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1. INTRODUÇÃO 

1.1 USINA TERMELÉTRICA (UTE) BARRA DO FURADO 

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

foi elaborado pela equipe técnica da AMBIENTARE Soluções Ambientais Eireli mediante 

contratação pela Alupar Investimento S.A com objetivo de instruir o processo de 

Licenciamento Prévio (LP) da Usina Termelétrica (UTE) Barra do Furado e estruturas 

associadas, situada entre os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, Rio de 

Janeiro. O processo de licenciamento ambiental federal é conduzido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA – DF) por meio 

do processo 02001.012671/2021-71.  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

servem como instrumento de avaliação dos possíveis impactos ambientais associados com 

a implantação de empreendimentos, sendo parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental. No presente EIA/RIMA será apresentado o detalhamento do 

levantamento técnico, enfatizando as medidas mitigadoras e compensatórias aos 

possíveis impactos decorrentes da instalação e/ou operação do empreendimento 

denominado Usina Termelétrica (UTE) Barra do Furado. 

O terreno de instalação da UTE e das estruturas situa-se entre os municípios de Campos 

dos Goytacazes e Quissamã, Rio de Janeiro. A Usina Termelétrica Barra do Furado será a 

gás, com potência de 1.200 MW operando a ciclo combinado, composta por 2 turbinas a 

gás, 2 caldeiras de recuperação e 1 turbina a vapor (configuração 2x1). A UTE contará com 

subestação interna elevadora para 500kV com configuração de barra dupla com disjuntor 

e meio e contará com três transformadores elevadores. A interligação da UTE ao Sistema 

Elétrico será realizada por meio da Subestação Campos II, que não faz parte deste 

licenciamento, e se dará por meio da instalação de uma Linha de Transmissão de 500kV 

que possui 36,19 km de extensão. O fornecimento de gás será realizado por meio de 

gasoduto terrestre com 43,7 km de extensão, conectado por meio de um tie-in ao 

gasoduto já existente da GASCAV.  

Para a sua operação em ciclo combinado, é previsto a captação de 3.150 m³/h de água do 

mar para abastecimento da usina, sendo a vazão estimada de descarte de efluentes 

tratados no mar de 1910,03 m³/h. Os pontos de captação e do emissário estão localizados 

na porção marítima da zona costeira de Barra do Furado, localidade pertencente ao 

município de Quissamã. 

A UTE Barra do Furado contará com as seguintes estruturas: 

• Planta da Usina Termelétrica; 

• Linha de Transmissão (LT) de 500 kV;  
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• Subestação elevadora interna para 500 kV; 

• Canteiros de Obras; 

• Ramal de gasoduto terrestre; 

• Emissário para descarte de efluentes tratados; 

• Adutora para captação de água do mar; 

• Estação de Bombas. 
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1.2 HISTÓRICO E OBJETIVOS 

A abertura do processo 02001.012671/2021-71 de licenciamento ambiental da UTE Barra 

do Furado, em nome da Alupar Investimento S.A., ocorreu em 21 de junho de 2021, por 

meio do protocolo da FCA nº 383028 no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  

Em junho de 2021, o Ibama emitiu o Parecer Técnico nº 73/2021 

DENEF/COHID/CGTEF/DILIC referente a análise de competência para o licenciamento 

ambiental prévio do empreendimento. De acordo com o item “b” do inciso VII, art. 3º, do 

Decreto Federal nº 8437/2015, a UTE Barra do Furado “possuirá capacidade instalada igual 

ou superior a trezentos (300) megawatts”, O Parecer Técnico concluiu que a competência 

para a condução do processo de licenciamento ambiental seria federal. 

Posteriormente, em 09 de setembro de 2021, foi protocolada a FCA de nº 531059 

retificando a FCA de nº 383028. Nessa mesma data, por meio do Sistema SISGLAF, 

apresentou-se a Minuta do Termo de Referência do empreendimento (processo SISGLAF 

001812.0006337/2021), e a solicitação da Autorização para Captura, Coleta e Transporte 

de Material Biológico para avaliação, as estratégias, métodos e petrechos a serem 

empregados no diagnóstico de fauna no âmbito da UTE Barra do Furado.  

Como resultado dos pleitos, em outubro de 2021, o Ibama emitiu o Termo de Referência 

do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) da Usina 

Termelétrica Barra do Furado. Em novembro de 2021, foi emitida a Autorização para 

Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico), Abio nº 111/2021. Ambos 

apresentados nos Anexo I e II deste Capítulo. 

Cabe pontuar que o terreno onde pretende-se instalar a UTE Barra do Furado foi alvo de 

licenciamento ambiental no Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Na ocasião foi 

atestada a viabilidade para instalação de um Estaleiro no local com a emissão da Licença 

Prévia nº IN001826 (Anexo III) e Licença de Instalação nº IN003003 (Anexo IV), ambas 

emitidas em 2010, licenciado em nome da Alusa Engenharia LTDA. O Anexo V apresenta 

os documentos de posse do terreno pela Alupar. 

Para a elaboração desse diagnóstico foram utilizados dados secundários levantados em 

outros estudos na região onde o empreendimento será inserido, além de teses e demais 

fontes oficiais de informação. Os dados primários, por sua vez, foram obtidos a partir da 

realização de campanhas de campo executadas pelas equipes responsáveis por cada meio.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que o presente EIA elaborado para o Licenciamento da 

Usina Termelétrica Barra do Furado preenche os requisitos previsto na CONAMA 01/1986. 

O EIA ora apresentado está estruturado da seguinte forma: 

• Capítulo 1: Introdução  
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• Capítulo 2: Identificação do Empreendedor e da Empresa de Consultoria 

• Capítulo 3: Alternativas Locacionais e Tecnológicas 

• Capítulo 4: Caracterização do empreendimento 

• Capítulo 5: Área de Estudo 

• Capítulo 6: Diagnóstico dos Meios 

o Capítulo 6.1: Meio Físico 

o Capítulo 6.2: Meio Biótico (Fauna) 

o Capítulo 6.3: Meio Biótico (Flora) 

o Capítulo 6.4: Unidade de Conservação 

o Capítulo 6.5: Meio Socioeconômico 

• Capítulo 7: Legislação e Órgãos envolvidos  

• Capítulo 8: Análise dos Impactos Ambientais 

• Capítulo 9: Área de Influência Ambiental 

o Capítulo 9.1: Área de Influência Direta (AID) 

o Capítulo 9.2: Área de Influência Indireta (AII) 

• Capítulo 10: Prognóstico Ambiental 

• Capítulo 11: Plano de Gestão Ambiental 

• Capítulo 12: Conclusão 

• Capítulo 13: Referências 

• Capítulo 14: Glossário 

• Capítulo 15: Anexos 

• Capítulo 16: Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A construção e a implantação da UTE Barra do Furado tem como motivação os Leilões de 

Energia Nova promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que são 

voltados para a contratação de novos empreendimentos de geração para o Sistema 

Interligado Nacional (SIN). O objetivo da implantação da UTE é assim gerar e fornecer 

energia elétrica ao sistema interligado do submercado Sudeste/Centro Oeste. 

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com o processo de retomada do 

mercado após a pandemia do Covid-19, o consumo de energia elétrica no SIN (Sistema 

Interligado Nacional) terminou o 1º semestre de 2021 apresentando um crescimento de 

7,7% em comparação ao mesmo período de 2020. O maior avanço apresentado foi o do 

Setor da Indústria, com um crescimento de 14,3%, seguido pelos setores de Comércio e 

Serviços (4,3%), Residencial (4,9%) e Consumo Agregado (3,2%). 

Parte desses resultados foi beneficiado pela baixa comparação com os resultados do ano 

de 2020, que foram afetados pela paralisação parcial das atividades econômicas em 

decorrência da pandemia mundial. Contudo, a expectativa, devido o retorno das 

atividades, é que o consumo dos setores da Indústria e de Comércio e Serviço aumentem 

8,7% e 4,9%, respectivamente, enquanto o do setor Residencial perca fôlego e cresça 

cerca de 1,8%.  

Em decorrência disto, a ONS (2021) declara que o crescimento da carga de energia do SIN 

prevista para o quinquênio de 2021-2025 é de 3,7% ao ano, o que significa uma expansão 

média anual nesses 5 anos de 2.625 MW médios, atingindo em 2025 uma carga de 79.963 

MW médios no Sistema. Para o submercado Sudeste/Centro-Oeste, foco de demanda da 

UTE Barra do Furado, os valores previstos de carga de energia em MW médios e as taxas 

de crescimento finais podem ser observados na Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1. Valores esperados de carga e crescimento de energia para o quinquênio 2021-2025 

Subsistema Sudeste/Centro - Oeste 

Ano Carga de Energia (MW médios) Taxa de crescimento (% ao ano) 

2021 40.332 4,2% 

2022 41.435 2,7% 

2023 42.887 3,5% 

2024 44.327 3,4% 

2025 45.841 3,4% 

Fonte: ONS (2021). 

Constata-se, portanto, que a projeção da demanda por energia elétrica irá aumentar 

progressivamente nos próximos anos e nos mais diferentes setores, sendo assim 

necessário buscar os melhores meios para se aumentar a oferta de energia em todo o país. 
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No caso do Brasil, diferentemente de outros países, a Matriz Energética é bastante 

diversificada, sendo constituída tanto por Fontes Não-Renováveis – como petróleo e 

derivados, carvão mineral, gás natural, dentre outros – quanto por Fontes Renováveis – 

como solar, eólica e geotérmica. Vale acentuar que embora o consumo de energia de 

Fontes Não-Renováveis (55%) seja maior do que o de Fontes Renováveis (45%), o Brasil 

aponta como o país que mais utiliza Fontes Renováveis quando comparado com o resto 

do mundo, que consome 86% de energia oriunda de Fontes Não-Renováveis e apenas 14% 

de renováveis – dados esses referentes ao ano de 2018 (EPE, 2021). 

Segundo dados da International Energy Agency (IEA), no caso da Matriz Elétrica Mundial, 

mais especificamente, a geração de energia elétrica é baseada principalmente em 

combustíveis fósseis como carvão, óleo e gás natural em termelétricas. Já no caso da 

Matriz Elétrica Brasileira, essa apresenta um perfil ainda mais renovável, já que boa parte 

da energia elétrica gerada vem das usinas hidrelétricas (UHE) (EPE, 2021). 

Ressalta-se, por outro lado, que embora mais da metade da energia elétrica gerada no 

país seja oriunda de usinas hidrelétricas, esse tipo de fonte de energia possui algumas 

desvantagens e desafios, como: a necessidade de cursos d’água, locais capazes de 

suportar a estrutura da barragem, impactos associados ao meio socioambiental, 

dependência das variações meteorológicas, dentre outros fatores. Por isso, a sua escolha 

não é a indicada como ideal para toda e qualquer situação. 

No caso do Brasil, que possui dimensões continentais, diversos recursos hídricos 

disponíveis e passíveis de serem utilizados para fins de geração de energia elétrica são 

remotos e longe dos centros de carga, exigindo por isso a construção de longas linhas de 

transmissão. Isso acontece devido a distribuição da população brasileira estar 

concentrada em regiões específicas e, muitas vezes, distantes dos centros de produção de 

energia. 

As usinas termelétricas, por outro lado, constituem uma outra opção para a geração de 

energia elétrica, já que possuem a possibilidade de serem construídas próximas aos 

centros de carga e sua capacidade firme permite compensar as variações sazonais da 

geração hidrelétrica. Outra vantagem dessas usinas, quando acionadas sob regras 

criteriosas aplicadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), é que elas 

permitem a recuperação dos reservatórios das usinas hidrelétricas que estão com sua 

capacidade reduzida.  

Dessa maneira, a operação otimizada do sistema elétrico interligado, isto é, utilizando 

diferentes fontes de geração de energia, minimiza os riscos de racionamento e até de 

apagões, que devem ser evitados uma vez que conduz a transtornos econômicos e sociais 

indesejáveis. 

Assim, com relação a presença atual das Termelétricas, a ANEEL (2022) afirma que do total 

de empreendimentos geradores de energia elétrica em operação no Brasil, em dezembro 
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de 2021, cerca de 25% são de Usinas Termelétricas (UTEs). Além disso, do total do país, há 

15,71% de empreendimentos de UTE com construção não iniciada e 19% em construção 

(Figura 1). Já com relação as Usinas Hidrelétricas (UHEs), a porcentagem desses 

empreendimentos pertencentes a matriz elétrica e que estão em operação é de 56,20%. 

 
Figura 1. Dados de UTEs em operação, com construção não iniciada ou em construção 

Fonte: ANEEL (2022) 

No Brasil, a maior dificuldade de construir usinas hidrelétricas com reservatórios de 

grande porte para armazenar água, faz com que a geração de energia se torne cada vez 

mais dependente das variações dos regimes hidrológicos. Ademais, o aumento da 

participação de energia eólica e solar também traz maior instabilidade ao sistema, pois 

essas fontes são intermitentes e dependem de condições climáticas específicas. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que no país a energia termelétrica possui função 

estratégica, já que ela pode ser produzida em uma quantidade constante ao longo de todo 

o ano, diferentemente das hidrelétricas, as quais possuem suas produções dependentes 

dos níveis dos rios e do ciclo hidrológico. De maneira mais clara, as termelétricas 

complementam a matriz energética das hidrelétricas, sendo acionadas, principalmente, 

em momentos de necessidade - como nos períodos de estiagem (Lima & Souza, 2015). 

Neste contexto, a introdução de termelétricas na base do sistema elétrico tem o potencial 

de balancear a instabilidade das outras fontes e de reduzir custos. Afinal, quando 

comparado as usinas hidrelétricas, as UTEs possuem um menor tempo de construção 

“devido as características técnicas e econômicas desse tipo de empreendimento, 

disponibilidade de combustíveis e o menor valor de implantação” (Lima & Souza, 2015, 

pg.19).   

A escolha pela instalação da UTE na Região Sudeste e, mais especificamente, na região 

norte fluminense, tem como objetivo gerar e fornecer energia elétrica ao sistema 

interligado do submercado Sudeste/Centro Oeste. Tendo relação também com a 

localização e a distância entre a oferta e a demanda de energia, a proximidade com a 

oferta de diferentes combustíveis a serem utilizados e pelo histórico da região com esse 

tipo de empreendimento. 
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Afinal, a região de Campos dos Goytacazes e Quissamã apresenta diversos fatores 

favoráveis a instalação de um novo empreendimento termelétrico, como: a proximidade 

com a demanda de energia, malha rodoviária consolidada, presença de outros complexos 

industriais, disponibilidade hídrica e outros atrativos melhor descritos nos próximos 

capítulos. 

Com relação ao combustível a ser utilizado, vale destacar a proximidade da área com a sua 

fonte, já que a UTE Barra do Furado funcionará a gás natural, com fornecimento sendo 

realizado por meio de um gasoduto terrestre com cerca de 44km de extensão conectado 

ao gasoduto já existente da GASCAV, representando mais uma vantagem. 

Ressalta-se que a utilização do gás natural como fonte de combustível apresenta diversas 

vantagens e benefícios que abrangem aspectos como segurança, modernidade, 

sustentabilidade e economia, que somado a escolha pelo funcionamento da usina com a 

configuração do ciclo combinado constitui-se como a mais moderna e eficiente tecnologia 

de produção de energia por termelétricas. 

Isto posto, os demais capítulos do presente relatório têm como objetivo apresentar o 

Estudo de Impacto Ambiental realizado para o futuro empreendimento em análise. Assim, 

serão apresentadas as principais características do empreendimento, as alternativas 

locacionais e tecnológicas, os resultados obtidos no diagnóstico ambiental, além das 

análises de impactos ambientais, os programas ambientais e demais informações 

necessárias para a caracterização do empreendimento que terá como objetivo suprir essa 

demanda energética anteriormente detalhada.  
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1.4 ANEXOS 

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 1 do Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA EMITIDO PELO IBAMA 

ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BIOLÓGICO - ABIO Nº 111/2021. 

ANEXO III – LICENÇA PRÉVIA Nº IN 001826 

ANEXO IV – LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº IN003003 

ANEXO V – DOCUMENTO DE POSSE DO TERRENO 
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2. IDENTIFICAÇÃO GERAL 

O presente EIA/RIMA foi elaborado pela equipe técnica da AMBIENTARE SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS Eireli., mediante contratação pela Alupar Investimento S.A., no contexto do 

processo de Licenciamento Prévio (LP) da Usina Termelétrica - UTE Barra do Furado e 

estruturas associadas, localizada nos municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes, 

estado do Rio de Janeiro. 

2.1 EMPREENDEDOR 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 

 

Razão Social: Alupar Investimento S.A. 

CNPJ: 08.364.948/0001-38 

CTF: 4988947 

Endereço: Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, São 
Paulo, Estado de São Paulo  

CEP: 04547-006 

Telefone: (11) 4872-2251 

E-mail: dnogueira@alupar.com.br 

Responsável Legal: Enio Luigi Nucci - Diretor 

 

2.2 CONSULTORIA AMBIENTAL 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

Razão Social: Ambientare Soluções Ambientais Eireli 

CNPJ: 08.336.849/0001-42 

CTF: 4985049 

Endereço: SIG Quadra 4 Lote 75 Ed. Capital Financial Center, Brasília – DF 

CEP: 70610-440 

Telefone: (61) 3322-0886, (61) 3209-8350 

E-mail: ambientare@ambientare.com.br 

Responsável Legal: Felipe Stahlhoefer Lavorato – Diretor Presidente 

 

 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO IDENTIFICAÇÃO PÁG. 2 
 

2.3 IDENTIFICAÇÃO GERAL DA EQUIPE TÉCNICA 

A seguir (Quadro 1) estão relacionados os profissionais que integraram a equipe técnica 

responsável pela elaboração do presente estudo. As Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ARTs e Cadastro Técnico Federal - CTF dos profissionais responsáveis por cada 

área de estudo, registrados junto aos Conselhos de Classe competentes, seguem 

apresentadas nos Anexo I e Anexo II. 

Quadro 1. Equipe Técnica 

PROFISSIONAL 
FORMAÇÃO/REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ATUAÇÃO 

ASSINATURA 

Felipe 
Stahlhoefer 

Lavorato 

Geógrafo, Esp. em Tecnologia 
Ambiental (UFMG), MBA em 
Gerenciamento de Projetos 
(FGV); CREA 14788/D – DF; 

CTF: 2075146 

Diretor Presidente 

 

Michael Goulart 

Biólogo, Mestre em Ecologia, 

Conservação e Manejo de 

Vida Silvestre; CRBio 

037.046/4-D; CTF: 1619002 

Diretoria Técnica 

 

Raquel Alves 
Medeiros 

Engenheira Ambiental e de 

Segurança do Trabalho; CREA 

16.987/D-DF; CTF: 3974519 

Gerência de 
Projetos 

 

Marília Lopes 
da Rocha 

Oceanógrafa, Msc. em 
Sistemas Costeiros e 

Oceânicos, Dra. em Gestão 
Marinha e Costeira; 

AOCEANO:2433; CTF 
5534203 

Coordenação de 
Projetos  

Raiane Francy 
Costa Machado 

Silva 

Geóloga, Mestre em 
Geociências Aplicadas com 

foco em Geoprocessamento 
e Análise Ambiental, CREA: 
29176 D-DF, CTF: 5130716 

Geoprocessamento 

 

Gabriela Silva 
Ferreira 

Geóloga e Cientista Política; 
CREA 30670/D-DF; CTF: 

7956644 
Projetos 

 

Cristiane Rubini 
Dutra 

Geóloga; Mestre em Geologia 
Exploratória; Especialista em 

Sistemas Minero-
Metalúrgicos; CREA: 90519-

D/PR; CTF: 5224068 

Coordenação do 
Meio Físico 

 

Rafael Cunha 
Pontes 

Biólogo, Mestre e Doutor em 
Zoologia com ênfase em 

herpetofauna (UFRJ); CRBio 
71982/02D; CTF 1943070 

Coordenação do 
Meio Biótico - 

Fauna  

Renato Nassau 
Lôbo 

Engenheiro Florestal, Mestre; 
CREA: 17071/D-DF; 

CTF:4887825 

Coordenação do 
Meio Biótico - Flora 

 

Luciano 
Emmert 

Engenheiro Florestal, Mestre, 
CREA: 14200-D/DF; CTF: 
2471069; CTDAM:4074 

Coordenação do 
Meio Biótico - Flora  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO IDENTIFICAÇÃO PÁG. 3 
 

PROFISSIONAL 
FORMAÇÃO/REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ATUAÇÃO 

ASSINATURA 

Fábio Resende 
Rodrigues 

Geógrafo; Pós graduado em 
Gestão Pública; CREA 

20.329/D-DF; CTF: 4102644 

Coordenação de 
Socioeconomia 

 

João Thadeu de 
Menezes 

Oceanógrafo, Doutorado em 
Geologia Marinha; 

AOCEANO: 782; CTF: 282673 

Coordenação de 
Modelagens 

 

Sâmara dos 
Reis 

Arqueóloga, CTF: 5586713; 
CTDAM: 8512 

Coordenação de 
Patrimônio 
Histórico, 

Arqueológico e 
Cultural 
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2.4 ANEXOS

Os anexos deste Capítulo são apresentados no item 2 do Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo:

ANEXO I - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

ANEXO II - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF)
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3. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

Durante a fase de elaboração do Projeto Conceitual da UTE Barra do Furado e demais 

estruturas associadas - gasoduto, linha de transmissão e dutos submarinos - foram 

desenvolvidos estudos de alternativas locacionais e tecnológicas com o objetivo de se 

avaliar potenciais áreas para implantação do empreendimento - sob os pontos de vista 

técnico, social, ambiental e econômico - e apresentar um panorama geral dos efeitos a 

serem produzidos por sua instalação e operação e, mais do que isso, os efeitos que 

determinada escolha tecnológica pode gerar tanto no meio ambiente local e regional 

quanto nas populações residentes nas áreas próximas à construção. 

Além disso, foram avaliados os impactos negativos e positivos da sua não implantação, 

considerando o contexto no qual a UTE Barra do Furado se insere, isto é, de necessidade 

de reforço no sistema energético do submercado Sudeste/Centro-Oeste, pertencente ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN). 

O presente capítulo tem, portanto, o intuito de apresentar todas as alternativas 

locacionais e tecnológicas consideradas, além da abordagem metodológica utilizada na 

ponderação dos aspectos técnicos, socioambientais e econômicos para a avaliação dos 

diferentes cenários considerados para a implantação da UTE. Para isso, foram realizados 

levantamentos bibliográficos de estudos ambientais realizados na região de interesse, 

consultas a dados públicos e legislações governamentais, análise de cenários econômicos 

e logísticos, dentre outras ações. 

Assim, para cada alternativa locacional serão apresentados os potenciais impactos 

gerados sobre os ecossistemas e populações de suas áreas de influência, tanto na fase de 

implantação quanto na fase de operação da planta. Já para as alternativas tecnológicas, o 

foco será dado nas diferentes técnicas de construção, funcionamento e manutenção de 

uma usina termelétrica, tendo como ponto focal a maior eficiência, o menor custo e o 

maior benefício socioambiental e econômico. 

O Mapa 1 a seguir apresenta todas as alternativas locacionais que foram consideradas 

para a planta da Usina Termelétrica e demais estruturas associadas – gasoduto, linha de 

transmissão e dutos. Nos tópicos seguintes cada uma das alternativas consideradas será 

detalhada, de modo a se optar por aquela mais bem avaliada.
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Mapa 1. Alternativas locacionais consideradas para a UTE e demais estruturas associadas 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022



!H

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
!!

!!
!!

!!
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
!!

!R

!R

!?

!R

!

!

!

!

!

!

!

BR-356

BR-1
01

RJ-208

R
J

-2
1

6

RJ-178

RJ-216

RJ-196

RJ-208

R
J

-2
3

6

R
J

-1
8

0

RJ-196

Quissamã

Farol de
São Tomé

GASCAV

PE da
Lagoa do

Açu

REVIS
da Lagoa

PARNA Restinga
de Jurubatiba

APA Lagoa
da Ribeira

APA
Canal

Campos-Macaé

APA do
Salgado

RPPN
Fazenda
CaruaraAPA Waldeir

Golçalves -
Serra do Itaóca

Parque Natural
Municipal dos

Terraços Marinhos

APA do
Lagamar

Barra do
Furado

Campos dos
Goytacazes

Distrito
De Tócos

Goiaba
/ Tócos

Marcelo
/ Tócos

Bairro Uraraí
/ Brilhante

Ururaí - I

250.000

250.000

265.000

265.000

280.000

280.000

7.5
55

.00
0

7.5
55

.00
0

7.5
70

.00
0

7.5
70

.00
0

7.5
85

.00
0

7.5
85

.00
0

Folha A2
Raiane Machado

Geóloga
CREA: 29.176/D-DF

Projeto

Tema

Escala

Data

Responsável Técnico Produto

1:115.000

Base Cartográfica Contínua do Brasil (1:250.000) IBGE Geociências, 2019; Sítios
Arqueológicos: IPHAN, 2021; Unidades de Conservação: MMA, 2021 e INEA, 2021;
Infraestrutura Planejada/Existente: EPE, 2022; World Ocean Base
fornecida pela galeria Basemap do ArcGis 10 (ESRI).                

Fonte

!H Sedes Municipais

!R Gascav

Curso d'água

Massa d'água

Infraestrutura Existente/Planejada

LTs - Expansão Planejada

Gasoduto Existente

Dutos de escoamento

Trecho Rodoviário

Jurisdicao, Revestimento

Federal, Pavimentado

Estadual/Distrital, Pavimentado

Municipal/Leito Natural

Dutos

!R Alternativa 01

!R Alternativa 02

Alternativa 03 (Escolhida)

Gasoduto

Alternativa A

Alternativa B (Escolhida)

Linha de Transmissão
!! !! !! Alternativa 01
!! !! !! Alternativa 02 (Escolhida)

Usina Termelétrica

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3 - Escolhida

Unidades de Conservação

Proteção Integral

Uso Sustentável

Legenda

Parâmetros Cartográficos

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: -39º
Fuso: 24 S

0 2,5 5 7,5
km

Empreendedor/Cliente Execução

Fevereiro/2022

Alternativas Locacionais

Licenciamento Ambiental da Usina Termelétrica Barra do Furado

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

ES

RJ

MG

SP

Localização Estadual

Localização no Município

Oceano 
AtlânticoLagoa Feia

Canal dasFlechas

Rio Iguaçu



 
                                                       

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS PÁG. 3 
 

3.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DA UTE 

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (2020), a matriz elétrica brasileira é 

bastante dependente da geração de energia por parte das usinas hidrelétricas, 

correspondendo a 65,2% de toda geração elétrica no país. Essa dependência da fonte 

hidrelétrica tem ocasionado riscos à nossa matriz energética, já que tal fonte é 

intrinsecamente dependente de variações climatológicas. Outro aspecto igualmente 

importante refere-se aos locais onde os grandes projetos de geração estão instalados, em 

geral em grandes bacias hidrográficas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, distantes 

dos principais centros industriais. Isto ocasiona o aumento da demanda de instalação de 

sistemas de transmissão robustos e ampliação do Sistema Interligado Nacional (SIN).  

Assim, com vistas a otimizar o sistema elétrico brasileiro, isto é, diversificar as suas fontes 

de geração de modo a minimizar os riscos de racionamentos e apagões, a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) motivou os Leilões de Energia Nova voltados para a 

contratação de novos empreendimentos de geração de energia para o Sistema Interligado 

Nacional (SIN). Dentre estes empreendimentos, a construção e instalação de usinas 

termelétricas constitui uma opção importante para a geração de energia, pois, tais usinas 

possuem a possibilidade de serem construídas próximas aos centros de carga e 

independem das variações climatológicas, conseguindo assim compensar as variações 

sazonais da geração das usinas hidrelétricas. 

No Brasil, a região Sudeste (SE) possui a maior potência de geração total de energia 

termelétrica (41,9%), tendo a maior concentração desse tipo de usina do país. Isso ocorre, 

pois, a região abriga a maior concentração demográfica do país e, consequentemente, o 

maior número de atividades econômicas desenvolvidas. Essa característica torna 

imprescindível uma maior capacidade de geração para atender tamanha procura por 

energia nesta região (LEAL et al., 2020). A construção e a implantação da UTE Barra do 

Furado tem, portanto, o objetivo principal de suprir a demanda de energia do sistema 

interligado do Submercado Sudeste/Centro-Oeste, que possui projeções de crescimento 

significativas para o quinquênio de 2021-2025 (ONS, 2021). 

Embora se configure como excelente alternativa à otimização elétrica do país, é 

necessário levar em consideração que empreendimentos termelétricos com a 

configuração e o porte pretendido pela UTE Barra do Furado exigem requisitos básicos 

para a sua escolha locacional, tais como: disponibilidade de fonte de combustível e água 

em grandes volumes; proximidade com a infraestrutura de transmissão elétrica do 

sistema nacional e; malha viária compatível com as necessidades de movimentação de 

pessoal e equipamentos. Outras questões de cunho socioambiental, que podem ser 

impeditivos ou restritivos para a viabilidade do projeto, também devem ser considerados. 

Atualmente, o Rio de Janeiro conta com diversos projetos de geração termelétrica que 

foram incentivados principalmente no contexto do Programa Prioritário de Termelétricas 
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(PPT), lançado pelo Decreto nº 3.371 de 2000, como resposta ao crescente risco de 

racionamento de energia elétrica enfrentado no país. Em decorrência disto, o estado 

aperfeiçoou, com o passar dos anos, outras condições fundamentais que são compatíveis 

com a instalação desse tipo de empreendimento, como: malha viária consolidada, 

mercado sólido e, principalmente, a disponibilidade de combustível pela alta produção de 

óleo e gás fomentado pela exploração da Bacia de Campos. Além de apresentar 

características naturais, como a disponibilidade de recursos hídricos, que é um fator 

limitante em se tratando de Usinas Termelétricas. Neste contexto, a escolha, em escala 

regional, pelo estado do Rio de Janeiro para a possível instalação da UTE Barra do Furado, 

configura-se como a mais adequada pois, além de atender os requisitos básicos listados 

acima para a instalação deste tipo de empreendimento, também possui um importante 

histórico de desenvolvimento do setor energético do país. 

Vale dizer que a extração de óleo e gás gera benefícios, tais como a criação de 

infraestruturas acessórias para a distribuição desses produtos, a exemplo de gasodutos, 

oleodutos, linhas de transmissão e subestações do sistema elétrico nacional. Estas 

vantagens favoreceram a alocação de projetos no estado, especialmente na Região Norte 

Fluminense (NF). A região compreende 22% da área estadual total e é formada por nove 

municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, 

Macaé, Quissamã, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana e São Fidélis. 

O modelo de desenvolvimento encontrado na região litorânea do Norte Fluminense conta 

com a presença de grandes empresas associadas à cadeia produtiva de petróleo e gás. 

Além da existência de jazidas petrolíferas que exigem a presença de unidades produtoras, 

de armazenamento e de distribuição, como os terminais e complexos portuários, muitos 

dos municípios da região oferecem incentivos fiscais para a instalação de indústrias. De 

forma secundária, também podem ser citadas as atividades produtivas de cerâmica 

vermelha, fruticultura, setor sucroalcooleiro e geração de energia termoelétrica (INEA, 

2020).  

Outra vantagem dessa região está relacionada aos aspectos ambientais, visto que é 

formada por extensas áreas antropizadas, riqueza de recursos hídricos e por ser formada 

por planícies litorâneas que estão sujeitas a ventos constantes capazes de propiciar uma 

boa dispersão atmosférica dos efluentes a serem gerados pela operação da UTE, 

conforme constatado no levantamento de dados realizado para compor o Cap. 6.1 de 

Diagnóstico Ambiental deste EIA/RIMA. 

Em escala local, considerando os municípios pertencentes ao NF, destacam-se como as 

melhores opções à instalação da UTE Barra do Furado os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, visto que são locais com fortes incentivos a industrialização e por 

preencherem os requisitos mais essenciais para a instalação desse tipo de 

empreendimento, tais como: 
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• Disponibilidade de Água: águas superficiais, subterrâneas, interiores e marítimas. 

• Disponibilidade de malha viária consolidada: presença de diversas rodovias 

estaduais como, RJ-216, RJ-208, RJ-238, RJ-180, RJ-196, RJ-178, dentre outras, que 

facilitariam toda a logística do empreendimento. 

• Suprimento de combustível: devido à proximidade com a Bacia de Campos e 

estruturas de fornecimento de gás natural, como o gasoduto da GASCAV. 

• Proximidade com os centros de demanda do submercado Sudeste/Centro-

Oeste: aumentando a autossuficiência energética desse submercado. 

• Presença de outros complexos industriais e de energia na região: Porto do Açu, 

Oleodutos (SPOT), UTE Porto do Açu II, Linha de Transmissão 500 kV Açu-Campos 

2, Gasoduto de Goytacazes (GASOG), UTE Novo Tempo, etc. 

• Possibilidade de conexão com a rede de transmissão de energia elétrica: 

pertencente ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

• Incentivos governamentais: para a expansão energética e desenvolvimento 

industrial. 

