação, que será drenada dos fundos dos tanques de armazenamento de
petróleo na AP, será armazenada em um tanque de acúmulo e equalização com volume útil
de 20.000 m3, a ser construído. O efluente acumulado no tanque será bombeado da AP para
a ASA através de um duto de 18”, que também será construído. O efluente, ao chegar à
ASA, será estocado no tanque de recebimento TQ-264402, já existente.
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Durante a fase de operação, o duto irá emitir um ruído imperceptível à superfície devido à
profundidade da instalação do mesmo.
A seguir são apresentadas as principais características operacionais do duto:
Parâmetro Operacional

Valor

Unidade

Vazão de Operação

1.200

m3/h

Pressão de Operação

20

kgf/cm²

Sentido do fluxo

ambos

-

Temperatura

15 a 40

ºC
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Imagem aérea da área principal do TEBIG de onde partirá a linha de transferência em direção à área de serviços auxiliares

SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES
(caracterização da futura ETE)
O tratamento da água de formação na ETE consistirá nas seguintes etapas:
• Processo de flotação;
• Equalização e oxidação de sulfetos;
• Sistema de lodos ativados em batelada sequencial;
• Remoção de bário por precipitação química;
• Filtração em leito de areia;
• Sistema de tratamento do lodo biológico;
• Sistema de tratamento do lodo inorgânico;
• Armazenamento e disposição final do efluente.
Como segurança, a estação de tratamento de efluentes (ETE), a ser construída na ASA, será
equipada com analisadores e controladores, de modo que o efluente final não seja lançado
no mar sem o tratamento necessário para adequar a sua qualidade.

CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE TRATADO A SER DESCARTADO
A composição do efluente final tratado na ETE, que será lançado através do emissário do
TEBIG, atenderá os valores máximos de lançamento permitidos pelas resoluções CONAMA
357/2005 e 397/2008. Esta última ratifica o artigo 34 (valores máximos de lançamento
permitidos) da CONAMA 357/05. Além da NT-202.R-10 FEEMA de 12 de dezembro de
1986 e Da DZ-205.R-5 FEEMA de 24 de outubro de 1991.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE DO EFLUENTE TRATADO
(através do emissário)
Após o tratamento na ETE, o efluente será enviado por gravidade para um tanque de
armazenamento. Deste tanque, o efluente tratado será bombeado, a uma vazão de 150
m3/h, para descarte final via emissário submarino.
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A seguir são apresentadas as principais características operacionais do emissário:
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Parâmetro Operacional

Valor

Unidade

Vazão Operação

150

m3/h

Vida útil do projeto

30

anos

Tensão mínima de escoamento

40

ºC

Temperatura de operação

15 a 30

ºC

Notas:
* O emissário operará em regime intermitente.
** A pressão mínima de chegada no difusor deverá atender aos requisitos estabelecidos no estudo técnico de
dispersão do efluente realizado pelo CDTN (RC-TR1-004004/07)

Análise de Alternativas
ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
Para a implantação da linha de transferência (duto PEAD de 18’’) que fará o transporte do
efluente entre a AP e a ASA não há alternativa locacional. Será utilizada a faixa de servidão
onde já estão em operação três linhas de transferência que ligam a AP à ASA do TEBIG.
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Para instalação do emissário submarino foram estudadas três alternativas locacionais
(pontos 1,2 e 3) conforme apresentado na figura abaixo e nas descrições subsequentes.
1. A primeira alternativa é a
implantação do emissário
na
curva
do
píer
(“cotovelo”),
distante
aproximadamente 690 m
da linha de costa. Neste
ponto
a
tubulação
mergulha junto ao pilar do
píer, até atingir uma
profundidade
de
10
opção 3
metros acima do leito
opção 1
marinho,
onde
são
opção 2
instalados os difusores. Os
cálculos evidenciaram que
Opções de traçado para o emissário submarino.
a profundidade da coluna
d’água nesta região do píer já é suficiente para realizar a diluição requerida. O trajeto
terrestre do emissário segue da ETE localizada na ASA através da tubovia, permanecendo
aéreo no trecho da tubovia que segue pelo píer, só possuindo um curto trecho aquático
conforme descrito. Esta localização suprime um trajeto submerso mais extenso no fundo
do mar, com fim de conduzir a descarga para regiões mais profundas a sudoeste do píer.
2. A segunda alternativa é similar à primeira, mas com a implantação do emissário na
extremidade final do píer do TEBIG. A presença de mais uma tubulação na extremidade
do píer, no entanto, só tornaria o projeto mais vulnerável.
3. A terceira alternativa para implantação do emissário é seguir por terra a partir da ETE,
descendo pela encosta sudeste da ASA e mergulhando no mar neste ponto. A partir
deste ponto, a parte submarina do emissário segue perpendicular à ASA por 500 m até
atingir uma profundidade de 25 m de onde está o difusor.

Justificativas para a escolha da opção 1 para o traçado do emissário submarino:
•
•
•
•
•

a área já possui estruturas e equipamentos semelhantes em operação e o histórico operacional é
favorável à implantação deste tipo de empreendimento;
a área não possui características geológicas do substrato marinho e circulação das águas marinhas,
que sejam impeditivas para a instalação do emissário, já que o mesmo será sustentado pela estrutura
já existente (píer) e estará em uma área de intenso hidrodinamismo;
as características biológicas da área não apresentam restrições quanto ao suporte ambiental do
ecossistema à implantação e operação de um emissário submarino;
conduta de segurança pela não interferência nos pontos de carregamentos dos navios petroleiros;
apresenta melhor viabilidade econômico-financeira na implantação do emissário, visto que ocorrerá
redução da metragem dos dutos a serem empregados.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

Justificativas para a implantação do emissário submarino:
•
•
•
•
•
•

a necessidade de adaptação de mais navios petroleiros com revestimento especial dos tanques em
função da elevada corrosividade da água de formação;
o elevado custo e risco da utilização de navios para transporte de água de formação;
o aumento considerável no tráfego de navios no TEBIG;
o limite da capacidade de reinjeção do Terminal de Regência devido ao crescente volume de água de
formação gerada nas atividades de exploração de petróleo;
o terminal de São Sebastião atualmente encontra-se sobrecarregado com capacidade bastante
reduzida para receber e tratar água de formação oriunda de outros terminais;
não há respaldo legal na atual legislação ambiental que permita o descarte de água de formação,
mesmo que após tratamento, em áreas oceânicas afastadas da costa, através de navios.

pier do TEBIG

RIMA
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Como alternativa ao tratamento da água de formação e seu descarte no mar via emissário
submarino foram considerados:
• o envio da água de formação por navios tanques para o Terminal de Regência,
localizado no Município de Linhares, no litoral norte do Estado do Espírito Santo, e sua
reinjeção em poços produtores de petróleo, visando recuperação secundária;
• a continuação do envio de água de formação para o Terminal de São Sebastião,
localizado no litoral norte de São Paulo, através de navios tanques;
• tratar a água de formação na ETE a ser implantada e após tratamento carregar em
navios tanques para posterior descarte em áreas oceânicas afastadas da costa.

50 m

ponto de descarte

Representação gráfica da pluma de dispersão do efluente lançado pelo “cotovelo” do píer (opção 1)
em situação de maré vazante, de acordo com a modelagem realizada
(a distância apresentada é aproximada e a escala de cores corresponde aos valores de concentração em mg/L)
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Como alternativa à implantação da linha de transferência entre a AP e a ASA, considera-se a
transferência de água de formação descarregada no píer do TEBIG para os tanques de
decantação situados na AP através de caminhões tanque. A operação em questão é
extremamente complicada, pois seriam necessárias várias viagens com uma imensa frota de
caminhões tanque para atender os volumes de água de formação descarregados, tornando
o tráfego rodoviário entre a ASA e a AP inviável.
Justificativas para a implantação da linha de transferência:
•
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RIMA
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•
•
•

os atuais dutos de aço carbono em operação não podem transportar esta água devido a sua alta
corrosividade;
já existe uma faixa de servidão dedicada à passagem de dutos na região do empreendimento;
este tipo de estrutura oferece menor risco de operação;
o histórico do empreendedor na realização de empreendimentos semelhantes é bem sucedido.

ALTERNATIVA DE NÃO-IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A alternativa de não-implantação do duto (linha de transferência) e do emissário deve ser
avaliada com base no prognóstico da necessidade de existir o empreendimento e os
impactos desta possibilidade.
O TEBIG recebe petróleo contendo grandes quantidades de água de formação, surge deste
ponto a grande necessidade do empreendimento em transportar e descartar, após
tratamento adequado, esta água. Atualmente a água de formação fica armazenada em
tanques no TEBIG aguardando transporte para o Terminal de São Sebastião. Como
informado anteriormente, o referido terminal já está com sua capacidade de recepção e
tratamento bastante reduzida e consequentemente a capacidade operacional do TEBIG
para receber petróleo também está comprometida por falta de tanques para
armazenamento.
Outro ponto a ser considerado na presente análise é a redução da arrecadação tributária
municipal e estadual decorrente da restrição da capacidade de armazenamento de petróleo
no TEBIG, pelos motivos anteriormente discutidos.
De um modo geral, a não implantação do empreendimento em análise torna os
empreendimentos da TRANSPETRO relativos à entrada de petróleo nacional no Rio de
Janeiro pelo TEBIG inviáveis no que tange a sua sustentabilidade econômica e ambiental. A
geração de água de formação nesta atividade como um todo é parte significativa do
processo e deve ser tratada e descartada de uma forma ambientalmente viável.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Área de Influência é a área geográfica que potencialmente poderá ser afetada, direta ou
indiretamente, pela atividade de implantação e operação da linha de transferência de água de
formação e do emissário submarino.

Áreas de Influência Indireta (AII)
AII DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
A área costeira onde se insere o empreendimento em questão: baía de Jacuecanga e da
Ponta Leste à Ponta do Gambelo, conforme apresentado no mapa das páginas seguintes.

AII DO MEIO ANTRÓPICO (SOCIOECONÔMICO)
O município de Angra dos Reis, sobretudo nas localidades cujas atividades econômicas
podem ser afetadas pelas interfaces econômicas e/ou de restrição de uso do espaço
marítimo (atividades turísticas e pesqueiras), conforme apresentado no mapa das páginas
seguintes.

Áreas de Influência Direta (AID)
AID DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
Inclui as áreas marinhas que potencialmente podem sofrer alterações na qualidade de água
e do sedimento, além de efeitos na biota local. O trecho terrestre, por onde passará o duto,
também foi considerado como AID do empreendimento. Para o emissário submarino, a AID
foi determinada através de um estudo de modelagem de dispersão da pluma do efluente
(representado graficamente na página ao lado), o qual demonstra que a totalidade da
pluma de dispersão (extensão máxima de 50 m) permanecerá dentro do espaço marítimo
considerado como de segurança para o terminal.