Dessa forma, tendo como base os dois municípios, para a escolha do melhor terreno em 

que a UTE Barra do Furado será alocada foram considerados critérios técnicos e 

socioambientais com ênfase na maximização de impactos positivos e mitigação de 

impactos negativos a serem gerados pela implantação e operação da usina, conforme 

metodologia descrita no subtópico a seguir. 
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3.1.1 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DA UTE 

A partir da aplicação da metodologia anteriormente descrita, cujo objetivo é o de analisar 

comparativamente as distintas alternativas, tendo como foco a avaliação qualitativa e 

quantitativa dos efeitos causados pela escolha de um ou outro cenário, chegou-se a três 

possíveis alternativas locacionais para a UTE Barra Do Furado. Dentre essas alternativas 

que serão detalhadas, encontra-se aquela melhor avaliada, bem como a alternativa que 

considera a não implementação do empreendimento. 

É preciso destacar que, devido às propriedades intrínsecas da região e proximidade das 

alternativas, algumas características são compartilhadas por todas elas, tais como: nível 

de antropização dos terrenos, proximidade com o mar, localização no bioma da Mata 

Atlântica, inexistência de cavidades naturais, dentre outras.  

3.1.1.1 Alternativa 1 

O terreno denominado como Alternativa 1, encontra-se no município de Campos dos 

Goytacazes, sendo a opção mais próxima à comunidade de Farol de São Tomé. Essa 

localização apresenta como pontos positivos: (I) a proximidade com o mar, que se 

caracteriza como a melhor opção para a captação de água (devido à sua abundância) e 

descarte de efluentes (fator de depuração do mar); (II) proximidade com o gasoduto da 

GASCAV e com a área de implantação da subestação de Campos II; (III) distância do Parque 

Nacional Restinga de Jurubatiba (~ 21km). 

Já com relação aos pontos negativos para a escolha dessa alternativa, podem-se destacar: 

(I) a necessidade de abertura de vias para o acesso de caminhões e pessoal ao terreno, 

aumentando os impactos no solo; (II) interferência na principal estrada de acesso (Avenida 

Olavo Saldanha) para a comunidade de Farol de São Tomé durante a construção da planta, 

interferindo tanto no deslocamento da população quanto na logística de abastecimento 

local; (III) necessidade de reforço da principal estrada que dá acesso à área, já que essa 

apresenta trechos não-asfaltados e que podem ser afetados com o deslocamento de 

caminhões e equipamentos pesados; (IV) interferência em APPs (áreas de preservação 

permanente) pelas estruturas do gasoduto e da linha de transmissão. Outras 

desvantagens são: a necessidade de aquisição do terreno pelo empreendedor, 

interferência em Mata Atlântica e a proximidade com a Área de Proteção Ambiental do 

Lagamar (< 3km), com o Parque Estadual Lagoa do Açu (~ 8km) e com a comunidade de 

Farol de São Tomé. O Mapa 2 apresenta a localização de todas as alternativas locacionais 

de terreno consideradas nesta análise, sendo que a Alternativa 1 é a de coloração azul.
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Mapa 2. Localização dos terrenos considerados para a UTE Barra do Furado 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022
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3.1.1.2 Alternativa 2 

A parcela nomeada como Alternativa 2, por sua vez, localiza-se no município de Quissamã, 

na parte mais ao sul da Lagoa Feia. Como aspectos positivos destacam-se: (I) proximidade 

com a rodovia RJ-196, que facilita a logística e deslocamento de pessoal e equipamentos; 

(II) possibilidade de uso do mar como recurso hídrico para captação de água e descarte de 

efluentes; (III) maior distância de comunidades populacionais. 

Já com relação as desvantagens dessa alternativa, salientam-se: (I) a presença de 

fragmentos preservados de restinga; (II) interferência em Mata Atlântica, (III) presença da 

Lagoa do Carrinho dentro do terreno que apresenta em seu entorno Área de Preservação 

Permanente , dificultando o acesso ao mar e a instalação dos dutos submarinos; (IV) maior 

proximidade com o Parque Nacional Restinga de Jurubatiba (<3km), intensificando as 

prováveis interferências nessa unidade de conservação; (V) necessidade de abertura de 

acessos que interliguem a RJ-196 com o terreno, além da exigência de drenagem do 

terreno para abertura desses acessos visto que todo perímetro do terreno próximo a essa 

rodovia é alagado. O Mapa 2 acima apresenta a localização do terreno considerado como 

Alternativa 2 (em amarelo). 

3.1.1.3 Alternativa 3 

O terreno intitulado como Alternativa 3 encontra-se no limite entre os municípios de 

Campos dos Goytacazes e Quissamã, próximo a comunidade de Barra do Furado. Assim 

como as alternativas 1 e 2, situa-se próximo a zona costeira tendo o mar como seu 

principal recurso hídrico, não sendo necessário, portanto, a captação de água e o descarte 

de efluentes em águas superficiais utilizadas diretamente pela população local. 

A presença da rodovia estadual RJ-196 é outra grande vantagem desse terreno, pois além 

de ter capacidade de suporte para o trânsito de equipamentos e pessoal, a rodovia cruza 

o meio da área de inserção da UTE, facilitando a logística do projeto e minimizando a 

necessidade de abertura de vias de acesso ao local e seus consequentes impactos no solo 

local 

O sítio e, mais especificamente, o duto submarino para descarte de efluentes encontram-

se distantes do Parque Nacional Restinga de Jurubatiba (15, 19 km), da Área de Proteção 

Ambiental do Lagamar (~7km) e do Parque Estadual Lagoa do Açu (~ 10 km). Reduzindo 

significativamente os possíveis impactos gerados pelo descarte dos efluentes e pela 

emissão de gases pela planta em operação. 

Com relação a essa alternativa, é preciso destacar ainda o histórico do terreno que obteve 

do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), a Licença de Instalação Nº IN003003, no ano de 

2010, para a implantação de um estaleiro. Isto posto, confirma-se o potencial e a 

compatibilidade do terreno para a implantação de empreendimentos do porte da UTE, 

tendo ainda a não necessidade de aquisição do terreno como mais uma benesse. 
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Em contrapartida, no que diz respeito as desvantagens, podem se destacar: (I) o aumento 

no tráfego da rodovia estadual RJ-196; (II) proximidade com a comunidade de Barra do 

Furado; (III) interferência em APP pelo duto submarino e (IV) Interferência em Mata 

Atlântica. Contudo, vale ressaltar que dentre as alternativas consideradas essa é a que 

apresenta menor interferência. O Mapa 2 anteriormente apresentado apresenta a 

localização do terreno da Alternativa 3 (em vermelho). 

3.1.1.4 Alternativa 4 – Não Implantação do Empreendimento 

A não implantação do empreendimento é outra alternativa que deve ser considerada, 

conforme disposto da Resolução CONAMA nº 01/1986. Nesse cenário, é provável que se 

mantenham as condições atualmente observadas na área, mantendo inclusive o ritmo de 

sua evolução. 

Assim, como pontos positivos a esse cenário podem ser elencados: (I) a não geração de 

novos impactos ambientais - como emissão de efluentes, dispersão de poluentes no ar; 

supressão vegetal, etc.; (II) não perturbação no cotidiano das populações presentes na 

área de influência do empreendimento; (III) não interferência na malha viária local.  

Por outro lado, embora a instalação do empreendimento de certo não representará de 

forma independente a solução para os atuais problemas socioambientais na área local, 

poderá gerar diversos aspectos positivos com relação a essa temática. Nesse sentido, caso 

a UTE Barra do Furado não seja implantada, deixarão de ocorrer importantes impactos 

positivos, tais como aumento de empregos diretos e indiretos na região, melhoria da 

qualificação da mão de obra local devido aos treinamentos promovidos pelo próprio 

empreendedor; aumento da arrecadação de tributos, fortalecendo a industrialização 

local; e, principalmente, diversificação da economia dos municípios, diminuindo a 

dependência do setor petrolífero e dos royalties recebidos. 

Além disso, em uma escala mais macro, a não implantação do empreendimento implicaria 

na manutenção da situação energética do Brasil, com maior dependência da energia 

oriunda de fontes que são intrinsecamente condicionadas as variações climatológicas. 

Diante disso, a implantação do empreendimento possibilitaria, além do fornecimento de 

energia para o submercado Sudeste/Centro-oeste, a diversificação das fontes geradores 

de energia elétrica e a redução das ocorrências de apagões e racionamentos. 
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3.1.2 ESCOLHA DA ALTERNATIVA LOCACIONAL 

A partir da descrição das alternativas locacionais levantadas para a instalação da UTE Barra 

do Furado, verifica-se que todos os terrenos possuem aspectos socioambientais similares, 

tais como a inexistência de cavidades naturais, terrenos planos, bastante antropizados, 

proximidade com o mar, dentre outros.  

Desse modo, para a realização da análise comparativa entre as diferentes alternativas 

locacionais, outros aspectos e critérios mais distintos e particulares dos terrenos foram 

analisados e ponderados, conforme metodologia descrita no item a seguir.  

3.1.2.1 Metodologia 

A metodologia escolhida para a análise comparativa das distintas alternativas de terreno 

teve como foco a avaliação qualitativa e quantitativa dos diferentes efeitos causados pela 

escolha de um ou outro cenário. Dessa maneira, para cada alternativa levantada, os 

seguintes aspectos foram considerados: 

• Ambiental: tem por objetivo identificar todas as restrições ou aspectos ambientais 

de maior fragilidade frente à implantação e a operação do empreendimento do 

projeto. Assim, na análise ambiental, foram considerados os seguintes indicadores:  

o Interferência com Unidades de Conservação;  

o Interferência na vegetação Mata Atlântica; 

o Interferência em Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade; 

o Interceptação de rotas de aves migratórias;  

o Inserção em áreas de ocorrência e de importância para reprodução de aves 

migratórias;  

o Presença de corpo hídrico no terreno; e 

o Interferência em Restinga.  

• Social: a análise desse aspecto é fundamental para quantificar a extensão dos 

impactos e benefícios gerados a população vizinha ao empreendimento, 

permitindo assim, ações mais direcionadas e eficazes. Por isso, os indicadores 

sociais considerados foram: 

o Interferência nas comunidades locais; 

o Interferência com terras indígenas e comunidades quilombolas;  

o Interferência em vias importantes de deslocamento da população local; e 

o Interferência em sítios arqueológicos. 

• Logístico/Econômico: esse aspecto tem como finalidade a análise de todo o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos da UTE, isto é, todo o fluxo de produtos, 

serviços, insumos e mão-de-obra necessários para a implantação e operação do 

empreendimento, de modo a verificar a viabilidade econômica e logística do 

projeto. As variáveis consideradas foram: 
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o Falta de Integridade e Incapacidade de Suporte das estradas a serem 

percorridas; 

o Necessidade de ampliação ou implantação de novas estruturas de 

movimentação de carga; e 

o Aquisição de Terreno de Proprietário Particular.  

Para cada aspecto citado acima atribuiu-se um peso, e cada indicador recebeu uma 

pontuação. Para tanto, optou-se pela aplicação do Método Booleano, isto é, uma nota foi 

atribuída a cada indicador a partir da existência ou não de uma interferência e de seu nível 

de complexidade. Por exemplo, se há uma interferência ambiental, então, sim = 1 e não = 

0.  

As notas atribuídas a cada indicador foram somadas e ponderadas a partir da definição de 

pesos relativos em razão da importância dos aspectos analisados. Os pesos foram 

definidos considerando os seguintes critérios: 

• Ambiental: por se tratar do objeto principal do escopo do Licenciamento 

Ambiental, foi atribuída a esse aspecto importância relativa de 0,4 (40%) em relação 

ao total de aspectos analisados; 

• Social: essa perspectiva foi considerada como de média a baixa importância relativa 

por não terem sido identificadas interferências graves dessa temática nas 

alternativas analisadas, por isso, o peso atribuído foi de 0,25 (25%) em relação ao 

total dos demais aspectos; e 

• Logístico/Econômico: os indicadores elencados dentro dos aspectos 

logísticos/econômicos também são determinantes à viabilidade do 

empreendimento, por isso foi atribuída à importância relativa de 0,35 (35%). 

O Quadro 1 a seguir apresenta os critérios de classificação e as notas atribuídas a cada um 

dos indicadores criados a partir de cada uma das perspectivas descritas acima. Dessa 

maneira, foi possível determinar uma nota para cada um dos indicadores, atribuindo 

valores de 0 (zero) ou 1 (um) de acordo com a descrição qualitativa associada a ele. 
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Quadro 1. Critérios e aspectos analisados e considerados na tomada de decisão 

Aspectos Analisados Resposta 1 Nota Resposta 2 Nota Justificativa 

Ambiental (peso 0,4) 

Interferência com 

Unidades de 

Conservação 

Sim 1 Não 0 

Analisar a interferência 

direta em Unidades de 

Conservação, que por 

consequência afetaria a flora 

e fauna da área. 

Interferência na 

vegetação Mata 

Atlântica 

Sim 1 Não 0 

Analisar a interferência e, 

mais especificamente, a 

necessidade de corte, 

supressão e/ou exploração 

da vegetação de Mata 

Atlântica. 

Interferência em Áreas 

Prioritárias para a 

Conservação da 

Biodiversidade 

Sim 1 Não 0 

Analisar a interferência da 

UTE e demais estruturas em 

Áreas Prioritárias para a 

conservação da 

Biodiversidade. 

Interferência em rotas 

de aves migratórias 
Sim 1 Não 0 

Avaliar a interferência da 

operação da UTE em rotas de 

aves migratórias, isto é, se 

prejudicará o trânsito dessas 

espécies. 

Inserção em áreas de 

ocorrência e de 

importância para 

reprodução de aves 

migratórias 

Sim 1 Não 0 

Verificar se a UTE e demais 

estruturas afetarão os locais 

priorizados para a 

reprodução de aves 

migratórias, de modo a 

prejudicar o ciclo 

reprodutivo da espécie. 

Presença de corpo 

hídrico no terreno 
Sim 1 Não 0 

Averiguar a existência de 

corpos hídricos como lagos e 

rios dentro da área do 

terreno. Deve ser 

considerado os corpos 

hídricos perenes e não 

aqueles formados em 

períodos de chuva apenas. 

Interferência em 

fragmentos de restinga 

preservados 

Sim 1 Não 0 

Apontar a existência ou não 

de interferência com 

fragmentos de Restinga, 

avaliando a relevância dessa 

interferência a partir do 

estágio de conservação dos 

fragmentos interferidos. 

 



 
                                                       

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS PÁG. 13 
 

Social e Fundiário (peso 0,25) 

Interferência nas 

comunidades locais 
Sim 1 Não 0 

O indicador objetiva analisar 

a proximidade de 

comunidades, visando 

estimar impactos negativos, 

bem como seus benefícios 

para a população da região. 

Interferência com 

terras indígenas e 

comunidades 

quilombolas 

Sim 1 Não 0 

Analisar a interferência da 

UTE e demais estruturas em 

áreas ocupadas por 

comunidades quilombolas e 

terras indígenas. 

Interferência em vias 

importantes de 

deslocamento da 

população local 

Sim 1 Não 0 

Identificar se a alternativa irá 

alterar ou não o uso de vias 

importantes para a 

população local, causando 

mudanças no cotidiano da 

população e no 

abastecimento das 

comunidades. 

Interferência em sítios 

arqueológicos 
Sim 1 Não 0 

Avaliar a interferência do 

empreendimento em sítios 

arqueológicos de modo a 

avaliar a intensidade dos 

impactos a serem gerados. 

Aspectos Analisados Resposta 1 Nota Resposta 2 Nota Justificativa 

Logístico/Econômico (peso 0,35) 

Falta de Integridade e 

Incapacidade de 

Suporte das estradas a 

serem percorridas 

Sim  1 Não 0 

Avaliar se as estradas que 

dão acesso ao terreno do 

empreendimento estão em 

condições adequadas e 

possuem a capacidade 

necessária para aguentar a 

carga que será transportada 

para a construção da UTE. 

Necessidade de 

ampliação ou 

implantação de novas 

estruturas de 

movimentação de 

carga;  

Sim 1 Não 0 

Examinar se será necessário 

a ampliação ou a abertura de 

novos acessos para a área do 

terreno. Identificando assim 

a necessidade de 

interferência no ambiente 

local. 

Aquisição de terreno 

de proprietário 

particular 

Sim 1 Não 0 

Analisar a exigência de 

compra de terreno de 

proprietário particular. 
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Quadro 2. Resultados das análises dos aspectos e indicadores analisados na comparação das três 
Alternativa Locacionais 

Ambiental (peso 0,4) 

Aspectos Analisados Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 3 

(Escolhida) 

Interferência com Unidades de Conservação 0 0 0 

Interferência na vegetação Mata Atlântica 0 1 1 

Interferência em Áreas Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade 

1 1 1 

Interferência em rotas de aves migratórias 0 1 0 

Inserção em áreas de ocorrência e de importância 
para reprodução de aves migratórias; 

1 1 1 

Presença de corpo hídrico no terreno 1 1 1 

Interferência em Restinga 0 1 0 

Parcial 1,2 2,4 1,6 

Social (peso 0,25) 

Aspectos Analisados Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 3 

(Escolhida) 

Interferência nas comunidades locais 0 0 0 

Interferência com terras indígenas e comunidades 
quilombolas 

0 0 0 

Interferência em vias importantes de deslocamento 
da população local 

1 0 1 

Interferência em sítios arqueológicos 0 0 0 

Parcial 0,25 0 0,25 

Logístico/Econômico (peso 0,35) 

Aspectos Analisados Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 3 

(Escolhida) 

Falta de Integridade e Incapacidade de Suporte das 
estradas a serem percorridas 

1 1 0 

Necessidade de ampliação ou implantação de novas 
estruturas de movimentação de carga;  

1 1 0 

Aquisição de terreno de proprietário particular 1 1 0 

Parcial 1,05 1,05 0 

TOTAL 2,5 3,45 1,85 

A partir da análise do quadro comparativo e das descrições realizadas das alternativas 

locacionais, conclui-se que a melhor alternativa, visando a menor interferência 

socioambiental e a melhor viabilidade logístico-econômico para a instalação da UTE Barra 

do Furado é aquela que obteve a menor nota, ou seja, menor peso de interferência. 

Portanto, conclui-se que a melhor alternativa é a Alternativa nº 3 (Quadro 2).  
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3.2 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DAS ESTRUTURAS ACESSÓRIAS 

As informações descritas a seguir são baseadas também no Estudo de Viabilidade Técnica 

e Econômica do empreendimento elaborado pela equipe de engenharia da Promon e 

apresentado na íntegra no Anexo I deste documento. 

3.2.1 LINHA DE TRANSMISSÃO E GASODUTO 

A proximidade com a Bacia de Campos e, consequentemente, com as infraestruturas 

associadas para o transporte do óleo e gás constitui uma vantagem estratégica para o 

empreendimento, visto que o fornecimento de gás natural se dará por meio da conexão 

com gasodutos já existentes e próximos do terreno.  

Dentre as estruturas de gasodutos já existentes, a conexão com o gasoduto GASCAV foi a 

considerada mais viável, visto que sua distância com o terreno é de aproximadamente 

50km. Considerou-se a possibilidade de construção de um gasoduto até a UPGN Cabiúnas, 

porém, o comprimento do duto entre os dois locais seria em torno de 80 a 100km, o que 

aumentaria os custos do projeto e os impactos socioambientais. Outras opções de 

gasoduto na região são de gás não tratado ou gasoduto que não apresenta capacidade de 

atendimento da UTE. 

Além disso, no Estudo de Viabilidade foi avaliada a possibilidade de utilização de gás pela 

utilização de um navio FSRU (Floating, Storagem and Regasification Unit). Para tanto, foram 

consideradas duas opções: a construção de um píer com quebra-mar na porção marítima 

da plataforma rasa de Barra do Furado ou a atracação em alto mar com conexão ao 

gasoduto no fundo do mar por “Soft Yoke” Submerso. Os detalhes acerca de ambas as 

opções são descritos no Anexo I.  

Após análise dessas alternativas, concluiu-se que a opção pelo terminal de regaseificação 

iria gerar maior impacto na zona costeira de Barra do Furado em comparação à utilização 

de uma fonte de gás terrestre. Dessa forma, optou-se pelo fornecimento de gás da UTE 

por meio de um de um tie-in com o gasoduto da GASCAV, localizado a aproximadamente 

40km do terreno (Mapa 3).  

Após esta definição, foram estudadas alternativas para o traçado do gasoduto com o 

objetivo de minimizar os impactos socioambientais. Dessa forma, a Alternativa A buscou, 

tanto quanto possível, seguir o traçado da estrada RJ-196, saindo da área do terreno, e 

posteriormente, a RJ-208 até próximo à comunidade de Tocos, quando corta a área em 

linha reta até depois da comunidade de Coqueiros e volta a seguir o traçado da RJ-208 até 

o gasoduto GASCAV, após a comunidade de Uruaí. O comprimento dessa alternativa foi 

estimado em 50 km. 
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A Alternativa B, com cerca de 44 km de extensão, por sua vez, focou em um traçado mais 

reto, buscando diminuir a quantidade de curvas do traçado e mantendo maior distância 

das comunidades, visando minimizar os impactos sociais.  

No caso da interligação da planta ao Sistema Elétrico, essa será realizada por meio da 

subestação Campos II (que não faz parte deste licenciamento), localizada a cerca de 35 km 

do sítio do empreendimento. A Linha de Transmissão terá tensão de 500 kV. Assim como 

as alternativas de traçado do gasoduto, para a linha de transmissão também buscou-se 

minimizar os impactos socioambientais a serem gerados pela sua implantação. Contudo, 

havia uma certa rigidez locacional a ser considerada devido a localização da futura 

Subestação Campos II, por se tratar de um empreendimento a ser licenciado por outro 

empreendedor. 

Conforme pode ser visualizado no Mapa 4, a Alternativa 1 considerou a primeira opção de 

locação da Subestação de Campos II, a oeste da rodovia RJ-208. Tal alternativa possui um 

traçado mais retilíneo e comprimento de 36.3 km. Esse traçado cruza o Canal das Flechas 

em sentido diagonal, interceptando uma área superior a 350 metros em linha reta. A 

Alternativa 2, por outro lado, considerou a segunda opção de locação da Subestação de 

Campos II, a leste da rodovia RJ-208 e a sul da RJ-338.  

A partir da análise das alternativas do gasoduto e da linha de transmissão e optando pelas 

melhores alternativas econômicas e com os menores impactos ambientais, destacaram-se 

como as melhores opções a Alternativa B do gasoduto e a Alternativa 2 da linha de 

transmissão. A escolha por essas alternativas levou em consideração: (I) a instalação da 

subestação de Campos II na sua segunda opção, ou seja, a leste da rodovia RJ-208 e a sul 

da RJ-338; (II) a possibilidade de combinar os traçados e, consequentemente, a faixa de 

servidão dessas estruturas, o que diminui a área de supressão vegetal e os 

consequentemente os impactos a serem gerados; (III) possuírem o menor comprimento 

de traçado dentre as alternativas e (IV) o maior distanciamento das comunidades. 
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Mapa 3. Localização das alternativas de traçado consideradas para o Gasoduto 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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Mapa 4. Alternativas de traçados consideradas para a Linha de Transmissão 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022



!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
!!

!!
!!

!!
!!

!!
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
!!

!!

#*d

!

!

!

!

!

BR-1
01

RJ-216

RJ-208

R
J

-2
3

6

RJ-196

R
J-2

1
6

RJ-196

RJ-196

Barra do
Furado

Distrito
De Tócos

Goiaba
/ Tócos

Marcelo
/ Tócos

SE Campos II

256.000

256.000

264.000

264.000

272.000

272.000

280.000

280.000

7
.5

6
0

.0
0

0

7
.5

6
0

.0
0

0

7
.5

6
8

.0
0

0

7
.5

6
8

.0
0

0

7
.5

7
6

.0
0

0

7
.5

7
6

.0
0

0

7
.5

8
4

.0
0

0

7
.5

8
4

.0
0

0

Folha A2
Raiane Machado

Geóloga
CREA: 29.176/D-DF

Projeto

Tema

Escala

Data

Responsável Técnico Produto

1:85.000

Base Cartográfica Contínua do Brasil (1:250.000) IBGE Geociências, 2019; Sistema Elétrico 
Planejado: EPE, 2022; World Ocean Base fornecida pela galeria Basemap do ArcGIS 10 (ESRI).

Fonte

#*d Subestação

!! Comunidades

Curso d'água

Linhas de Transmissão - Expansão Planejada
Massa d'água

UTE Barra do Furado

Trecho Rodoviário

Jurisdicao, Revestimento

Federal, Pavimentado

Estadual/Distrital, Pavimentado

Municipal/Leito Natural

Linha de Transmissão
!! !! !! Alternativa 01
!! !! !! Alternativa 02 (Escolhida)

Legenda

Parâmetros Cartográficos

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: -39º
Fuso: 24 S

0 1,5 3 4,5
km

Empreendedor/Cliente Execução

Fevereiro/2022

Alternativas Locacionais - Linha de Transmissão

Licenciamento Ambiental da Usina Termelétrica Barra do Furado

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

ES

RJ

MG

SP

Localização Estadual

Localização no Município

Oceano 
Atlântico

µ

Canal das Flechas

Lagoa Feia

Rio Iguaçu



 
                                                       

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO           ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS PÁG. 19 
 

3.2.2 DUTOS DE CAPTAÇÃO E DESCARTE DE EFLUENTES 

A área destinada à Usina Termelétrica Barra do Furado situa-se em posição estratégica 

quanto à disponibilidade de recursos hídricos, de modo que foram avaliadas três opções 

para o fornecimento de água para utilização no funcionamento da UTE, as de captação de 

água doce nos seguintes cursos hídricos: (I) Canal das Flechas; (II) rio Iguaçu e, III) captação 

da água do mar na porção marítima de Barra do Furado. A captação de água doce limitaria 

a vazão de captação para abastecimento da UTE, enquanto para a opção marítima não há 

limite de vazão.  

Junto à estrutura de captação, está previsto ainda a instalação de bombas de recalque 

junto ao corpo hídrico selecionado e uma Estação de Tratamento na área do complexo 

termoelétrico para a produção de água industrial tratada, sistema de potabilização para 

água e uma unidade de desmineralização.  

Destaca-se que de modo a minimizar os impactos gerados pela instalação das estruturas 

para a configuração do duto de lançamento de efluentes, foram consideradas as mesmas 

alternativas das estruturas para a captação de água. Destaca-se que a definição da melhor 

alternativa para captação e descarte dependerá da capacidade do corpo hídrico, das 

demandas instaladas ou planejadas e da menor interferência socioambiental. 

A Lagoa Feia é a segunda maior lagoa de água doce do país, e configura-se como 

importante corpo d’água regulador climático e estabilizador do lençol freático da região. 

Atua como importante fonte de abastecimento para a população urbana de Quissamã e 

para as demais localidades rurais que se encontram em seu entorno, sendo de 

fundamental importância para as práticas de irrigação e pesca, importantes atividades 

econômicas da região.  

Em diversas épocas do ano a Lagoa Feia sofria com as cheias, provocando diversos 

alagamentos na região. Visando então regular as cheias e seus consequentes 

transbordamentos, o Canal das Flechas (Alternativa 1) foi criado em 1949 pelo extinto 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS. Dessa forma, o Canal é o 

principal extravasor da Lagoa Feia para a zona costeira. À época, percebeu-se que, se não 

houvesse um sistema de comportas no Canal das Flechas, pela sua grande largura (120 m), 

a lagoa seria drenada demasiadamente no período de estiagem, já que não haveria adução 

de água para mantê-la, pela falta de chuvas nas bacias contribuintes ao sistema (CBH-SBPI, 

2020).  

Atualmente, o canal representa importante instrumento social e econômico para a 

população local, embora enfrente considerável problema de assoreamento que prejudica 

a atividade de pesca, o tráfego dos barcos e diminui o nível d’água no canal. O rio Iguaçu 

(Alternativa 2) apresenta traçado meandrante e de igual modo, também possui sistema 

de comportas implantado pelo extinto DNOS para impedir o avanço da cunha salina do 

canal. Dessa forma, a utilização desses cursos hídricos para captação de água e 
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lançamento de efluentes poderia gerar grandes impactos à população local. Além de 

contribuir para o processo de assoreamento, a vazão reduzida de ambos poderia 

condicionar o funcionamento da UTE. 

Perante o exposto, reconhecendo que esses recursos hídricos já apresentam o uso 

consolidado pela população local, que sofrem com processos de assoreamento e uso 

intenso, além dos significativos impactos ambientais já existentes, a opção da captação da 

água do mar (Alternativa 3) se torna a mais recomendável, visto que o mar não possui 

limite para vazão. Ressalta-se ainda que a água do mar possui elevado fator de depuração 

para o recebimento de efluentes.  A Figura 1 a seguir apresenta as alternativas locacionais 

consideradas para os dutos. 

 

Figura 1. Alternativas locacionais consideradas para a instalação dos dutos 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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3.2.3 SUBESTAÇÃO INTERNA  

Dentro dos limites do terreno onde pretende-se instalar a UTE Barra do Furado, para 

interligação com o sistema elétrico será necessária a implantação de uma Subestação 

Interna. Conforme pode ser visualizado na figura abaixo, a primeira alternativa estudada 

de localização da SE avançava sob uma Área de Proteção Permanente (APP) no terreno. 

Assim, com o objetivo de minimizar os impactos no ambiente decorrentes desta 

intervenção, a engenharia adaptou o projeto, e a segunda alternativa (escolhida) 

projetada foi a de uma Subestação compacta (Figura 2) que não interfere em APP. Esta 

alternativa minimiza os impactos gerados pelo empreendimento no meio ambiente. 

 

Figura 2. Alternativa Locacional SE interna 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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3.3 RESULTADO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Como detalhado nos tópicos 3.1 e 3.3 para a escolha do Projeto Conceitual da UTE Barra 

do Furado foi analisado, sob os pontos de vista técnico, social, ambiental e econômico, as 

melhores alternativas locacionais com objetivo de minimizar os impactos negativos a 

serem gerados pela instalação e operação da Usina, além de buscar maximizar os efeitos 

positivos para a população e o meio ambiente. O Mapa 5 a seguir, apresenta um panorama 

geral de todas as alternativas locacionais escolhidas.  
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Mapa 5. Panorama Geral das Estruturas escolhidas para a UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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3.4 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

3.4.1 CONFIGURAÇÃO CENTRAIS TERMELÉTRICAS 

Usinas Termelétricas podem ser entendidas como plantas químicas que produzem energia 

a partir do calor gerado pela queima de combustíveis fósseis ou outras fontes de calor 

como, por exemplo, por meio da fissão nuclear. O combustível a ser consumido, 

independente do escolhido, será armazenado em depósitos próximos à usina.  

E mais, a depender da escolha do tipo de combustível, da finalidade principal almejada, da 

eficiência desejada, da disponibilidade de investimento, dentre outros fatores, as usinas 

termelétricas podem funcionar a partir de diferentes formas de configuração. A seguir, 

serão detalhados os três arranjos disponíveis para a construção de uma UTE. 

3.4.1.1 Usina Termelétrica de Geração com Ciclo a Vapor (Rankine) 

Esta tecnologia apresenta como principal equipamento a turbina a vapor, que tem como 

única função a de produzir eletricidade, ou seja, todo vapor é condensado e reutilizado no 

processo de geração de vapor, sem que ocorra retirada para aquecimento ou outros usos.  

A fonte de calor oriunda da queima dos combustíveis é a responsável pelo aquecimento 

de uma caldeira com água, que gera vapor de água sob alta pressão. Esse vapor sob alta 

pressão e temperatura se expande e movimenta as pás da turbina do gerador, produzindo 

energia elétrica que é transportada por linhas de alta tensão até os centros de consumo 

(Lima & Souza, 2015).  

Após o vapor d’água ter movimentado as turbinas, ele é enviado a um condensador para 

ser resfriado e, em seguida, transformado em água líquida para ser reenviado à caldeira, 

para se dar assim o início a um novo ciclo. Esse vapor pode ser resfriado a partir da água 

de um rio, lago ou mar, porém, esse processo de resfriamento tem alto potencial de causar 

danos ambientais devido ao aquecimento da água e a consequente diminuição da 

concentração do oxigênio dissolvido. Há ainda outra maneira de resfriar esse vapor, que 

seria utilizando a água armazenada em torres (Lima & Souza, 2015).  

A introdução de alternativas térmicas de recuperação de calor, como aquecimento 

regenerativo e reaquecimento, permite alcançar maior eficiência (entre 42 e 44%). Esta 

configuração possibilita utilização de quaisquer tipos de combustível (carvão, gás natural, 

óleo diesel, etc.). As usinas movidas a gás natural ou óleo combustível apresentam maior 

eficiência devido ao menor consumo de energia no tratamento do combustível. 

Caracteriza-se por potências elevadas, chegando a 1.200 MW, constituindo sua principal 

vantagem. 
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3.4.1.2 Usina Termelétrica de Turbina a Gás Operando em Ciclo Simples (Brayton) 

Esta tecnologia utiliza para geração de energia uma turbina a gás. Caracteriza-se por ter 

partida muito rápida, razão pela qual pode ser utilizada para suprir eletricidade nos 

períodos de pico. Utiliza predominantemente como combustível o gás natural, porém 

verifica-se a possibilidade de utilização de carvão, por meio do desenvolvimento de 

tecnologias limpas, e o diesel. Em termos de eficiência, apesar de existirem diversas 

tecnologias de recuperação de calor utilizadas nesses ciclos, a eficiência dessas centrais 

termelétricas é menor quando comparada às centrais de geração com ciclo a vapor, 

contabilizando aproximadamente 40%. A eficiência relativamente baixa se dá devido à 

alta temperatura dos gases de exaustão. 

3.4.1.3 Usina Termelétrica em Ciclo Combinado 

Esta tecnologia caracteriza-se pela junção do ciclo com turbina a gás e o ciclo com turbina 

a vapor para geração de energia elétrica. Possui a maior eficiência e apresenta-se como a 

mais moderna tecnologia de produção de energia, variando entre 58 a 62%, com 

perspectiva de aumento para 65% de eficiência. Constituem os sistemas mais modernos 

e eficientes, em que o combustível predominante é o gás natural.  

Em um ciclo combinado obtém-se maior aproveitamento da energia inicial contida no 

combustível (maior eficiência) devido ao acoplamento térmico entre os dois ciclos: ciclos 

Brayton e Rankine associados. As centrais termelétricas em ciclo simples (a gás) ou em 

ciclo a vapor, mesmo esta última utilizando tecnologias de aquecimento regenerativo e 

reaquecimento, não alcançam um rendimento equiparado ao da central de ciclo 

combinado, conforme descrito. A principal vantagem da utilização do ciclo combinado, 

portanto, é o incremento do rendimento, que proporciona a produção de energia elétrica 

com custos mais reduzidos. 

No Quadro 3 é possível observar, de forma resumida, as configurações possíveis para o 

funcionamento da UTE de acordo com os arranjos disponíveis para a construção de uma 

UTE. 

Quadro 3. Quado comparativo das configurações possíveis para o funcionamento da UTE 

Características 
Turbina a Vapor – 

Ciclo RANKINE 

Turbina a Gás – 

Ciclo Brayton 
Ciclo Combinado 

Eficiência 42-44% 40% 58-62% 

Combustíveis 

Qualquer um 

(preferência pelo 

gás natural e óleo) 

Diesel, carvão e gás 

natural (preferência 

pelo gás natural) 

Gás Natural 

(predominantemente) 
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3.4.2 COMBUSTÍVEIS 

Na visão sistêmica de muitos pesquisadores, a escolha do combustível a ser usado é o fator 

determinante para a posição da termelétrica no mercado, tanto pelo valor da energia 

gerado, como também pelas vantagens e desvantagens de cada tipo de central geradora. 

No Brasil, os combustíveis mais comumente utilizados nas plantas de geração termelétrica 

são os combustíveis fósseis, como o óleo, o carvão e o gás.  

3.4.2.1 Carvão Mineral 

Nomenclatura dada a diversas rochas sedimentares passíveis de uso como combustível, 

constituídas de material homogêneo originado de restos vegetais depositados em águas 

rasas e protegidos da ação do oxigênio. Ao longo de milhares de anos esse material sofre 

decomposição parcial e ação de bactérias, além da influência de alta temperatura e de 

pressão exercida pelo peso do material que vai sendo depositado. Possui em sua 

composição química elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e 

hidrogênio, além de outros elementos vestigiais (CPRM).  

As principais vantagens do carvão mineral são a sua abundância e o baixo custo, além de 

ser um minério que exige baixa infraestrutura para a extração, processamento e 

transporte. É um material que pode ser armazenado com segurança e de fácil controle de 

riscos e situações de emergência. Auxilia ainda na redução da dependência do petróleo e 

do gás natural. Por outro lado, a sua grande desvantagem está na sua elevada emissão de 

gases poluentes, sendo o maior emissor de CO2 para cada tonelada equivalente de 

petróleo – para cada tonelada de carvão consumido são produzidas cerca de quatro 

toneladas de CO2, enquanto com o uso de petróleo e derivados as emissões ficam em 

torno de três toneladas (Ferraz, 2018). 

3.4.2.2 Petróleo 

O petróleo pode ser caracterizado como um líquido natural, inflamável, oleoso, de cor 

variando do incolor ao marrom ou preto, com cheiro característicos e densidade menor 

que a água. Trata-se de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, isto é, de substâncias 

orgânicas formadas apenas por hidrogênio e carbono. Pode conter ainda quantidades 

pequenas de nitrogênio, oxigênio, compostos de enxofre e íons metálicos, 

principalmente, os elementos níquel e vanádio (CPRM).  

Nas plantas de geração termelétricas brasileiras são utilizados o óleo diesel, óleo 

combustível e gás de refinaria. Os pontos positivos desse tipo de combustível estão 

principalmente relacionados à sua disponibilidade e à proximidade ou facilidade de 

transporte até as centrais termelétricas. De maneira oposta, seus pontos negativos estão 

relacionados principalmente a questões socioambientais com a emissão de grandes 

quantidades de gases CO2 e outros gases do efeito estufa, ou seja, o seu uso vai em 
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contramão às recomendações de entidades internacionais que é a da diminuição da 

emissão desses gases poluentes (Ferraz, 2018; EPE, 2021). 

3.4.2.3 Gás Natural 

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o gás natural é uma substância composta 

por hidrocarbonetos que se mantem em estado gasoso nas condições atmosféricas 

normais. É composta primordialmente pelos hidrocarbonetos metano, com teores acima 

do 70%, seguida de etano e, em menores quantidades, pelo propano, comumente com 

teores inferiores a 2%.  

Esse combustível tem como vantagem uma queima com menos emissões de gases de 

efeito estufa quando comparado ao carvão e aos derivados de petróleo. Além disso, 

apresenta elevado poder calorífico e, em caso de vazamentos, tem rápida dispersão, com 

baixos índices de odor e de contaminantes. Vale destacar ainda que usinas termelétricas 

que utilizam esse combustível apresentam prazo relativamente mais curto de instalação 

do empreendimento e flexibilidade para atendimento de cargas de ponta (Lima et.al, 

2015). 

3.4.3 ESCOLHA DA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 

A partir do detalhamento das análises tecnológicas existentes e do levantamento dos 

benefícios e impactos a serem gerados por cada uma das alternativas, foi possível chegar 

ao que se considera a melhor configuração para a UTE Barra do Furado, que é configuração 

do ciclo combinado e o uso do gás natural como combustível. 

A escolha pelo ciclo combinado e pelo combustível a gás, por sua vez, foi baseada no fato 

de que a associação dessas duas tecnologias gera o melhor resultado, afinal, o ciclo 

combinado, como visto, constitui-se como a mais moderna e eficiente tecnologia de 

produção de energia, com eficiências variando entre 58-62%, tendo o gás natural como o 

combustível predominante. Ou seja, essa combinação proporciona a produção de energia 

elétrica com os custos mais reduzidos e de maneira mais eficiente. 

A utilização do gás natural traz ainda diversos benefícios logísticos, econômicos e 

socioambientais, visto que: (I) trata-se de um combustível com menor emissão de 

poluentes, quando comparado a outros combustíveis fósseis, especialmente quando 

utilizado em turbinas a gás de ciclo combinado; (II) possibilita que a implantação do 

empreendimento tenha menor tempo e menores custos de capital; (III) a presença do 

gasoduto GASCAV próximo ao terreno que facilita a logística de abastecimento de 

combustível, além de reduzir custos associados. 

E mais do que isso, segundo a GASMIG (2022), o gás natural apresenta diversas vantagens 

em comparação com os outros combustíveis fósseis tais como: 
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• Ser menos inflamável, com temperatura de ignição duas vezes maior que a da 

gasolina; 

• É mais leve que o ar, o que faz com que o gás se dissipe rapidamente em caso de 

vazamento, diminuindo os riscos de explosões; 

• Reduz os riscos de acidentes, dispensando estocagem em recipientes de alta 

pressão; 

• A queima é mais limpa, sem produção de fuligem e com menor geração de CO2, o 

que contribui para a qualidade do ar. 

• O gás natural dispensa tratamento químicos de refinaria que agridem o meio 

ambiente, isso é, reduzem a emissão de efluentes prejudiciais; 

• Possui alto potencial energético, isto é, a queima do gás natural gera muita energia 

e possui pouca perda energética no processo; 

• Vantagem geográfica e de transporte, já que a UTE possui proximidade com as 

jazidas de gás natural das Bacias de Campos e Espírito Santo, além do fato já citado 

de que terá o seu fornecimento realizado pelo gasoduto já existente da GASCAV. 
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3.5 ANEXOS

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 3 do Capítulo 15 deste EIA, 

conforme numeração apresentada abaixo:

ANEXO I - ESTUDO DE VIABILIDIDADE ECONÔMICA
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4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O local onde pretende-se instalar a UTE Barra do Furado situa-se entre os municípios de 

Campos dos Goytacazes e Quissamã, estado do Rio de Janeiro. O acesso ao município de 

Campos dos Goytacazes a partir da cidade do Rio de Janeiro, distante cerca de 300 km, é 

feito a partir da Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), via ponte Rio – Niterói. 

Chegando no município, o principal acesso à área se dá pela rodovia RJ-196, que cruza a 

área interna do terreno. O Anexo I contém KMZ com a localização do empreendimento. O 

Mapa 1 apresenta a localização e os principais acessos ao empreendimento. 
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Mapa 1. Localização dos principais acessos ao empreendimento UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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A Usina Termelétrica (UTE) Barra do Furado será a gás e possui de 1.200 MW potência. A 

UTE irá operar a ciclo combinado, composta por 2 turbinas a gás, 2 caldeiras de 

recuperação e 1 turbina a vapor (configuração 2x1). A UTE terá subestação elevadora para 

500kV com configuração de barra dupla com disjuntor e meio e contará com três 

transformadores elevadores. A Interligação da UTE ao Sistema Elétrico será realizada por 

meio da Subestação Campos II, que não faz parte deste licenciamento, e instalação de uma 

Linha de Transmissão de 500kV com 36,19 km de extensão. O fornecimento de gás será 

realizado por meio de gasoduto terrestre com 43,7 km de extensão, conectado por meio 

de um tie-in ao gasoduto já existente da GASCAV. Ressalta-se que grande parte do seu 

traçado segue o traçado da linha de transmissão até próximo a SE Campos II, onde há uma 

deflexão do gasoduto em direção ao gasoduto da GASCAV. Esta alternativa foi escolhida 

visando minimizar as interferências no meio ambiente. 

Para a operação em ciclo combinado na UTE, serão captados 3.150 m³/h de água do mar 

visando o abastecimento da usina, sendo que a vazão estimada de descarte de efluentes 

tratados no mar é de 1910,03 m³/h. O emissário, desde sua origem na extremidade da 

planta da UTE até seu ponto de lançamento, possui 2,78 km, sendo 0,8 km submersos no 

mar. A sua orientação é transversal à linha de costa (noroeste-sudeste); possuindo 

deflexão para sul no segmento final. Por fim, o duto para captação de água do mar, possui 

2,46 km de extensão, sendo 0,68 km são submersos no mar. 

De forma geral a UTE Barra do Furado contará com as seguintes estruturas: 

• Planta da Usina Termelétrica; 

• Linha de Transmissão (LT) de 500 kV;  

• Subestação elevadora interna para 500 kV; 

• Canteiros de Obras; 

• Ramal de gasoduto terrestre; 

• Emissário para descarte de efluentes tratados; 

• Adutora para captação de água do mar; 

• Estação de Bombas. 

O Mapa 2 apresenta o layout da planta da UTE Barra do Furado. 
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Mapa 2. Layout da planta da UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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Além do descrito acima, a UTE contará com os seguintes sistemas: 

• Um sistema de torre de resfriamento, capaz de prover água de resfriamento ao 

condensador da turbina a vapor e ao sistema de resfriamento auxiliar; 

• Uma unidade de tratamento de água, sendo uma parte dela para clarificar a água 

do mar a ser usada para reposição da torre de resfriamento e a segunda parte para 

dessalinização. A água dessalinizada será usada em estações de serviço e na 

alimentação da unidade de desmineralização; 

• Uma unidade de desmineralização, capaz de produzir água desmineralizada para 

reposição do ciclo térmico em função das purgas e perdas dos sistemas de água e 

vapor; 

• Estações de Tratamento de efluentes industriais, oleosos e sanitários; 

• Sistemas de geração de ar de serviço e de instrumento; 

As informações de engenharia que são apresentadas neste capítulo visando caracterizar 

o empreendimento foram retiradas do Memorial Descritivo (Anexo II) elaborado pela 

Promon Engenharia. 

4.1 UNIDADES DE GERAÇÃO TERMELÉTRICAS 

O processo fundamental de funcionamento das centrais termelétricas está baseado na 

conversão de energia térmica em energia mecânica e, por sua vez, em energia elétrica. 

Nos processos convencionais de transformação do combustível em energia elétrica 

realizado pelas centrais termelétricas, grande parte da energia é transformada em calor, 

liberado na exaustão ou na condensação do vapor. A eficiência energética das unidades 

térmicas é baixa, entre 30% e 40%. Uma forma de otimizar o aproveitamento energético 

é a utilização do ciclo combinado que pode chegar a 60% de rendimento energético (EPE, 

2016). 

A UTE Barra do Furado, funcionará a ciclo combinado, no qual a turbina a gás produz 

energia elétrica, mediante a combustão do gás natural, e como resultado produz uma 

quantidade elevada de gases de exaustão a altas temperaturas. Os gases de escape das 

turbinas a gás, devido à alta temperatura, são enviados a uma caldeira de recuperação 

(Heat Recovery Steam Generator), a qual promove a transformação da água em vapor para 

o acionamento de uma turbina a vapor, nas mesmas condições descritas no processo de 

operação de uma termelétrica convencional. 

Essa tecnologia utiliza o ciclo termodinâmico de Brayton (turbina a gás) e o ciclo de 

Rankine (turbina a vapor) associados em uma única planta. Este modelo apresenta-se 

como a mais moderna tecnologia de produção de energia e possui uma eficiência que varia 

entre 58% a 62%, com perspectiva de aumento para 65%. Sua principal vantagem é o 

incremento do rendimento, que proporciona a produção de energia elétrica com custos 

mais reduzidos.  
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O fornecimento de gás da UTE Barra do Furado ocorrerá por meio de um tie-in no 

gasoduto GASCAV localizado a aproximadamente 43,7 km da área de implantação da 

planta da UTE. A vazão de gás natural prevista é de 151,6 ton/h. As emissões gasosas essas 

ocorrerão por meio das chaminés da caldeira de recuperação (HRSG). 

O sumário do desempenho da UTE Barra do Furado, está indicando na Tabela 1. O balanço 

térmico da UTE é apresentado no Anexo III. 

Tabela 1. Desempenho do ciclo térmico 

Características Desempenho 

Potência Bruta 1.336.402 kW 

Potência Líquida 1.289.880 kW 

Fator de Capacidade Máximo 100 % 

Taxa de indisponibilidade forçada (TEIF) 2,50 % 

Indisponibilidade Programada (IP) 3,50 % 

Combustível Gás natural 

Heat Rate Líquido 6122 kJ/kWh (LHV) 

Consumo diário máximo de combustível 3.638 ton/dia 

Eficiência Líquida 58,8 % 

4.1.1 TURBINA A GÁS 

A configuração do ciclo combinado da UTE será do tipo multi shaft com cada turbina 

acoplada a um gerador. A usina será composta por 2 turbinas a gás, 2 caldeiras de 

recuperação (HRSG) e 1 turbina a vapor, um ou três geradores de energia elétrica, 

sistemas elétricos, de instrumentação/controle e sistemas auxiliares (BOP – Balance of 

Plant). 

O princípio de funcionamento da turbina a gás é essencialmente um compressor onde o 

ar é inspirado e enviado para a câmara de combustão onde se mistura com o combustível. 

Após a combustão, a mistura obtida e a força expansiva dos gases vão atuar sobre as pás 

da turbina, transformando a energia térmica em energia mecânica. 

Cada turbina a gás industrial (heavy duty) a ser utilizada será capaz de gerar em torno de 

415 MW (Figura 1).  
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Figura 1. Vista de uma turbina a gás heavy duty. 

Fonte: Promon Engenharia 

4.1.1.1 Degradação da Turbina a Gás 

Tipicamente, essas turbinas apresentam declínio de sua capacidade de geração e aumento 

da taxa de heat-rate durante a sua vida útil. Esse efeito é conhecido como degradação e 

advém do processo de desgaste das máquinas durante a sua operação. A degradação pode 

acontecer devido a dois fatores: externos, como as condições ambientais e a qualidade do 

combustível, e internos, como ao desgaste mecânico do equipamento e estresses 

referentes às temperaturas envolvidas na operação das turbinas. Maiores detalhes acerca 

dos fatores que podem gerar degradação da turbina são apresentados no Memorial 

Descritivo (Anexo II). 

Boa parte desse desgaste é esperado e uma boa gestão de manutenção permite que 

sejam reparados durante as paradas (quando é feita a manutenção do equipamento), bem 

como a troca de determinados componentes e ajustes de folgas e de juntas. Com isso, nas 

grandes paradas de manutenção, parte da degradação provocada por fatores internos é 

recuperada e a produção de energia do equipamento retorna aos patamares maiores já 

atingidos no passado. 

4.1.1.2 Caldeira de Recuperação de Calor  

O gás de exaustão da turbina passará por uma caldeira de recuperação de calor (HRSG - 

Heat Recovery Steam Generator). A caldeira é projetada para maximizar a recuperação de 

calor através do uso de três níveis de pressão de vapor e com reaquecimento (170 bar abs. 

e 350ºC; 40 bar abs. e 250ºC; 10 bar abs. e 180ºC). Os vapores passam por seções de 

superaquecimento antes de serem enviados à turbina a vapor. 
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4.1.1.3 Chaminés 

Os gases de exaustão da turbina a gás serão eliminados na atmosfera através de duas 

chaminés com 7 m (sete metros) de diâmetro interno e altura de, aproximadamente, 60 m 

em relação ao nível do solo. A localização das chaminés pode ser visualizada no layout do 

empreendimento apresentado no Mapa 2. 

A chaminé contará com um sistema digital de controle contínuo de emissões (CEMS) que 

fará o monitoramento das emissões dos gases da chaminé para monitorar todas as 

emissões regulamentadas pela legislação aplicável.  

4.1.2 TURBINA A VAPOR 

A turbina a vapor será do tipo a condensação. Sendo composta de uma parte combinada 

de pressão de média e alta, com um corpo duplo separado de baixa pressão. O vapor na 

seção de média pressão passa por um reaquecimento na caldeira e retorna a turbina de 

forma a maximizar a geração de energia e consequentemente a eficiência do ciclo. A 

Figura 2 apresenta uma vista em corte de uma turbina a vapor. O fluxograma de processo 

dos sistemas auxiliares da turbina a vapor é apresentado no Anexo IV. 

 
Figura 2. Vista de uma turbina a vapor 

Fonte: Promon Engenharia 

 

4.1.2.1 GERADORES DE ENERGIA 

Cada pacote de gerador de energia consistirá dos sistemas de proteção, excitação e 

sistema de resfriamento. Os geradores serão do tipo síncrono, terão carcaças preenchidas 

por hidrogênio, em uma construção resistente à pressão, para o resfriamento dos 

enrolamentos do rotor e do estator.  
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4.1.2.2 Condensador 

Será projetado para liquefazer todo o vapor de escape procedente do corpo de baixa 

pressão da turbina a vapor. Tem por objetivo de produzir e manter o vácuo necessário 

para que ocorra a transferência térmica do calor com a água de circulação do sistema de 

refrigeração. Este equipamento está localizado abaixo da descarga de baixa pressão da 

turbina a vapor. Na interface entre os dois equipamentos, encontra-se uma junta de 

expansão, que é o elemento flexível que constitui a união entre o condensador e a 

descarga da turbina de baixa pressão, compatível com os esforços mecânicos a que será 

submetida. A vazão será de, aproximadamente, 1200 ton/h. 

4.1.2.3 Condicionamento do gás 

Na entrada de gás na UTE Barra do Furado estará localizada a unidade de 

condicionamento e transferência de custódia (UTCGN) com filtração, aquecimento, 

redução de pressão, medição de vazão com análise do gás. Após a UTGCN, o gás passará 

pelo aquecedor de performance, responsável por garantir a temperatura necessária para 

operação da turbina a gás em seu ponto de maior eficiência. Maiores detalhes técnicos 

são apresentados no Memorial Descritivo do projeto (Anexo II) 

O sistema regulador de pressão consiste em três ramais instalados no mesmo Skid: 

• Ramal para as turbinas; 

• Ramal para os queimadores suplementares das caldeiras de recuperação; 

• Ramal para a caldeira auxiliar (utilizada para partida da UTE). 

O ponto de emissão de gases para a atmosfera é a chaminé do aquecedor tipo banho 

maria. A localização das chaminés está apresentada na planta geral da UTE (Mapa 2). Não 

está prevista a geração de efluentes líquidos ou sólidos nesta estação. 

O fluxograma de processo do Sistema de Vapor, Condensado e Água de Alimentação da 

Caldeira é apresentado no Anexo V.  

4.1.3 TORRE DE RESFRIAMENTO  

Será projetada para fornecer o resfriamento necessário para o condensador de superfície, 

fornecendo também água de resfriamento para os sistemas auxiliares da turbina a gás, 

turbina a vapor e utilidades auxiliares. Prevê-se a circulação de aproximadamente 66.000 

m³/h, com diferencial de temperatura de 10ºC entre a água fria e a água quente que 

retorna dos consumidores. 

A purga da torre (efluente) é retirada da bacia da torre de resfriamento, ou seja, a água 

descartada é a água fria, diminuindo a necessidade de dispersão da pluma térmica no 

emissário. 
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O sistema de resfriamento principal ou de água de circulação consiste na torre e bombas 

que succionam água da bacia da torre de resfriamento e circulam esta pelo condensador, 

com retorno ao topo das torres de resfriamento. 

Existe ainda um sistema de resfriamento auxiliar, que consiste na utilização de uma 

parcela pequena da água da torre para resfriamento do circuito fechado de água de 

resfriamento de máquinas através de trocadores de calor. O fluxograma de processos do 

Sistema de Resfriamento é apresentado no Anexo VI deste capítulo. 

4.2 RUÍDO 

De forma a garantir que os níveis de ruído atendam as normas tanto no limite da UTE (far 

field), quanto nas proximidades dos equipamentos (near field), para cada equipamento 

individual as normas estabelecem 85 dBA a 1 (um) metro de distância. 

4.3 LINHA DE TRANSMISSÃO 

A Interligação da UTE ao Sistema Elétrico será realizado por meio da Subestação Campos 

II. A Linha de Transmissão (LT) será de 500kV, com 36,19 km de extensão. A faixa de 

servidão da LT deverá ter em torno de 70 metros. Destaca-se que esta alternativa foi 

escolhida visando minimizar as interferências no meio ambiente, conforme apresentado 

no Capítulo 3 - Alternativas Locacionais. O traçado da LT, bem como a sua faixa de servidão 

pode ser visualizado na Figura 3 abaixo. 
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Figura 3.Traçado da Linha de Transmissão de 500kV 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 

 

A UTE terá subestação elevadora para 500kV, com configuração de barra dupla com 

disjuntor e meio, e contará com três transformadores elevadores. A localização da SE 

elevadora interna pode ser visualizada no Mapa 2. O gerador da turbina da usina deverá 
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se interligar com o transformador elevador e com o transformador auxiliar utilizando-se 

de dutos de barras de fases isoladas, minimizando ou eliminando assim a ocorrência de 

curto-circuito trifásicos. A saída do gerador deverá ser conectada através de seu 

respectivo barramento a um transformador de serviços auxiliares, que abaixará a tensão 

de geração até o nível de 6,9 kV para alimentar um barramento que, por sua vez, 

alimentará as cargas de média tensão da UTE e do sistema de captação de água do mar. O 

diagrama Unifilar da SE interna é apresentado no Anexo VII. 

Inicialmente, com a unidade parada, o fluxo de potência no transformador elevador 

(backfeed) é inverso para permitir que a Rede Básica supra as cargas auxiliares da UTE com 

energia elétrica, tanto nos períodos de parada quanto durante a partida. Após a entrada 

em operação, através do fechamento com sincronização do disjuntor de máquina, inverte-

se o fluxo de potência no transformador elevador e a usina passa a exportar energia para 

a Rede Básica.  

Todos os sistemas, inclusive o Sistema de Medição, serão concebidos de modo a atender 

ao Acordo Operativo com a concessionária, aos procedimentos do ONS e da CCEE e às 

especificações da ANEEL. Todos os equipamentos que serão fornecidos para o Sistema de 

Medição atendem aos requisitos exigidos na Especificação Técnica das Medições para 

Faturamento e Módulo 12 dos procedimentos de rede do ONS. 

4.4 COMBUSTÍVEIS E DEMAIS INSUMOS 

4.4.1 GÁS NATURAL 

O fornecimento de gás será realizado por meio de gasoduto terrestre com cerca de 43,7 

km de extensão, conectado ao gasoduto GASCAV através de um tie-in. A vazão de gás 

natural será de 151,6 ton/h e a bitola utilizada no gasoduto será de 16”. A estrutura do 

gasoduto bem como seu traçado pode ser observada na Figura 4 abaixo. O balanço 

térmico da UTE com uma estimativa da composição do gás que será utilizado é 

apresentado no Anexo III. 
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Figura 4. Traçado do gasoduto terrestre conectado ao gasoduto da GASCAV. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 

 

O fluxograma de processo do sistema de suprimento de gás natural e dos sistemas de 

gases e ar comprimido da UTE Barra do Furado são apresentados no Anexo VIII deste 

capítulo.  
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4.4.2 DEMAIS INSUMOS  

Além do gás natural, principal combustível a ser utilizado, outros insumos e produtos 

químicos serão utilizados nas fases de instalação e operação do empreendimento. 

Destaca-se que todos os produtos perigosos deverão possuir Ficha de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos – FISPQ, que será mantida junto ao local de 

armazenamento dos mesmos.  

A área de armazenamento deverá ser isolada e sinalizada, atendendo às Normas: NBR 

17505-1, NBR 17505-2, NBR 17505-3, NBR 17505-4, NBR 17505-5, NBR 17505-6 e NBR 

17505-7. O acesso aos produtos e materiais será permitido somente às pessoas 

autorizadas, que possuem conhecimento prévio dos procedimentos a serem adotados em 

caso de eventual acidente. 

Os principais insumos e produtos descritos no memorial descritivo da engenharia, são: 

I. Os principais produtos químicos utilizados para o tratamento da água do mar 

(dessalinização) são: 

• Cloreto Férrico (FeCl3); 

• Bissulfito de sódio (NaHSO3); 

• Hipoclorito de sódio (NaOCl); 

• Hidróxido de sódio (NaOH); 

• Polímeros aniônicos e catiônicos. 

 

II. Para as atividades de comissionamento: 

• Fluidos requeridos para Operação de Equipamentos 

• Nitrogênio 

• Combustíveis destinados a alimentação de bomba a diesel e gerador de 

emergência 

• Produtos Químicos 

• Água: Tratada e Desmineralizada 

 

III. Insumos para tratamento de efluentes e água: 

• Hipoclorito de Sódio 

• Soda Cáustica 

• Fosfato de Zinco 

• Cloro 

Destaca-se que os processos para tratamento da água como coagulação, floculação, 

clarificação, filtração, deionização (osmose reversa) e ultrafiltração podem requerer 

outros insumos específicos. 
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4.5 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE INSUMOS E SUBPRODUTOS 

O acesso ao município de Campos dos Goytacazes a partir da cidade do Rio de Janeiro, 

distante cerca de 300 km, é feito a partir da Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), 

via ponte Rio – Niterói. Chegando no município, o principal acesso ao empreendimento se 

dá pela rodovia RJ-196, que passa na área interna do terreno. Outras rodovias próximas a 

área do empreendimento são: BR-216, RJ-236 e RJ-238. 

O fluxo viário de cargas e pessoas até o empreendimento se dará por meio da principal 

rodovia próxima ao empreendimento, a RJ-196. Os equipamentos e tubulação poderão 

ser encaminhados via rodoviária, porém quando o Peso Bruto Total – PBT do reboque ou 

semirreboque for superior a 150 toneladas e inferior a 288 toneladas, será necessária a 

Autorização Especial de Trânsito (AET) e, a mesma deverá ser submetida à análise da 

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos (DPP). Caso se faça necessário, ou seja, 

quando o peso equivalente de cada roda do veículo de transporte ultrapassar a carga 

discriminada na resolução do DNIT 01/2021, estes equipamentos deverão ser 

encaminhados por veículos especiais. 

O projeto de sinalização de trânsito definitiva deverá obedecer às diretrizes do manual de 

sinalização de trânsito (Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN). Dessa forma, todas 

as áreas associadas às obras serão devidamente sinalizadas, garantindo a segurança dos 

trabalhadores e a proteção do meio ambiente, tais como dispositivo de isolamento de 

locais (cerquites, cintas refletivas de segurança e cones) e de comunicação. 

Nesta fase do projeto, não é possível estimar a quantidade total de veículos que 

trafegarão na rodovia de acesso, pois será necessário o projeto executivo para tal 

estimativa. Estas operações serão intensas apenas no período de obra, sendo que durante 

a operação o fluxo de veículos se restringirá ao tráfego de carros, vans e caminhões. 

4.6 SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS 

A área destinada à UTE situa-se em posição estratégica, estando prevista a utilização de 

água no mar e implantação de adutora com aproximadamente 2,46 km de extensão, sendo 

0,68 km estão submersos no mar. Para operação em ciclo combinado a UTE deverá 

demandar 3.150 m³/h. de água do mar para a reposição de água na torre de resfriamento 

e demais consumidores. 

A água do mar será captada através de uma tubulação submersa e encaminhada para uma 

caixa de bombeamento que estará localizada próxima a praia. Após ser bombeada para a 

área da UTE, a água passará por um pré-tratamento com um sistema de clarificação e será 

destinada para a reposição da torre de resfriamento (maior parte da água captada). O 

restante da água será destinada para o sistema de dessalinização, que alimentará os 

demais sistemas (potabilização e desmineralização) da UTE. 
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A água bruta proveniente do mar será inicialmente clarificada para utilização na reposição 

da torre de resfriamento, devido as perdas por evaporação, arraste e pela purga da água 

da torre. A água remanescente será dessalinizada pelos processos de coagulação, 

floculação, nova clarificação, filtração, de ionização (osmose reversa) e ultrafiltração com 

o objetivo de fornecer água industrial às estações de serviço e para produção de água 

desmineralizada. A unidade será composta ainda de um sistema de filtração e cloração 

para geração de água potável. O fluxograma de processo do Sistema de água bruta, 

tratada, desmineralizada e potável é apresentado no Anexo IX. 

O resfriamento do condensador e dos sistemas auxiliares será através de torre de 

resfriamento. O pré-tratamento na unidade de tratamento de água consistirá na 

clarificação da água (retirada de sólidos suspensos e dissolvidos) para evitar desgaste nos 

internos da torre e nas tubulações de água de resfriamento. 

Os efluentes líquidos da planta, após tratamento, serão encaminhados para uma caixa de 

monitoração, onde serão monitoradas as condições de temperatura e pH e recirculada 

para novo tratamento caso necessário. O efluente neutralizado é bombeado para 

descarte por emissário submarino no mar, com 2,78 km, sendo 0,8 km são submersos no 

mar. Estima-se o lançamento de 1.910 m³/h de efluentes tratados.  

A tubulação de descarte e emissário será de 20”. O descarte dos efluentes da planta terá 

condições de temperatura e pH controlada. Ressalta-se que mais de 90% do efluente 

descartado será proveniente da purga da torre de resfriamento, o qual apresenta apenas 

uma maior concentração de sais em relação a água captada.  

Os tratamentos utilizados nos sistemas de efluentes líquidos serão os tradicionalmente 

utilizados em usinas termelétricas. Assim, todos os produtos químicos adicionados a água 

no processo serão neutralizados ou produzirão sais que não afetam o meio ambiente. Vale 

destacar ainda que não existem rejeitos ou resíduos perigosos na UTE. A Figura 5 

apresenta o traçado do duto de captação e do emissário de lançamento de efluentes 

tratados e as coordenadas geográficas dos pontos de captação e descarte no mar. 

O Balanço Hídrico da UTE Barra do Furado é apresentado no Anexo X. 
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Figura 5. Traçado das estruturas de captação de água e descarte de efluentes. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022.
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4.6.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 

Os principais produtos químicos utilizados para o tratamento da água do mar 

(dessalinização) são: Cloreto férrico (FeCl3), Bissulfito de sódio (NaHSO3), Hipoclorito de 

sódio (NaOCl), Hidróxido de sódio (NaOH) e Polímeros aniônicos e catiônicos. Haverá dois 

tanques de estocagem de água tratada, que armazenarão também a água para combate a 

incêndio.  

4.6.2 UNIDADE DE DESMINERALIZAÇÃO 

Para a produção de água desmineralizada, a água proveniente da ETA será encaminhada 

para os filtros de carvão ativado, em seguida passará por uma osmose reversa e, por fim, 

por um vaso de leito misto. A regeneração do leito misto é realizada com a utilização de 

ácido sulfúrico e soda caustica. Haverá um tanque para estocagem da água 

desmineralizada, a qual é utilizada para reposição do ciclo térmico em função da purga 

dos tubulões da caldeira e eventuais perdas. 