AID DO MEIO ANTRÓPICO (SOCIOECONÔMICO)
Inclui, na parte terrestre, a faixa de servidão dos dutos já existentes e as comunidades do
seu entorno: Jacuecanga, Vila da Petrobras, Monsuaba e Ponta Leste. Na parte marinha, a
restrição de uso do espaço marítimo pelas atividades pesqueiras, de navegação e turismo
náutico a partir de um raio de 500 m no entorno da instalação submarina do duto e do
trajeto aquaviário do maquinário e dos trabalhadores. Sob uma ótica conservadora, as
comunidades da Ilha Grande, presentes ao longo da face voltada para o canal de navegação
existente entre a ilha e o continente, assim como a região de Portogallo e suas adjacências,
foram consideradas como AID para o empreendimento em questão.

RIMA
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Assim, foram definidas as áreas de influência direta (AID) e indireta (AII), em função do alcance
esperado dos impactos avaliados, nas diferentes fases da implantação, operação e manutenção dos
empreendimentos na região. Em função da diferente escala de abrangência espacial dos impactos
associados aos meios físico e biótico, em relação ao meio antrópico, foram definidas duas AID e
duas AII.
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MAPA DAS ÁREAS DE INFLUENCIA
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Registro fotográfico de amostragem da biota através de
arrasto com rede de plâncton próximo ao píer do TEBIG
durante a campanha de caracterização ambiental realizada
para embasar o diagnóstico ambiental
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RIMA
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Físico
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Foram identificadas, na área de estudo, 6 grandes unidades geotécnicas:
• aluviões;
• colinas e morrotes com substrato cristalino;
• tálus/colúvio;
• morros com substrato de migmatitos/ gnaisses/xistos/filitos;
• morros com substrato granítico e alcalino;
• montanhas e escarpas.

TOPOGRAFIA
O traçado do duto, a ser instalado na mesma
Suas principais travessias são de rodovias:
faixa de servidão de dutos já existentes, começa
• Rodovia BR-101 – no km 0,05;
junto ao limite oeste da área do TEBIG-AP, em
• Rua do Monumento de Aquidabã – no
uma área baixa de planície, acompanha
km 6,2;
paralelamente o percurso final do rio Monsuaba
• Estrada de Monsuaba – no km 6,3;
• Estrada de Monsuaba – no km 6,6.
até adentrar o oceano ao lado da sede praiana
do Clube de Empregados da PETROBRAS (CEPE),
a sudoeste da Ponta da Jacuecanga. Este trecho submarino tem uma extensão de 1.420 m.
Ao retornar ao continente, inicia a subida de uma encosta de aproximadamente 40 m de
altitude, a leste do monumento de Aquidabã. Em seguida, ruma em direção sudoeste em
direção ao terreno do TEBIG-ASA, onde é entregue a uma altitude de aproximadamente 30
m, cerca de 790 m após ter deixado seu trecho marinho.

RIMA
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A área de estudo está localizada no escudo atlântico da plataforma sul-americana e é
constituída de rochas de composição granito-gnáissica de idade pré-cambriana, rochas
intrusivas alcalinas e básicas mesozóicas, sedimentos coluviais, marinhos e fluviais de idade
cenozóica.
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PEDOLOGIA E PROCESSOS EROSIVOS
Há diversos tipos de ambientes, compondo paisagens específicas: baixadas, serras e colinas.
Destacam-se, de uma maneira geral, as baixadas e os morros e serras como os dois grandes
domínios geomorfológicos na área estudada. As classes de solos relacionadas a essas zonas
de baixada são: Neossolos, Gleissolos, Espodossolos, Planossolos e Organossolos.
A região de Angra dos Reis é sabidamente exposta à movimentação de massas, não só por
sua topografia como também pelos tipos de solos e de ocupação.

HIDROGEOLOGIA

RIMA

A área de estudo é constituída essencialmente por rochas cristalinas do embasamento précambriano e depósitos aluvionares e fluviomarinhos quaternários. As rochas do
embasamento cristalino armazenam volume reduzido de água nas fraturas e fissuras, sendo
consideradas como de baixa potencialidade para acúmulo de água subterrânea. Os
aquíferos apresentam uma distribuição espacial heterogênea e aleatória. Os depósitos
aluvionares e fluviomarinhos apresentam condições hidrogeológicas variáveis, ocorrendo
como aquíferos livres, com lençol freático a pequena profundidade, sem proteção em
superfície.
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HIDROLOGIA
Os rios identificados na área do empreendimento são o Jacuecanga e o córrego de
Monsuaba. Os cursos d’água em questão ainda não foram enquadrados pelos órgãos
competentes e, portanto, são considerados provisoriamente como classe 2, conforme o
artigo 42 da resolução CONAMA Nº357/05.
O rio Jacuecanga, principal curso d’água da área de influência indireta, drena uma área de
40 km2 e tem suas nascentes na serra do Capivari, a uma altitude de cerca de 1.120 m.
Desenvolve seu curso no sentido sudoeste com uma extensão total de aproximadamente 9,5
km, desaguando na baía de Jacuecanga, que faz parte da baía da Ilha Grande.
De modo geral, o regime fluvial dos cursos d’água da AII é afetado por um fator
característico dessa região: a distribuição sazonal da precipitação, que ocorre de forma
concentrada nos meses de setembro a abril.
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A margem direita do rio Jacuecanga encontra-se
totalmente descaracterizada, sendo ocupada por
áreas residenciais e apresentando grande quantidade
de lixo em seu interior. A margem esquerda
encontra-se ainda com vegetação preservada muito
por força da existência da faixa de dutos das linhas
de trasnferência que hoje ligam a AP à ASA do TEBIG.

Devido à intensa ocupação humana, a APP do
córrego de Monsuaba encontra-se em diferentes
estágios de ocupação e degradação.

Faixa Marginal de Proteção
A faixa marginal de proteção (FMP) é um instrumento do Sistema Estadual de Poteção dos
Lagos e Cursos d’Água e tem o objetivo de proteger alguns dos ambientes já considerados
protegidos pelas APPs. Uma FMP passa a existir após sua demarcação pela SERLA, porém
onde ela não existe valem a largura mínima de 15 metros a partir da margem do rio e as
APPs já estabelecidas.

NÍVEL DE RUÍDO AMBIENTE
A caracterização no nível de ruído ambiente
(LRA) foi obtida a partir de medições,
observações e levantamento fotográfico em
visita a campo no dia 15/09/2008, seguindo
as condições exigíveis para avaliação da
aceitabilidade do ruído em comunidades
estabelecidas pela NORMA ABNT NBR
10151.
Foram realizadas as medições de ruído
ambiente em 4 pontos, sendo 3 deles locais
distintos na Vila da Petrobrás e o quarto
próximo à ASA, junto à faixa de dutos hoje
existente.
A partir dos dados levantados, considerando
que as atividades de montagem e instalação
dos dutos serão realizadas no período
diurno, os níveis de critérios de avaliação
(NCA) serão de 60 dB (A) para os locais
próximos à Vila da Petrobrás e de 50 dB (A)
próximo à ASA.
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Área de Influência Acústica
Assim, a área de influência acústica do
empreendimento na fase de construção será
de cerca de 600m de largura em torno da
faixa na área próxima à Vila da Petrobras.
Considerando que o nível de ruído ambiente
na área próximo à ASA é menor, a área de
influência acústica nessa região será um
pouco maior.

Avaliação de ruído ambiente em diferentes pontos da vila residencial da Petrobras
ao lado da faixa de dutos, onde será instalado o canteiro de obras durante a
construção da linha de transferência (registros realizados dia 15/09/2008)
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CLIMATOLOGIA
Circulação Atmosférica

A circulação atmosférica de baixos níveis na Região Sudeste brasileira, onde está inserido o
empreendimento, é diretamente influenciada e dominada pela ação de um sistema de alta
pressão denominado “anticiclone subtropical do Atlântico Sul” (ASAS), pela passagem de
sistemas frontais sobre a região e por circulações locais.
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Normais Climatológicas da Área de Influência Direta

Para a análise do clima da área de influência do empreendimento, foram utilizados os dados
meteorológicos da estação Angra dos Reis (23,03ºS e 44,29ºW), a mais próxima da área de
estudo e que apresenta boas séries históricas.
Temperatura do ar

Na área de estudo, os meses com as maiores temperaturas médias foram janeiro e fevereiro
(26,0 ºC e 26,4 ºC, respectivamente) e o mês de fevereiro manteve a maior média das
máximas, com 39,3 ºC. O mês mais frio foi julho, com a temperatura média de 20,2 ºC. Na
área de estudo, a temperatura média anual foi de 23,2 ºC, sendo a média das máximas de
27,0 ºC e média das mínimas de 19,8 ºC.
Precipitações (chuvas)

O inverno é um período de forte estabilidade atmosférica e de precipitações bastante
reduzidas na área de influência do empreendimento. As médias das chuvas mensais se
reduzem a menos de 80 mm nos meses de junho, julho e agosto. A estação de chuvas se inicia
suavemente em setembro e aumenta muito no final da primavera, para atingir o máximo no
mês de janeiro. A média anual de precipitação é de 1.976,7 mm.
Nebulosidade, Insolação e Taxa de Evaporação

A nebulosidade média varia de 3/10 no mês de fevereiro a 6/10 no trimestre
outubro/dezembro, ficando a média anual em torno de 5/10, isto é, a metade do céu fica
coberta com nuvens. Com a chegada da estação das chuvas, em setembro, a nebulosidade vai
aumentando até o máximo em dezembro, época das chuvas mais intensas. O número normal
de horas de insolação por ano é de 1.801 horas. O maior valor médio mensal de número de
horas de brilho do sol (177,0 h) foi observado no mês de fevereiro, no entanto, a média
mensal costuma ser reduzida nos meses chuvosos. A taxa média de evaporação anual é
inferior à quantidade normal de precipitações do ano. O maior valor de excedente hídrico
ocorre durante o verão.
Umidade Relativa do Ar

A média anual da umidade relativa do ar é de 82%. Este valor não se altera muito durante o
ano. Os maiores valores são encontrados no período setembro/dezembro, alcançando o
índice de 83% em outubro.
Ventos

O regime de ventos da área de influência do empreendimento é dominado por ventos do
quadrante leste. As velocidades médias encontradas se mostram bastante influenciadas pela
proximidade com o oceano. Conforme se adentra o continente, os valores vão decrescendo.
Os valores variam de 3,0 a 4,5 m/s.

CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Para embasar o diagnóstico do ambiente aquático diretamente influenciado pelo
empreendimento, foi realizada uma campanha de caracterização entre 9 e 15 de julho de
2008, que avaliou aspectos oceanográficos, físicos, químicos e biológicos.

Foram realizados 7 tipos de esforços amostrais:
• 30 medições de corrente (10 estações em 3 estratos da coluna d´água);
• 10 perfilagens de CTD de toda a coluna d’água;
• 28 avaliações com o disco de Secchi;
• 84 amostragens de água;
• 28 arrastos verticais de zooplâncton;
• 28 arrastos oblíquos de ictioplâncton;
• 114 amostragens de sedimento (amostragens em triplicata por estação) com VanVeen, considerando o total de 38 estações da malha amostral.
O compartimento sedimento
foi avaliado nas 38 estações
de coleta, enquanto que a
biota planctônica e a coluna
d´água foram avaliadas em
28 do total de 38 estações.
Destas 28 estações, em 10 foi
conduzida uma avaliação
completa dos parâmetros da
água
(77
parâmetros),
perfilagens de CTD e
correntometria.

RIMA
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Foram realizadas amostragens em 38 estações de coleta de dados, distribuídas de forma a
abranger as áreas de desenvolvimento das três opções de traçado do emissário submarino
(alternativas locacionais consideradas) e o trecho marítimo do duto que ligará os tanques da
AP à ASA.
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avaliação completa
específicas para sedimento
avaliação parcial

Malha amostral implementada na campanha de caracterização ambiental

ASPECTOS OCEANOGRÁFICOS
Circulação Oceânica e Regime de Correntes
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A baía de Ilha Grande está localizada ao
sul do Estado do Rio de Janeiro, com
aproximadamente 1000 km2, abrangendo
os municípios de Angra dos Reis e Paraty. A
Ilha Grande age como o principal
elemento de separação entre as águas da
baía e do oceano. Esta baía consiste em
dois corpos d’água separados por uma
constrição formada entre o continente e a
Ilha Grande, onde está situado o TEBIG, e
tem parte de seu aporte de água doce
oriundo da baía de Sepetiba.

Correntômetro utilizado para avaliar direção e
velocidade das correntes marinhas em 3 estratos da
coluna d´água (na campanha de caracterização
ambiental)

Massas d’água, Temperatura e Salinidade
Em áreas mais rasas, próximas à costa, geralmente
observa-se a presença de água de mistura (AM) entre
a água tropical (AT) e a água costeira (AC). Essa água
tem sua origem na mistura da água oceânica com
águas dos rios e estuários. Possui baixos valores de
salinidade (< 33) e sua temperatura pode variar
bastante.

CTD utilizado para avaliar os perfis de
temperatura, salinidade e oxigênio
dissolvido na coluna d´água

A área de influência do empreendimento é banhada
predominantemente por águas costeiras e pouco
profundas (água de mistura principalmente). Na
campanha de caracterização ambiental, apenas na
estação localizada na entrada do canal de circulação
da baía de Jacuecanga, onde foi determinada a
menor salinidade, foi encontrada a água costeira.

Marés
Na região do TEBIG a maré tem pouca energia, apresentando picos em marés semidiurna e
quarto-diurna. O vento é apontado como uma das forçantes mais importantes para a
formação de correntes na região.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Demais equipamentos utilizados na campanha de caracterização ambiental: (A) garrafa de Niskin, (B) Van-Veen, (C)
disco de Secchi e (D) rede de plâncton

QUALIDADE DA ÁGUA
Na campanha de caracterização ambiental foi avaliada uma vastíssima gama de parâmetros
(77 parâmetros) que estão relacionados a diferentes fontes de poluição, ligadas, ou não, às
atividades do TEBIG.

QUALIDADE DO SEDIMENTO
Os processos físicos de circulação e sedimentação atuantes no canal da baía da Ilha Grande
apresentam flutuações ao longo do tempo e resultam em um selecionamento das partículas
de sedimento, em função da geometria da baía. Areias grossas e médias estão na face leste
da baía e na plataforma interna até a isóbata de 50 m, areias muito finas e finas são
encontradas na face oeste da baía e amplamente distribuídas na plataforma interna,
enquanto que há predomínio de lama (silte e argila) em regiões de mais baixa energia, no
canal central e em enseadas abrigadas.
Os resultados da campanha de caracterização da qualidade do sedimento da área de
influência do empreendimento indicam que os valores determinados dos parâmetros
avaliados são típicos do ambiente em estudo. Assim como para água, estes resultados serão
muito importantes para o Projeto de Monitoramento Ambiental do emissário submarino.
Síntese Geral da Qualidade Ambiental
Os resultados das análises de água e
sedimento amostrados na campanha de
caracterização ambiental da AID do
empreendimento
em
foco
não
identificaram concentrações de metais
pesados ou hidrocarbonetos relevantes no
sedimento, nem na coluna d’água.
Contudo, apesar da caracterização do
efluente a ser lançado pelo emissário
submarino, objeto deste licenciamento,
apresentar baixíssimas concentrações
desses poluentes, sempre inferiores aos
limites preconizados pela CONAMA Nº
357/05, faz-se necessário a elaboração de
um
programa
de
monitoramento
ambiental para garantir a manutenção da
qualidade ambiental da região durante a
operação do mesmo.

RIMA
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Ao longo da malha amostral foram determinados valores típicos de todos os parâmetros
estudados. Estes resultados serão de grande valia para o futuro acompanhamento da
qualidade ambiental local, durante o Projeto de Monitoramento Ambiental, a ser
implantado para o acompanhamento da operação do emissário submarino.
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Meio Biótico
ÁREAS PROTEGIDAS
As categorias inclusas nas áreas protegidas definidas pelo decreto nº 5.758, de 13 de abril
de 2006 e consideradas no presente estudo são:

RIMA

Identificação

Ambiente

Criação

Abrangência

Área de Proteção Ambiental
Tamoios

Reserva Biológica Estadual da
Praia do Sul

Floresta, Restinga e
Manguezal
Floresta, Afloramentos
Rochosos, Vegetação
Herbácea, Restingas,
Mangues e Praias.
Floresta, Manguezais e
Restinga

Decreto 8.280 de 23/07/85

AII e AID

Decreto nº 15.273, de
28/07/71

AII e AID*

Decreto Estadual no 4.972, de
02/12/81

AII

Parque Estadual Marinho do
Aventureiro

Área oceânica da Ilha
Grande

Decreto Estadual nº 15.983,
de 27/11/90

AII e AID

Estação Ecológica de
Tamoios

Floresta

Decreto 98.864, de 23/01/90

AII

Parque Nacional da Serra da
Bocaina

Floresta

Decreto 68.172 - 04/02/71 70.694 - 08/06/72

AII

Área de Proteção Ambiental
de Mangaratiba

Florestas e Manguezais

Decreto nº 9.802 de 12/03/87

AII**

Áreas de Preservação
Permanente

Floresta

Resolução Conama Nº 303 /
2002

AII

Faixa Marginal de Proteção

Manguezais, Dunas,
Restinga, Brejos, Costões
Rochosos.

Decreto Estadual n° 2.330 de
08/01/79 (Artigo 6°)

AII

Corredores Ecológicos

Floresta

Decreto nº 5.746, de 05/04 /06

AII

Mosaico de Unidade de
Conservação

Floresta, Manguezais,
Restinga Afloramentos
Rochosos, Herbácea e
Praias.

Portaria MMA nº 349, de
11/12/06

AII

Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica

Floresta

UNESCO em 1991

AII
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Parque Estadual da Ilha
Grande

Terra indígena Guarani de
Vegetação local não
Convênio entre a SEARA e a
AII
Bracuí
caracterizada
FUNAI em fevereiro de 1990
Notas: AID = área de influência direta; AII = área de influência indireta
* só para a socioeconomia (meio antrópico)
** embora esta APA não esteja localizada nem na AII, é limítrofe entre os municípios de Angra dos Reis
e Mangaratiba, próxima ao empreendimento
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Áreas de Preservação Permanente
As áreas de preservação permanente (APPs) são áreas protegidas por lei federal. São de
grande importância ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas,
como por exemplo: as áreas de nascente, restingas e vegetação situada ao longo de rios.
Os rios identificados na área do empreendimento são o Jacuecanga e o córrego de
Monsuaba. Suas APPs encontram-se bastante alteradas pela ação do homem.

ECOSSISTEMAS TERRESTRES
O TEBIG está localizado em região de Mata
Atlântica, bioma que abrange diversas
formações. A importância deste bioma
contrasta com um histórico de degradação,
que resultou num conjunto atual de florestas
que representa menos de 10 % de sua extensão
original.
RIMA

Trecho de floresta ombrófila densa exibindo grande
quantidade de C. capituliflora recobrindo a vegetação
(registro fotográfico realizado em setembro de 2008)

A região abrangida pela área de influência do empreendimento está incluída na zona de
distribuição da Floresta Ombrófila Densa. Além desta, ocorrem também a Floresta
Submontana e a Floresta Montana. Os ecossistemas associados, manguezal e restinga não
são encontrados na área do empreendimento e nem mesmo em um raio de 5 Km.

ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS
A região da baía da Ilha Grande apresenta uma diversidade de ambientes aquáticos como
estuário, costão rochoso e praias arenosas.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a baía da Ilha Grande é considerada área
de extrema importância biológica para a conservação dos ambientes de estuário e costão
rochoso, embora não para o de praias.
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O município de Angra dos Reis originalmente
tinha 99 % de sua área recoberta pela Mata
Atlântica, mas no ano de 2005 esta superfície
correspondia a apenas 81 % de seu tamanho
original. O estado de conservação destas
florestas é extremamente variável. Os trechos
montanhosos foram mais preservados,
enquanto as porções ao nível do mar foram
totalmente descaracterizadas e substituídas
por sistemas diversos.
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Costão rochoso localizado junto à ASA, próximo à Ponta Leste, região de onde partiria a opção 3 de traçado do
emissário, caso esta opção fosse escolhida (registro fotográfico realizado em 19/09/2008)

AMBIENTE TERRESTRE
Na região de influência do TEBIG, existe uma diversidade de habitats em diferentes estados
de conservação em decorrência de processos diversos de ocupação e utilização do meio
ambiente. A variação de relevo, altitude e tipos florestais confere à costa verde elevada
biodiversidade faunística dentre mamíferos, aves, anfíbios e espécies de répteis.
Fauna
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Para a área de influência do empreendimento, foram levantadas 15 espécies de mamíferos,
136 espécies de aves, 7 espécies de répteis e 19 espécies de anfíbios, totalizando 177
espécies de vertebrados distribuídos pelas 3 tipologias de habitats avaliados.
Estas espécies são típicas de ambientes alterados da floresta atlântica centro-meridional.
Não foi encontrada nenhuma espécie endêmica restrita ou mesmo de endemismo de
habitat na região do empreendimento. A derrubada da mata nativa e a presença de
capoeiras excluíram por completo da área de influência os frugívoros especialistas e
grandes carnívoros.
Foram observadas 3 espécies
migratórias de aves (tesourinha,
bem-te-vi-rajado e andorinhão-dotemporal).
Foram registradas 4 espécies
exóticas (saguí, pombo, bico-delacre e pardal), 4 espécies de
colonização
pioneira
(garçavaqueira, pombão, casaca-de-couroda-lama e lavadeira-mascarada) e
uma espécie ameaçada de extinção
(gavião-pombo-pequeno) nas atividades de campo do período
compreendido entre 12 e 21 de
setembro de 2008.