4.6.3 EFLUENTES INDUSTRIAIS 

Os Efluentes Industriais, efluentes da ETA (Estação de Tratamento de Água) e do Sistema 

de Desmineralização serão previamente tratados pela estação de tratamento de 

efluentes industriais (ETEI), com o objetivo de atender aos parâmetros do CONAMA 

357/2005 e CONAMA 430/2011. O tratamento consiste em neutralização com ácido 

sulfúrico ou soda cáustica. 

No que se refere aos efluentes sólidos industriais - no caso, o lodo gerado no tratamento 

de água – esses passam por filtro prensa e são recolhidos em caçamba, para posterior 

retirada da planta por caminhão e envio a aterro sanitário. 

4.6.4 EFLUENTES INDUSTRIAIS OLEOSOS 

O efluente proveniente do sistema de drenagem oleosa é encaminhado para o separador 

de água e óleo. Após a separação, o efluente líquido é encaminhado para descarte 

juntamente com os efluentes industriais. O óleo separado é armazenado para posterior 

retirada por caminhão. 

4.6.5 EFLUENTES SANITÁRIOS 

O Sistema de Esgoto Sanitário compreende a coleta de esgotos de áreas onde houver 

instalações sanitárias. Os efluentes de todas as instalações sanitárias deverão ser 

conduzidos por rede coletora até a interligação com um sistema de tratamento, com 

eficiência compatível com o nível de depuração exigido pela legislação vigente. 
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Os efluentes sanitários devem ser tratados em ETE compacta contendo as seguintes fases 

de tratamento: Sistema de gradeamento, Caixa de areia, Bacia de alimentação para o 

reator anaeróbico, Reator anaeróbico, Reator aeróbico e decantador. 

O lodo gerado pela UTE passará por um filtro prensa, e será recolhido em caçamba. O 

efluente líquido, por sua vez, será encaminhado para descarte juntamente com os 

efluentes industriais. A eficiência mínima esperada do sistema de tratamento será de 90% 

de remoção de DBO, em relação ao esgoto afluente bruto. Além disso, o sistema será 

projetado para operação contínua, 24 horas por dia e 365 dias por ano, recebendo 

exclusivamente esgoto sanitário do tipo doméstico. 

Os equipamentos fornecidos e seus componentes deverão estar de acordo com a última 

emissão das normas brasileiras: 

• ABNT NBR 12209/2011 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de Estações 

de Tratamento de Esgotos Sanitários; 

• RESOLUÇÃO Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011 do CONAMA. 

4.6.6 TOTAL DE EFLUENTES LÍQUIDOS DA UTE  

O fluxograma de processo do Sistema de Coleta e Tratamento de Efluentes é apresentado 

no Anexo XI. Os tratamentos utilizados nos sistemas de efluentes líquidos são os 

tradicionalmente utilizados nas usinas termelétricas. 

Todos os produtos químicos adicionados a água no processo serão neutralizados ou 

produzirão sais que não afetam o meio ambiente. O pH estará entre 6 e 9. 

Mais de 90% do efluente descartado é proveniente da purga da torre de resfriamento, o 

qual apresenta apenas uma maior concentração de sais em relação a água captada. O ciclo 

de concentração utilizado na torre de resfriamento é de 1,5. A Purga da torre de 

resfriamento deverá ter um aumento de temperatura de no máximo de 2 ºC em relação a 

temperatura da captação. Desta forma, o efluente total lançado no mar estará sempre 

muito abaixo de 40 ºC, conforme estabelecido na Resolução Conama 430/2011. 

O descarte no mar será através de emissário com comprimento de aproximadamente 800 

m a partir da costa. Os furos dispersores deverão estar instalados nos últimos 100 m do 

emissário. Serão instalados dispersores (50 furos de 4” de diâmetro interno). A estimativa 

do diâmetro interno do emissário é de 0,7 m.  

A caracterização estimada do efluente líquido descartado é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Concentração estimada do efluente líquido 

Variável Valor Unidade 

Arsênio (As) Total <0,01 mg/L 

Bário (Ba) Total <0,01 mg/L 

Cádmio (Cd) Total <0,001 mg/L 

Chumbo (Pb) Total <0,01 mg/L 

Cobre (Cu) Solúvel <0,001 mg/L 

Cianeto Total <0,05 mg/L 

Cromo Hexavalente <0,10 mg/L 

Ferro (Fe) Solúvel <0,01 mg/L 

Fluoreto Total 0,8 mg/L 

Manganês (Mn) Total <0,01 mg/L 

Mercúrio (Hg) Total <0,0001 mg/L 

Nitrogênio Nitrato <0,40 mg/L N-NO3 

Nitrogênio Nitrito <0,05 mg/L N-NO2 

Nitrogênio amoniacal 1,9 mg/L 

Selênio (Se) Total <0,01 mg/L 

Sulfeto <0,10 mg/L 

Zinco (Zn) Total <0,01 mg/L 

Carbono orgânico total 1,4 mg/L 

pH 7 a 9  

Carbono orgânico dissolvido 1,3 mg/L 

DBO 3 mg/L O2 

DQO 93 mg/L O2 

Sólidos suspensos totais 240 mg/L 

Sólidos dissolvidos totais 13500 mg/L 

Salinidade 66 o/oo 

Condutividade 70.000 µS/cm 

4.6.7 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Haverá uma central de armazenamento de resíduos que será construída em alvenaria e 

dotada de piso impermeável, quando necessário, e divisórias evitando o contato e/ou 

contaminação entre os resíduos armazenados. O acesso à área será limitado a 

trabalhadores treinados. 

4.6.8 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

O sistema de combate a incêndio será projetado de acordo com as normas brasileiras 

(NBRs), as notas técnicas do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro e as normas e códigos 

da National Fire Protection Association (NFPA 13,15,16 e 20). 
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A água de combate a incêndio será estocada nos tanques de estocagem de água tratada 

como reserva técnica de incêndio. O volume suficiente para atender as necessidades de 

combate a incêndio e sua reserva técnica ficará na parte inferior do tanque não sendo 

acessível para outras utilizações (distribuição de água industrial). O fluxograma de 

processo de Sistema de Combate a Incêndio é apresentado no Anexo XII. 

4.7 SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS  

O sistema de drenagem deve consistir basicamente na implantação de canais trapezoidais 

junto aos taludes de corte/aterro e meias cana nas cristas de corte/aterro, desaguando no 

terreno natural com o auxílio de dissipadores de energia precedidas, quando necessário, 

de lagoas de amortecimento. Estes dispositivos perimetrais de coleta receberão as águas 

pluviais das bacias de contribuição da UTE, das áreas terraplenadas, dos arruamentos, 

estacionamentos, pátios, áreas de armazenamento e dos canteiros de obra, com a ajuda 

de dispositivos de drenagem tais como: tubulações, canaletas, drenos perfurados, bocas 

de lobo, poços de visita, caixas de passagem e descidas d’água. 

O planejamento desse sistema de drenagem deve permitir a completa segregação da (i) 

drenagem pluvial limpa e da (ii) drenagem oleosa/contaminada. Tal separação visa impedir 

o lançamento de águas oleosas/contaminadas em águas subterrâneas ou no corpo 

receptor e a sobrecarga da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) com a afluência 

indevida de águas pluviais limpas. A drenagem da Usina deve considerar ainda a 

manutenção dos direcionamentos dos fluxos para a bacia hidrográfica original com o 

objetivo de não interferir no fluxo padrão, isto é, não aumentar ou diminuir os fluxos 

naturais. 

Outro ponto a ser destacado refere-se à proteção da área de implantação da UTE contra 

a ocorrência de cheias e enchentes. Para isso, recomenda-se, na etapa de detalhamento 

do projeto executivo, que os níveis de inundações na região de implantação da UTE sejam 

avaliados com base na vazão dos cursos d’água existentes, na topografia local e na 

pesquisa de marcas de cheia. 

A cota de implantação final do platô de terraplenagem da UTE, conjugado com o sistema 

de drenagem a ser projetado, devem permitir a segurança do empreendimento para um 

tempo de recorrência de 50 anos. Em relação às intervenções permanentes ou 

temporárias na morfologia de corpos hídricos e/ou zonas úmidas, quando inevitáveis, 

devem ser tratadas pontualmente junto aos órgãos ambientais competentes. 

É importante também que as vazões sejam cuidadosamente determinadas e que as seções 

hidráulicas projetadas permitam que o fluxo seja mantido. As velocidades a montante e a 

jusante das intervenções devem ser compatíveis com a conformação e revestimento dos 

canais naturais, assim como das erosões. No caso de implantação de bueiros recomenda-
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se a correta avaliação dos níveis d’água mínimos e máximos visando não drenar 

demasiadamente a região ou causar alagamentos. 

4.7.1 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O Sistema de drenagem de águas pluviais considera as vazões de chuva, de controle de 

emergência e de lavagem de pisos, coletadas nas áreas administrativas, ruas externas, 

áreas não sujeitas a contaminação e áreas terraplenadas. Esse sistema não apresenta 

contaminação, admitindo-se apenas a presença de substâncias em concentrações tais que 

possibilitem seu enquadramento segundo a Resolução CONAMA 356 para lançamento 

direto no corpo receptor. 

Toda a precipitação que ocorrer na área da implantação será captada por dispositivos 

convencionais de drenagem (bocas-de-lobo; canaletas; etc.). Caso necessário, serão 

implantados dispositivos de dissipação de energia (escada hidráulica; bacia de dissipação; 

etc.). A drenagem pluvial limpa, sem contaminação, poderá após análises, ser aproveitada 

para fins não potáveis. Para a Drenagem superficial limpa o tempo de retorno será de 25 

anos, conforme recomendações para redes de drenagem. 

4.7.2 DRENAGEM OLEOSA/CONTAMINADA 

Nas áreas que estão suscetíveis a óleo, conforme resolução CONAMA 430/2011, deverão 

possuir Caixas Separadoras de Água e Óleo e tratamentos complementares. Para as 

regiões que estão vulneráveis à vazamentos de líquidos, as mesmas deverão possuir 

sistema que contenha e remova o efluente, a fim de adequar a qualidade da água para o 

descarte. 

Considera-se no sistema de drenagem contaminada a coleta das vazões de chuva, de 

controle de emergência e de lavagem de pisos de áreas que possam não atender ao 

indicado na Resolução Conama 356. As vazões máximas de águas oleosas serão definidas 

a partir da contribuição pluvial das áreas confinadas e das vazões regulares de processo 

ou da água para combate a incêndios. 

A contribuição das áreas consideradas contaminadas será coletada por ralos de piso que 

conduzem as vazões aduzidas para caixas coletoras ou caixas de passagem. Os pisos, por 

sua vez, deverão ter caimento de 0,5% em direção ao ralo ou a caixa coletora, 

considerando um rebaixamento máximo de cinco centímetros. 

O sistema de drenagem de águas contaminadas compreende também a coleta dos 

efluentes que possam vir a conter óleo, os quais são provenientes das seguintes áreas: 

• Bacias dos transformadores; 

• Área de bombas; 

• Gerador de Emergência; 
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• Bomba diesel de combate a incêndio; 

• Drenos de linhas e equipamentos com presença de óleo. 

Para a subestação, com a finalidade de preservar o grau de proteção ao meio ambiente e 

garantir o rápido escoamento das águas pluviais, as áreas destinadas aos bancos de 

reatores serão drenadas através de bacias coletoras, preenchidas com brita. Essas bacias 

serão interligadas a caixas separadoras de água e óleo, dimensionadas para atender a uma 

unidade monofásica. O escoamento da rede será por gravidade, através de tubulação 

fechada e enterrada. Os efluentes serão conduzidos para caixa de partição que destinará 

o fluxo para tratamento ou para extravasamento no corpo receptor. As caixas de 

passagem do sistema de drenagem contaminada serão providas de tampas seladas. 

4.7.3 EFLUENTES GASOSOS 

Os pontos de emissão de gases serão localizados nas chaminés da caldeira de recuperação 

(HRSG). A composição dos gases de exaustão estará dentro dos parâmetros do CONAMA 

382/06. A monitoração do efluente gasoso será contínua através do CEMS (Control of 

Emission Monitoring System). Assim, em virtude das características do combustível, sem a 

presença relevante de cinzas e enxofre, praticamente não ocorrerão emissões de 

particulado (PM10, MP, etc.) e SOx. 

No que se refere aos óxidos nitrosos (NOx), os fabricantes da tecnologia a ser utilizada na 

Planta dispõe de uma tecnologia de combustores na turbina a gás que reduz sobremaneira 

as emissões do chamado NOx térmico. Esta tecnologia permite a redução da temperatura 

da chama de forma a minimizar a formação do NOx térmico, e que pode assegurar 

emissões de, no máximo, 25 ppm. Com isso, o fabricante garante emissões de NOx que 

atendem plenamente aos parâmetros do Conama 436/2011 para emissões de turbinas a 

gás. 

Com relação ao local de emissão dos gases de exaustão da turbina a gás, esses serão 

eliminados na atmosfera através de duas chaminés com 7m (sete metros) de diâmetro 

interno e altura de, aproximadamente, 60 m em relação ao nível do solo. A velocidade dos 

gases é de aproximadamente 22 m/s e a temperatura máxima estimativa de 87 ºC. A 

localização das chaminés pode ser visualizada no Mapa 2. 

A Tabela 3 adiante apresenta os valores esperados para emissões atmosféricas geradas 

na planta pelas turbinas a gás. 
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Tabela 3. Valores esperados para as emissões. 

Emissões (Baseado no Método USEPA) Valores 

NOx, ppmvd @ 15% O2 25 

NOx, kg/hr as NO2 125 

CO, ppmvd @ 15% O2 10 

CO,Kg/hr 31 

Fonte: Promon Engenharia  

A altura das principais edificações da UTE estão apresentadas abaixo: 

• Portaria – 3 metros; 

• Escritório, Sala de controle – 6 metros; 

• Oficina Almoxarifado – 6 metros; 

• Na área de tratamento de água e desmineralização os maiores tanques terão a 

altura de 12 metros. 

Um sistema digital de controle contínuo de emissões (CEMS) fará o monitoramento das 

emissões dos gases da chaminé. O sistema inclui amostragem automática e contínua, 

tubulações e conexões de amostras, reagentes, analisadores conectados a um 

computador receptor/processador, provido de interface homem/máquina. O módulo 

digital de dados é montado com um módulo de comunicação serial para enviar 

continuamente os dados coletados para o sistema digital de controle, usando um 

protocolo compatível de comunicação. 

Adicionalmente, existe emissão nos aquecedores de gás natural no sistema de 

condicionamento de gás. Estes aquecedores (1 em operação e 1 em reserva) não operam 

continuamente e suas emissões máximas serão de 150 mg/Nm3 de Nox e 50 mg/Nm3 de 

CO. Estes aquecedores são do tipo banho maria e o aquecimento do gás de entrada da 

UTE é realizado indiretamente pela queima de gás que aquece a água contida no corpo do 

equipamento. A altura da chaminé destes aquecedores deve ter no mínimo 7 metros de 

altura. O diâmetro da chaminé deverá ser de 800 mm. A velocidade dos gases na chaminé 

deverá ser 1,75 m/s (a confirmar) e a temperatura dos gases na chaminé estará em torno 

de 200 ºC. 

Existe ainda a caldeira auxiliar, a bomba a diesel do sistema de combate a incêndio e o 

gerador de emergência que operam esporadicamente e suas emissões não são 

consideradas significativas. 

Ressalta-se que os resultados da simulação de dispersão atmosférica de poluentes a 

serem emitidos pelas chaminés da UTE mostraram que as concentrações não extrapolam 

os limites preconizados na Resolução Conama 491/2018. Os resultados do estudo serão 

apresentados em maiores detalhes no Cap. 6 no Diagnóstico do Meio Físico.  
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Conforme dados do fornecedor da turbina, a emissão de CO será de 10 mg/Nm³ e de 25 

mg/Nm³ para o NOx, ambos em base de 15% de O2, não havendo emissões de material 

particulado ou SOx. Conforme dados do balanço térmico (Anexo III) a concentração de 

CO2 na saída da chaminé da UTE será de aproximadamente 4,79% o que equivale a uma 

emissão de 269,56 ton de CO2/h (cerca de 74.877,78 g/s de CO2) e cerca de 2.597.865,6 

CO2/ano. Não são previstos outros tipos de emissão de gases do efeito estufa, como 

metano ou oxido nitroso. 

4.8 ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

A etapa de implantação do empreendimento é justamente o momento em que se dá início 

as construções anteriormente planejadas e demais edificações e canteiros necessários.  

Os principais arranjos e estruturas previstos para a UTE são: Escritórios, Refeitórios, Área 

de Convivência, Sanitários e Vestiários, Ambulatório, Portarias, Almoxarifados e Baias de 

Resíduos, Maquinários e Equipamentos necessários. Maiores detalhe acerca dessas 

estruturas são apresentados no Memorial Descritivo do empreendimento (Anexo II). 

4.8.1 SISTEMAS CONSTRUTIVOS DOS CANTEIROS 

Para a Implantação da UTE Barra do Furado e estruturas associadas estão previstas as 

seguintes estruturas de canteiro: i) canteiro central e área de laydown para recepção e 

estocagem de cargas, localizado ao lado do polígono de implantação da UTE; ii) canteiro 

de apoio ao lado da área de implantação SE elevadora interna para 500 kV e, iii) um 

canteiro avançado de apoio à implantação da Linha de Transmissão e do gasoduto. A 

localização os canteiros podem ser visualizados na Figura 6 abaixo. 
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Figura 6. Localização dos canteiros de obras e laydown 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 

A escolha da tipologia do sistema construtivo se restringirá a sistemas construtivos 

“industrializados”, tipo pré-fabricado, painéis modulares, steel frame ou contêiner, e 

considerarão os seguintes critérios: custos de aquisição, implantação e manutenção, 

reaproveitamento, durabilidade, facilidade de montagem e desmontagem, isolamento 

térmico e impacto visual.  
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4.8.1.1 Infraestrutura Básica dos Canteiros 

Abaixo são descritas as infraestruturas básicas que estarão contidas nos canteiros de obra. 

• Esgoto 

Tanques sépticos e tanques de acúmulo de lodo: 

o N° de colaboradores no pico da obra: 2500; 

o Contribuição de despejo: 70 litros/pessoa para uso do banheiro; 

o Contribuição de despejo: 25 litros/pessoa para uso do refeitório (O canteiro não terá 

restaurante, portanto o refeitório será para fornecimento somente de refeições 

prontas); 

Sistema composto por: 

o Digestor anaeróbio de fluxo ascendente/tanque séptico: volume útil total: 177 m³; 

o Filtro aeróbio submerso: volume útil total: 107 m³; 

o Filtro anaeróbico: volume útil: 190 m³;  

o Tanque de acúmulo: volume útil total: 365 m³.  

• Água Fria 

A origem da água para a obra e para consumo humano é de responsabilidade da contratada 

através de caminhão pipa. 

o Qmédio= 2500 x 95 = 237,5 m³/dia. 

 

• Sistema de Energia Elétrica 

O fornecimento de energia elétrica para o canteiro será através de rede de distribuição 

proveniente da concessionária local. Na frente de obras, serão instalados geradores 

movidos a óleo diesel, dotados de dispositivos de contenção de vazamentos, kit para 

emergência ambiental, extintor de incêndio, isolamento e sinalização de identificação, 

visando o controle ambiental e segurança no uso destes equipamentos. 

• Descargas Elétricas 

O projeto de proteção contra descargas atmosféricas deverá ser em conformidade com 

as normas ABNT e os conjuntos metálicos no exterior de edificações deverão possuir para-

raios. 

• Central de Armazenamento de Produtos Químicos 

Todos os produtos perigosos deverão possuir Ficha de Informação de Segurança dos 

Produtos Químicos – FISPQ, que será mantida junto ao local de armazenamento dos 

mesmos. A área de armazenamento deverá ser isolada e sinalizada, atendendo às Normas: 

NBR 17505-1, NBR 17505-2, NBR 17505-3, NBR 17505-4, NBR 17505-5, NBR 17505-6 e NBR 

17505-7. O acesso aos produtos e materiais será permitido somente às pessoas 
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autorizadas, que possuem conhecimento prévio dos procedimentos a serem adotados em 

caso de eventual acidente. 

• Central de Armazenamento de Resíduos 

Será construída em alvenaria e dotada de piso impermeável, quando necessário, e 

divisórias evitando o contato e/ou contaminação entre os resíduos armazenados. O 

acesso à área será limitado a trabalhadores treinados. 

• Rede de Drenagens de Águas Pluviais 

Para a Drenagem superficial limpa o tempo de retorno será de 25 anos, conforme 

recomendações para redes de drenagem. Toda a precipitação que ocorrer na área da 

implantação será captada por dispositivos convencionais de drenagem (bocas-de-lobo; 

canaletas; etc.). Caso necessário, serão implantados dispositivos de dissipação de energia 

(escada hidráulica; bacia de dissipação; etc.). A drenagem pluvial limpa, sem contaminação, 

poderá, após análises, ser aproveitada para fins não potáveis.  

Nas áreas que estão suscetíveis a óleo, conforme resolução CONAMA 430/2011, deverão 

possuir Caixas Separadoras de Água e Óleo e tratamentos complementares. Para as 

regiões que estão vulneráveis à vazamentos de líquidos, as mesmas deverão possuir 

sistema que contenha e remova o efluente, a fim de adequar a qualidade da água para o 

descarte. 

4.8.2 CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 

4.8.2.1 Limpeza da Faixa de Servidão 

A limpeza da faixa de servidão, áreas das torres e praças de montagem devem obedecer, 

integralmente, o Projeto Ambiental e especificações de projeto. Os cortes, podas ou 

roçados na faixa de servidão somente deverão ser iniciados após autorização expressa da 

Alupar e em conformidade com os locais indicados em projeto e ou pela Fiscalização. 

Quando o revestimento vegetal abrangido pela faixa for considerado de preservação 

permanente, o mesmo não poderá ser cortado. 

4.8.2.2 Escavação das Fundações 

Os serviços a serem realizados consistem na execução completa das escavações, 

preparação do terreno, apiloamento, reaterro e compactação. Preferencialmente deverá 

ser previsto o reaterro usando o mesmo material proveniente da escavação. Antes de se 

iniciar os trabalhos de abertura da cava, o terreno será capinado e limpo, numa área 

suficiente para que a terra escavada fique isenta de detritos provenientes da vegetação 

local. Deverão ser executadas proteções às escavações, através de tampões ou cercas 

fornecidas pela contratada, para impedir a queda de animais e pessoas no interior delas. 
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4.8.2.3 Concretagem das Fundações 

A concretagem de qualquer um dos tipos de fundações previstas deverá ser realizado 

sempre de acordo com a boa técnica que a natureza e a responsabilidade dos serviços 

exigirem, com observância às normas e Especificações da ABNT e especial atenção às 

recomendações ou solicitações Fiscalização. O concreto deve ser transportado do local de 

preparação para o local de aplicação, tão rapidamente quanto possível, e o meio de 

transporte deverá ser adequado de modo que não acarrete segregação de seus 

elementos. 

4.8.2.4 Montagem de Estrutura Autoportante 

A montagem de estruturas autoportantes é realizada em 3 fases: (i) montagem das bases, 

(ii) pré-montagem e (iii) montagem final. 

A montagem das bases deve ser iniciada após a escavação e acertos das cavas nas 

referidas cotas de posicionamento das grelhas. A montagem da base se dá juntamente 

com a montagem da torre, partindo os pontos de saída da fundação que, na ocasião, 

deverão estar niveladas e reaterradas. 

A montagem é iniciada com o içamento e posicionamento dos montantes. Após o 

posicionamento dos montantes são feitos os treliçados ou somente a parte destes 

treliçados que garantem a sustentação do posicionamento das peças seguintes. Nas 

repetidas operações de içamento de peças para montagem utiliza-se um dispositivo que 

trabalha como um “pau de carga”, que trabalha na vertical à medida que as seções da 

estrutura vão sendo instaladas. Através de uma roldana presa a um gancho da parte 

superior do dispositivo as peças são içadas até os pontos de encaixe de montagem. 

4.8.2.5 Subestação interna 

A Subestação apresentará um piso em brita, canaletas pré-moldadas que irão servir de 

leitos de cabeamentos, haverá fundações moldadas in loco e pilares pré-moldados que 

irão servir de apoio para equipamentos elétricos, perímetro com cerca constituída de 

mourões de suporte e esticadores, bloco de fundação, viga baldrame, arame galvanizado 

e pórticos pré-moldados de concreto para direcionar o cabeamento aéreo.  

No início da implantação, deverá ser feita uma inspeção geotécnica por meio de ensaios 

para definir a capacidade do solo. Também haverá um acerto de terreno para garantir que 

a cota de implantação está conforme o projeto, o que incluirá uma limpeza vegetal e 

lançamento/espalhamento de uma camada de brita. 
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4.8.3 ESTRADAS DE ACESSO 

Sempre que for possível, serão utilizados os acessos disponíveis na região, e somente em 

casos especiais deverão ser abertos novos acessos, com autorização da Fiscalização, que 

negociará com os proprietários a permissão.  

4.8.4 MÃO DE OBRA MOBILIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

A estimativa para a mão de obra na área é de aproximadamente 2.500 trabalhadores no 

pico da obra para a construção da UTE Barra do Furado e estruturas associadas. Deste 

total, 2250 são trabalhadores diretos e 250 indiretos. Estima-se que 300 trabalhadores 

serão contratados para a implantação do gasoduto, já para a implantação dos dutos de 

captação de água e lançamento de efluentes 25 trabalhadores, enquanto para a linha de 

transmissão, prevê-se 120 trabalhadores no pico da obra, conforme informações 

apresentadas nos histogramas presentes no Memorial Descritivo (Anexo II). Durante a 

operação do empreendimento, a estimativa de mão de obra é de 64 trabalhadores.  

A Construtora deverá priorizar a contratação da mão de obra local. Caso não haja mão de 

obra qualificada, a construtora deverá treinar e qualificar os profissionais da região e, em 

casos específicos, mobilizar profissionais qualificados de outras regiões e prover 

alojamento adequado conforme normas regulamentadoras. 

4.8.5 TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÕES 

Fazem parte do escopo de terraplenagem e drenagem de proteção todas as operações 

necessárias à realização das obras, incluindo escavação em cortes ou empréstimos, carga, 

transporte, descarga dos materiais escavados, construção e compactação de aterros, 

remoção de materiais inadequados para áreas de bota fora, e todo o trabalho necessário 

ao acabamento da terraplenagem, de acordo com as indicações do projeto, além do 

acabamento e conservação de taludes, plataformas, valetas ou outras superfícies 

formadas pelas escavações.  

O cronograma deverá prever a execução dos serviços de terraplenagem, aproveitando ao 

máximo o período de estiagem da região. A sequência das obras inicia-se pela limpeza e 

nivelamento do terreno. 

Nesta fase deverão ser instaladas a drenagem e Instalações subterrâneas, de maneira a 

evitar retrabalhos de movimentação de terra, incluindo: 

• Implantação dos dispositivos de drenagem (bocas de lobo, tubos de concreto, 

canaletas, etc.); 

• Implantação das redes de água potável e esgoto sanitário; 
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Assim, será priorizada a construção de todos os sistemas enterrados (underground) para 

facilitar a montagem e construção do piso das principais áreas de montagem antes do 

início da montagem. Dessa forma, o trânsito de equipamentos pesados necessários à 

montagem eletromecânica será facilitado. 

Durante a execução dos serviços de escavação, deverão ser executadas obras de proteção 

nos cortes a fim de garantir a estabilidade dos taludes e plataforma. Tais obras podem 

abranger: a execução e revestimento das valetas de proteção; canalizações para descidas 

d’água; revestimento vegetal ou com os materiais e sistemas típicos definidos no projeto; 

execução de sistemas de drenagem profunda; valas provisórias para escoamento das 

águas e; poços com bombas submersíveis. Em caso de escorregamento ocorrido em 

função de falhas na drenagem de proteção, deverá ser providenciado a recuperação do 

local afetado. 

As operações de corte compreendem: 

• Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, após a limpeza e remoção 

de solo vegetal, até o greide da terraplenagem indicado no projeto; 

• Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, abaixo 

do grid da terraplenagem, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa 

capacidade de suporte ou solos orgânicos, o que pode ser constatado através das 

sondagens; 

• Transporte dos materiais escavados para áreas de aterro ou de bota-fora 

previamente aprovado. 

O desenvolvimento da escavação processar-se-á mediante a previsão da utilização 

adequada, ou rejeição, dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para 

constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuadas 

nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em 

conformidade com o projeto. 

As obras específicas de proteção dos taludes, objetivando sua estabilidade, serão 

executadas em conformidade com as especificações. Maiores detalhes são apresentados 

no Memorial Descritivo do Projeto (Anexo II). 

4.8.6 PLANO DE IÇAMENTO DE CARGAS 

Deverão ser realizados estudos de Rigging para os equipamentos críticos do projeto como 

forma de mitigação de riscos durante as operações de movimentação horizontal e vertical, 

principalmente para: equipamentos com mais de 2,0 ton e içamentos em elevação. 

Como itens a serem analisados num plano de rigging, destacam-se os espaços físicos 

necessários à operação de içamento para possibilitar o raio de giro da máquina com 
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segurança entorno do seu eixo, assegurando que a máquina não interfira com as 

edificações adjacentes, garantindo que a operação seja segura durante todo o processo 

de levantamento e colocação da peça no local definitivo de montagem. 

Ressalta-se que a responsabilidade da elaboração destes estudos será da empresa 

contratada para montagem e deverá constar um responsável técnico pelo içamento e 

recolhimento de ART para cada estudo. 

4.8.7 PLANO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – SEGURANÇA NO CANTEIRO DE 

OBRAS  

A indústria da construção civil ainda apresenta elevadas estatísticas de acidentes, feridos 

e mortos nos canteiros de obras. O que torna uma obra mais perigosa é a complexidade 

das atividades, o tamanho das peças a serem construídas, transportadas e içadas, 

trabalhos sobrepostos e em altura, serviços com eletricidade que devem estar de acordo 

com a NR- 10, a organização e limpeza sistemática com a adoção de políticas como 5S, 

além das características do ambiente de trabalho. 

4.8.8 PLANO DE ATAQUE PARA COMISSIONAMENTO 

As atividades de comissionamento da UTE estão associadas a liberação de equipamentos 

e sistemas para preparação para a partida. O trabalho de comissionamento será dividido 

nas seguintes etapas: 

• Preservação dos equipamentos; 

• Liberação de SOP´s (Sistemas Operacionais) da construção; 

• Pré-comissionamento; 

• Pré-operação e partida; 

• Transferência dos SOP´s para o cliente 

• Operação assistida. 

A equipe de comissionamento em conjunto com a engenharia deve elaborar uma lista de 

SOP’s que serão divididos de modo que a entrega dos subsistemas pelo grupo de 

Montagem ao grupo de Comissionamento atenda ao cronograma do empreendimento. 

Os SOP’s serão limitados por válvulas (de bloqueio ou de controle) ou por flanges (bocal 

de equipamento, válvula flangeada, instrumento, flange cego ou figura oito). Os SOP’s de 

origem elétrica serão limitados pela classe de tensão e equipamentos principais (Centros 

de Distribuição de Cargas e Centros de Controle de Motores) e/ou quando de 

instrumentação, limitados por bornes (equipamento, instrumento, painel) ou caixas de 

junção ou de passagem. 

Após a preparação da lista de SOP’s (na fase de desenvolvimento da engenharia), será 

preparada uma Rede de Precedência a qual irá definir a ordem de liberação dos Sistemas 

Operacionais. A lista de SOP’s, Sub-SOPs e a Rede de Precedência irão nortear todos os 
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serviços de montagem e comissionamento. Os testes de comissionamento serão 

aplicados e os SOP’s serão liberados um a um, efetuando a transferência para a Operação 

da UTE. A partir desta transferência será iniciado o prazo de garantia de cada SOP. 

Serão elaborados os seguintes procedimentos: 

• Tubulação – inicia com verificação da lavagem de linhas, limpeza química e flushing 

e encerra com o teste em carga dos sistemas; 

• Mecânica – inicia com o giro de equipamentos rotativos acoplados e encerra com 

testes de sistemas em carga; 

• Elétrica – inicia com testes funcionais e com energização de painéis e 

equipamentos de campo e encerra com teste em carga; 

• Instrumentação – inicia com testes de malha entre sistema de controle, painéis, 

consoles, caixas de junção e instrumentos de campo e encerra com teste funcional 

em carga. 

Para elaboração e concretização do comissionamento são previstos tipicamente os 

seguintes insumos, os quais serão disponibilizados para a equipe responsável: 

• Fluidos Requeridos para Operação de Equipamentos; 

• Nitrogênio; 

• Combustíveis; 

• Produtos Químicos; 

• Água: Tratada e Desmineralizada. 

4.8.9 DESMOBILIZAÇÃO  

Para que ocorra a desmobilização deverá ser dado baixa em todas as licenças, alvarás e 

autorizações obtidas no local e se possível obter uma certidão negativa (“nada consta”) 

dos órgãos públicos locais. Os contratos de locação de casas, pousadas, hotéis, carros e 

equipamentos devem ser encerrados com o devido “de acordo” dos proprietários. 

Contratos e contas de telefone, água, luz, etc., devem ser devidamente quitados e os 

cadastros encerrados. 

O sindicato local deve ser informado do término da obra e da desmobilização das 

empresas contratadas e que será interrompido o recolhimento mensal, se houver. Deve 

ainda ser dado baixa no registro do CREA local e emitido o atestado de execução da obra. 

As áreas utilizadas para a instalação do canteiro de obras e demais instalações 

temporárias deverão ser mantidas nas condições ambientais conforme disponibilizadas 

no início das obras, sem qualquer vestígio de material de construção. Todo material de 

demolição deverá ser segregado e depositado em local licenciado. E mais, um plano de 

ações de responsabilidade social, envolvendo os profissionais que trabalharam direta e 

indiretamente na obra, além da comunidade e municípios vizinhos, deve ser elaborado. 
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Durante a desmobilização devem ser seguidos critérios ambientais para minimizar os 

impactos ocasionados diretamente na área licenciada para a instalação do canteiro e 

respectivas utilidades. O objetivo é retornar às condições iniciais encontradas antes da LI 

e eliminar o risco de passivos ambientais. Além disso, ainda durante esse momento, os 

equipamentos de combate a incêndio deverão ser mantidos em número suficiente 

durante todo o prazo de desmobilização. A equipe de brigada de incêndio deverá 

acompanhar todo o processo de desmontagem e demolição das instalações temporárias 

até sua conclusão final. 

Cabe destacar que para a conclusão da desmobilização, as seguintes atividades devem ser 

executadas: 

• Retirada dos contêineres e instalações provisórias do canteiro; 

• Retirada dos pisos de concreto, canaletas, estacionamentos e demais áreas 

provisoriamente pavimentadas; 

• Remoção da cerca de isolamento; 

• Retirada dos geradores de energia, instalações provisórias de distribuição e 

iluminação, aterramento e SPDA; 

• Inspeção visual e remoção manual de sinalização provisória; 

• Investigação e remediação de áreas passíveis de contaminação com eventual 

contratação de análise físico-química do solo; 

• Nivelamento do solo original visando a recomposição topográfica; 

• Recomposição da camada vegetal de acordo com o plano de recuperação de áreas 

e levantamento inicial da flora. 

Além do descrito acima, a destinação final dos resíduos irá seguir o pré-definido no plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos da obra que estabelece as diretrizes para o 

manuseio, acondicionamento, armazenamento, tratamento e/ou disposição final de 

resíduos gerados na execução das atividades do projeto. 

4.9 CRONOGRAMA 

Apresenta-se na Tabela 4 o cronograma previsto de implantação do empreendimento. 

Estima-se cerca de 3,8 anos entre a mobilização e desmobilização final dos canteiros de 

obra.
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Tabela 4. Cronograma de implantação da UTE Barra do Furado 

Cronograma - Usina Termelétrica Barra do Furado (1200 MW) 

Atividades / Meses 
Ano 1 (2024) Ano 2 (2025) Ano 3 (2026) Ano 4 (2027) Ano 5 (2028) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mobilização                                                                                                                         

Suprimentos                                                                                                                         

Serviços de Terraplanagem                                                                                                                         

Execução das Fundações                                                                                                                         

Fabricação e Transporte de Equipamentos                                                                                                                         

Construção Civil                                                                                                                         

Montagem Eletromecânica                                                                                                                         

Obtenção da LO                                                                                                                         

Comissionamento da UTE                                                                                                                         

Operação em Teste da UTE                                                                                                                         

Desmobilização do Canteiro                                                                                                                         
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4.10 ANEXOS

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 4 do Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo:

ANEXO I – ARQUIVO KMZ COM A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO;

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO III – BALANÇO TÉRMICO;

ANEXO  IV – FLUXOGRAMA  DE  PROCESSO  DOS  SISTEMAS  AUXILIARES  DA  TURBINA  A

  VAPOR;

ANEXO V – FLUXOGRAMA DE PROCESSO DO SISTEMA DE VAPOR, CONDENSADO E ÁGUA

  DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA;

ANEXO VI – SISTEMA DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO;

ANEXO VII – DIAGRAMA UNIFILAR DA SE INTERNA;

ANEXO  VIII – FLUXOGRAMA  DE  PROCESSO  DO  SISTEMA  DE  SUPRIMENTO  DE  GÁS

  NATURAL E DOS SISTEMAS DE GASES E AR COMPRIMIDO;

ANEXO  IX – FLUXOGRAMA  DE  PROCESSO  DO  SISTEMA  DE  ÁGUA  BRUTA,  TRATADA,

  DESMINERALIZADA E POTÁVEL;

ANEXO X – BALANÇO HÍDRICO;

ANEXO XI – SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES;

ANEXO XII – FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.
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5 ÁREAS DE ESTUDO 

Neste capítulo são apresentados os critérios para delimitação das áreas de estudo 

utilizadas neste EIA que visam balizar a elaboração dos diagnósticos ambientais da UTE 

Barra do Furado, com base no Termo de Referência emitido pelo IBAMA. 

A construção e implantação de um empreendimento do porte da UTE Barra do Furado 

poderá causar alterações em diferentes graus e compartimentos ambientais, incidindo em 

diferentes recortes geográficos, sendo necessária a atribuição de aspectos espaciais pré-

delimitados que podem estar associados às bacias hidrográficas, biomas e fitofisionomias, 

municípios envolvidos, indicadores socioambientais, entre outros, para definição de áreas 

de estudo. 

Assim, foram definidas áreas de análise para o direcionamento dos esforços diagnósticos, 

que foram delimitadas conforme a caracterização do empreendimento, as características 

dos meios em estudo, aspectos ambientais e do contexto socioambiental da região, a 

saber: 

I) Áreas de Estudo dos meios físico e biótico (ecossistemas terrestres e costeiros); 

II) Áreas de Estudo do meio socioeconômico; 

III) Área Diretamente Afetada (ADA). 

5.1 ÁREAS DE ESTUDO DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

O recorte geográfico estabelecido para a realização dos estudos regionais foi designado 

Área de Estudo Regional (AER), definido de forma a incorporar os componentes 

ambientais necessários para contextualizar a região, compreendendo a delimitação do 

território de forma mais abrangente. A AER será estudada no diagnóstico ambiental 

mediante a utilização de dados secundários disponíveis em fontes oficiais (IBGE, MMA, 

ANM, IBAMA, INEA, ANA, FCP, etc.), dados públicos obtidos em estudos de licenciamento 

similares que ocorreram na região (EIA/RIMAs, relatórios de monitoramento, RCA/PCA), 

artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e anais de congresso 

que tenham correlação com a temática estudada. 

Para o levantamento de dados primários e análises mais aprofundadas sobre a 

interferência do empreendimento, foi delimitada a Área de Estudo Local (AEL), definida 

como o recorte geográfico onde será priorizado o levantamento de dados em campo, 

coletados especificamente para este estudo, ou então consultados na literatura e em 

outros estudos de licenciamento que tenham obtidos os dados primários a menos de cinco 

anos da publicação do Termo de Referência da UTE Barra do Furado.  

Para os meios físico e biótico, a AER e a AEL foram subdivididas em compartimento 

terrestre e zona costeira, de modo a comportar as análises específicas e dinâmicas 

próprias de cada ambiente. O detalhamento destas áreas é apresentado na sequência. 
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5.1.1 ÁREAS DE ESTUDO TERRESTRES 

A definição da AER e AEL terrestres dos meios físico e biótico foi realizada utilizando como 

base os limites da base hidrográfica ottocodificada da Bacia do Atlântico Sul-Sudeste, com 

escala de 1:25.000, disponibilizada no geoportal do Instituto Estadual do Ambiente (INEA-

RJ). Abrange, portanto, contextos fitofisionômicos, geográficos e climáticos semelhantes 

no âmbito de inserção das estruturas do empreendimento. 

Dessa forma, para a definição da AEL Terrestre, foram selecionadas as bacias que o 

empreendimento intercepta e as imediatamente no entorno, englobando também cursos 

hídricos importantes, como a Lagoa Feia e o Canal das Flechas. Para a AER Terrestre foram 

selecionadas as ottobacias de igual nível hierárquico em contato com as ottobacias 

selecionadas para a AEL, abrangendo um contexto regional mais amplo. 

A definição desses limites tem como base a abrangência integral: (1) das áreas 

diretamente afetadas pelo empreendimento, que incluem a planta da UTE, a linha de 

transmissão, o gasoduto, os dutos de captação de água e de lançamento de efluentes, e 

os canteiros de obras; e (2) da provável área de manifestação dos impactos diretos e 

indiretos sobre os meios físico e biótico, considerando a tipologia e porte do 

empreendimento e as características ambientais da região.  

A Área de Estudo Regional (AER) Terrestre e Área de Estudo Local (AEL) Terrestre podem 

ser visualizadas no Mapa 1. 

5.1.2 ÁREAS DE ESTUDO COSTEIRAS 

Tendo em vista que para o funcionamento da UTE estão previstas as instalações do duto 

de captação de água marinha e duto para descarte de efluentes tratados na zona costeira 

de Barra do Furado, optou-se por subdividir o diagnóstico da zona costeira nas mesmas 

escalas de análise do compartimento terrestre. Assim, a porção a ser estudada foi dividida 

em: AER Costeira e AEL Costeira. 

Dada a relevância ambiental, para a definição da Área de Estudo Regional (AER) Costeira 

utilizou-se a sobreposição das estruturas marinhas projetadas para o empreendimento 

com a Área Prioritária para Conservação e Biodiversidade (APCB) “Praia de Desova de 

Caretta caretta no RJ (ZCM-93)”, de prioridade extremamente alta. Este polígono engloba 

a região terrestre litorânea de Barra do Furado e áreas do entorno, compreendendo cerca 

de 26 km da zona costeira terrestre. Dessa forma, o polígono em questão foi considerado 

em sua totalidade na faixa terrestre, estendendo seus limites em direção ao mar até a 

profundidade de 10 m. Este critério foi utilizado devido a importância desta APCB na 

garantia de áreas para desova de tartarugas-marinhas e trânsito de cetáceos em estação 

reprodutiva. 
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Para Área de Estudo Local (AEL) Costeira delimitou-se o recorte de um buffer de 2 km a 

partir dos dutos de captação de água marinha e lançamento de efluentes, abrangendo 

também a desembocadura do Canal das Flechas. Essa delimitação foi estabelecida para 

concentrar os levantamentos de campo no entorno das estruturas do empreendimento e 

área potencialmente impactada. 
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Mapa 1. Áreas de Estudo dos meios físico e biótico. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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5.1.3 ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

As Áreas de Estudo do meio socioeconômico compreendem o espaço territorial que é 

destinado à caracterização dos aspectos socioeconômicos, dinâmica social, atividades 

produtivas e demais relações entre os aspectos naturais e o ambiente antrópico.  

Visando a análise espacial e considerando a organização dos dados, a construção dos 

estudos socioeconômicos é subdividida em: Área de Estudo Regional (AER), definida 

como os territórios dos munícipios onde o empreendimento está inserido (Campos dos 

Goytacazes e Quissamã); e Área de Estudo Local (AEL), definida com base nas ações que 

podem gerar impacto na dinâmica antrópica dos municípios.  

A AER do meio socioeconômico buscou compreender os aspectos de organização e 

infraestruturas públicas e privadas de atendimento disponíveis à população que poderá 

ser impactada indiretamente com a implantação do empreendimento. 

Já a AEL deste meio foi baseada na premissa de interação entre as ações geradoras de 

impacto na dinâmica antrópica e as áreas inseridas nos territórios municipais, as quais 

apresentam correlação direta com as comunidades interceptadas pelo empreendimento. 

Dessa forma, a obtenção de dados primários consiste na caracterização da dinâmica 

socioeconômica dos conjuntos habitacionais inseridos no entorno direto do 

empreendimento, o contexto relacionado às atividades produtivas e situação das 

propriedades diretamente interceptadas pelas estruturas do empreendimento (usina 

termelétrica, linha de transmissão, gasoduto e dutos de captação e lançamento de 

efluentes). 

O esforço de levantamento de dados primários na AEL é definido a partir das seguintes 

análises: (1) polígonos territoriais e públicos passíveis de levantamento de informações 

quanto aos aspectos do cotidiano das localidades próximas ao empreendimento; (2) 

estruturas fundiárias locais; (3) infraestrutura produtiva; (4) padrão construtivo e de 

ocupação do solo, além de demais aspectos relacionados à dinâmica socioeconômica local.  

Para a construção do diagnóstico de dados primários, a área de avaliação e de pesquisa da 

AEL é definida por um buffer com 1 km a partir do eixo da linha de transmissão, do 

gasoduto e dos dutos de captação e lançamento de efluentes; e um buffer de 5 km a partir 

do terreno onde será instalada a UTE Barra do Furado. As Áreas de Estudo do meio 

socioeconômico podem ser visualizadas no Mapa 2.
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Mapa 2. Áreas de Estudo do Meio Socioeconômico. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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5.2 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) da UTE Barra do Furado refere-se ao espaço 

geográfico destinado às intervenções físicas diretas decorrentes das obras construtivas 

do empreendimento, considerados os compartimentos terrestre (usina, linha de 

transmissão, dutos e canteiros de obras) e aquático (dutos de captação de água e 

lançamento de efluentes tratados). 

Na porção terrestre, ocorrerão as atividades transformadoras do terreno, como a 

supressão vegetal, limpeza de terreno, terraplenagem, implantação dos canteiros e 

preparação das áreas destinadas à planta industrial da UTE Barra do Furado e às suas 

estruturas lineares associadas. Já a parte aquática registrará as movimentações em 

superfície para montagem dos dutos de captação de água e lançamento de efluentes 

tratados e sua instalação sobre o leito marinho. Sendo assim, a Área Diretamente Afetada 

pela UTE Barra do Furado (área total 363,722 ha) é definida como: 

• Terreno de 72,98 ha onde será instalada a usina, contemplando as seguintes áreas 

de intervenção unitária: área da planta da usina (7,87 ha), canteiro central da UTE e 

laydown (5,02 ha), canteiro de apoio (3,41 ha) e subestação interna (2,44 ha);  

• Linha de Transmissão (LT) de 500 kV com 36,19 km de extensão, incluindo a faixa 

de servidão de 70 m (35 m de cada lado da diretriz, totalizando 253,65 ha) e canteiro 

avançado de apoio à implantação da LT e do gasoduto (6,11 ha); 

• Gasoduto com 43,71 km de extensão, incluindo faixa de servidão com 8 m (4 m para 

cada lado da diretriz, totalizando30,22 ha), e área de conexão ao gasoduto da 

Gascav; e 

• Duto para captação de água superficial, que desde a sua origem na extremidade da 

planta até o local de captação no mar possui 2,46 km de extensão, dos quais 0,68 

km submerso no mar. O duto de descarte de efluentes tratados possui cerca de 

2,78 km de extensão total a partir da planta, com 0,8 km submerso no mar. Para 

ambos, estima-se uma faixa de servidão de 8 m de largura (4 m de cada lado), 

contemplando também a estação de bombeamento, posicionada na porção 

terrestre, totalizando uma área de 2,97 ha. 
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Mapa 3. Área Diretamente Afetada (ADA) pela UTE Barra do Furado. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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6.1 MEIO FÍSICO 

6.1.1 CLIMA E METEOROLOGIA 

6.1.1.1 Metodologia 

O diagnóstico das condições climáticas e meteorológicas foi estruturado a partir da 

aquisição, padronização, tabulação e modelagem das variáveis climatológicas obtidas 

junto ao Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Brasil (BDMEP) 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A série temporal 

analisada foi a de 1990 a 2021, totalizando o período de 30 anos recomendado pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM). Os dados de direção e velocidade 

predominante dos ventos foram trabalhados no software WRPlot. 

As estações meteorológicas foram selecionadas conforme sua proximidade com o 

empreendimento e integridade das séries, sendo elas: Iguaba Grande (83114), Santa Maria 

Madalena (83696) e Campos (83698) (Figura 1). Os parâmetros analisados são: 

precipitação pluviométrica e evapotranspiração, temperatura, umidade relativa do ar, 

nebulosidade e insolação, índice ceráunico, direção e velocidade predominante dos 

ventos.  

Em relação ao índice ceráunico, foi utilizada como referência a norma ABNT NBR 

5419:2001, que considera a probabilidade de uma estrutura ser atingida por um raio em 

um ano. Já a densidade de descargas, que juntamente ao índice ceráunico auxilia na 

avaliação do risco de desligamento dos sistemas de transmissão de energia elétrica, é 

balizada pela norma ABNT NBR 5419-2:2015. 

6.1.1.1 Classificação climática regional e principais sistemas meteorológicos 

atuantes  

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, que considera a sazonalidade e os 

valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e de precipitação, o 

empreendimento se encontra inteiramente situado no tipo climático Aw, clima este 

considerado tropical com estação chuvosa no verão, e nítida estação seca no inverno. A 

Figura 2 apresenta a classificação da área de estudo. 
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Figura 1. Localização das estações meteorológicas utilizadas para caracterização das áreas de 

estudo.  

Fonte: INMET/BDMEP (2021). 

Neste tipo climático, o mês de julho é o que possui as menores temperaturas anuais, 

caracterizado como o mês mais frio, ainda que a temperatura média seja superior a 20°C. 

Já o mês mais quente é janeiro, com temperaturas superando os 32°C. Regionalmente, as 

precipitações são superiores aos 750 mm anuais, podendo atingir máximos da ordem de 

1800 mm. 
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Figura 2. Classificação climática das áreas de estudo segundo Köppen-Geiger.  

Fonte: Alvares et al. (2014). 

Segundo Oliva (2019), diversos sistemas atmosféricos que atuam em distintas escalas 

espaciais e temporais contribuem para episódios extremos de tempo e de clima que 

podem resultar em chuvas intensas, estiagens prolongadas, ventos fortes ou ondas de frio 

e de calor.  

Na área do empreendimento, situada na costa sudeste brasileira, destaca-se a atuação da 

variabilidade interanual da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do Atlântico, 

representada por uma banda de nuvens convectivas que se estende por uma faixa ao 

longo da região equatorial. A ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais a norte (14°N) 

durante agosto-setembro para sua posição mais ao sul (2°S), durante março-abril.  
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Outro sistema atmosférico atuante na área do empreendimento é o Vórtice Ciclônico de 

Altos Níveis (VCAN). O VCAN é definido como um sistema de baixa pressão de escala 

sinótica formado na alta troposfera, com circulação ciclônica fechada e que possui o 

centro mais frio do que a sua periferia. Possuem, ainda, configuração quase estacionária, 

mas podem se deslocar, com lentidão, tanto para oeste como para leste. 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAs) caracteriza-se como uma banda de 

nebulosidade e chuvas persistentes com orientação NW-SE que se estende desde o sul e 

leste da Amazônia até a região sudeste do Brasil e, com frequência, sobre o Atlântico 

Subtropical. Esse sistema está associado a um escoamento convergente de umidade na 

baixa troposfera, além de ser o principal sistema de grande escala responsável por 

regimes de chuva na região sudeste e sul no verão. As chuvas intensas trazem inundações 

e deslizamentos ou a descaracterização do fenômeno que tende a provocar períodos de 

seca, afetando negativamente o regime de chuvas na região sul do Brasil. 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala, ou CCMS, são responsáveis por grande parte 

do volume de precipitação na região tropical e em várias localidades situadas em latitudes 

médias durante o período mais quente do ano. A convecção apresenta uma característica 

marcante que é a sua organização em diversas escalas espaciais, onde é possível observar 

desde células isoladas (de poucas centenas de metros) até grandes aglomerados 

convectivos (milhares de quilômetros), com ciclos de vida da ordem de dias e formados 

por diferentes tipos de nuvens. 

Por fim, os fenômenos de variabilidade interanual El Niño Oscilação Sul (ENOS) e sua fase 

oposta, La Niña, também contribuem para a configuração do clima na área do 

empreendimento, uma vez que são responsáveis por alterações na temperatura da 

superfície do mar. O El Niño causa grande influência sobre a precipitação, conferindo às 

regiões norte e nordeste do Brasil anomalias negativas e, ao sul de 20°S (sul do Brasil), 

anomalias positivas. Nos episódios de La Niña, a situação é oposta. 

6.1.1.2 Parâmetros meteorológicos representativos das áreas de estudo 

6.1.1.2.1 Precipitação pluvial e evapotranspiração real 

Com base na série histórica analisada, observa-se que o mês de maior precipitação na área 

de estudo é dezembro, com chuva ao longo de 14 dias e volume médio de 247,08 mm. A 

máxima histórica de precipitação acumulada em 24 horas foi de 146,6 mm em novembro 

de 2008, na estação Campos. Em relação aos menores índices de precipitação, chove em 

média menos que cinco dias nos meses de julho e agosto, sendo que o menor volume de 

chuva é registrado em julho (14,48 mm); e em agosto, apesar de registrar médias anuais 

de 19,75mm, a evapotranspiração média chega a 194,52 mm, superior à de julho (154,9 

mm) (Figura 3).  
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As precipitações médias anuais são superiores a 1007,5 mm, podendo atingir até 1635,8 

mm, conforme registro feito no ano de 2008 na estação Campos. 

Para definição das estações seca e chuvosa na área do empreendimento, é importante 

interpretar os períodos de maior e menor precipitação ao longo do ano ponderando-os 

pela evapotranspiração real, de forma a caracterizar a ocorrência de déficit hídrico, ou 

seja, ocasião em que a evapotranspiração é superior ou próxima à precipitação (período 

seco), e de excedente hídrico, quando a precipitação é significativamente superior à 

evapotranspiração (período chuvoso). 

Os dados analisados indicam, portanto, que o período seco na área do empreendimento é 

compreendido entre os meses de maio e setembro, e o período chuvoso entre novembro 

e março. Abril e outubro podem ser considerados como meses de transição. 

 
Figura 3. Precipitação pluvial média e evapotranspiração real representativos das áreas de estudo 

(série temporal 1990-2021).  

Fonte: INMET (2021). 

6.1.1.2.2 Temperatura do ar 

A temperatura média anual da área do empreendimento é da ordem de 24,4°C, enquanto 

as temperaturas médias mínima e máxima anuais atingem, respectivamente, 20,8°C e 

29,9°C. 

O mês mais quente é fevereiro, enquanto a máxima absoluta registrada nas Normais 

Climatológicas do Brasil (1981-2010) ocorreu em fevereiro de 1989, quando atingiu 40,6°C 

na estação Campos. O mês mais frio é julho, quando a temperatura média é de 21,6°C, 

enquanto a mínima absoluta de 11°C foi registrada em julho de 2000, também na estação 

Campos (Figura 4). 
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Figura 4. Temperaturas máxima, média e mínima representativas das áreas de estudo (série 

temporal 1990-2021).  

Fonte: INMET (2021). 

6.1.1.2.3 Umidade relativa do ar 

Na área do empreendimento, a umidade relativa média ao longo do ano é da ordem 77,3%. 

O mês com maior índice de umidade no ar é dezembro, quando esta atinge 78,5%. O mês 

com menor disponibilidade de vapor de água na atmosfera é agosto, com umidade relativa 

média de 75,4% (Figura 5). 

  
Figura 5. Umidade relativa do ar (média anual) representativa das áreas de estudo (série temporal 

1990-2021).  

Fonte: INMET (2021). 

6.1.1.2.4 Nebulosidade e insolação 

O período de maior insolação na área do empreendimento corresponde aos meses de 

janeiro a julho, compreendendo parte dos períodos chuvoso e seco. As médias dadas pela 

série histórica apontam que fevereiro é o mês de maior insolação, onde são registradas 

207,2 horas de sol. O mês de menor insolação é setembro, com 128,5 horas de sol (Figura 

6). 
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Figura 6. Insolação média anual representativa da área de estudo (série temporal 1990-2021).  

Fonte: INMET (2021). 

6.1.1.2.5 Velocidade predominante dos ventos 

Em termos de velocidade média do vento, os meses com maior incidência são setembro e 

outubro, quando ambos atingem os valores de 2,8 m/s. Em contrapartida, o mês com 

menor velocidade média é junho, ocasião que o valor médio é de 2,1 m/s (Figura 7). 

 
Figura 7. Velocidade média anual dos ventos representativa das áreas de estudo (série temporal 

1990-2021).  

Fonte: INMET (2021). 

6.1.1.2.6 Direção predominante dos ventos 

A direção preferencial do vento é do quadrante nordeste, mais especificamente de 

nordeste à sudoeste e com velocidade mais frequente contida na classe de 2,1 a 3,6 m/s 

(Figura 8).  De modo similar, a direção das rajadas é proveniente do quadrante norte e 

nordeste, com maior frequência no intervalo de 3,6 a 5,7 m/s (Figura 9). Rajadas de 

nordeste podem chegar a velocidades superiores a 5,7 m/s (ou 20,52 km/h). 
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Figura 8. Diagrama de rosáceas apontando direção, frequência e velocidade do vento. Estação 

Campo dos Goytacazes, série horária de 5 anos.  

Fonte: INMET (2021). 

 
Figura 9. Diagrama de rosáceas apontando direção, frequência e velocidade de rajada. Estação 

Campos, série horária de 5 anos.  

Fonte: INMET (2021). 
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6.1.1.2.7 Índice ceráunico  

O índice ceráunico indica o número de dias com trovoadas durante o ano numa dada 

região. De acordo com Oliveira (1986), a atividade de descargas elétricas diminui com o 

aumento da latitude. Isto se deve à diminuição da altitude da isoterma -10 °C, que 

corresponde à altitude do centro de cargas negativas da nuvem. Ainda segundo o autor, 

em toda a extensão territorial brasileira, a maior incidência de raios ocorre entre os meses 

de janeiro e março, que corresponde ao período sazonal de verão no Hemisfério Sul.  

O território nacional foi mapeado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), levando em consideração o cruzamento 

de dados de ocorrência dos parâmetros meteorológicos e fenômenos climatológicos, 

buscando a classificação das áreas geográficas de ocorrência de descargas elétricas e seu 

respectivo nível ceráunico (SHIGA, 2007).  

O resultado deste cruzamento é o mapa de nível ceráunico do Brasil, apresentado na 

norma ABNT NBR 5419:2001, onde consta, ainda, a posição georreferenciada da área em 

estudo (Figura 10). Esta sobreposição indica que na área de estudo as descargas elétricas 

(Td - Nível Ceráunico) ocorrem em menos de 20 dias por ano. De acordo com Shiga (2007), 

estes valores são considerados baixos. A média da densidade de descargas elétricas ao 

longo do ano também é baixo, não ultrapassando 5 descargas/km2/ano. 
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Figura 10. Curvas isoceráunicas do Brasil, com indicação das áreas de estudo.  

Fonte: adaptado de ABNT NBR 5419:2001. 

6.1.2 QUALIDADE DO AR 

6.1.2.1 Metodologia 

A avaliação da qualidade do ar nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado foi realizada 

por meio da análise dos principais poluentes atmosféricos identificados na região do norte 

fluminense, obtidos na literatura especializada e em dados secundários coletados durante 

os processos de licenciamento de empreendimentos planejados e/ou implantados na 

região que compreende a UTE.  
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Para serem considerados válidos, os dados secundários analisados tiveram de responder 

aos seguintes critérios: (i) Serem representativos das áreas de estudo e permitirem 

análises a partir de extrapolação espacial; (ii) Apresentarem integridade de conteúdo, ou 

seja, dados completos, sem lacunas e/ou falhas amostrais que impeçam uma análise 

consistente; (iii) Serem de domínio público, disponibilizados por órgãos oficiais e/ou 

terem sido submetidos ao escrutínio de entes públicos vinculados ao processo de 

licenciamento ambiental; (iv) Para fins de comparação entre conjuntos de dados 

diferentes, os métodos de coleta e as métricas deverão ser equivalentes. 

Três estudos atenderam a estes critérios, foram eles: a) Relatório de Qualidade do Ar do 

Estado do Rio de Janeiro – Ano Base 2018, publicado pelo Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) em 2020; b) EIA/RIMA Projeto SPOT, elaborado pela Mott MacDonald em 2020; c) 

EIA/RIMA da UTE Novo Tempo, elaborado pela Tetra Tech em 2015. 

Ainda no escopo metodológico, tem-se como referência a Resolução CONAMA 491/2018, 

que revogou e substituiu a Resolução CONAMA 03/1990, que estabelecia os padrões de 

qualidade do ar. Com a Resolução CONAMA 491/2018, ficaram instituídos novos padrões 

de qualidade do ar para os mesmos poluentes atmosféricos considerados pela normativa 

anterior, acrescidos dos seguintes poluentes: Chumbo – Pb5; Material Particulado – MP10; 

Material Particulado – MP2,5.  

Os novos padrões de qualidade do ar serão adotados de forma subsequente, em quatro 

etapas, sendo que a primeira etapa entrou em vigor a partir da publicação da resolução 

CONAMA 491/2018, e compreende os Padrões de Qualidade do Ar Intermediários (PI-1). 

Os Padrões de Qualidade do Ar Intermediários PI-2 e PI-3 e o Padrão Final (PF) serão 

adotados, cada um, de forma subsequente, levando em consideração os Planos de 

Controle de Emissões Atmosféricas e os Relatórios de Avaliação da Qualidade do Ar, a 

serem elaborados pelos órgãos estaduais e distrital de meio ambiente.  

Até o momento, o INEA não publicou os valores a serem adotados como Padrão 

Intermediário PI-2 e PI-3 ou Padrão Final (PF). Logo, neste estudo, serão adotados, para 

fins de comparação, os valores estabelecidos para o primeiro Padrão Intermediário (PI-1), 

à exceção dos poluentes que apresentam unicamente valores para o Padrão Final (PF). Os 

padrões de qualidade do ar estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018 são 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Padrões de qualidade do ar definidos no Anexo I da Resolução CONAMA 491/2018. 

Poluente atmosférico 
Período de 
referência 

PI-1 PI-2 PI-3 PF 

μg/m³ μg/m³ μg/m³ μg/m³ ppm 

Material Particulado - MP10 
24 horas 120  100  75  50  - 

Anual1 40  35  30  20  -  

Material Particulado - MP2,5 
24 horas 60  50  37  25  -  

Anual1 20  17  15  10  -  

Dióxido de Enxofre - SO2 
24 horas 125  50  30  20  -  

Anual1 40  30  20  -  -  

Dióxido de Nitrogênio - NO2 
1 hora2 260  240  220  200  -  

Anual1 60  50  45  40  -  

Ozônio - O3 8 horas3 140  130  120  100  -  

Fumaça 
24 horas 120  100  75  50  -  

Anual1 40  35  30  20  -  

Monóxido de Carbono - CO 8 horas3 - - - - 9 

Partículas Totais em Suspensão - 
PTS 

24 horas - - - 240 - 

Anual4 - - - 80 - 

Chumbo - Pb5 Anual1 - - - 0,5 - 

1 - Média aritmética anual PI-1: Padrão Intermediário - 1 

2 - Média horária PI-2: Padrão Intermediário - 2 

3 - Máxima média móvel obtida no dia PI-3: Padrão Intermediário - 3 

4 - Média geométrica anual PF: Padrão Final 

5 - Medido nas partículas totais em suspensão 

6.1.2.1.1 Malha amostral e seleção dos poluentes analisados 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio da Gerência de Qualidade do Ar 

(GEAR), monitora e acompanha os parâmetros de qualidade do ar em diversas regiões do 

Estado do Rio de Janeiro, incluindo o norte fluminense. A rede automática compreende 

estações que realizam medições contínuas (horárias) das concentrações dos poluentes 

dispersos no ar, além de parâmetros meteorológicos, cujos dados obtidos são 

transmitidos on-line e em tempo real para a central de telemetria do INEA. Já as estações 

da rede semiautomática são visitadas semanalmente pelos técnicos do instituto, 

responsáveis pela aferição manual dos poluentes, reposição de insumos e manutenção 

(INEA, 2020). 

Os dados compilados pelo INEA e aqui apresentados referem-se ao ano de 2018, e 

constitui a série temporal completa mais recente disponível para consulta. Levando em 

consideração os parâmetros monitorados pela rede do INEA e aqueles indicados na 

Resolução CONAMA 491/2018, foram selecionados os seguintes poluentes para análise: 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (MP10), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOX), dióxido de enxofre (S02) e ozônio (O3).  
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O monitoramento realizado pelo INEA (2020) na Região Norte Fluminense, que pode ser 

extrapolado para as áreas de estudo da UTE em função da proximidade geográfica e 

contexto ambiental, opera por meio de seis estações automáticas e 11 semiautomáticas. 

A distribuição espacial dessas estações pode ser visualizada na Figura 11.  

 
Figura 11. Localização das estações automáticas e semiautomáticas que integram a rede de 

monitoramento do INEA na Região Norte Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  

Com o objetivo de contrapor temporalmente os dados divulgados pelo INEA (2020) para 

os parâmetros Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (MP10), optou-

se por utilizar os dados compilados no EIA/RIMA do Projeto SPOT, da Açu Petróleo, 

obtidos junto ao programa de monitoramento da qualidade do ar do Complexo do Porto 

do Açu, desenvolvido entre 10/05/2017 e 30/09/2019 (MOTT MACDONALD, 2020). O 

Porto do Açu se posiciona ao norte das áreas de estudo da UTE Barra do Furado.  