(A)
(B)

(C)

(D)

Registros fotográficos de aves encontradas na AID do
empreendimento (A) flor de suinã (Erythryna sp.), (B) saí-azul
(Dacnis cayana), (C) tié-sangue (Ramphocellus bresilius) e (D)
sebinho-relógio (Todirostrum cinereum)

Flora
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A
área
de
influência
direta
do
empreendimento está totalmente descaracterizada em relação à cobertura vegetal
original, tratando-se de uma área de gramado,
na qual podem ser encontradas árvores
dispersas. A faixa de terras que fica entre o
TEBIG e o rio Jacuecanga apresenta uma
vegetação que está em grande parte alterada,
não sendo contínua ao longo do rio. Não foram
encontradas espécies ameaçadas e/ou
endêmicas na AID do empreendimento.
Epífitas diversas encontradas na AID do empreendimento
(registro fotográfico de setembro de 2008)

AMBIENTE AQUÁTICO
O ambiente aquático será dividido em três compartimentos para melhor compreensão e
apresentação das informações: plâncton, bentos e nécton. Os compartimentos planctônico
e bentônico foram avaliados com base em informações obtidas na literatura e nos
resultados da campanha de caracterização ambiental descrita anteriormente no diagnóstico
ambiental do meio físico. O compartimento nectônico foi avaliado com base em
informações disponíveis na literatura.

A biota planctônica é composta por seres vivos de menor tamanho encontrados na coluna
d`água e cuja capacidade de locomoção não é capaz de vencer as correntes marinhas.
Dentre estes existem bactérias, protozoários, algas e animais.
As
bactérias
planctônicas
reintegram o carbono orgânico
dissolvido (COD), que de outra
maneira seria perdido, tendo
papel crucial no controle da
produtividade do fitoplâncton e
da reciclagem e utilização de
sílica e carbono nos oceanos.

A região de estudo não tem suas águas impactadas de
forma a apresentar reflexos na comunidade de
bactérias aquáticas. As abundâncias observadas são
das menores já reportadas para o litoral do estado do
Rio de Janeiro, com exceção da região mais próxima a
Monsuaba e Jacuecanga.

A região apresentou uma elevada riqueza
taxonômica do ponto de vista do fitoplâncton.
Há registros de ocorrência de 296 táxons
fitoplanctônicos, incluindo os observados no
estudo de caracterização ambiental, sendo as
diatomáceas (Bacillariophyta) a classe mais
representativa (especialmente diatomáceas cêntricas, sendo o gênero Chaetoceros o mais
representativo), seguidas dos dinoflagelados
(Dinophyta).

O fitoplâncton é de grande
importância
nos
ecossistemas
aquáticos por ser a base da cadeia
alimentar. O conhecimento sobre a
ocorrência, distribuição e abundância
de organismos planctônicos em áreas
costeiras é um pré-requisito para
qualquer plano de manejo que vise o
conhecimento
das
implicações
causadas pela entrada de poluentes,
pois estes organismos respondem
rapidamente
às
modificações
ambientais através de alterações na
biomassa e composição.

A composição de zooplâncton na região é similar
àquela encontrada em outras regiões costeiras e
estuarinas da costa brasileira, onde os organismos
holoplanctônicos (que vivem todo o seu ciclo de vida
como plâncton) são os dominantes. Há registros de
ocorrência de 134 táxons de organismos zooplanctônicos na região em estudo, sendo a maioria
pertencente ao Filo Arthropoda (84 táxons, dentre estes, a maioria copépodes). Dentre os
demais principais filos, Chaetognatha, Chordata e Mollusca contribuem com 43 táxons.
Em
regiões
costeiras,
o
zooplâncton desempenha um
papel fundamental nas teias
alimentares por ser o elo que
transmite a energia sintetizada
pelo fitoplâncton para as larvas
e juvenis de peixes.

Apesar da intensa atividade portuária e pesca na baía
de Ilha Grande, pouco se conhece sobre a
composição do ictioplâncton da região. O número de
táxons encontrado na região é compatível com o de
outras baías da costa brasileira, havendo registros de
45 táxons de larvas de peixes, distribuídos em 30
famílias.

Os estuários e águas costeiras são
regiões muito produtivas e ricas
em nutrientes. Estes ambientes
atuam como áreas de desova e
recrutamento de larvas de
diversas espécies de peixes e
desempenham importante papel
no ciclo de vida destas espécies.

RIMA
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Bentos
A comunidade bentônica é composta por seres vivos que vivem associados a um substrato
durante a maior parte da sua vida. Bactérias, protozoários, algas e animais são componentes
desta biota.
O bentos desempenha papel vital tanto como receptor de energia proveniente da coluna d’água quanto
como fornecedor de energia para os organismos que se alimentam junto ao fundo (peixes e crustáceos,
entre outros) além de fornecer nutrientes para o fitoplâncton.

Linha de Transferência de Água de Formação e Emissário para Escoamento
de Efluentes Líquidos Industriais Tratados do TEBIG, Angra dos Reis, RJ

RIMA

38

As espécies da comunidade bentônica com registro de ocorrência na região compreendem
uma lista de 1011 táxons (386 moluscos, 147 anelídeos poliquetas, 139 macroalgas, 128
crustáceos, 42 poríferos, 31 cnidários e 27 equinodermos, além de 111 foraminíferos
bentônicos).
Dentre as macroalgas marinhas, as algas vermelhas (rodofíceas) são as mais representativas
na área, seguidas das pardas (feofíceas) e verdes (clorofíceas). Nenhuma se encontra na
Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção.
Dentre as 386 espécies de moluscos registradas para a região, 19 são endêmicas da costa
brasileira, sendo que, destas, três são endêmicas da baía da Ilha Grande. A espécie Natica
micra está incluída na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção. Além desta espécie, Donax hanleyanus é classificada como fauna ameaçada de
extinção do Estado do Rio de Janeiro.
Os anelídeos poliquetas se destacam
como um dos grupos dominantes do
bentos marinho. Podem ser responsáveis por mais de 70 % da produtividade total do macrobentos, em
profundidades rasas da plataforma
continental.

Nenhuma espécie de anelídeos poliqueta se encontra
na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção e nem foram encontrados
registros de ocorrência de espécies endêmicas desta
classe para a costa do Estado do Rio de Janeiro.

Na região são encontradas 27 espécies de equinodermas, distribuídas em 24 famílias e 26 gêneros.
Embora nenhuma seja considerada endêmica da costa
brasileira, 11 estão incluídas na Lista Nacional das
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.

Os equinodermas são ótimos
bioindicadores ambientais, sobretudo os ouriços do mar, pois
exibem uma alta sensibilidade às
mudanças ocorridas no ambiente,
além de possuírem uma forma de
vida sedentária.

Dentre os crustáceos com registro de ocorrência na baía da Ilha Grande, apenas
Microphoxus uroserratus é endêmica do Estado do Rio de Janeiro e Listriella titinga,
Microphoxus uroserratus, Upogebia noronhensis são endêmicas da costa brasileira.
Nenhuma das espécies com registro de ocorrência para a região está na Lista Nacional das
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção e apenas Hutchinsoniella macracantha
pode ser considerada rara.
Das espécies de crustáceos (carcinofauna) economicamente exploradas registradas para a
região, uçá, siri-azul, lagosta vermelha, lagosta cabo verde, camarão-rosa, camarão-branco
e camarão-sete-barbas estão ameaçados de sobre-exploração na costa sudeste brasileira.
O Ministério do Meio Ambiente considera a região costeira entre Picinguaba (SP) e
A Baía da Ilha Grande (RJ) como de extrema importância biológica para
a conservação do bentos marinho.

Nécton
Pode ser considerado como o conjunto de animais aquáticos que se movem livremente na
coluna de água, com o auxílio dos seus órgãos de locomoção: as nadadeiras ou outros
apêndices. Fazem parte os peixes, os mamíferos marinhos, os quelônios (tartarugas
marinhas), os elasmobrânquios (tubarões e raias) e outros, como alguns moluscos.
Os organismos nectônicos podem ser: pelágicos, quando passam a maior parte do tempo na
coluna de água, ou demersais, quando passam a maior parte do tempo em contato com o
substrato. Neste diagnóstico a biota nectônica está compartimentalizada em: ictiofauna,
cefalópodes, quelônios, avifauna marinha, e mamíferos marinhos.
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No conjunto de informações e referências
bibliográficas consultadas sobre a fauna de peixes da
Baía da Ilha Grande, há, na região, 299 espécies de
peixes distribuídas em 171 gêneros e 70 famílias. As
famílias mais representativas em número de espécies
na região são Serranidae, Gobiidae e Carangidae. Os
gêneros Epinephelus e Mycteroperca, ambos da
Família Serranidae, são os mais representativos,
juntamente com o gênero Sparisoma (Família
Scaridae). A grande diversidade, não só de espécies,
mas também de gêneros e famílias, ilustra bem a
grande diversidade ictiológica da região.

Para o sul do Estado do Rio de Janeiro, o
Ministério
do
Meio
Ambiente
(MMA/SBF 2002) classifica parte da
costa, incluindo a baía da Guanabara, a
baía de Sepetiba e a baía da Ilha
Grande, como sendo de importância
biológica muito alta para a fauna de
teleósteos (peixes ósseos) demersais e
pequenos pelágicos.
O mesmo órgão classifica ainda todo o
litoral sul do Rio de Janeiro como sendo
de alta importância biológica para a
fauna de elasmobrânquios.

Entre as 299 espécies de peixes com ocorrência registrada para a Baía da Ilha Grande,
quatro estão incluídas na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção. Entretanto, segundo a IUCN (International Union for Conservation of Nature),
dentre os peixes com ocorrência registrada para a Baía da Ilha Grande, 18 espécies
encontram-se classificadas em algum nível de ameaça.

Cefalópodes

Linha de Transferência de Água de Formação e Emissário para Escoamento
de Efluentes Líquidos Industriais Tratados do TEBIG, Angra dos Reis, RJ

Ictiofauna

As maiores capturas brasileiras de lulas e polvos são efetuadas ao longo da costa do estado
do Rio de Janeiro, onde as maiores capturas através da pesca industrial são realizadas entre
Cabo Frio e Angra dos Reis. A fauna de cefalópodes das águas costeiras do estado do Rio de
Janeiro compreende 9 famílias, 20 gêneros e 24 espécies.
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Tartarugas marinhas
As populações de tartarugas marinhas
encontram-se debilitadas pelas intensas
atividades humanas na costa brasileira.
No passado, a maior ameaça era devida
ao consumo de seus ovos e sua carne.
Atualmente, outros fatores contribuem
para o seu declínio, como a ocupação
desordenada das praias utilizadas como
ponto de desova e a pesca industrial.
Tartaruga marinha avistada na AII do empreendimento (julho de 2008)

Na região, ocorrem 5 espécies de tartarugas marinhas (tartaruga cabeçuda ou amarela Caretta caretta, tartaruga verde - Chelonia mydas, tartaruga de couro ou gigante Dermochelys coriaceae, tartaruga oliva - Lepidochelys olivacea e tartaruga de pente
Eretmochelys imbricata).
O Ministério do Meio Ambiente não considera o litoral sul do Rio de Janeiro, incluindo a
baía da Ilha Grande, como área de importância biológica para as espécies de tartarugas
marinhas.

Aves marinhas
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Para a baía da Ilha Grande, há registro de
ocorrência de 25 espécies de aves, entre
marinhas e aquáticas, distribuídas em 21 gêneros
e 11 famílias. Na região, somente o atobámarrom e a fragata possuem registro de reprodução na Ilha Grande e na ilha do Jorge Grego.
A avaliação do Ministério do Meio Ambiente das
áreas prioritárias para a conservação das aves
Fragata (Fregatta magnificens) ave
marinhas considera a região costeira situada ao
normalmente encontrada nas áreas de
influência do empreendimento
sul do Estado do Rio de Janeiro, mais
especificamente as ilhas das baías de Sepetiba e
Ilha Grande (Itacuruçá, Jaguanum e Jorge Grego), como sendo de extrema importância
biológica para a conservação de aves costeiras e marinhas.

Mamíferos marinhos
Os cetáceos (baleias e golfinhos) são os únicos
mamíferos marinhos que ocorrem na região da
baía da Ilha Grande. Há registros de 13
espécies, das quais quatro misticetos (baleias
de barbatanas) e sete odontocetos (baleias
dentadas e golfinhos).
Os cetáceos utilizam a região para
deslocamento, alimentação, descanso e criação
de filhotes. Na área, há registro da presença da
baleia-franca-do-sul, baleia-orca, golfinho-dedentes-rugosos, boto-cinza, baleia-jubarte,
baleia-minke-anã, baleia-de-bryde, baleiacachalote,
falsa-orca,
baleia-piloto-depeitorais-curtas,
golfinho-pintado-doatlântico, golfinho-nariz-de-garrafa, golfinhocomum-de-bico-curto.

Golfinhos normalmente encontrados na
baía de Ilha Grande

O Ministério do Meio Ambiente classifica parte da costa sul do Estado do Rio de Janeiro,
incluindo as baías da Guanabara, de Sepetiba e da Ilha Grande, como sendo de alta
importância para a preservação dos mamíferos marinhos.

Meio Antrópi
A
ico
O Municíp
pio de Angrra dos Reiss, localizado
o na região
o conhecidaa como Cossta Verde, no
litoral sul do
d Estado do
d Rio de Jaaneiro, foi definido
d
como a área de
d influência indireta do
meio antró
ópico – AII.
Este municcípio foi esstudado qu
uanto às su
uas características sociais e econnômicas, co
om
especial enfoque
e
nas atividadees turísticass e pesqueeiras, devido à importância desttas
atividades para a econ
nomia local..
Para realizzar os estud
dos para o EIA, que esstão aqui ap
presentadoss de forma resumida, foi
f
feita uma ampla
a
pesquisa em fon
ntes oficiais e do governo como o Centro de Informaçõess e
Dados do Rio
R de Janeiro (CIDE), o Tribunal de
d Contas do Estado do
o Rio de Janneiro (TCE-R
RJ),
o Instituto Brasileiro de
d Geografiia e Estatísttica (IBGE), o IBAMA e a Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca (SSEAP), entree outros órgããos municip
pais, estaduaais e federais.
Os estudoss referentess às atividaades de pessca e turism
mo foram baaseados em
m importanttes
informaçõees prestadass por pescad
dores, moraadores e pesssoas ligadaas a estas atiividades. Esttas
informaçõees foram ad
dquiridas durante pesqu
uisas de cam
mpo que ocorreram em
m setembro de
2008.

PRINCIPA
AIS CARAC
CTERÍSTIC
CAS ECONÔMICAS
Estaleiros e serviços ligados às atividades pesqueira e turística são destaq
ques do settor
econômico
o do município de Angrra dos Reis, além do TEEBIG e das usinas
u
nucleares de Ang
gra
I e Angra II – já constrruídas e em funcionamento, e a dee Angra III – em fase dee viabilizaçãão.
Estes emprreendimenttos e atividades são os
o grandes geradores de
d emprego e renda na
região.
O setor turrístico é apo
ontado com
mo uma ativiidade econô
ômica alternativa para a região, que
contribui para
p
o desenvolvimen
nto econôm
mico e sociaal. O turism
mo é uma atividade em
e
expansão na
n região, reesultado do
os seus atrattivos naturaiis e da sua proximidade
p
e com centrros
urbanos. As
A melhorias estruturaiis e os emp
preendimen
ntos turísticcos também
m são grand
des
incentivado
ores para o crescimento do fluxo turístico na região.
r
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V
Vista
geral do
d Estaleiro Brasfels
B
(baía de Jacuecannga)
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O turismo nesta localid
dade ocorre principalmente atraavés de ressidências dee veraneio,,
occupadas em
m geral por moradoress das cidades do Rio de Janeiro e abrangen
ndo gruposs
so
ociais bastante variado
os. Por outro
o lado, isso
o vem se altterando nas últimas décadas, em
m
fu
unção da im
mplantação
o de empreeendimento
os turísticoss de maiorr porte, co
omo hotéis,,
po
ousadas e co
ondomínioss fechados, com
c padrõees mais elevaados.
gião da Cossta Verde, Angra
A
dos Reeis é a que mais se desstaca no setor turístico,,
De toda a reg
co
om condom
mínios e hotéis de luxo e diversos atrativos naturais, com
mo as praiaas e ilhas. O
tu
urismo náutico se sobreessai nesta região,
r
aliad
do à presen
nça de váriaas marinas, algumas
a
dee
grrande portee. Além disso, é comu
um que barrcos de pessca sejam uutilizados paara realizarr
transporte dee turistas e/ou
e
para excursões
e
pela
p
baía dee Ilha Grannde, com co
onsequentee
m
mudança
da atividade produtiva.
p
E
Este
fenômeeno ocorre devido à m
maior lucrattividade do
o
tu
urismo em reelação à pessca, principaalmente em
m determinaadas épocas do ano, com
mo o verão.

O setor pesqueiro do Estado do Rio de Janeiro possui relevância econômica devido à grande
geração de emprego e renda. Mesmo com a mudança de foco da economia das
comunidades que fazem parte da AII, a produção pesqueira, especialmente aquela
realizada de forma artesanal, ainda exerce um importante papel na sua sobrevivência.
O município de Angra dos Reis possui a maior frota pesqueira do litoral sul fluminense e
uma boa estrutura de comercialização.

Os principais problemas para as atividades pesqueiras na região são a pesca predatória, o
despejo de esgotos sem tratamento nos corpos d’água, a expansão imobiliária nas áreas
costeiras, a falta de organização e a escassez de incentivo dos órgãos governamentais, assim
como um maior diálogo entre estes últimos e a classe de pescadores locais.

RIMA
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Existem atualmente cerca de 2.500 pescadores em Angra dos Reis, sendo 1.500 registrados
na Colônia Z-17, que abrange pescadores de Angra dos Reis, Ilha Grande e das diversas ilhas
do entorno.
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As formas de pesca mais utilizadas são a de cerco, de arrasto e submarina. A melhor época
para a pesca é no período entre janeiro e setembro.
Além da pesca extrativa, existem atualmente inúmeros projetos de cultivo de moluscos
(mexilhões, ostras e vieiras), sendo Angra dos Reis o maior pólo produtor de moluscos
cultivados do Estado do Rio de Janeiro.

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
De acordo com o último levantamento do IBGE (2007), a população de Angra dos Reis era
de 148.476 habitantes, o equivalente a 0,96 % de toda a população do Estado do Rio de
Janeiro, distribuídos por uma área de 800 km2, o que representa uma densidade de 185,6
hab/km2.
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Vale destacar que 96 % da população do município de Angra dos Reis vivem em áreas
urbanas. Esta alta taxa de urbanização é explicada pelo fator industrial e pelo crescimento
do emprego no setor de serviços e de comércio, que estimulam o processo de urbanização
em detrimento das atividades agrícolas.

INFRAESTRUTURA
Energia
O município de Angra dos Reis conta com 2 usinas nucleares e, ainda, com 3 linhas de
transmissão de 500 kV, interligadas à subestação de Angra, sendo 2 entre Angra dos Reis e o
município do Rio de Janeiro e uma em direção à Cachoeira Paulista (SP).
Transportes
Em relação à infraestrutura rodoviária, o município de Angra dos Reis apresenta a BR-101
(Rio-Santos) e a RJ-155 (Angra dos Reis-Barra Mansa). Em relação à infraestrutura
ferroviária, atualmente existe uma linha (oeste de Minas - porto de Angra) que é
administrada pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), por onde é escoado minério de ferro e
aço. Por último, quanto à infraestrutura de transportes marítimos, Angra dos Reis apresenta
o porto de Angra dos Reis e o píer do terminal da Baía da Ilha Grande (TEBIG)

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)
Em 2000, Angra dos Reis ocupava a 35ª posição em qualidade de vida, dentre os municípios
do Estado do Rio de Janeiro, e o 1.260º lugar na listagem nacional.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
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A composição do PIB a preços
básicos de Angra dos Reis, em
2005, foi de R$ 1.266 milhões.

Composição do PIB municipal no ano de 2005

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
A AID do meio antrópico integra uma região que nas últimas décadas passou por intenso
crescimento urbano, sofrendo transformações relacionadas à ocupação do território e ao
uso dos recursos naturais, como a instalação de importantes unidades industriais e o
crescimento do turismo.
Na AID, o turismo de veraneio e a pesca são duas importantes atividades, esta última, na
modalidade artesanal, ainda é a fonte de sustento de muitos dos moradores mais antigos.
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Delimitação da Área de Influência Direta (AID) do meio antrópico

Na AID predominam os modos de vida urbanos associados aos empreendimentos industriais
e o modo de vida dependente dos recursos marinhos, como as atividades de pesca e de
turismo. A temporada turística, que corresponde aos meses das férias escolares (julho,
dezembro, janeiro e fevereiro), é o momento de maior movimentação da economia
regional, garantindo as condições de vida da população que se envolve com diferentes
serviços, tais como: hospedagem, alimentação, lazer, passeios, etc. Em contrapartida, nos
demais meses do ano, há um movimento de saída do município, principalmente da
população mais jovem, para a capital do Estado
A seguir são apresentados os registros fotográficos das principais localidades de área de
influência direta visitadas quando da atividade de campo realizada no mês de setembro de
2008.
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Monsuaba - centro

Monsuaba - praia

condomínio Tartaruga II - centro

condomínio Praia do Biscaia

condomínio Praia das Araras

condomínio Porto Península

Conjunto Residencial GEBIG (Vila da Petrobras)

Condomínio Garatucaia
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bairro Cidaade da Bíblia
condomín
ínio Caetés Mirim
im

condomínioo Portogallo
Vila do Abra
rahão – Ilha Graande

C
Condomínio
PPortogallo
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RIMA
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RIMA
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Barco de pesca adaptado para atendimento ao setor turístico

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
Identificação dos Impactos

Impactos Reais
São os impactos que realmente ocorrerão
durante as atividades de instalação,
operação e manutenção.
Condições normais de operação.