O monitoramento realizado pelo Porto do Açu conta com quatro estações 

semiautomáticas de aferição de material particulado e uma estação automática de 

material particulado e meteorologia. A estação automática produz uma concentração 

média de dois valores por dia, enquanto as estações semiautomáticas operam por 24 

horas a cada seis dias, conforme o programa anual de amostragem estabelecido pelo INEA 

para o complexo portuário. 

Também para contrapor temporalmente os dados do INEA (2020), agora referentes aos 

parâmetros Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrogênio (NOX), Dióxido de Enxofre 

(S02) e Ozônio (O3), foram escolhidos os dados compilados no EIA/RIMA da UTE Novo 

Tempo (TETRA TECH, 2015). Este estudo, por sua vez, utilizou dados disponibilizados no 
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EIA/RIMA da UTE Porto do Açu II (CRA, 2010), obtidos por meio da estação automática da 

MPX WRF, instalada em Água Preta, no município de São João da Barra (RJ), no período 

entre novembro de 2007 e agosto de 2009. O monitoramento foi realizado a uma 

frequência contínua de 24 horas, em que foram integradas em médias horárias para todos 

os parâmetros monitorados.  

6.1.2.2 Principais poluentes atmosféricos nas áreas de estudo 

A Resolução CONAMA 491/2018 define poluente atmosférico como qualquer forma de 

matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características, que tornem ou 

possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, 

danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade ou às atividades normais da comunidade. 

Ainda de acordo com a citada resolução (op. cit.), padrão de qualidade do ar é definido 

como o valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, associado a um 

intervalo de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da população sejam 

preservados em relação aos riscos de danos causados pela poluição atmosférica.  

Os poluentes atmosféricos são classificados em dois grandes grupos: poluentes primários 

e poluentes secundários (SEINFIELD, 1998). Poluentes primários são aqueles emitidos de 

forma direta pelas fontes emissoras, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de 

enxofre, os óxidos de nitrogênio entre outros. Tais poluentes podem, na baixa atmosfera, 

sofrer reações fotoquímicas e transformações, originando novos poluentes denominados 

como poluentes secundários. Tendo em vista que para que estes sejam formados é 

necessário certo tempo e que as transformações ocorrem à medida que as massas de ar 

se deslocam, é comum que as concentrações elevadas dos poluentes secundários atinjam 

áreas mais afastadas das fontes emissoras de poluentes primários (LYONS, 1990; 

SEINFELD, 1986). 

De maneira geral, a concentração dos poluentes na atmosfera depende das condições de 

emissão e das condições meteorológicas, podendo em alguns casos serem transportados 

por grandes distâncias antes de alcançarem o nível do solo (ELSOM, 1989). Ademais, a 

presença destes poluentes também está diretamente associada ao uso do solo e às 

atividades antrópicas desenvolvidas, sobretudo as que sustentam os diversos setores 

econômicos. 

O modelo de desenvolvimento encontrado na região litorânea do Norte Fluminense, que 

abrange as áreas de estudo da UTE Barra do Furado, conta com a presença de grandes 

empresas associadas à cadeia produtiva de petróleo e gás. Além da existência de jazidas 

petrolíferas que exigem a presença de unidades produtoras, de armazenamento e de 

distribuição, como os terminais e complexos portuários, muitos dos municípios da região 

oferecem incentivos fiscais para a instalação de indústrias. De forma secundária, também 
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podem ser citadas as atividades produtivas de cerâmica vermelha, fruticultura, setor 

sucroalcooleiro e geração de energia termoelétrica (INEA, 2020).  

Os polos industriais e complexos portuários na região da UTE estão entre as principais 

fontes de emissão de poluentes atmosféricos variados, sobretudo primários, dos quais se 

destacam: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Material Particulado (MP10 e inferiores), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOX), dióxido de enxofre (SO2), ozônio 

(O3) e fumaça preta.  

Ainda que as atividades industriais sejam dominantes, estes poluentes também são 

produzidos pelas atividades agropecuárias, setor de serviços e comércio e nas 

aglomerações urbanas e rurais. Neste cenário, se destacam os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Macaé, que juntos abarcam mais de 75% da população estimada para o 

Norte Fluminense, que totaliza 895 mil habitantes, de acordo com relatório da FIRJAM - 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2015).  

Na sequência são detalhados os principais poluentes atmosféricos presentes nas áreas de 

estudo, visando o estabelecimento de um cenário de background, prévio à implantação 

da UTE Barra do Furado. 

6.1.2.2.1 Partículas Totais em Suspensão – PTS 

As Partículas Totais em Suspensão (PTS) são partículas de material sólido ou líquido 

suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com 

diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 50 micrômetros, conforme define a 

Resolução CONAMA 491/2018. Estas são partículas mais grossas, que podem ficar retidas 

nas vias aéreas superiores, provocando incômodo e irritação, além de facilitar a instalação 

de doenças como gripes e resfriados (IAP, 2019). Frequentemente estão associadas aos 

incômodos causados à população quanto à ressuspensão e dispersão de poeira. 

O Relatório da Qualidade do Ar emitido pelo INEA (2020) apresenta a série temporal de 

2010 a 2018 para demonstrar a evolução das concentrações de PTS nos últimos anos no 

Norte Fluminense, aferidas em 10 estações (entre automáticas e semiautomáticas), ainda 

que não simultaneamente. De maneira geral, verifica-se que os valores médios anuais se 

apresentaram bastante estáveis durante o período de monitoramento. Em relação ao 

padrão anual (80 µg/m3) definido pela Resolução CONAMA 491/2018, apenas a estação 

Cp – Goytacazes (semiautomática) apresentou valores desconformes, entre 2011 e 2014 

(Figura 12). Nenhuma das estações automáticas registrou desconformidades (Figura 13). 
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Figura 12. Evolução anual de PTS medida na rede semiautomática instalada na Região Norte 
Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  

 

 

Figura 13. Evolução anual de PTS medida na rede automática instalada na Região Norte 
Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  

Dados mais recentes, coletados entre maio de 2018 e setembro de 2019 nas estações 

semiautomáticas instaladas no Porto do Açu (a norte das áreas de estudo da UTE Barra do 

Furado), e compiladas no Projeto SPOT (MOTT MACDONALD, 2020), indicaram 

concentrações médias diárias de PTS abaixo do limite de 240 µg/m3 estabelecido na 
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Resolução CONAMA 491/2018. A maior concentração máxima registrada foi de 102 µg/m3, 

na estação Barra do Açu, em setembro de 2019. 

Em relação às concentrações anuais (média geométrica), todas as medições efetuadas nas 

estações do Porto do Açu ficaram abaixo do padrão primário de 80 µg/m3 determinado 

pela supracitada resolução. O maior valor registrado foi de 35,8 µg/m3 para a estação 

Mato Escuro do Centro. 

6.1.2.2.2 Partículas Inaláveis – MP10 

As partículas presentes na atmosfera são provenientes de fontes naturais, como vulcões, 

aerossóis marinhos, ação do vento sobre o solo e de fontes antropogênicas, como a 

queima de combustíveis fósseis, os processos industriais e o tráfego rodoviário e 

aquaviário. O material particulado ou aerossol atmosférico é constituído pelas partículas 

sólidas e líquidas em suspensão na atmosfera. 

Nos últimos anos, foi dedicada especial atenção aos efeitos das partículas presentes na 

atmosfera. As medições tradicionais de Partículas Totais em Suspensão (PTS) têm sido 

substituídas pela medição da fração MP10 (partículas com um diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 µm), por serem essas as partículas que representam maior risco à saúde 

humana, por não serem contidas pelas defesas naturais do organismo (ELSOM, 1989; 

SEINFELD, 1986). 

As partículas inaláveis (MP10) são divididas em partículas grossas inaláveis, com diâmetro 

aerodinâmico entre 2 e 10 µm, e partículas finas, com diâmetro aerodinâmico menor que 

2 µm (SEINFELD, 1986). 

Partículas com diâmetro inferior a 1 µm podem ficar na atmosfera por um longo período 

e serem transportadas por longas distâncias, enquanto as partículas maiores que 2,5 µm 

são removidas no período de algumas horas por precipitação ou sedimentação. As 

partículas mais finas das MP10 (0,5 µm a 1,0 µm) podem ter efeitos graves para saúde das 

pessoas, pois este tipo de partículas pode penetrar profundamente nos pulmões, 

atingindo os alvéolos pulmonares, causando dificuldade respiratória e por vezes danos 

irreversíveis (ELSOM, 1989; SEINFELD, 1986).  

A capacidade do material particulado de aumentar os efeitos fisiológicos dos gases 

presentes no ar é um dos aspectos mais importantes a serem considerados na sua análise. 

Por exemplo, os efeitos de uma mistura de material particulado e dióxido de enxofre são 

mais acentuados do que os provocados pela presença individualizada de cada um deles. 

Além disso, pequenas partículas podem absorver o dióxido de enxofre do ar e, com a água 

(umidade do ar), formar partículas contendo ácido, o que irrita o sistema respiratório e 

pode danificar as células que o protegem. 
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Medições divulgadas no Relatório de Qualidade do Ar (INEA, 2020) para a Região Norte 

Fluminense, entre os anos de 2010 a 2018, apontam que a concentração de partículas 

inaláveis (MP10) manteve-se, de forma geral, estável. Violações ao padrão anual (40 µg/m3) 

definido pela Resolução CONAMA 491/2018 foram registradas em apenas duas medições 

efetuadas em 2018, nas estações semiautomáticas SJB – Barra do Açu 2 e SJB – Água Preta 

2 (Figura 14). Nenhuma das estações automáticas registrou desconformidades (Figura 15). 

 

Figura 14. Evolução anual de MP10 medida na rede semiautomática instalada na Região Norte 
Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  
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Figura 15. Evolução anual de MP10 medida na rede automática instalada na Região Norte 
Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  

Dados mais recentes, coletados entre maio de 2018 e setembro de 2019 nas estações 

semiautomáticas instaladas no Porto do Açu (a norte das áreas de estudo da UTE Barra do 

Furado), e compiladas no Projeto SPOT (MOTT MACDONALD, 2020), indicaram que as 

concentrações médias diárias de MP10 não atingiram o limite de 120 μg/m³ (PI-1) fixado 

pela Resolução CONAMA 491/2018 para o período de referência de 24 horas. 

Em relação às concentrações anuais (média geométrica), todos os valores encontrados nas 

estações do Porto do Açu ficaram abaixo do limite de 40 µg/m3, determinado pela 

supracitada resolução para o período de referência anual. A maior máxima registrada foi 

de 39 µg/m3 na estação de Barra do Açu, marcada em 11 de setembro de 2019. 

6.1.2.2.3 Monóxido de Carbono – CO 

A emissão de monóxido de carbono está relacionada diretamente com o processo de 

combustão, tanto em fontes móveis, como motores à gasolina, diesel ou álcool, quanto 

em fontes fixas industriais. Esse gás é classificado como um asfixiante sistêmico, pois é 

uma substância que prejudica a oxigenação dos tecidos (IAP, 2019). 

Os efeitos da exposição dos seres humanos ao monóxido de carbono estão ligados à 

capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. O efeito da intoxicação por CO é 

semelhante ao da anemia ou hipóxia. A maior parte das exposições a baixas concentrações 

de CO produz efeitos sobre o sistema nervoso central. Uma possível explicação para isso 

é a redução do suprimento de oxigênio para o cérebro. 
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Acima de 1.000 ppm, o CO é altamente tóxico, podendo ser responsável por ataques 

cardíacos e elevada taxa de mortalidade. O CO é abundante especialmente em áreas 

metropolitanas. Em condições de exposição aguda, pode causar a morte. A principal razão 

para o controle das emissões de CO está na proteção da saúde e do desenvolvimento de 

fetos, de recém-nascidos, de idosos e de enfermos. 

No Relatório de Qualidade do Ar elaborado pelo INEA (2020) constam apenas medições 

de CO para exposição de curto período referente ao ano de 2018. Constata-se que em 

nenhuma das estações da rede de monitoramento houve ultrapassagem ao padrão de 

concentração média de 8 horas (9 ppm) estabelecido na Resolução CONAMA 491/2018 

(Figura 16).  

 

Figura 16. Máximas concentrações médias de 8 horas de CO monitoradas nas estações automáticas 
na Região Norte Fluminense em 2018.  

Fonte: INEA (2020).  

Dados mais antigos, coletados entre os anos de 2008 e 2009 e apresentados para a UTE 

Novo Tempo (TETRA TECH, 2015), apontaram nas concentrações médias horárias de CO 

valores inferiores a 1 ppm (com exceção de alguns picos de concentração), ou seja, bem 

abaixo do limite fixado pela Resolução CONAMA 491/2018 (9 ppm). Não foi observada 

variação significativa de acordo com os dias da semana e horas do dia, o que indica que as 

fontes veiculares não são significativas na região. 

Em tempo, não há valores de referência para as concentrações médias horárias de CO na 

Resolução CONAMA 491/2018 (ao contrário da Resolução CONAMA 03/1990, que foi 

substituída).  
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6.1.2.2.4 Óxidos de Nitrogênio – NOX 

O trânsito de veículos e a combustão em caldeiras e fornos constituem as principais fontes 

de formação destes óxidos, que são considerados importantes contaminantes ambientais, 

devido à sua participação na chuva ácida, bem como na formação do smog fotoquímico, 

que é intensamente irritante aos olhos e mucosas. 

Os óxidos de nitrogênio, denominados NOx, são o óxido nítrico (NO), o óxido nitroso (N2O) 

e dióxido de nitrogênio (NO2). Dentre estes, os que apresentam mais relevância quanto à 

poluição ambiental são o NO e o NO2, sendo que 95% das emissões estão sob forma de 

NO. 

As principais fontes de óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2) são os motores a 

combustão e, em escala menor, as usinas termoelétricas, indústrias, fogões a gás, 

aquecedores movidos à querosene e cigarro. Na presença de luz solar, o NO2 reage com o 

oxigênio e compostos orgânicos voláteis, formando o ozônio (O3), sendo, portanto, um 

dos principais precursores deste poluente na troposfera. 

O Relatório de Qualidade do Ar elaborado pelo INEA (2020) apresenta série temporal de 

2002 a 2018 para demonstrar a evolução das concentrações de NO2 nos últimos anos no 

Norte Fluminense, aferidas em cinco estações (automáticas), ainda que não 

simultaneamente. Os dados apresentados apontam que as concentrações de dióxido de 

nitrogênio não violaram o limite do padrão primário anual (60 μg/m3) estabelecido pela 

Resolução CONAMA 491/2018 (Figura 17). 

 

Figura 17. Evolução anual de NO2 medido na rede automática instalada na Região Norte 
Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  

Dados mais antigos, coletados entre os anos de 2008 e 2009 e apresentados para a UTE 

Novo Tempo (TETRA TECH, 2015), apontaram concentrações médias anuais de NO2 entre 
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4,07 μg/m³ e 3,88 μg/m³, respectivamente, indicando a tendência de os valores de NO2 se 

manterem estáveis e significativamente abaixo do limite determinado pela Resolução 

CONAMA 491/2018 (60 μg/m³). 

Ainda de acordo com os dados compilados para a UTE Novo Tempo, as concentrações 

médias horárias de NO2 também se apresentam abaixo dos padrões determinados pela 

supracitada resolução para o período de referência de uma hora (260 μg/m³). 

6.1.2.2.5 Dióxido de Enxofre – SO2 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, muito solúvel em água, que pode ocorrer 

naturalmente na atmosfera, quando associado às atividades vulcânicas, ou ter origem 

antrópica, como resultado da queima de combustíveis fósseis em processos industriais 

para produção de energia, funcionamento de veículos a diesel, entre outros. Na presença 

de umidade do ar, o SO2 dá origem ao ácido sulfúrico e seus respectivos sais, contribuindo 

para a formação de chuvas ácidas.  

O gás é irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias, podendo ter, em 

concentrações elevadas, efeito agudos e crônicos na saúde humana, principalmente para 

o aparelho respiratório e no agravamento de problemas cardiovasculares, sobretudo 

quando associado a partículas sólidas na atmosfera (SEINFELD, 1998). 

Em relação à flora, elevadas concentrações podem promover alterações nos processos 

metabólicos das plantas, entre os quais destaca-se a redução da taxa de crescimento e da 

taxa fotossintética e surgimento de necroses, especialmente quando expostas a baixas 

temperaturas. 

O Relatório de Qualidade do Ar elaborado pelo INEA (2020) apresenta série temporal de 

2010 a 2018 para demonstrar a evolução das concentrações de SO2 nos últimos anos no 

Norte Fluminense, aferido em duas estações (automáticas), ainda que não 

simultaneamente. Os registros apontam que as concentrações de dióxido de enxofre não 

ultrapassaram o limite do padrão primário anual (40 μg/m3) estabelecido pela Resolução 

CONAMA 491/2018 (Figura 18). 
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Figura 18. Evolução anual de SO2 medido na rede automática instalada na Região Norte 
Fluminense.  

Fonte: INEA (2020).  

Dados mais antigos, coletados entre os anos de 2008 e 2009 e apresentados para a UTE 

Novo Tempo (TETRA TECH, 2015), apontaram concentrações médias anuais de SO2 entre 

2,48 µg/m3 e 2,74 µg/m3, respectivamente, indicando a tendência de os valores de SO2 se 

manterem estáveis e abaixo do limite determinado pela Resolução CONAMA 491/2018 

para o período de referência anual (40 µg/m3). 

Os dados compilados para a UTE Novo Tempo também revelam que as concentrações 

médias horárias de SO2 permanecem bem abaixo do padrão regulamentado pela 

supracitada resolução, fixado em 125 µg/m3 para o período de referência horário. 

6.1.2.2.6 Ozônio – O3 

O ozônio é um gás composto por três átomos de oxigênio, invisível, com cheiro marcante 

e altamente reativo. Quando presente nas altas camadas da atmosfera (estratosfera), nos 

protege dos raios ultravioletas do sol. Quando formado próximo ao solo (troposfera), 

comporta-se como poluente tóxico. É o principal representante do grupo de poluentes 

designados genericamente por oxidantes fotoquímicos, sendo formado pela reação dos 

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio presentes no ar, sob ação da radiação solar (IAP, 

2019).  

Pode causar irritação dos olhos e redução da capacidade pulmonar, agravar doenças 

respiratórias, diminuir a resistência contra infecções e ser responsável por disfunções 

pulmonares, como a asma. O ozônio interfere na fotossíntese e causa danos a estruturas 

de concreto e metálicas (IAP, 2019). 
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No Relatório de Qualidade do Ar publicado pelo INEA (2020) constam apenas medições 

de ozônio para exposição de curto período referente ao ano de 2018. São constatadas 

ultrapassagens ao padrão de média de 8 horas de concentração de ozônio (140 µg/m3) 

definido pela Resolução CONAMA 491/2018 em três das quatro medições realizadas 

naquele ano (Figura 19). 

 

Figura 19. Evolução de O3 medido na rede automática instalada na Região Norte Fluminense em 
2018.  

Fonte: INEA (2020).  

Dados mais antigos, coletados entre os anos de 2008 e 2009 e apresentados para a UTE 

Novo Tempo (TETRA TECH, 2015), apontaram concentrações médias anuais de O3 entre 

38,74 µg/m3 e 22,91 µg/m3, respectivamente. A máxima concentração de uma hora 

registrada durante o período monitorado foi de 106,4 µg/m3. Ainda que concentrações 

médias anuais e de uma hora tenham sido registradas no estudo em questão, não há 

valores orientadores compatíveis na Resolução CONAMA 491/2018 (ao contrário da 

Resolução CONAMA 03/1990, que foi substituída). 

Já a média de 8 horas de concentração de ozônio, que possui limite na Resolução 

CONAMA 491/2018 (140 µg/m3 para máxima média móvel obtida no dia), foi calculada em 

82,1 µg/m3 no estudo desenvolvido para a UTE Novo Tempo, ou seja, abaixo do limiar 

previsto na norma orientadora. 

6.1.2.3 Estudo de Dispersão Atmosférica – EDA 

O Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA) tem por finalidade identificar, analisar e avaliar 

a dispersão dos principais gases poluentes que serão produzidos e lançados na atmosfera 

durante a operação da UTE Barra do Furado (dióxido de nitrogênio – NO2 e monóxido de 
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carbono – CO), dando subsídios para análise de possíveis impactos ambientais. O 

documento é apresentado no Anexo I – Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA). 

Além de dados meteorológicos e hipsometria da região, foram considerados na 

modelagem matemática (executada no software AERMOD ViewTM) a posição das 

chaminés da UTE Barra do Furado e a malha de receptores discretos potencialmente 

impactados ao redor do empreendimento. Para avaliar a sinergia, foram incluídos na 

modelagem empreendimentos instalados ou previstos na região do Porto do Açu, que 

emitem (ou irão emitir) gases semelhantes aos da UTE.  

O estudo, portanto, modelou dois cenários: (i) o primeiro considerando a operação da UTE 

Barra do Furado isoladamente; e (ii) o segundo analisando a sua coexistência com os 

demais empreendimentos (sinergia). 

Os modelos numéricos apontam que, isoladamente, as emissões de NO2 e CO na fonte 

geradora (chaminés) da UTE Barra do Furado são inferiores a 13% dos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018. Nos receptores discretos mais próximos, 

as concentrações calculadas correspondem a apenas 9% do limite proposto na norma para 

o NO2 (comunidade Barra do Furado) e somente a 0,015% do limite estimado para o CO 

(Pau Grande).  

Quando considerado o cenário sinérgico, as emissões de NO2 e CO pela UTE Barra do 

Furado são responsáveis por um acréscimo máximo de 14% nos receptores discretos mais 

próximos (comunidades de Barra do Furado, Lagamar e Pau Grande). À medida que se 

afasta do empreendimento, as concentrações decaem rapidamente, de tal modo que no 

núcleo urbano de Campos dos Goytacazes, a UTE Barra do Furado contribui em apenas 3% 

na concentração de NO2. Vale pontuar que, mesmo considerando os acréscimos, as 

concentrações nestes receptores discretos não ultrapassam os limites de referência 

estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018. 

Todavia, cumpre destacar que, mesmo sem interferência da UTE Barra do Furado, os 

modelos indicam que a qualidade do ar ao redor do Porto do Açu é atualmente degradada 

pela concentração anômala de dióxido de nitrogênio (NO2), cuja média horária excede em 

mais de duas vezes o limite previsto na Resolução CONAMA 491/2018. 
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6.1.3 GEOLOGIA 

6.1.3.1 Metodologia 

O diagnóstico geológico foi realizado com base nas seguintes etapas: a) pesquisa 

bibliográfica e obtenção de dados geoespaciais; b) recorte das bases cartográficas com 

base nos limites da área de estudo; c) interpretação dos principais lineamentos 

estruturais; d) levantamento de campo; e) consolidação das informações primárias e 

secundárias em gabinete com utilização de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

A pesquisa bibliográfica consistiu na consulta de periódicos científicos, obras acadêmicas, 

livros e publicações editadas por instituições de renome, como o Serviço Geológico 

Brasileiro (CPRM). A bases cartográfica em formato vetorial e os padrões de legenda 

relacionados à litoestratigrafia foram obtidos junto ao Sistema de Geociências do Serviço 

Geológico do Brasil - GeoBank/GeoSGB (CPRM, 2016). 

Informações e dados referentes a hidrogeologia foram compilados a partir de dados 

secundários de mapeamentos, como o Mapa Hidrogeológico do Rio de Janeiro (CPRM, 

2016); estudos em escala regional e local, como o de Caetano (2000) e do Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) da CPRM. Secundariamente, foram 

consultados diagnósticos ambientais referentes a empreendimentos localizados 

próximos a área onde se pretende instalar a UTE Barra do Furado. 

A análise do potencial espeleológico das áreas de estudo se deu a partir do Mapa de 

Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (JANSEN et al., 2012) e de consulta 

junto ao Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE) do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Cadastro Nacional de Cavidades 

(CNC) da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE).  

As informações referentes a paleontologia foram buscadas junto as publicações dos Sítios 

Geológicos e Paleontológicos do Brasil (SIGEP) e junto ao Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), assim como em fontes científicas, a exemplo de publicações em periódicos 

regionais e nacionais e trabalhos acadêmicos. 

O diagnóstico dos processos minerários colidentes com a área prevista para implantação 

do empreendimento foi realizado com base no banco de dados da Agência Nacional de 

Mineração (ANM), substituta do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

por meio de consulta ao Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE), 

considerando o recorte da Área de Estudo Local (AEL) e da Área Diretamente Afetada 

(ADA). 

O levantamento de campo nas áreas de estudo ocorreu em novembro de 2021. As 

informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo 

georreferenciadas com uso de receptor GPS. 
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6.1.3.2 Geologia Regional e Arcabouço Geotectônico 

As áreas de estudo da UTE Barra do Furado se inserem no contexto de ao menos três 

principais eventos tectonossedimentares de idades distintas. O primeiro, conhecido como 

Ciclo Brasiliano, remete à sucessão colisional de numerosos fragmentos continentais 

antigos que perdurou até o Cambriano, consolidando o paleocontinente Gondwana. O 

segundo, o Rifte Continental do Sudeste do Brasil, é constituído por uma sucessão de 

grábens e horstes subparalelos a atual linha de costa, cuja gênese está relacionada a 

desdobramentos dos processos de ruptura do Gondwana e abertura do Atlântico Sul, 

iniciada no Cretáceo. O último abarca as flutuações do nível relativo do mar ocorridas 

sobretudo no Quaternário ao longo do litoral brasileiro. 

Os episódios colisionais sucessivos do Ciclo Brasiliano se iniciaram a partir de 900-800 Ma 

e perduraram até 520 Ma, no Cambriano. Na América do Sul essa sucessão ficou conhecida 

como Ciclo Brasiliano, evento responsável pela aglutinação do paleocontinente 

Gondwana, um terreno constituído por um mosaico de fragmentos continentais (Crátons) 

e faixas móveis/orogênicas que acomodaram a maior parte das deformações (VALERIANO 

et al., 2012).  

Neste contexto, destaca-se a Província da Mantiqueira, com as faixas móveis Ribeira e 

Araçuaí, de modo que somente a primeira delas, a Faixa Ribeira, é relevante na 

contextualização geológica das áreas de estudo. A compartimentação tectônica proposta 

para a Faixa Ribeira neste segmento compreende quatro terrenos tectono-estratigráficos 

imbricados para NW/W, em direção ao Cráton do São Francisco, durante as várias etapas 

de convergência brasilianas: Ocidental, Terreno Paraíba do Sul, Terreno Oriental e Terreno 

Cabo Frio. Os três primeiros foram amalgamados entre 605 e 580 Ma, enquanto o último 

só foi tardiamente colado ao orógeno, já no Cambriano (TUPINAMBÁ et al., 2007). 

Posteriormente, no Paleógeno, esforços distensionais relacionados a desdobramentos 

dos processos de abertura do Atlântico Sul, iniciado no Cretáceo, resultaram em uma 

sucessão escalonada de horstes e grábens, que hoje se mostram como uma associação de 

serras (do Mar e da Mantiqueira) com os vales tectônicos intervenientes (bacias de São 

Paulo, Taubaté, Resende entre outras) e suas extensões na plataforma continental (bacias 

de Santos e Campos).  

O Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil (ZALÁN et al., 2005), também 

referido como Rifte Continental do Sudeste do Brasil (RICCOMINI et al., 2004), 

desenvolve-se entre as cidades de Curitiba, no Paraná, e Barra de São João, no Rio de 

Janeiro, em uma extensão de pouco mais de 900 km. Morfologicamente, apresenta-se 

como uma faixa estreita e deprimida, alongada segundo a direção ENE, seguindo a linha 

de costa atual, da qual dista em média cerca de 70 km, alcançando o Oceano Atlântico em 

suas terminações sudoeste e nordeste (RICCOMINI et al., 2004). 
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Ao longo da costa brasileira, diversos são os registros de flutuações do nível relativo do 

mar ocorridas durante o Quaternário. Segundo Suguio (et al., 2005), são reconhecidas ao 

menos três fases relacionados a paleoníveis do mar abaixo da do atual: i) Fase 17.500 a 

16.000 anos A.P.; ii) Fase 16.000 a 11.000 anos A.P.; e iii) Fase de 11.000 a 6.500 anos A.P.  

Segundo estes mesmos autores, os paleoníveis de mar mais altos que os atuais são 

divididos em: i) ocorridos antes de 120.000 anos A.P.; ii) o de 120.000 anos A.P.; e iii) 

flutuações holocênicas com níveis da ordem de ± 5 metros em relação ao nível atual.  

6.1.3.3 Geologia das Áreas de Estudo 

As áreas de estudo, independentemente da escala de abordagem, encontram-se 

dominantemente sobre depósitos fluviais, praiais e marinhos quaternários ou recentes. 

As exposições na forma de afloramentos são raras, devido a plenitude do terreno, a 

exceção das serras situadas no extremo oeste das áreas de estudo, sustentadas por rochas 

do embasamento cristalino. Seções geológicas confeccionadas a partir de dados de 

sondagem para a UTE Novo Tempo (CRA, 2010 apud TETRA TECH, 2015), ao norte do site 

da UTE Barra do Furado, indicam o subsolo de área como sendo constituído por 

alternância de camadas descontínuas arenosas e argilosas, conforme segue detalhado a 

seguir: 

i. 0-6 metros: areia quartzosa fina a grossa, de coloração esbranquiçada, marrom e 

cinza amarelado, podendo conter restos vegetais; 

ii. 7-8 metros: estratos arenosos de granulação fina a média, com coloração variando 

de cinza escura, pouco argilosa e pouco siltosa, compacta a muito compacta; 

iii. 9-14 metros: camada de argila orgânica, siltosa, de coloração cinza escura, de 

consistência mole, podendo apresentar fragmentos de conchas; 

iv. 15-25 metros: pacote arenoso de granulação fina a média, pouco argiloso, de 

coloração cinza escura, medianamente compacto, com presença de conchas e com 

espessura variada; 

v. 26-50 metros: camadas de espessuras variadas argilo-siltosas, argilo-arenosas, silto-

arenosas, de coloração cinza e marrom escuras, consistência mole a rija, alterando 

com camadas de areias finas a médias, pouco argilosas, de coloração marrom 

amarelada, variando de pouco compacta a compacta. 

O Mapa 1 apresenta a distribuição espacial das unidades litoestratigráficas sobrepostas 

às áreas de estudo (CPRM, 2016). Na sequência são descritas as unidades 

litoestatigráficas. 
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Mapa 1. Unidades litoestratigráficas presentes nas áreas de estudo.  

Fonte: CPRM (2016). 
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6.1.3.3.1 Depósitos de Pântanos e Mangues  

Esses depósitos sedimentares ocorrem em 18,6% da AER, porém, possuem maior 

expressão na AEL, contexto no qual representam 54% da referida área. Para CPRM (2016), 

são associados a sistemas lagunares ou estuarinos. Nestes ambientes são também 

observadas planícies de marés que interagem com as porções da desembocadura dos 

baixos cursos dos canais fluviais. São sedimentos como lama, silte, turfa e argila 

depositados em ambiente transicional de supramaré e intermaré em pântanos e mangues. 

Sua idade estimada a partir das relações de campo também é holocênica. 

A Figura 20 e a Figura 21 mostram os depósitos sedimentares na região da foz do Canal 

das Flechas. 

  
Figura 20. Depósitos de planície de maré na 

desembocadura do Canal das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021) 

Figura 21. Planície de maré a jusante da 
confluência do rio Iguaçu no Canal das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021) 

6.1.3.3.2 Depósitos Aluvionares  

Conforme a cartografia geológica de referência, os depósitos aluvionares são os mais 

representativos da AER, ocorrendo em 45,4% de sua extensão. Já no contexto local (AEL), 

os depósitos aluvionares correspondem a 27,5%. Segundo CPRM (2016), constituem 

depósitos nas margens, fundos de canal, barras arenosas e planícies de inundação de rios, 

além de areias, cascalheiras, siltes e argilas resultantes dos processos de 

erosão/transporte e deposição a partir de áreas fontes diversas. Sua idade estimada com 

base em relações de campo é do período Quaternário, mais especificamente do Holoceno. 

A Figura 22 e a Figura 23 mostra a planície de inundação do rio Iguaçu no trecho 

compreendido entre o sul do polígono do terreno da UTE e a casa de bombas, na orla de 

Barra do Furado. 
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Figura 22. Planície de inundação do rio Iguaçu, 

ao sul da planta da UTE.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021) 

Figura 23. Planície de inundação do rio Iguaçu, 
ao sul da planta da UTE.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021) 

6.1.3.3.3 Depósitos Litorâneos  

Esta unidade não aflora na AEL. É restrita a atual linha de costa e às margens do rio Paraíba 

do Sul, correspondendo a somente a 1,4% da AER. Segundo Martin et al. (1997), esses 

depósitos de areias marinhas holocênicas ocorrem de modo praticamente contínuo ao 

longo do litoral do estado do Rio de Janeiro. Conforme Silva et al. (2001 apud CPRM, 

2016), as suas expressividades variam muito em função da configuração do litoral, 

podendo apresentar-se como depósitos com extensões de algumas dezenas de metros 

até vários quilômetros.  