Impactos Potenciais
São os impactos decorrentes de um evento
acidental.
Condições anormais de operação.

Metodologias de Avaliação e Classificação
Existem diversas metodologias para avaliar e classificar os impactos ambientais de um
empreendimento em suas diferentes fases. A metodologia adotada está descrita
detalhadamente no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A seguir, é apresentada a avaliação
dos impactos prognosticados.
A legenda abaixo deverá ser utilizada para identificar os projetos de prevenção, controle
e/ou avaliação relacionados a cada impacto.
LEGENDA
Projeto Ambiental de Construção - PAC
Projeto de Monitoramento Ambiental - PMA
Projeto de Educação Ambiental - PEA
Projeto de Controle de Poluição - PCP
Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores - PTAT
Projeto de Comunicação Social - PCS

RIMA
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Após a identificação de todos os aspectos ambientais afetados pelo empreendimento e dos
fatores geradores de impacto para as fases de instalação, operação e manutenção, são
apresentadas, a seguir, as descrições dos impactos reais e potenciais observados para o
empreendimento nos meios físico, biótico e antrópico.
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Descrição dos Impactos Reais
IMPACTO REAL 1
Meio Físico
Probabilidade de erosão/desmoronamento na faixa de dutos
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Para a construção e montagem do trecho
terrestre do duto está prevista a movimentação
de solo na faixa entre a sede do Clube Náutico
e a AP e entre a praia da Espia e a ASA. A
escavação da vala para assentamento do novo
duto deixará o solo exposto sujeito a impactos
de processos erosivos por transporte pluvial
e/ou desmoronamentos devido à perda de
estabilidade do terreno.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PTAT, PEA E PCS

Dentro do PAC existem medidas físicas utilizadas para evitar o desenvolvimento de
processos erosivos como o escoramento das paredes das valas e a drenagem de água
acumulada.

IMPACTO REAL 2
Meio Físico
Alteração na qualidade do ar
Em decorrência do transporte de insumos,
pessoas e operação de maquinário para as
atividades realizadas nos canteiros de obras e
para as atividades no mar, está prevista
alteração da qualidade do ar. A suspensão de
poeira e emissão de gases de combustão
deverá ocorrer com mais intensidade nos
canteiros de obras e ao longo das escavações
para assentamento da nova linha de duto.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PCP, PTAT, PEA E PCS

Dentro do PAC existem medidas destinadas ao monitoramento do escapamento de gases
(fumaça preta) e ao controle da emissão de poeira como a umidificação de vias e a proteção
das caçambas dos caminhões.
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IMPACTO REAL 3
Meio Físico
Alteração na qualidade da água
PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
sem previsão

Não está prevista nenhuma medida mitigadora para o impacto descrito, pois é sabido que a
intensidade da hidrodinâmica local restabelecerá, em um curto período de tempo, a
qualidade da água local.

IMPACTO REAL 4
Meio Físico
Alteração na qualidade da água
O lançamento de um efluente com
características
físico-químicas
diferentes
daquelas da água do mar tem potencial de
causar alterações na qualidade da água mesmo
que temporárias. Este impacto deve ser
avaliado considerando as quantidades
lançadas, os ciclos de lançamento e as
condições hidrodinâmicas locais.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à vulnerabilidade do meio ao
mesmo, considerando a duração do
empreendimento.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PMA, PCP, PTAT, PEA E PCS

Contudo, cabe aqui salientar que a composição do efluente final tratado na ETE, que será
lançado através do emissário do TEBIG, atenderá os valores de lançamento permitidos pelas
resoluções CONAMA 357/2005 e 397/2008, que ratificam o Artigo 34 (valores máximos
permitidos para lançamento).
Alguns projetos de controle/avaliação deverão ser executados, além do controle do
processo de tratamento na ETE e de lançamento no emissário.

RIMA
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Durante as operações de instalação da nova
linha de duto em seu trecho marítimo, as
movimentações das embarcações envolvidas na
atividade e o arraste/assentamento da
tubulação promoverão a ressuspensão de
sedimento alterando momentaneamente a
qualidade de água local, mesmo que não seja
esperado um aumento considerável da
turbidez (turvamento da água).
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IMPACTO REAL 5
Meio Físico
Alterações superficiais na morfologia do assoalho marinho
Durante a instalação da nova linha de duto em
seu trecho marítimo, haverá uma pequena
modificação na morfologia do assoalho
marinho devido ao arraste da tubulação após
seu assentamento.
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RIMA
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Não está prevista nenhuma medida mitigadora
para o impacto descrito, pois é sabido que a
intensidade
da
hidrodinâmica
local
restabelecerá, em um curto período de tempo,
a topografia original.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
sem previsão

IMPACTO REAL 6
Meio Físico
Alteração na qualidade do sedimento
O lançamento de um efluente com
características
físico-químicas
diferentes
daquelas da água do mar tem potencial de
causar alterações na qualidade do sedimento a
médio e longo prazo. Este impacto deve ser
avaliado considerando as quantidades
lançadas, os ciclos de lançamento e as
condições hidrodinâmicas locais

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à vulnerabilidade do meio ao
mesmo, considerando a duração do
empreendimento.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PMA, PCP, PTAT, PEA E PCS

Portanto, para avaliar o potencial deste impacto, é necessário considerar a possibilidade de
mudança permanente na qualidade do sedimento, expressa por variáveis físico-químicas
(granulometria, matéria orgânica, metais, hidrocarbonetos entre outros). Váriaveis estas
que deverão ser monitoradas no entorno do local de lançamento através de projetos
específicos enquanto durar a atividade.

IMPACTO REAL 7
Meio Biótico
Alterações nas comunidades planctônicas e bentônicas
PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PMA, PCP, PTAT, PEA E PCS

Alguns projetos de controle/avaliação deverão ser executados, além do controle do
processo de tratamento na ETE e de lançamento no emissário.

Impacto Real 8
Meio Biótico
Alteração na comunidade bentônica
Durante o arraste/assentamento da nova linha
de duto sobre o assoalho marinho, alguns
indivíduos da fauna bentônica poderão ser
soterrados pela tubulação e pela ressuspensão
de sedimento. A fauna bentônica pequena
tende a ser mais impactada devido a sua menor
mobilidade, ou seja, os invertebrados que
vivem enterrados ou fixos na superfície do
sedimento com hábitos detritívoros e
filtradores (poliquetas, oligoquetas, moluscos e
pequenos crustáceos). Não está prevista
nenhuma medida mitigadora para o impacto
descrito.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
sem previsão

RIMA
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Considerando que o lançamento dos efluentes
ocorrerá continuamente por tempo indefinido
na fase de operação, é esperado que
efetivamente ocorra alguma alteração na
estrutura das comunidades planctônicas e
bentônicas locais (densidade populacional,
riqueza de espécies, diversidade específica e
teores de metais nos organismos), contudo com
pouca repercussão nos demais níveis tróficos
do ecossistema marinho, devido ao alto
potencial de dispersão/diluição do efluente no
meio e a área onde isto ocorre ser inexpressiva
em relação ao ambiente como um todo.
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IMPACTO REAL 9
Meio Biótico
Alteração comportamental de vertebrados marinhos devido ao aumento nos níveis de ruído
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RIMA
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A emissão de ruído ocorrerá nas atividades de
instalação e operação da nova linha de duto e
emissáro. A movimentação de embarcações de
apoio e as atividades de mergulho, durante a
fase de instalação do empreendimento,
provocarão ruídos que se propagarão no meio
físico (água), com potencial de perturbar os
vertebrados marinhos (peixes, tartarugas e
mamíferos), afugentando-os da área.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
sem previsão

Durante a fase de operação, as atividades de duto e o descarte de efluente tratado através
do emissário submarino, bem como a manutenção para reparos e limpeza das tubulações,
também gerarão ruídos que perturbarão o comportamento de vertebrados marinhos nas
proximidades, provavelmente afugentando-os, mas com potencial reduzido de afetar as
estratégias alimentares e reprodutivas na área em questão. Não está prevista nenhuma
medida mitigadora para o impacto descrito.

IMPACTO REAL 10
Meio Antrópico
Alteração nos níveis de ruído
Na fase de instalação do empreendimento, o
nível de ruído junto às áreas mais críticas das
obras de instalação e assentamento da
tubulação deverá aumentar por causa da
movimentação de máquinas, veículos e
equipamentos. As moradias próximas tendem a
sentir de forma mais intensa os efeitos
derivados dessa elevação do ruído.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à média vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PTAT, PEA E PCS

Dentro do PAC existem medidas destinadas a minimizar os efeitos dos ruídos gerados na
fase de instalação do empreendimento, como a realização das obras no período diurno, o
uso de equipamentos mais ruidosos de forma mais controlada (tempo de uso) e a utilização
de barreiras acústicas (tapumes e abafadores).

IMPACTO REAL 11
Meio Antrópico
Alteração no cotidiano da população
PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PCP, PTAT, PEA E PCS

IMPACTO REAL 12
Meio Antrópico
Aumento no tráfego de veículos
Deve-se considerar o aumento do tráfego
diário
de
máquinas,
transporte
de
equipamentos e trabalhadores, causando uma
momentânea sobrecarga na estrutura viária
existente em função do desenvolvimento do
cronograma de obras e, portanto, do grau de
utilização dos acessos ao município e ao
canteiro de obras, principalmente durante a
entrada e saída dos turnos de trabalho nas vias
internas da AID.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à média vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PTAT, PEA E PCS

Dentro do PAC existem medidas destinadas ao controle e monitoramento do tráfego de
veículos como sinalização das vias, identificação dos veículos, alarmes sonoros de manobra
e limites de velocidade.

RIMA
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Devido principalmente à movimentação de
trabalhadores e máquinas durante as
operações de instalação da nova linha de duto
e emissário submarino. A área onde será
instalado o empreendimento é um espaço que
já convive com a dinâmica industrial-portuária.
Nesse sentido, estima-se que as alterações
ocorrerão dentro de uma tipologia já
conhecida da população.
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IMPACTO REAL 13
Meio Antrópico
Geração de emprego e renda
Devido à contratação de estudos, laudos,
projetos e de mão de obra durante as obras de
instalação da nova linha de duto e do emissário
submarino e seus reflexos na economia local,
principalmente no comércio.
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Durante o período de implantação do
empreendimento, estima-se a necessidade de
contratação direta de um contingente de
aproximadamente 80 trabalhadores para o
trecho marítimo, 45 para o trecho terrestre e
40 para o emissário.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à média vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PTAT, PEA E PCS

Este impacto foi qualificado como positivo, portanto há medida potencializadora como a
priorização da contratação de mão de obra local.

IMPACTO REAL 14
Meio Antrópico
Aquecimento da economia local
A construção do empreendimento demandará
a aquisição de serviços de engenharia, obras
civis, máquinas e equipamentos e outros
insumos. Mesmo que grande parte desses
insumos seja adquirida em diferentes regiões
do país, a compra de alguns materiais e
serviços deverá ocorrer no município de Angra
dos Reis, especialmente itens tais como:
combustíveis, lubrificantes, materiais de
construção em geral, materiais de vestuário,
gêneros alimentícios, serviços médicos,
transporte, etc.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PTAT, PEA E PCS

O impacto foi qualificado como positivo, portanto há medidas potencializadoras como a
priorização da contratação de mão de obra local e da utilização de serviços, comércio e
insumos locais, objetivando o aumento da arrecadação de impostos e taxas.

IMPACTO REAL 15
Meio Antrópico
Aumento na arrecadação de impostos
PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à média vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PTAT, PEA E PCS

O impacto foi qualificado como positivo, portanto há medidas potencializadoras como a
priorização da contratação de mão de obra local e o uso de provedores locais de bens e
serviços.

IMPACTO REAL 16
Meio Antrópico
Alteração nas atividades turísticas e náuticas
Devido
à
circulação
de
máquinas,
equipamentos, veículos, trabalhadores e ao
estabelecimento temporário da área de
exclusão no entorno das operações de
instalação da nova linha de duto (trecho
marítimo).
Durante as atividades no mar, deverá haver a
sinalização e os avisos em conformidade com
aqueles preconizados pela autoridade
marítima com a delimitação da área de
influência da ancoragem das embarcações com
boias de sinalização homologadas pela
marinha conforme previsto no PAC.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PTAT, PEA E PCS

RIMA
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Devido, principalmente, ao aquecimento da
economia local e à geração de emprego e
renda através do pagamento de impostos em
decorrência da demanda de bens e serviços.
Este impacto está associado aos órgãos
administrativos do município de Angra dos Reis
e ao Estado do Rio de Janeiro, estando
diretamente ligado ao aumento do volume de
investimentos com capitais externos à região.
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IMPACTO REAL 17
Meio Antrópico
Geração de conhecimento
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Durante as fases de planejamento, de
instalação e de operação da nova linha de duto
e emissário submarino do TEBIG, houve e
haverá demanda por serviços especializados,
estudos e projetos de meio ambiente e de
atendimento à legislação específica.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância alta
devido à alta vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PTAT, PEA E PCS

O impacto, sendo positivo, não requer medidas
preventivas ou mitigatórias, no entanto o
mesmo pode ser potencializado através da
divulgação/publicação
das
informações
geradas.

Descrição dos Impactos Potenciais
IMPACTO POTENCIAL 1
Meio Físico
Alterações na qualidade do sedimento e da água
Na fase de operação, este aspecto considera o
descarte acidental e/ou operacional de
efluente não tratado, ou não tratado
adequadamente,
e
que
divirja
do
enquadramento predefinido para este.
Não se espera que o impacto potencial do
despejo acidental de efluente não tratado
acarrete em alterações significativas nos
sedimentos e coluna d’água, pois há de se
considerar o volume lançado, a capacidade de
dispersão/diluição do efluente no meio e as
condições hidrodinâmicas do local.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância média
devido à média vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PCP, PTAT, PEA E PCS

IMPACTO POTENCIAL 2
Meio Biótico
Alterações nas comunidades planctônicas e bentônicas
PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PCP, PTAT, PEA E PCS

Considerando o lançamento acidental do efluente de acordo com as condições
supracitadas, não é esperado que ocorra alguma alteração na estrutura das comunidades
planctônicas e bentônicas locais (densidade populacional, riqueza de espécies, diversidade
específica e teores de metais nos organismos), nem tampouco repercussão nos demais
níveis tróficos do ecossistema marinho.

IMPACTO POTENCIAL 3
Meio Antrópico
Pressão sobre a infraestrutura de serviços essenciais
O diagnóstico do meio antrópico da área de
influência do empreendimento identificou que
a rede de serviços essenciais é capaz de
atender razoavelmente à atual demanda a que
está submetida. Contudo, a instalação do
empreendimento determinará um incremento
da demanda por serviços urbanos básicos,
especialmente pelos equipamentos coletivos.
Assim sendo, poderá haver uma pressão
adicional sobre a rede de serviços, com
destaque para os serviços de saúde, o que
poderá dar origem a uma condição deficitária
(ou quase) do sistema local.

PROGNÓSTICO
O impacto possui importância baixa
devido à baixa vulnerabilidade do meio
ao mesmo.
PREVENÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO
PAC, PCP, PTAT, PEA E PCS

Dentro do PAC existem medidas destinadas a minimizar o uso da rede pública de saúde
como a instalação de um pronto atendimento ambulatorial para casos considerados leves e
a remoção através de UTI móvel para um melhor atendimento em hospitais de referência
para casos mais graves.
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Não se espera que o impacto potencial do
despejo acidental de efluente não tratado
acarrete em alterações significativas nos
sedimentos e coluna d’água, pois há de se
considerar a composição e o volume do
efluente
lançado,
a
capacidade
de
dispersão/diluição do mesmo no meio e as
condições hidrodinâmicas do local.
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IM
MPACTO POTENCIA
P
AL 4
Meio Antrópiico
M
Allteração nass atividades turísticas e pesqueiras
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Na fase de operação,
o
e
este
aspecto
o ambientaal
co
onsidera o descarte
d
acidental de efluente
e
não
o
traatado, ou não tratado
o adequadaamente. Taal
co
ondição, seegundo explícito no Estudo dee
Peerigos e Operabilidad
O
de para Melhoria
M
no
o
Sistema de Drenagem
m e Trataamento dee
Effluentes do
d
TEBIG
G, possui pequenaa
prrobabilidade de ocorreer, considerrando todass
ass medidas recomendadas neccessárias à
melhoria doss diversos sistemas anaalisados por
esste estudo.

PROGNÓSTICO
O
O impacto po
ossui importâância baixa
devido à baixaa vulnerabilidaade do meio
o mesmo.
ao
PREVENÇÃO/C
CONTROLE/AV
VALIAÇÃO
PAC, PCP, PTAT, PEA E PCS

Contudo, nãão se esperra que o im
C
mpacto potencial do aspecto
a
de despejo accidental dee
effluente não tratado acaarrete em alterações im
mportantes nos
n sedimenntos e na coluna d’águaa
qu
ue possa afeetar banhistas e pescadores.

S
Síntese
Conclu
usiva do
os Impaactos
Nesta avaliaçção de impaactos da linh
ha de transfferência de água de formação e do emissário
o
su
ubmarino do
o TEBIG foraam descritoss vinte e um
m impactos principais:
p
• Sete (7)
( impactoss no meio fíísico (negatiivos);
• Quatrro (4) impacctos no meio
o biótico (neegativos),
• Dez (1
10) impacto
os no meio antrópico
a
(6
6 negativos e 4 positivos).
En
ntre os impaactos negattivos, no meeio físico 6 são reais e 1 é potenccial, no meio
o biótico, 3
sãão reais e 1 potencial.
p
N meio anttrópico, 4 sãão reais e 2 são
No
s potenciais.
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Vista aér
érea do TEBIG
G-ASA

PROJETOS AMBIENTAIS DA
ATIVIDADE
As ações de gestão propostas na avaliação de impactos correspondem a um primeiro
instrumento para a gestão da qualidade socioambiental do empreendimento ora em
processo de licenciamento.

Na fase de EIA-RIMA dão apresentadas apenas diretrizes desses projetos que comporão
esse sistema de gestão. Os projetos serão detalhados no Plano Básico Ambiental (PBA) que
será apresentado quando da solicitação da Licença de Instalação (LI) do empreendimento.
A seguir são apresentados resumos das principais diretrizes de cada projeto proposto.

Projeto Ambiental de Construção (PAC)
O Projeto de Construção Ambiental insere-se no escopo de gestão ambiental da
TRANSPETRO. A TRANSPETRO deve manter-se alinhada em seus novos empreendimentos
às premissas e padrões do seu Sistema de Gestão para os quais assumiu compromisso
público e formal de implantação e manutenção assim como de melhoria contínua dos
mesmos.
O projeto visa implantar e manter o efetivo controle dos potenciais impactos ambientais nas
atividades de instalação do empreendimento: duto de transferência de água e emissário
submarino do TEBIG.

RIMA
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Estas ações serão estruturadas e consolidadas pelos Projetos Ambientais, que irão compor o
sistema de gestão dos meios físico, biótico e antrópico.

Projeto de Comunicação Social (PCS)
O Projeto de Comunicação Social visa estabelecer, de forma organizada, a divulgação de
informações sobre a atividade às populações da área de influência.
Serão adotadas estratégias que promovam a compreensão da real dimensão dos impactos
positivos e negativos associados à atividade, informando às comunidades sobre as possíveis
interferências que poderão ser ocasionadas no meio ambiente ou nas atividades
socioeconômicas, bem como sobre ações propostas para mitigação ou compensação dos
impactos identificados.
Além da perspectiva de informar, o projeto deverá, ainda, incentivar a comunicação entre
empreendedor e comunidade, a fim, principalmente, de aferir a eficácia das medidas de
minimização de impactos e garantia de segurança, adotadas pela TRANSPETRO.
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Projeto de Educação Ambiental (PEA)
O objetivo do Projeto de Educação Ambiental é ampliar a percepção das comunidades na
área de influência do empreendimento, em relação à natureza da atividade e aos recursos
ambientais que possuem interface com a mesma. A intenção é que esta comunidade esteja
capacitada para participar efetivamente da gestão destes recursos, consciente da
importância de sua preservação, inclusive no que concerne à sustentabilidade de suas
atividades.
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O Projeto de Educação Ambiental deverá ser construído pelos grupos de interesse da área
de influência do empreendimento, constituído por professores da rede pública de ensino
(municipal e estadual) do município integrante da área de influência, técnicos dos órgãos
públicos na região que atuam na implantação de políticas ambientais, representantes de
movimentos sociais e entidades ambientalistas envolvidas com a temática ambiental,
sempre em conformidade com os objetivos e princípios básicos da política estadual de
educação ambiental, dispostos na lei nº 3.325/99.