Os depósitos praiais se constituem de areia média a grossa com extremo grau de 

maturidade textural e mineralógica (com boa seleção e ótimo arredondamento). 

Subordinadamente, ocorrem níveis ricos em argila e silte abundantes em matéria 

orgânica. Ocasionalmente, observam-se laminações plano-paralelas e ocorrência de 

conchas de origem marinha. Apresenta fácies associadas à sedimentação eólica costeira, 

caracterizadas por granulação mais fina (CPRM, 2016). 

6.1.3.3.4 Depósitos Flúvio-marinhos  

A unidade Depósitos Fluviomarinhos representa 12,3% da AER e 14,5% da AEL. 

Correspondem a interdigitações de materiais fluviais e marinhos regressivos holocênicos, 

em ambientes de planícies de maré e progradação de litoral, em regime estuarino, dando 

origem aos manguezais. Esses depósitos são constituídos de sedimentos finos, síltico-

argilosos ou argilo-sílticos, ricos em matéria orgânica. A idade mínima estabelecida por 

relações de campo é neogênica. 

As sucessivas intervenções nos cursos hídricos da Baixada Campista executados no 

passado, e as consequentes alterações nos padrões de drenagem, dificultam a 

identificação dos depósitos sedimentares de origem flúviomarinha mais recentes. É o 
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caso, por exemplo, mostrado na Figura 24 e Figura 25, que exibem via de drenagem 

derivada do Canal das Flechas, a cerca de 3 km da sua foz, e que exibe evidência da fauna 

de mangue (caranguejo), ainda que não sejam observadas outras feições típicas, como 

raízes aéreas. 

  
Figura 24. Ambiente sugestivo de mangue 

descaracterizado em derivação do Canal das 
Flechas, a cerca de 2 km da sua foz.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021) 

Figura 25. Caranguejo sugestivo de ambiente de 
mangue descaracterizado.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021) 

6.1.3.3.5 Depósitos Praiais Antigos  

Correspondem a 9,7% da AER e a 3,9% da AEL. Os depósitos praiais marinhos e/ou 

lagunares estão associados ao último evento transgressivo marinho ocorrido no 

Pleistoceno, por volta de 123.000 anos atrás. São constituídos principalmente por 

sedimentos arenosos associados à sedimentação praial/lagunar. Subordinadamente, 

ocorrem depósitos associados a ambientes eólicos costeiros. Dentre as fácies eólica há 

predomínio de areias quartzosas, de granulometria fina e coloração amarelo-acastanhada 

até avermelhada, muitas vezes enriquecidas em matriz secundária composta por argilas e 

óxidos de ferro (CPRM, 2016). 

6.1.3.3.6 Grupo Barreiras  

O Grupo Barreiras não se encontra exposto em superfície na AEL, todavia, corresponde a 

5,7% da AER do empreendimento. Segundo CPRM (2016), a associação litofaciológica de 

maior ocorrência, amplamente distribuída entre Macaé e a divisa com o Espírito Santo, 

corresponde a intervalos predominantemente areníticos, intercalados a lamitos argilosos, 

podendo incluir níveis conglomeráticos. O contexto deposicional é interpretado como 

sendo depósitos de canais fluviais entrelaçados, variando de proximais a distais. A partir 

das relações de campo a idade atribuída é paleocênica. 
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6.1.3.3.7 Granito Itaoca – Suíte Nova Friburgo  

A Suíte Nova Friburgo do corpo granítico Itaoca não aflora na AEL, e corresponde a apenas 

1,6% da AER. Localiza-se a 14 km da cidade de Campos dos Goytacazes, intrusivo em 

paragnaisses do Grupo São Fidélis. A literatura de referência (CPRM, 2016) descreve a 

rocha como um granito homogêneo, leucocrático, variando de cinza claro a cinza médio, 

granulação média a grossa, textura equigranular a porfirítica, com enclaves biotíticos 

microgranulares orientados pela foliação de fluxo magmático, o que é corroborado pelo 

alinhamento de cristais de biotita. A idade da cristalização magmática do granito Itaoca é 

476,4 ± 1,8 Ma, obtida em monazitas pelo método U-Pb. 

6.1.3.3.8 Granitoides Sin-Colisionais – Suíte Cordeiro  

Sua representatividade é pequena, pois aflora em somente cerca de 0,1% da AER, sem 

ocorrência registrada na AEL. A Suíte Cordeiro ocorre ao longo de uma faixa de direção 

NE, que se estende desde a cidade do Rio de Janeiro, Região Serrana até o Noroeste 

Fluminense. São soleiras e diques intrudidos no Complexo Rio Negro, formados por 

granodioritos, granitos tonalitos intrusivos. Apesar da variedade dos litotipos, predomina 

o gnaisse leucocrático a hololeucocrático, de granulometria média a grossa, com foliação 

fraca a bem desenvolvida, marcada pela orientação de biotita e fitas de quartzo. 

6.1.3.3.9 Grupo São Fidelis  

Os sillimanita-biotita gnaisses da unidade São Fidélis não ocorrem na AEL, estando 

restritos à porção oeste da AER, onde perfazem 5,1% da sua área total. Aflora em uma 

faixa entre a escarpa da Serra do Mar e a planície costeira, desde a região metropolitana 

do Rio de Janeiro até ao norte, junto à divisa com o estado do Espírito Santo. 

O conteúdo litológico da unidade é formado por paragnaisses metapelíticos com camadas 

ou lentes de outros metassedimentos. A unidade basal é constituída predominantemente 

por gnaisse kinzigítico, tendo ao topo gnaisse bandado com intercalações, ou lentes, de 

rocha calcissilicática, anfibolito e quartzito puro ou feldspático. As idades 207Pb/206Pb 

(SHRIMP) remetem a formação da unidade entre 1,9 e 0,6 Ga, conforme dados obtidos por 

Schmitt et al. (2004 apud CPRM, 2016). 

6.1.3.4 Hidrogeologia 

A AER se localiza junto à margem direita do rio Paraíba do Sul, porção da planície costeira 

fluminense caracterizada por relevo plano com rios, canais e lagoas; e substrato 

dominantemente constituído por sedimentos areno-argilosos depositados em contexto 

de praias, canais de maré, cordões litorâneos, ilhas barreiras e paleolagunas durante 

flutuações do nível do mar no Quaternário. Devido a estas características, tais sedimentos 

integram o aquífero do Domínio Poroso.  
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Os aquíferos do Domínio Poroso são caracterizados pelos meios geológicos onde os 

espaços vazios totais (porosidade) são intergranulares, ou seja, a água ocupa os poros 

entre os minerais constituintes do corpo rochoso. São compostos por materiais não 

consolidados (solos, saprólito e aluviões), com espessuras variando de poucos 

centímetros até vários metros, grande extensão e continuidade lateral e, de forma geral, 

homogêneos. Como são aquíferos rasos e livres, são suscetíveis a contaminação por 

agentes externos. 

Os aquíferos subjacentes (Domínio Fraturado) também funcionam como importantes 

exutórios dos aquíferos do Domínio Poroso, pois são diretamente alimentados a partir da 

zona saturada contida nos solos e nas rochas alteradas. As rochas do aquíferos do Domínio 

Fraturado afloram a oeste da AER, porém, em subsuperfície são a principal fonte de 

explotação de água subterrânea. 

O Domínio Fraturado é caracterizado por aquíferos em meio rochoso onde os espaços 

ocupados pela água são representados por descontinuidades planares, ou seja, planos de 

fraturas, microfraturas, diaclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas (porosidade 

secundária). Esse domínio é limitado em grandes profundidades, pois há uma tendência 

de selamento dos espaços vazios pela pressão litostática. O principal fator que controla a 

condutividade hidráulica dos aquíferos desse domínio é a densidade das descontinuidades 

do maciço.  

Para elaboração das folhas hidrogeológicas padronizadas, a CPRM (2016) definiu quatro 

classes taxonômicas: (i) Unidades Hidrolitológicas; (ii) Sistemas Aquíferos; (iii) Aquíferos; 

e (iv) Unidades Hidroestratigráficas, esta última, constituindo unidade básica de 

mapeamento, por agregar formações geológicas, ou parte delas, que armazenam e 

transmitem água subterrânea de forma semelhante e com produtividades da mesma 

ordem de grandeza.  

No Mapa 2 são apresentadas as Unidades Hidroestratigráficas identificadas nas áreas de 

estudo, segundo o Mapa Hidrogeológico do Rio de Janeiro (CPRM, 2016). 
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Mapa 2. Unidades Hidroestratigráficas presentes nas áreas de estudo.  

Fonte: CPRM (2016). 
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6.1.3.4.1 Depósitos Litorâneos  

Esta unidade granular é constituída por sedimentos recentes, como areias, cascalhos, 

argilas e siltes de origem continental e marinha. Embora ocorra em quase toda a faixa 

litorânea fluminense, é na foz do Rio Paraíba do Sul que se apresenta de forma mais 

proeminente, podendo atingir até 100 m de espessura (CPRM, 2016). É a unidade 

hidroestratigráfica predominante nas áreas de estudo, perfazendo 86,4% da AER e 100% 

da AEL. 

Constitui um aquífero poroso, livre e descontínuo, com extensão limitada e espessura 

variada. De acordo com a classificação adotada, a produtividade geralmente se enquadra 

como muito baixa, porém, localmente baixa. Em geral, a qualidade das águas é boa para o 

consumo, ainda que também possa apresentar características físico-químicas variáveis, 

com valores de condutividade elétrica extremos, atribuídos a intrusão salina (SIAGAS, 

2021). 

Tomando-se por base a descrição contida nos relatórios de construção e de recuperação 

de poços, Caetano e Pereira (2000) calcularam as médias de profundidade de construção 

dos poços, nível estático (NE), nível dinâmico (ND), rebaixamento (s), vazão (Q), 

capacidade específica (Q/s) e Transmissividade (T). A Tabela 2 contém aspectos 

hidrodinâmicos dos principais poços analisados por Caetano e Pereira (2000) na Unidade 

Hidroestratigráfica Depósitos Litorâneos. 

Tabela 2. Aspectos hidrodinâmicos dos poços perfurados na unidade Depósitos Litorâneos. 

Número Prof. Cota NE 
Cota 
NE 

ND Rebaixamento Vazão 
Cap. 
Esp. 

Teste 
Bomb. 

Transmissividade 

03-GOY 100 9,5 5,23 4,27 6,81 1,58 220 139,24 nd Não 

10-RAI 135 13 3 10 27 24 88 3,67 245,76 Sim 

24-PGF 61,4 3 3 0 20 17 26 nd nd nd 

29-ANA 104 12 6,42 5,58 9,02 2,6 87,5 33,654 9023,62 Sim 

30-URU 29 7,64 3,4 4,24 9,04 5,64 nd 100 161 Sim 

31-BEC 77 12 5,1 6,9 6,6 1,5 150 132,31 nd Não 

32-ANA 96 12 5,2 6,8 6,65 1,25 191,19 132,31 7400 Sim 

33-ANA 96,3 11,5 5,63 5,87 8,2 2,57 130 50 8156 Sim 

Média 698,7 80,64 36,98 43,66 93,32 56,14 892,69 591,18 24986,38 - 

Unidades: metro para Profundidade (Prof.), Cota, Nível Estático (NE), Cota NE, Nível Dinâmico (ND) 

m³/ h para vazão; m³/h/m para capacidade específica 

Transmissividade – m²/dia; nd - dado não disponível 

Fonte: Caetano e Pereira (2000). 

6.1.3.4.2 Barreiras  

Também de natureza granular, é composto por sedimentos, em geral, pouco consolidados 

a inconsolidados, como arenitos intercalados a lamitos, localmente com níveis de 
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cascalhos, ora maciços, ora estratificados, apresentando coloração variegada (CPRM, 

2016). Ocorrem ao longo da faixa litorânea fluminense de forma alternada aos depósitos 

litorâneos. Em relação à AER, esta unidade apresenta baixíssima relevância, perfazendo 

apenas 0,3% da sua área total. Não está mapeada na AEL. 

Constituem um aquífero poroso, livre e descontínuo, contendo fácies psamíticas e 

pelíticas. Apresenta expressivas mudanças nas condições de armazenamento e 

permeabilidade e as vazões dos poços são bastante variáveis. A produtividade, de acordo 

com a classificação adotada, varia de geralmente baixa, muito baixa ou localmente 

moderada. Apesar de não possuir informações de análises químicas, suas águas são de boa 

qualidade para o consumo humano, podendo apresentar, de forma restrita, altos índices 

de cloreto, possivelmente associados a cunhas salinas (CPRM, 2016). 

Caetano (2000) apresenta resultados mais detalhados e inclui as formações Barreiras e 

Emborê (cuja idade atribuída é Terciário mais recente) à categoria denominada “Sistema 

de Aquíferos Terciários”. Apesar da diferença litológica, ambas propiciam a formação de 

aquíferos com vazões que podem chegar a 0,25 m³/s, apresentando água de boa 

qualidade. A Tabela 3 apresenta aspectos hidrodinâmicos dos poços perfurados na 

unidade Barreiras no município de Campos dos Goytacazes. 

Tabela 3. Aspectos hidrodinâmicos dos poços perfurados na unidade Barreiras. 

Númer
o Prof. Cota NE Cota NE ND Rebaixamento Vazão Cap. Esp. Teste Bomb. Transmissividade 

41-SSE 170 10 1,5 8,5 17,7 16,2 nd nd Não nd 

65-TRA 105 nd 14 nd 35 21 4,2 0,2 Não nd 

66-TRA 98 nd 9 nd 25 16 14 0,875 Não nd 

68-DMA 68 20 11,6 8,4 24 32 12 0,96 Sim 57,76 

72-CUS 91 14,5 3 11,5 35 12,4 10 0,313 Não nd 

73-CUS 80 14,5 9 11,5 28 19 8 0,421 Não nd 

74-GUA 120 17,5 10 7,5 56 46 12 0,261 Não nd 

75-GUA 148 17,5 12 5,6 78 66 6 0,091 Não nd 

Média 110 16,8 8,76 8,9 37,34 28,57 9,45 0,41 - - 

Unidades: metro para Profundidade (Prof.), Cota, Nível Estático (NE), Cota NE, Nível Dinâmico (ND) 

m³/ h para vazão; m³/h/m para capacidade específica 

Transmissividade – m²/dia; nd - dado não disponível 

Fonte: Caetano e Pereira (2000). 

6.1.3.4.3 Embasamento Fraturado Indiferenciado  

O Embasamento Fraturado Indiferenciado engloba uma série de tipos litológicos, 

abrangendo ora rochas metassedimentares, ora rochas do embasamento cristalino, tal 

como granitos, rochas vulcânicas, metavulcânicas, ganisses, migmatitos, granulitos, xistos 

e quartzitos (CPRM, 2016). Apesar desta Unidade Hidroestratigráfica ser predominante 
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regionalmente, na AER da UTE Barra do Furado ela perfaz apenas 11,8%. Não ocorre na 

AEL. 

Com ampla extensão regional e grande heterogeneidade, configura uma única unidade 

hidrogeológica devido a sua produtividade condicionada a presença de fraturas. 

Apresenta vazões exprimindo sua diversidade, ora inferior a 10 m³/h, ora entre 10 e 25 

m³/h, embora excepcionalmente possam ocorrer valores superiores. A produtividade é 

muito baixa, localmente baixa variando à produtividade localmente moderada.  

Apesar da baixa disponibilidade de dados de análise química, conceitualmente possui 

baixo grau de mineralização, ou seja, agradável ao paladar. De acordo como SIAGAS (2021) 

apresenta valores de condutividade elétrica entre e 320 μS/cm e 1250 μS/cm. A Tabela 4 

contém os aspectos hidrodinâmicos dos poços analisados por Caetano e Pereira (2000). 

Tabela 4. Aspectos Hidrodinâmicos dos poços perfurados na unidade Embasamento Fraturado 
Indiferenciado. 

Número Prof. Cota NE Cota NE Rebaixamento ND Vazão Cap. Esp. Transmissividade 

23-CAM 143 20 15 5 128 143 1,6 1,53 nd 

44-MCC 60 70 6,1 (+73,90) 17,4 23,5 9,5 0,54 nd 

45-MCC 96 70 nd nd nd nd nd nd nd 

46-MUR 133 60 0 60 45 45 2 0,044 nd 

47-MUR 200 60 2 58 58 60 1,2 0,021 nd 

48-MUR 120 60 nd nd nd nd 1,2 nd nd 

49-CJS nd 60 nd nd nd nd nd nd nd 

Josino 140 nd nd nd nd nd 7 nd nd 

nd 105 24 14 10 21 35 4,2 0,2 nd 

50-VNV 98 24 9 15 16 25 14 0,875 nd 

65-TRA 70 nd 6 nd 26 32 8,1 0,312 nd 

Média 106 nc nc nc 30,56 nc 4,35 0,441 nd 

Unidades: metro para Profundidade (Prof.), Cota, Nível Estático (NE), Cota NE, Nível Dinâmico (ND) 

m³/ h para vazão; m³/h/m para capacidade específica 

Transmissividade – m²/dia; nd - dado não disponível 

Fonte: Caetano e Pereira (2000). 

6.1.3.5 Potencialidade Espeleológica 

A análise do potencial espeleológico das áreas de estudo se deu a partir do Mapa de 

Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (JANSEN et al., 2012), em conjunto à 

consulta às bases do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e do Cadastro 

Nacional de Cavidades (CNC), da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). Em estudos 

de prospecção espeleológica, usualmente se relaciona a litologia com o potencial 

espeleológico, sendo que tal relação é validada pelo Centro Nacional de Pesquisa e 
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Conservação de Cavernas (CECAV-ICMBio). A síntese dessa correlação é apresentada na  

Tabela 5. 

Tabela 5. Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com a litologia. 

Litotipo 
Grau de 

Potencialidade 

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação Ferrífera Bandada, Itabirito e 
Jaspilito. 

Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, Metaconglomerado, 
Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha 
calci-silicática, Siltito e Xisto. 

Médio 

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, Diamictito, 
Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, 
Komatito, Laterita, Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, 
Ortoanfibolito, Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos. 

Baixo 

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros sedimentos. 
Ocorrência 
Improvável 

Fonte: Jansen et al. (2012). 

Sabe-se que, apesar de importante, a litologia não deve ser interpretada como único 

condicionante ao desenvolvimento de cavidades. A presença de descontinuidades nas 

rochas, permeabilidade, gradiente hidráulico, pH, condições climáticas presentes e 

pretéritas também são variáveis importantes, porém nem sempre passíveis de 

observação. 

Mesmo que haja incertezas na análise de informações disponibilizadas nas bases 

consultadas, sabe-se que a partir de observações geológicas e geomorfológicas feitas em 

campo, tanto a AER quanto a AEL são desfavoráveis à ocorrência de cavidades, com 

exceção de um pequeno setor limite noroeste da AER. 

Em consulta às bases de dados do CANIE (CECAV, 2021) e CNC (SBE, 2021) não foram 

identificadas cavidades no interior da AER e tampouco da AEL. A cavidade mais próxima 

às áreas de estudo encontra-se distante cerca de 65 quilômetros a noroeste, em contexto 

geomorfológico e geológico bastante distinto. Já a cerca de 100 km a sudoeste, no 

município de Rio das Ostras, há registro de cavidade no Maciço Alcalino Morro de São 

João, uma elevação abrupta, com altitude em torno de 800 m, sustentada por sienitos, 

nefelinas, traquitos, monzonitos – litotipos muito distintos daqueles presentes nas áreas 

de estudo da UTE Barra do Furado. 

De acordo com o mapeamento de potencialidade para as áreas de estudo, baseado em 

Jansen et al. (2012), o grau de potencialidade dominante na AER é a categoria ‘Ocorrência 

Improvável’, uma vez que cerca de 89% de sua área é formada por sedimentos 

quaternários, representados por depósitos aluvionares, de pântanos e mangues, 

flúviomarinhos e praiais antigos. De modo similar, a AEL encontra-se inteiramente 
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localizada sobre as mesmas unidades litoestratigráficas, o que também lhe atribui grau de 

potencialidade de ocorrência improvável para cavidades naturais subterrâneas. 

A segunda categoria mais abrangente na AER é de rochas com ‘Muito Alto’ potencial para 

ocorrência de cavidades naturais. Ela ocorre em 7% da AER, porém, sua distribuição 

espacial é correlata às rochas do Grupo São Fidélis, do Corpo Granítico Itaoca e a Suíte 

Cordeiro; todas situadas à noroeste da AER e sem sobreposição alguma com AEL do 

empreendimento.  

As áreas enquadradas como de ‘Baixo Grau’ de potencialidade para ocorrência de 

cavidades representam apenas 4% da AER. Esta categoria está associada às rochas do 

Grupo Barreiras, que se manifestam como tabuleiros e espigões baixos, situados na 

porção oeste da AER. Não há sobreposição com a AEL. 

Por fim, as áreas referidas como de ‘Médio Grau’ de potencialidade ocorrem de modo 

restrito a margem esquerda do rio Paraíba do Sul, representando insignificantes 0,3% da 

AER do empreendimento. Sua localização corresponde à das rochas de Grupo Barreiras. 

Também não há sobreposição com a AEL, conforme mostra o mapa da Figura 26. 
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Figura 26. Grau de potencialidade espeleológica e cavidades naturais subterrâneas registradas nas 
áreas de estudo.  

Fonte: Jansen et al. (2012), CECAV (2021) e SBE (2021). 

6.1.3.6 Potencialidade Fossilífera 

O potencial para ocorrência de fósseis na nas áreas de estudo é limitado, visto que a 

litoestratigrafia da área é majoritariamente constituída por depósitos recentes e 

quaternários inconsolidados de origem aluvionar, paludial, flúvio-marinha, praial e, de 

modo mais restrito, pelos sedimentos fluviais areno-cascalhosos de idade paleogênica do 

Grupo Barreiras, que não permitem a preservação fossilífera. 
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De fato, as incursões de campo não encontraram nenhum tipo ou vestígio de fósseis nas 

áreas de estudo. Tampouco foram identificadas publicações ou bases de dados públicos 

referentes a ocorrências paleontológicas para esta área. 

Os registros fossilíferos conhecidos mais próximos às áreas de estudo situam-se na Lagoa 

Salgada, situada a cerca de 23 km a nordeste da AER. Tratam-se de quatro registros de 

estromatólitos carbonáticos colunares, domais, estratiformes, trombólitos e oncólitos da 

idade holocênica do Brasil, e provavelmente de toda a América do Sul (SRIVASTAVA, 

2002). As ocorrências são exibidas na Figura 27. 

Dias & Gorini (1980 apud SRIVASTAVA, 2002) realizaram estudo morfológico detalhado 

dos ambientes litorâneos do complexo deltaico do rio Paraíba do Sul, incluindo a região 

que engloba a Lagoa Salgada, discriminando e caracterizando os diversos fatores relativos 

a progradação e erosão litorânea. Estudos das fácies deposicionais e das estruturas 

estromatolíticas da Lagoa Salgada constataram que os estromatólitos só ocorrem na 

borda da lagoa e variam localmente em espessura, desde as crostas laminadas até cabeças 

bem formadas. 

Segundo Srivastava (2002), os estromatólitos encontrados nas bordas da lagoa são 

geralmente recobertos por solo ou vegetação ou submersos na época de cheia, formando 

pequenas biohermas ou biostromas de espessuras variadas, mas raramente superior a um 

metro.  

As demais ocorrências fossilíferas mapeadas na região estão situadas a cerca de 130 km 

ao sul da AER (vide Figura 27), e se referem aos depósitos de coquinas da paleolaguna da 

Reserva Tauá-Pântano da Malhada. Lá, em posição adjacente a área úmida, Castro et al. 

(2006) identificaram um afloramento de coquina em excelente estado de preservação 

taxonômica e ambiental. A evolução geológica holocênica local ocorreu após uma fase de 

afogamento da planície costeira do rio São João e córrego do Retiro, decorrente da subida 

do nível do mar há aproximadamente 5.100 anos AP. Durante esse período, o nível relativo 

do mar situava-se em torno de 4,8 +/- 0,5 m acima do atual, formando uma extensa laguna. 

Após uma rápida regressão marinha registrada por volta de 4.900 anos AP, o nível d’água 

diminuiu gradativamente, expondo inicialmente as bordas da laguna, acarretando 

mortandade generalizada de várias espécies de conchas, muitas delas em posição de vida. 

Castro et al. (2004 apud CASTRO et al., 2006) realizaram as primeiras datações em conchas 

de moluscos na área da Reserva Tauá, sendo que os resultados obtidos forneceram uma 

idade de 5.034 a 5.730 anos AP para o depósito de coquina. Segundo a geocronologia do 

carbono, a formação da paleolaguna da Reserva Tauá aconteceu após uma fase de 

afogamento do sistema de drenagem da região devido à transgressão marinha de 5.100 

anos AP. O ambiente atual de pântano se desenvolveu a partir de uma rápida descida do 

nível relativo do mar ocorrida por volta de 4.900 anos AP com o fechamento do canal de 

ligação com o mar aberto por um cordão de dunas longitudinais à praia do Peró.  
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Por fim, salienta-se que nenhuma das ocorrências paleontológicas mencionadas e 

mostradas na Figura 27 têm ocorrência, ou potencial para ocorrer, nos recortes da AER e 

AEL do empreendimento.  

 
Figura 27. Ocorrências fossilíferas na região de entorno das áreas de estudo.  

Fonte: CPRM (2009). 

 

6.1.3.7 Interferência com Processos Minerários 

A mineração é uma atividade ainda pouco consolidada na área prevista para implantação 

da UTE Barra do Furado, ainda que dezenas de processos minerários sejam registrados na 

AEL junto à Agência Nacional de Mineração (ANM). As geometrias (polígonos) referentes 

aos títulos minerários se distribuem tanto na AEL terrestre quanto na AEL costeira, 
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concentrando-se ao longo do Canal das Flechas, entre Barra do Furado e a ponte do Gote 

(sobre a rodovia RJ-196), e nas porções central e final da AEL, entre o sul do distrito de 

Tocos e a localidade de Coqueiros.  

Ao todo, são 52 processos minerários interferentes com a AEL terrestre e três com a AEL 

costeira, representando, respectivamente, 10,6% e 11,7% das áreas totais. Em relação à 

ADA, são 21 os processos minerários interferentes, sendo 20 na porção terrestre e apenas 

um na porção costeira. 

No que concerne à etapa do licenciamento, os processos minerários colidentes com a ADA 

estão assim distribuídos: 7 (33,3%) na fase de autorização de pesquisa; 1 (4,8%) 

requerimento de pesquisa; 5 (23,8%) em requerimento de lavra; 3 (14,3%) em 

requerimento de licenciamento; e 5 (23,8%) licenciamento. O Gráfico 1 demonstra a 

distribuição dos processos minerários interferentes com a ADA em relação à fase do 

licenciamento junto à ANM. 

No que tange às substâncias declaradas na ADA, são registradas apenas três: argila 

(52,4%), areia (33,3%) e turfa (14,3%), conforme apresenta o Gráfico 2. Nota-se que na 

porção inicial da AEL, próximo ao local previsto para instalação da UTE e subestação, 

predominam os títulos para a substância areia, enquanto que as porções central e final da 

AEL concentram os títulos para argila e turfa. 

A maior parcela das substâncias declaradas na ADA é destinada para fabricação de 

cerâmica vermelha (48%) e construção civil (33%). Em menor proporção, são registrados 

usos para insumo agrícola (14%) e para uso industrial (5%). O Gráfico 3 apresenta os usos 

declarados pelos requerentes dos títulos minerários interferentes com a ADA. 

  
Gráfico 1. Distribuição dos processos minerários 

interferentes com a ADA em relação à fase de 
licenciamento.  

Fonte: SIGMINE (2022). 

Gráfico 2. Distribuição dos processos minerários 
interferentes com a ADA em relação às 

substâncias declaradas.  
Fonte: SIGMINE (2022). 
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Gráfico 3. Distribuição dos processos minerários 

interferentes com a ADA em relação aos usos 
declarados.  

Fonte: SIGMINE (2022). 

 

Nota-se que a titularidade dos processos na ADA é pulverizada entre 12 diferentes 

requerentes (empresas ou pessoas físicas). Destes, três são titulares de dois ou mais 

processos cada (sendo um deles único titular de sete processos), ou seja, 57% dos 

processos minerários cadastrados junto à ANM pertencem a apenas três titulares. A 

Tabela 6 sintetiza os títulos minerários interferentes com a ADA (o nome dos requerentes 

foi mantido conforme cadastro no SIGMINE), e o Mapa 3 os especializa.  
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Tabela 6. Processos minerários interferentes com a Área Diretamente Afetada (ADA). 

 Processo nº UF Requerente Fase Substância Uso 

1 890.830/2011 RJ Ricardo Venâncio Juliboni 
Autorização de 

pesquisa 
Turfa 

Insumo 
agrícola 

2 890.842/2012 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Autorização de 

pesquisa 
Areia 

Construção 
civil 

3 890.886/2012 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Autorização de 

pesquisa 
Areia 

Construção 
civil 

4 890.470/2014 RJ Cerâmica J. Cordeiro Ltda. 
Autorização de 

pesquisa 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

5 890.208/2015 RJ R. W. Produtos Cerâmicos Ltda Me 
Autorização de 

pesquisa 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

6 890.306/2015 RJ Nilson da Cunha Gomes Júnior 
Autorização de 

pesquisa 
Turfa 

Insumo 
agrícola 

7 890.862/2014 RJ 
Barcelos & Ferreira Indústria e 

Comercio de Ceramica 
Autorização de 

pesquisa 
Turfa 

Insumo 
agrícola 

8 890.861/2012 RJ Cerâmica Pessanha e Gonçalves Ltda Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

9 890.353/2014 RJ Ceramica Fenix EIRELI Licenciamento Argila Industrial 

10 890.893/2014 RJ 
Indústria de Cerâmica Gama e Silva 

Ltda Me 
Licenciamento Argila 

Cerâmica 
vermelha 

11 890.073/2015 RJ Henriques & Azevedo Junior Ltda Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

12 890.545/2015 RJ 
Indústria de Cerâmica Alves Rangel 

Ltda Me 
Licenciamento Argila 

Cerâmica 
vermelha 

13 890.018/2010 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Requerimento de 

lavra 
Areia 

Construção 
civil 

14 890.014/2010 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Requerimento de 

lavra 
Areia 

Construção 
civil 

15 890.015/2010 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Requerimento de 

lavra 
Areia 

Construção 
civil 

16 890.016/2010 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Requerimento de 

lavra 
Areia 

Construção 
civil 

17 890.017/2010 RJ 
Morro do Pilar Industria de Materiais 

Para Construção Ltda Me 
Requerimento de 

lavra 
Areia 

Construção 
civil 

18 890.615/2015 RJ Ceramica Alves Ribeiro & Cia Ltda 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

19 890.344/2017 RJ Cerâmica J. Cordeiro Ltda. 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

20 890.075/2019 RJ R. W. Produtos Cerâmicos Ltda Me 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

21 890.061/2018 RJ R. W. Produtos Cerâmicos Ltda Me 
Requerimento de 

pesquisa 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

Fonte: SIGMINE (2022). 
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Mapa 3. Títulos minerários colidentes com a Área Diretamente Afetada (ADA).  

Fonte: SIGMINE (2022). 
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3 890306/2015 Autorização de Pesquisa 14 890830/2011 Autorização de Pesquisa

4 890545/2015 Licenciamento 15 890018/2010 Requerimento de Lavra

5 890353/2014 Licenciamento 16 890842/2012 Autorização de Pesquisa
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7 890470/2014 Autorização de Pesquisa 18 890016/2010 Requerimento de Lavra
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10 890061/2018 Requerimento de Pesquisa
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6.1.4 GEOMORFOLOGIA  

6.1.4.1 Metodologia 

Os métodos e técnicas empregados na caracterização da compartimentação 

geomorfológica da área de estudo consistiram na concatenação de informações de campo 

com dados secundários oriundos de periódicos científicos, livros e bases cartográficas. 

Além de literatura técnica corrente, buscou-se priorizar o uso de referenciais 

bibliográficos e cartográficos oficiais, obtidos junto ao Portal GeoINEA, do Instituto 

Estadual do Ambiente (RJ 2011) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2005, 2017 e 2021). 

Estudos pioneiros executados em âmbito nacional a partir de imagens de radar 

apresentados em escala 1:250.000 (o Projeto Radam Brasil) se utilizaram de metodologia 

de classificação de compartimentos do relevo baseada em táxons. Posteriormente, os 

resultados desses estudos foram digitalizados e aprimorados a partir de cenas do satélite 

LANDSAT 5 (IBGE, 2021). Com sutis modificações e/ou adaptações, tanto a literatura 

científica como as bases cartográficas oficiais disponibilizadas pelos órgãos estaduais 

utilizam esse sistema de classificação (ROSS, 1997; FLORENZANO et al., 2008; IBGE, 2005). 