Projeto de Treinamento Ambiental para os
Trabalhadores (PTAT)
Ainda que os funcionários da TRANSPETRO recebam treinamento para desempenho de suas
funções, cada novo empreendimento cria demandas específicas de informação e
treinamento, em questões ligadas à gestão ambiental, dado que o mesmo representa um
novo cenário de operações e pressupõe a compreensão das sensibilidades ambientais
características do local, bem como o conhecimento da política ambiental local, que podem
requerer a adoção de medidas e cuidados específicos, dentro dos processos e rotinas usuais
da operação.
O Projeto de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores visa atender à necessidade de
conscientizar as equipes que atuarão direta e indiretamente nas atividades de instalação e
de operação do empreendimento, tanto em relação às características ambientais e
socioeconômicas da região, quanto aos aspectos legais que condicionam o desempenho
ambiental das atividades.
O treinamento deverá contemplar, ainda, a capacitação do contingente de trabalhadores
na utilização de instrumentos, processos e procedimentos de gestão ambiental, definidos
no Projeto de Controle da Poluição.
A formulação do PTAT deverá adotar como balizadores as diretrizes das políticas
corporativas da TRANSPETRO relativas à saúde, segurança e ao meio ambiente, de forma
que as ações e estratégias nele previstas estejam em linha, tanto com as metas de
desempenho específicas do empreendimento, como com as metas corporativas de
desempenho ambiental da empresa.

Projeto de Controle da Poluição (PCP)
O Projeto de Controle da Poluição estabelecerá procedimentos rotineiros que levem à
redução dos potenciais impactos e à manutenção de padrões de desempenho
preestabelecidos no planejamento ambiental da atividade. Visará, portanto, controlar os
processos de gerenciamento de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas, produzidos
pela atividade de instalação e operação do empreendimento.

Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA)
O Projeto de Monitoramento Ambiental visa coletar informações ambientais atualizadas, da
área onde serão desenvolvidas as atividades de instalação e operação do empreendimento,
possibilitando a detecção de mudanças ambientais relevantes e a utilização de meios
corretivos em tempo hábil. Além disto, fornece subsídios que poderão ser utilizados no
futuro, sempre que requeridos.
Para monitoramento ambiental das atividades, a estratégia de amostragem será elaborada
em acordo com as determinações do órgão ambiental, visando proporcionar a integração
das informações. É fundamental que as campanhas de amostragem relativas aos parâmetros
químicos, físico-químicos e biológicos sejam integradas.
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As práticas de controle de poluição para o empreendimento tanto na instalação como na
operação serão aquelas já praticadas conforme o Sistema de Gestão Ambiental certificado
na Norma ISO 14001 da TRANSPETRO no empreendimento TEBIG como um todo. Assim,
para cada fase da atividade deverão ser seguidos os padrões do Sistema de Gestão.
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Fundo da baía de Jacuecanga, onde se localiza o Estaleiro Brasfels e onde se inicia o
trajeto submerso da linha de transferência que ligará a AP à ASA do TEBIG
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Visão aérea da área de serviços auxiliares (ASA) do TEBIG
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CON
NCLU
USÕEES
Os estudoss realizadoss demonstraaram a inexxistência dee impactos que possam resultar na
inviabilidad
de ambiental do empreeendimento
o: linha de transferência de água d
de formação
oe
emissário para
p escoam
mento de eflluentes líquidos industrriais tratado
os do TEBIG..

Cabe, enttretanto, à FEEMA (aatual INEA)), órgão responsável pelo licennciamento, o
posicionam
mento final quanto
q
à avvaliação da viabilidade
v
ambiental
a
d empreendimento.
do
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As técnicaas e estrattégias de execução descritas e avaliadass no EIA, apresentad
das
resumidam
mente neste RIMA, evidenciam a viaabilidade am
mbiental do
o empreendimento desde
que implan
ntadas as meedidas e pro
ojetos de miitigação, co
ontrole e mo
onitoramentto propostos.
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Visãoo aérea parciaal do TEBIG-A
ASA
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Visão aérea da área principal (AP) do TEBIG, da Vila da Petrobras e
do estuário do rio Jacuecanga
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GLOSSÁRIO
Capoeira
Vegetação secundária que nasce após a
derrubada das florestas primárias. Termo
brasileiro que designa vegetação que
nasce após a derrubada de uma floresta.

Antrópico
Resultado das atividades humanas no meio
ambiente.

Disco de Secchi
Disco metálico utilizado para avaliar a
transparência da água.

Bioindicadores
Espécie ,ou grupo de espécies, que reflete
o estado biótico ou abiótico de um meio
ambiente, o impacto produzido sobre um
habitat, comunidade ou ecossistema, ou
indica a biodiversidade de determinada
região.

Diversidade específica
Número de espécies diferentes e sua
relativa abundância numa área. É uma
medida de complexidade de um
ecossistema, e muitas vezes uma indicação
de sua idade relativa.

Bioma
Conjunto de vida (animal e vegetal)
definida pelo agrupamento de tipos de
vegetação contíguos e identificáveis em
escala
regional,
com
condições
geoclimáticas
similares
e
história
compartilhada de mudanças, resultando
em uma diversidade biológica própria.
Biota
Fauna e flora de uma região ou período
específicos.
Corredores ecológicos
Termo associado ao Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), que
abrange as porções de ecossistemas
naturais, possibilitando o fluxo de genes e
o movimento da biota entre elas,
facilitando a dispersão de espécies, a
recolonização de áreas degradadas, a
preservação das espécies raras e a
manutenção
de
populações
que
necessitam, para sua sobrevivência, de
áreas maiores do que as disponíveis nas
unidades de conservação. Os corredores
são fundamentais para a manutenção da
biodiversidade a médio e longo prazos.

Ecossistema
Unidade de natureza ativa que combina
comunidades bióticas e ambientes
abióticos em interação. Os ecossistemas
variam muito de tamanho e características.
Espécie ameaçada de extinção
Espécie que se encontra em perigo de
extinção, sendo sua sobrevivência incerta,
caso os fatores que causam essa ameaça
continuem atuando.
Espécie endêmica
Espécie que ocorre somente em uma
determinada área ou região geográfica.
Espécie exótica
Espécie presente em uma determinada
área geográfica da qual não é originária.
Estuário
Parte de um rio em contato com o mar.
Sofre influência de marés e possui
tipicamente uma água salobra.
Flotação
Processo de separação de partículas
minerais que explora diferenças nas
características de superfície entre várias
espécies existentes.
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Aluviões
Depósitos recentes, geralmente de origem
fluvial, constituídos de cascalhos, areias e
argilas, algumas das vezes contendo
pedras preciosas.

67

Granulometria
Método de análise que visa a classificar as
partículas de uma amostra pelos
respectivos tamanhos e a medir as frações
correspondentes.

PIB – Produto Interno Bruto
Representa a soma (em valores
monetários) de todos os bens e serviços
finais produzidos numa determinada
região durante um período determinado.
O PIB é um dos indicadores mais utilizados
na macroeconomia com o objetivo de
mensurar a atividade econômica de uma
região.

RIMA

Hidrocarbonetos
Compostos formados somente por átomos
de carbono e hidrogênio.

Quilombolas
Escravos refugiados de quilombos e seus
descendentes.
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Gnaisses
Rocha
metamórfica
quartzo-feldspática.

Hidrogeologia
Ramo da Hidrologia que estuda o
armazenamento, circulação e distribuição
da água nas rochas.

Restingas
Faixa ou língua de areia depositada
paralelamente ao litoral, fechando ou
tendendo a fechar uma reentrância
relativamente extensa da costa. As
restingas são características do litoral
brasileiro e sustentam comunidades
vegetais características.
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essencialmente

IDH – Índice de desenvolvimento humano
É uma medida comparativa que engloba
três dimensões: riqueza, educação e
esperança média de vida. É uma maneira
padronizada de avaliação e medida do
bem-estar de uma população.
Impactos
Qualquer alteração das propriedades
físico-químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam 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, enfim, a qualidade dos recursos
ambientais.
Isóbata
Linha que em um mapa reúne dois pontos
de igual batimetria (profundidade).

Manifold

Conjunto
de
Válvulas
submersas
semelhantes às tomadas de carga e
descarga de um navio petroleiro (no
convés), que servem para direcionamento
da produção dos vários poços.

Sustentabilidade
Conceito associado ao Desenvolvimento
Sustentável. Envolve a utilização racional
dos recursos naturais, isso é, abaixo da sua
capacidade natural de reposição, sob a
perspectiva do longo prazo.
Riqueza Específica
Quantidade de espécies.
Táxons (Taxa)
Qualquer unidade de classificação
taxonômica, sem especificação de
categoria.
Van-veen
Equipamento do tipo busca-fundo
utilizado para coleta de amostras de
sedimentos inconsolidados.
Xistos
Rocha metamórfica caracterizada pela
xistosidade.

EQUIPE TÉCNICA
A TRANSPETRO (empreendedor) e a PIR2 (consultora responsável pela elaboração do
EIA/RIMA) esperam que este RIMA tenha sido capaz de cumprir seus objetivos de
apresentar de maneira didática todos os tópicos mais importantes do EIA, fazendo com que
o leitor seja capaz de avaliar criticamente o empreendimento e suas implicações.

NOME

ÁREA DE ATUAÇÃO

Paula Vieira Castellões

Biologia

Rui Guedes

Biologia

Giuliano Guilherme Carloni

Oceanografia

Emiliano Nicolas Calderon

Biologia

Fernanda Alves Capistrano

Gestão em Petróleo & Gás

Priscilla Barreto Rainha

auxílio geral

Thays Paes Cabral Amaro

Biologia

Ana Cristina Teixeira Bonecker

Biologia - Ictioplâncton

André Morgado Esteves

Biologia – Macrofauna Bentônica

Antonio Ivo Medina

Geologia

Beatriz Beck Eichler

Biologia – Foraminíferos Bentônicos

Bruno Lima Oliveira

Língua Portuguesa

Claudio Cardoso Marinho

Análises Químicas

Eduinetty Ceci Pereira Moreira de Sousa

Biologia - Microfitobentos

Glauco Silva Sousa

Análises Químicas

Jose Juan Barrera Alba

Biologia – Fitoplâncton

Joselene de Oliveira

Avaliação Radioisotópica

Jules Ghislain Slama

Engenharia Acústica

RIMA

Linha de Transferência de Água de Formação e Emissário para Escoamento
de Efluentes Líquidos Industriais Tratados do TEBIG, Angra dos Reis, RJ

A tabela a seguir apresenta os profissionais que estiveram envolvidos (através da PIR2
Consultoria Ambiental) nas diversas etapas de elaboração deste EIA-RIMA.
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NOME

ÁREA DE ATUAÇÃO

Leila Aparecida da Silva Kraus

Ecotoxicologia

Lélio Polessa Maçaira

Geografia

Luiz Bevilaqua Penna Franca

Engenharia de Produção

Marco Aurélio Passos Louzada

Ecologia

Maria Clara Rodrigues Xavier

Recursos Hídricos

Marta Paranhos Stelling

Design Gráfico

Nair Palhano Barbosa

Sociologia

Paulo Cesar Pires Menezes

Geografia/Cartografia

Paulo Pereira Gusmão

Geografia

Renato Balieiro Pineschi

Ciências Biológicas

Ricardo Pollery

Sedimentologia

Rodolfo Pinheiro da Rocha Paranhos

Biologia - Bacterioplâncton

Sergio Luiz Costa Bonecker

Biologia - Zooplâncton