Conforme empregada pelo IBGE (2005), a taxonomia do relevo utilizada no presente 

estudo se estrutura da seguinte forma: 

I. Domínios Morfoestruturais: compreendem os maiores táxons e organizam os fatos 

geomorfológicos segundo a composição mineralógica e a presença de estruturas 

primárias e/ou tectônicas nas rochas (e.g. cinturões móveis neoproterozoicos, 

bacias sedimentares paleozoicas, entre outros); 

II. Regiões Geomorfológicas: representam compartimentos inseridos nos conjuntos 

que, sob a ação dos fatores climáticos pretéritos e atuais, lhes conferem 

características genéticas similares (e.g. Planalto da Borborema, Chapada 

Diamantina); 

III. Unidades Geomorfológicas: são definidas como um arranjo de formas altimétricas 

e fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. O 

comportamento da drenagem, seus padrões e anomalias são tomados como 

referencial à medida que revelam as relações entre os ambientes climáticos atuais 

ou passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas (e.g. planícies, 

depressões, tabuleiros, chapadas, patamares, planaltos e serras); 

IV. Modelados de dissecação: padrão de formas de relevo que apresentam definição 

geométrica similar em função de uma gênese comum e processos morfogenéticos 

atuantes, resultando na recorrência dos materiais correlativos superficiais. Em 

relação à gênese, podem ser tipos de acumulação, aplanamento, dissolução e 

dissecação; 
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V. Formas de relevo simbolizadas: abrangem feições que, por sua dimensão espacial, 

somente podem ser representadas por símbolos lineares ou pontuais. 

Possivelmente correspondem à 5ª e 6ª ordens taxonômicas de ROSS (1992), que 

compreendem, respectivamente, segmentos de vertente e feições como ravinas, 

voçorocas, depósitos oriundos de assoreamento e formas antrópicas de corte e 

aterro. 

O levantamento de campo na área de estudo ocorreu em novembro de 2021. As 

informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo 

georreferenciadas com uso de receptor GPS.  

6.1.4.2 Contexto Geomorfológico Regional 

A Área de Estudo Regional (AER) engloba áreas contempladas nos seguintes Domínios 

Morfoestruturais, identificados abaixo: 

i. Depósitos Sedimentares Quaternários: dominados por processos de acumulação 

marinha, fluviomarinha e fluviolacustre, seja ela definida por planícies fluviais e 

lacustres ou terraços fluviais e lacustres;  

ii. Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozoicas: processos de dissecação suave 

e homogênea, sedimentação de colúvios, definindo-se em vertentes convexas e 

topos arredondados ou pouco alongados; 

iii. Cinturões Móveis Neoproterozoicos: é composto por modelados esculpidos por 

dissecação estrutural, homogênea ou diferencial, o que resulta em formas de topo 

tabulares, aguçadas e, mais comumente, convexas. 

Devido a pequena escala de cartografia geomorfológica, o grau de generalização 

cartográfica é alto. Os conceitos aplicados por IBGE (2017), e que subsidiaram este 

capítulo, se adequam à escala 1:250.000, ou seja, a uma escala de reconhecimento. 

Quando um levantamento em escala maior é executado, a exemplo daquele realizado em 

campo para a UTE Barra do Furado, é normal que haja inconsistências entre classes 

taxonômicas representadas na cartografia de referência e aquelas identificadas em 

campo, sem, contudo, haver comprometimento das análises derivadas. 

6.1.4.3 Geomorfologia das Áreas de Estudo 

Localmente, os Domínios Morfoestruturais são compatíveis com o nível taxonômico das 

Unidades Geomorfológicas. Sendo assim, o Domínio Morfoescultural dos (i) Depósitos 

Sedimentares Quaternários é representado pelas Unidades Geomorfológicas Delta do Rio 

Paraíba do Sul e Planícies e Terraços Fluviais; o domínio das (ii) Bacias e Coberturas 

Sedimentares Fanerozoicas, pela unidade Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental; 

e, os (iii) Cinturões Móveis Neoproterozoicos, pela unidade das Colinas Costeiras 

Fluminenses, conforme detalhado no Mapa 4. 
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Mapa 4. Unidades geomorfológicas presentes nas áreas de estudo.  

Fonte: IBGE (2017). 
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6.1.4.3.1 Colinas Costeiras Fluminenses  

É constituída por formas de relevo aguçadas (Da), convexas (Dc) e tabulares (Dc) 

esculpidas por processos de dissecação sobre sedimentos do Grupo Barreiras, Granito 

Itaoca e sillimanita-biotita gnaisse da Unidade São Fidelis (IBGE, 2009). Constitui 11% da 

AER Terrestre (sem ocorrência na AEL), ocorrendo na porção noroeste e em contexto 

próximo ao da Serra do Mar. É nesta unidade que se encontram as maiores elevações da 

área de estudo, onde em meio ao relevo ondulado de colinas se destaca a Serra da Itaoca, 

sustentada por granito homônimo e posicionada à noroeste da ADA. Este contexto 

geomorfológico pode ser observado na Figura 28 e Figura 29. 

  
Figura 28. Transição entre a Unidade 

Geomorfológica Delta do Rio Paraíba do Sul e as 
Colinas Costeiras Fluminenses.  

Fonte: Ramalho (2005).  

Figura 29. Destaque para Serra do Itaoca, 
elevação de topo aguçado inserida no contexto 

das Colinas Costeiras Fluminenses.  

Fonte: Ramalho (2005). 

6.1.4.3.2 Delta do Rio Paraíba do Sul  

O Delta do Rio Paraíba do Sul compreende planícies e terraços de acumulação 

depositados em ambiente fluvial, flúvio-marinho, lagunar e marinho (IBGE, 2009). É o 

contexto geomorfológico principal da área de estudo, pois é nos terrenos nele inseridos 

que está prevista a maioria das intervenções para instalação da UTE Barra do Furado, 

correspondendo a 71% da AER e a 100% AEL do empreendimento. A Figura 30 exibe 

paisagem inserida no contexto desta unidade. 
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Figura 30. Dunas frontais e cordões litorâneos estabilizados por 

vegetação de restinga (linha de costa), na interface entre a Unidade 
Geomorfológica Delta do Rio Paraíba do Sul e o Oceano Atlântico. Ao 

fundo, localidade de Barra do Furado.  

Fonte: Ramalho (2005). 

6.1.4.3.3 Planícies do Rio Paraíba do Sul  

A Unidade Geomorfológica em questão é a de menor expressão em área no contexto da 

AER Terrestre, sendo observada em apenas 0,1% do recorte espacial em questão. Ocorre 

de modo mais expressivo na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, ou como barras 

longitudinais observadas junto ao canal principal do referido rio. São considerados 

sedimentos superficiais constituído por lamas, argilas, siltes e turfas (IBGE, 2009). 

6.1.4.3.4 Planícies e Terraços Fluviais  

As planícies e terraços fluviais correspondem a cerca de 1% AER Terrestre, e não é 

registrada na AEL. Sua ocorrência é restrita a porção oeste, expressando-se na paisagem 

como uma planície brejosa associada ao valão/canal do Guriri, que, segundo a cartografia 

geológica de referência, é preenchida com sedimentos inconsolidaos argilosos, arenosos 

e conglomeráticos depositados em contexto fluvial de rios meandrantes (IBGE, 2009).  

6.1.4.3.5 Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental  

Esta Unidade Geomorfológica representa cerca de 6% da AER Terrestre, e não ocorre na 

AEL. Ocorre junto à margem esquerda do rio Paraíba, sob parte da zona urbana de Campo 

dos Goytacazes, e a sudoeste da AEL Terrestre, constituindo suaves espigões com 

dissecação fluvial incipiente, que são transição entre as unidades de agradação Delta do 

Rio Paraíba do Sul e a de dissecação pronunciada Colinas Costeiras Fluminenses, com 

dissecação fluvial mais evidente ( Figura 31 e Figura 32).  
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Segundo consta na cartografia regional (IBGE, 2009), as formas de dissecação tabular (Dt) 

são esculpidas sobre sedimentos da Formação Barreiras, porém, devido a ocorrência 

restrita às extremidades da AER Terrestre, esta unidade geomorfológica não foi 

registrada em campo. 

  

Figura 31. Falésias esculpidas na unidade 
Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental, 

em Campo dos Goytacazes.  

Fonte: Ramalho (2005). 

Figura 32. Transição entre as unidades 
Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental e 

Planícies e Terraços Fluviais.  

Fonte: Ramalho (2005). 
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6.1.5 PEDOLOGIA  

6.1.5.1 Metodologia 

O diagnóstico pedológico da área de estudo foi realizado com base nas seguintes etapas: 

a) pesquisa bibliográfica e obtenção de dados geoespaciais relacionados com a temática; 

b) recorte das bases cartográficas com base nos limites da área de estudo; c) 

levantamento de campo; d) ordenamento e georreferenciamento das informações 

coletadas; e) consolidação dos dados secundários a partir das informações obtidas em 

campo. 

A pesquisa bibliográfica consistiu na consulta de sites, livros e publicações editados por 

instituições de renome, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

As bases cartográficas em formato vetorial e os padrões de legendas relacionados às 

ordens de solos foram extraídas a partir do Mapa de Solos no Estado do Rio de Janeiro 

(EMBRAPA, 2016). 

O levantamento de campo ocorreu em novembro de 2021. As descrições foram feitas a 

partir das rotinas descritas por Santos et al. (2015), e as informações foram registradas 

com uso de fichas de campo e de fotografias. O ferramental utilizado para espacialização 

da informação consistiu em um receptor GPS, máquina fotográfica, escala de cores de 

Munsell, lente com aumento de 20x, martelo sedimentológico e enxada. 

6.1.5.2 Contexto Pedológico Regional 

Segundo Filho et al. (2003), o quadro geológico do Estado do Rio de Janeiro é constituído 

por dois grandes conjuntos litológicos muito distintos, representados por sequências de 

rochas metamórficas e ígneas, que abrangem intervalo desde o Paleoproterozoico ao 

Cambriano superior, e pelas coberturas sedimentares cenozoicas (terciárias e 

quaternárias), com a interposição de diques de rochas básicas e corpos de rochas alcalinas, 

referentes ao magmatismo meso-cenozoico.  

Devido a este arcabouço geológico, a região apresenta um quadro geomorfológico 

complexo e diferenciado, em razão da morfogênese. Abrange formas de relevo muito 

variadas, às vezes lado a lado, com acentuados contrastes topográficos: desde extensas 

planícies de deposição fluvial ou marinha, ao lado de tabuleiros terciários dos quais 

emergem maciços montanhosos e serras isoladas de encostas íngremes. 

Neste contexto, destaca-se a faixa litorânea, domínio de maior amplitude territorial do 

Estado do Rio de Janeiro, estendendo-se ao longo da linha de costa desde a baixada de 

Sepetiba até a divisa com o Espírito Santo. Inclui extensas áreas inundáveis, tais como 

mangues, brejos e baixadas, até alinhamentos serranos isolados e maciços montanhosos, 

cujas cotas podem chegar a 1.000 metros de altitude. 
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6.1.5.3 Pedologia das Áreas de Estudo 

Ao norte da AER destaca-se a Baixada Campista, que consiste de uma extensa planície 

deltaica, ladeada na faixa costeira por cordões arenosos que a separam do mar, e a norte 

e sul pelos tabuleiros terciários da Formação Barreiras. Caracteriza-se por diversos 

ambientes deposicionais, com destaque para os vastos depósitos flúvio-lagunares, ou 

brejos, no entorno da Lagoa Feia, que na região do Farol de São Tomé encontram-se 

separados da costa apenas por um estreito cordão arenoso.  

Junto à foz do rio Paraíba do Sul desenvolve-se um sistema de cristas de cordões arenosos 

em linha de costa em processo de construção e alargamento da planície costeira, que 

constituem a mais extensa área dominada pelo ambiente de restinga. Essa sucessão de 

cordões arenosos é entremeada por depressões intercordões, com solos de textura mais 

pesada, em geral, afetados por sais, em que a drenagem é bastante restrita.  

Devido ao empreendimento se localizar em contexto ambiental com baixo gradiente de 

relevo, sobretudo entre Lagoa Feia e o delta do rio Paraíba do Sul, durante o 

levantamento de campo foram poucos os registros de exposições naturais ou antrópicas 

de solos. As raras exposições de solo ocorrem em cortes inexpressivos de estradas e junto 

às margens instáveis de canais, praticamente inacessíveis por via terrestre. 

Tanto as ordens reconhecidas em campo como as da cartografia de referência são 

apresentadas no Mapa 5 e descritas na sequência. 
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Mapa 5. Unidades pedológicas reconhecidas nas áreas de estudo.  

Fonte: EMBRAPA (2016). 
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6.1.5.3.1 Neossolos 

Essa classe compreende solos pouco evoluídos constituídos por material mineral ou 

orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte 

B diagnóstico. Na área de estudo, tais solos pertencem aos Neossolos flúvicos, subordem 

cartografada em 25% da AER e 27% da AEL (em tempo, cerca de 52% da AEL é formada 

por massa d’água). 

Os Neossolos flúvicos são solos formados sob influência de sedimentos aluvionares ou 

colúvio-aluvionares, que apresentam camadas estratificadas, identificadas por variações 

erráticas de granulometria ou do conteúdo de carbono orgânico em profundidade, sem 

relação pedogenética entre si (EMBRAPA, 1999). 

Segundo Embrapa (2003), a sequência de horizontes é do tipo A-C, eventualmente com 

um horizonte Bi de espessura inferior a 10 cm. Devido à posição topográfica em que 

ocorrem, é comum apresentarem evidências de gleização em subsuperfície, porém, sem 

atender aos requisitos para distinção de horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm de 

profundidade. 

As áreas de ocorrência mais expressiva desses solos são observadas na Baixada Campista 

e nas planícies dos médio e alto cursos dos rios e córregos que drenam a região litorânea, 

sob vegetação nativa de floresta tropical perenifólia ou subperenifólia de várzea, em geral 

associados a Gleissolos.  

A Figura 33 e a Figura 34 mostra o ambiente de ocorrência típico dos Neossolos flúvico 

nas áreas de estudo e uma exposição deste tipo de solo (perfil), respectivamente. 

  
Figura 33. Ambiente de ocorrência dos 

Neossolos flúvicos.  

Fonte: EMBRAPA (2021B).  

Figura 34. Perfil de Neossolo flúvico.  

Fonte: EMBRAPA (2021A).  

6.1.5.3.2 Gleissolos 

Os Gleissolos são solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se 

dentro dos primeiros 150 cm da superfície do solo ou a profundidades entre 50 cm e 150 
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cm (EMBRAPA, 1999). Essa classe de solo se distribui por cerca de 15% da AER e 20% da 

AEL. 

O horizonte “glei” é um horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente superficial, 

com espessura de 15 cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e prevalência do 

estado reduzido, no todo ou em parte, devido principalmente à água estagnada, como 

evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz do horizonte, com ou sem 

mosqueados de cores mais vivas (EMBRAPA, 1999).  

Para Embrapa (2003), são solos relativamente recentes, pouco evoluídos, em geral 

originados de sedimentos de idade quaternária, apresentando, portanto, grande 

variabilidade espacial. Em segundo nível categórico são subdivididos em função da 

presença de tiomorfismo ou salinidade, ou pelo tipo de horizonte superficial.  

São desenvolvidos a partir de sedimentos colúvio-aluvionares de idade quaternária que 

ocorrem na região litorânea, em áreas próximas à costa, sujeitas a influência marinha. Em 

condições naturais, constituem ecossistemas de alta fragilidade ambiental, face à 

possibilidade de extrema acidificação que apresentam quando drenados. Dessa forma, 

requerem cuidados especiais para sua utilização. 

A Figura 35 e a Figura 36 mostra o ambiente de ocorrência típico do Gleissolo e uma 

exposição deste tipo de solo (perfil), respectivamente. 

  

Figura 35. Ambiente de ocorrência do Gleissolo. 
Fonte: EMBRAPA (2021B).  

Figura 36. Área de ocorrência de Gleissolo.  

Fonte: TETRA TECH (2015). 

6.1.5.3.3 Cambissolos 

Constituem classe de solos imaturos constituídos por material mineral, com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico, com 40 cm 

ou mais de espessura ou horizonte A chernozêmico (EMBRAPA, 1999). Sua ocorrência é 

típica de relevos mais ondulados, como os encontrados à noroeste, por essa razão, 

ocorrem de modo mais amplo na AER, onde perfazem 14%; já na AEL representam apenas 

0,6%. 
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São solos pouco evoluídos, de características bastante variáveis, mas em geral pouco 

profundos ou rasos e com teores de silte relativamente elevados. Apresentam sequência 

de horizontes do tipo A, Bi, C, com modesta diferenciação entre eles. Devido a seu 

desenvolvimento ainda incipiente, as características desses solos são em geral bastante 

influenciadas pelo material de origem.  

De acordo com Embrapa (2003), os Cambissolos ocorrem nas regiões serranas do estado 

do Rio de Janeiro, desde a terminação norte da serra do Mar, quase às margens do rio 

Paraíba do Sul, até ao litoral sul fluminense, na divisa com São Paulo, e ainda na serra da 

Mantiqueira, a norte do município de Resende. São encontrados também, porém com 

expressão bem menor, em áreas de relevo plano relacionadas a algumas planícies fluviais, 

com destaque para a baixada Campista (Figura 37), onde a pedogênese foi suficiente para 

o desenvolvimento de um horizonte B incipiente.  

 
Figura 37. Área de ocorrência de Cambissolo.  

Fonte: TETRA TECH (2015). 

6.1.5.3.4 Argissolos 

Segundo a Embrapa (1999), os argissolos são solos constituídos por material mineral, 

apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de 

atividade baixa ou com argila de atividade alta, desde que conjugada com saturação por 

bases baixa ou com caráter alumínico na maior parte do horizonte B, aceitando horizonte 

plíntico ou glei insuficiente para inserção nas respectivas classes. São solos de pouca 

representatividade espacial no contexto do empreendimento, respondendo por 16% da 

AER e somente 0,15% da AEL. 
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À exceção das regiões serranas fluminenses, de clima mais úmido e frio, em que 

apresentam ocorrência muito restrita, esta classe distribui-se por todo o estado, em 

condições ambientais bastante diversas. São subdivididos, em nível categórico 

subsequente, em função de diferenças de coloração do horizonte B textural (EMBRAPA, 

2003). 

Os Argissolos amarelos com frequência ocorrem em relevo montanhoso a suave 

ondulado, e mais raramente plano, quando geralmente estão relacionados a sedimentos 

terciários da Formação Barreiras e congêneres. Os Argissolos vermelhos são dominantes 

nas elevações de relevo forte ondulado, assim como nas áreas mais íngremes, referentes 

às serras residuais e bordas de superfícies elevadas. Já os Argissolos vermelho-amarelos 

ocorrem em relevo que varia de suave ondulado a montanhoso, sob vegetação original de 

floresta tropical subcaducifólia ou subperenifólia, e mais raramente caducifólia, como nas 

proximidades de Italva, a noroeste de Campos dos Goytacazes (EMBRAPA, 2003).  

6.1.5.3.5 Organossolos 

Organossolos são solos constituídos por material orgânico que apresentam horizonte 

hístico com 60 cm ou mais de espessura, 75% do volume (ou mais) de material orgânico 

vegetal ou saturação com água, no máximo, por 30 dias consecutivos por ano. De acordo 

com a cartografia de referência (EMBRAPA, 1999), sua ocorrência é de 9% na AER, sendo 

inexpressiva na AEL, ocupando apenas 0,02% desta última.  

Ocorrem em locais deprimidos da planície litorânea, nos baixos cursos dos rios ou 

depressões barradas pelos cordões arenosos das restingas. Em geral, são originados de 

acumulações orgânicas sobre sedimentos fluviais ou fluviomarinhos de idade quaternária, 

em condições de forte restrição de drenagem.  

6.1.5.3.6 Planossolos 

São solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E seguidos de horizonte 

B plânico. Horizonte plânico sem caráter sódico perde em precedência taxonômica para o 

horizonte plíntico (EMBRAPA, 1999). Com base na cartografia regional dos solos, essa 

categoria representa cerca de 9,5% da AER, porém, não ocorre na AEL.  

De acordo com Embrapa (2003), os organossolos apresentam sequência de horizontes A-

Bt-C, ou mais tipicamente A-E-Bt-C, e condições de drenagem imperfeita ou má, 

evidenciada pela ocorrência de cores neutras de redução no horizonte B, de densidade 

aparente relativamente elevada e em geral policrômico.  

Independentemente da subordem, são solos com pequena expressão geográfica, com 

principais inclusões nas unidades de mapeamento referentes a algumas baixadas da 

região litorânea, em especial na região dos Lagos, e também no noroeste do estado 

fluminense. Podem ocorrer de modo associado a Gleissolos, em posição ligeiramente mais 
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elevada do que estes, ou ainda em estreitos fundos de vale entremeados a colinas suaves, 

de baixa amplitude topográfica, onde predominam Argissolos. 

As condições de drenagem restritas, evidenciadas no caráter hidromórfico, aliadas à baixa 

capacidade de retenção de água da camada superficial, em geral com baixos teores de 

argila, e certa limitação à penetração de raízes no horizonte B, resulta em acentuada 

deficiência hídrica em períodos de estiagem, mesmo de curta duração. Esses solos têm 

sido utilizados preferencialmente com pastagens, restando poucos fragmentos de sua 

vegetação nativa.  

6.1.5.3.7 Latossolos 

São solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico 

precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm da superfície ou dentro de 

300 cm se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura (EMBRAPA, 1999). São 

inexpressivos na AER, onde perfazem somente 0,28%, e inexistentes na AEL.  

Segundo Embrapa (2003), são solos em avançado estágio de intemperização, muito 

evoluídos, em resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. São 

normalmente muito profundos, com espessura do solum em geral superior a dois metros, 

de elevada permeabilidade e comumente bem a acentuadamente drenados. Apresentam 

sequência de horizontes do tipo A, Bw e C com reduzido incremento de argila em 

profundidade. Em segundo nível categórico diferenciam-se em função das características 

de cor do horizonte B, podendo ser classificado em amarelos, vermelho-amarelos e 

vermelhos. 

De modo geral, os Latossolos distribuem-se por todo o Estado do Rio de Janeiro, sob 

condições climáticas variadas, com vegetação original de floresta tropical, desde 

perenifólia a subcaducifólia. Tendem a se associar a relevo movimentado, 

predominantemente forte ondulado e montanhoso, com áreas menores de topografia 

ondulada. 

Os Latossolos Amarelos distinguem-se por estarem relacionados aos depósitos terciários 

da Formação Barreiras e congêneres, com destaque para os tabuleiros costeiros a norte 

de Campos. Além disso, apresentam tendência à formação de crosta superficial no solo 

exposto. Os Vermelho-Amarelos são de grande expressão geográfica no Rio de Janeiro, 

em condições climáticas bastante distintas, desde as áreas mais secas e quentes do norte 

fluminense às de temperaturas amenas e chuvosas das regiões serranas.  

  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO PÁG. 62 
 

6.1.6 RECURSOS HÍDRICOS  

6.1.6.1 Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada a partir da: a) compilação 

de dados secundários; b) execução de rotinas de geoprocessamento complementares; c) 

registro fotográfico de feições hidrográficas em campo; e d) validação de dados 

secundários e primários em gabinete. 

As fontes dos dados bibliográficos e geoespaciais foram a Agência Nacional de Águas – 

ANA, Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e Associação Pró-Gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, por meio do Atlas da 

Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, lançado em 2020, e referenciado 

neste capítulo como ‘CBH-BPSI’.  

A hidronímia da área de interesse foi validada em campo e com apoio de cartas 

topográficas em escala 1:50.000 ou maior disponíveis no complemento DSG Tools para 

QuantumGIS ou no Banco de Dados Geográficos do Exército – BDGEx.  

A porção costeira do empreendimento foi analisada a partir da Carta Náutica em escala 

1:300.000 intitulada “Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro” do Diretoria de Hidrografia 

e Navegação da Marinha – DHN e dos vetores gerados a partir do SRTM 30 Plus pelo 

Serviço Geológico do Brasil - CPRM e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP.  

Informações quantitativas sobre uso do solo foram geradas a partir de operações de 

geoprocessamento sobre produtos cartográficos resultantes do Mapeamento Anual da 

Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MAPBIOMAS, 2021), ano base 2020. 

O levantamento de campo nas áreas de estudo ocorreu em novembro de 2021. As 

informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo 

georreferenciadas com uso de receptor GPS.  

6.1.6.2 Caracterização Hidrográfica Regional: a macrobacia do rio Paraíba do Sul 

A região que compreende a UTE Barra do Furado está contida na macrobacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul, considerada uma das mais importantes da região sudeste, e a mais 

importante para o estado do Rio de Janeiro. Esta macrobacia está localizada entre os 

maiores polos industriais e populacionais do país, assim como pelo processo que envolve 

o gerenciamento de seus recursos hídricos, dando origem a uma série de conflitos em 

função dos seus usos múltiplos. 

Dentre estes, destaca-se o desvio das águas do Paraíba do Sul para a bacia hidrográfica do 

rio Guandu para a geração de energia e abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas 

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Forma-se, assim, o Sistema Hidráulico do rio 
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Paraíba do Sul, um intrincado e complexo conjunto de estruturas hidráulicas que interliga 

as bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Guandu (ANA, 2016 apud TETRA TECH, 

2015).  

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência dos rios Paraibuna, cuja nascente se encontra 

no município de Cunha, e Paraitinga, que nasce no município de Areias, ambos no estado 

de São Paulo. Até desaguar no Oceano Atlântico pela praia de Atafona, no município 

carioca de São João da Barra, o rio percorre aproximadamente 1.137 km. Por banhar os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro e, ainda, fazer a divisa entre este último e o estado 

de Minas Gerais, o Rio Paraíba do Sul é considerado um rio de domínio da União (CBH-BPSI, 

2020). 

Topograficamente, sua bacia hidrográfica abrange uma área de aproximadamente 57.000 

km², divididos entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

compreendendo 184 municípios. A macrobacia se divide em sete sub-bacias: Paraíba do 

Sul, no estado de São Paulo; Pomba e Muriaé e Preto e Paraibuna, no estado de Minas 

Gerais; e Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul, no estado 

do Rio de Janeiro. As áreas de estudo do empreendimento se localizam integralmente na 

bacia do Baixo Paraíba do Sul (CBH-BPSI, 2020). 

Por ocasião da criação e aprovação do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-

BPSI) pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (CERHI-RJ), em 03 

de dezembro de 2008 (Decreto Estadual nº 41.720), foi instituída a Região Hidrográfica IX 

(RH-IX) - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, que abrange 22 municípios cariocas e cerca de 

889.279 habitantes. 

Obedecendo a critérios de unidade de gestão e de barreiras geográficas (divisores de 

águas), foram delineadas 13 sub-bacias na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, descritas no Atlas da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

(CBH-BPSI, 2020): Paraíba do Sul, Feia, Macabu, Imbé, Preto, Carapebus, Campelo, Muriaé, 

Pomba, Pirapetinga, Guaxindiba, Baixa do Arroz e Itabapoana.  

A área que corresponde à baixada da Região Hidrográfica IX é conhecida como ‘Baixada 

Campista’, possuindo 2.808,31 km², o equivalente a aproximadamente 21% da totalidade 

do território da RH-IX. Compreende os municípios de Campos dos Goytacazes, São João 

da Barra e Quissamã. Das 13 sub-bacias que compõem a RH-IX, oito estão parcialmente 

inseridas na área da baixada, sendo elas: Carapebus, Feia, Paraíba do Sul, Campelo, Preto, 

Macabu, Guaxindiba e Muriaé (CBH-BPSI, 2020). 

Frente ao exposto, tem-se que as áreas de estudo da UTE Barra do Furado se posicionam 

majoritariamente sobre a Baixada Campista, sobrepondo-se a duas de suas sub-bacias: 

Macabu e Feia, sendo esta última a predominante na AER e AEL do empreendimento. 

Além destas, a sub-bacia Paraíba do Sul também é sobreposta pelas áreas de estudo, 

especificamente pela AER, em seu limite leste. 
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Em relação a eventos extremos, registros históricos compilados em estudo feito pela 

Tetra Tech (2015) apontam que a região da Baixada Campista é assolada por enchentes 

periódicas do rio Paraíba do Sul com certa frequência. Em alguns desses episódios 

extremos, com recorrência entre 10 e 20 anos, houve o extravasamento do próprio caudal 

do rio, invadindo cidades situadas em suas margens e em amplos trechos do seu delta. 

Alguns desses eventos levaram a grandes perdas econômicas e até de vidas. 

O estudo chama atenção para a recorrência cada vez menor entre esses eventos 

extremos. Assim como em outras regiões do Brasil e da América Latina, os eventos 

extremos de enchentes e estiagem associados as mudanças climáticas e aos fenômenos 

El Niño e La Niña têm sido cada vez mais frequentes e intensos. 

Este é um fator que também deve ser considerado como gerador de conflito, devido ao 

excesso de água acumulada e em função do funcionamento precário da rede de canais, 

mas essencialmente pela falta de um ente técnico que seja responsável pelo 

planejamento, manejo e manutenção do sistema de canais e do complexo lagunar da 

Baixada Campista (COPPETEC/INEA 2014 apud TETRA TECH, 2015).  

Dados retirados do Relatório de Vulnerabilidade a Eventos Críticos, do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (COPPETEC, 2014 apud TETRA TECH, 2015) indicam que as áreas de 

margem dos recursos hídricos dos sistemas hidrográficos lagoa Feia e São Bento 

apresentam registros regulares de inundações, sobretudo os núcleos urbanos Ibitioca, 

São Sebastião, Goytacazes e Estância da Penha. 

6.1.6.2.1 Sistema de canais artificiais da Baixada Campista 

A partir da década de 1940, com o incentivo do Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento – DNOS, iniciou-se a abertura de um complexo sistema de canais ao longo de 

toda a planície do baixo Paraíba do Sul. Assim, foram construídos cerca de 1.300 km de 

canais na região denominada de Baixada de Campos dos Goytacazes. A maioria desses 

eram defluentes do rio Paraíba do Sul e das principais lagoas existentes na região. Além 

da rede de canais, foram também construídos diques para a contenção das cheias dos 

principais cursos d’água da região nos trechos em que estes cruzam com áreas ocupadas 

e cidades (TETRA TECH, 2015). 

Essas obras tinham como objetivo, inicialmente, melhorar as condições de saneamento 

básico (combate à malária e a febre amarela) e drenabilidade das áreas de brejo, visando 

a expansão das áreas agrícolas. Entretanto, a climatologia da região, caracterizada por 

períodos distintos de seca e de chuvas levaram os técnicos do DNOS a repensar o sistema 

para que o mesmo passasse a assumir uma dupla função, ou seja, drenagem no período 

das chuvas e irrigação no período das estiagens. Para tanto, baterias de comportas foram 

construídas junto ao rio Paraíba do Sul com funções de regular a adução de água para a 

rede de canais (COPPETEC/INEA, 2014 apud TETRA TECH, 2015). 
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Ainda de acordo com o trabalho do COPPETEC/INEA (op. cit.), a maioria dos canais 

originalmente construídos parte de uma cota um pouco mais alta na calha do Paraíba do 

Sul, indo em direção às lagoas situadas em cotas mais baixas na planície. Porém, as 

interrelações entre canais primários, secundários e terciários, as respectivas bacias e sub-

bacias que os perenizam, associado a topografia característica da região que implicam em 

canais com baixíssimas declividades (média menor que 0,01%) propiciam um escoamento 

muito lento, basicamente, por fluxo de massa. 

A construção dessa rede de canais originou a ligação entre uma extensa zona de brejo 

situada entre as localidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Farol de São 

Tomé e a comunidade de Barra do Furado e o oceano, melhorando a drenabilidade dos 

terrenos alagadiços e facilitando sua ocupação.  

Os canais principais construídos pelo DNOS possuíam, originalmente, entre 15 e 30 m de 

largura, sendo caracterizados por escoarem vazões significativas durante os períodos 

chuvoso. Durante essa época foram instaladas comportas que permitiam aduzir água doce 

do rio Paraíba para a rede de canais, propiciando os cultivos agrícolas e a dessedentação 

dos rebanhos. No entanto, fatores como o rápido assoreamento dos canais, a instabilidade 

ambiental e a sua consequente vida útil curta, aliados à grandiosidade da obra, passaram 

a exigir vultosos recursos para os serviços de manutenção, em especial a necessidade de 

dragagem constante (PLANÁGUA SEMADS/GTZ, 2002). 

Com a extinção do DNOS, ao final da década de 1980, foram deixados como legado rios 

retificados, lagoas e brejos diminuídos, canais assoreados, comportas deterioradas e 

dragas apodrecendo nas terras que ajudaram a dessecar (PLANÁGUA SEMADS/GTZ, 2002). 

Na década de 1990, a extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – 

SERLA assumiu a gestão dos recursos hídricos na região, incluindo a operação do sistema 

de comportas, na tentativa de intermediar os conflitos relacionados à distribuição de água 

pelos canais. Posteriormente, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, em conjunto com 

o Instituo Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e os representantes dos comitês 

de bacia, se responsabilizaram pela operação dos controles e a manutenção da rede de 

canais de Campos dos Goytacazes, tentando amenizar os efeitos adversos do estresse 

hídrico do rio Paraíba do Sul para a população do local (TETRA TECH, 2015). 

Ainda que a gestão das comportas caiba ao INEA, em conjunto à Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes, há relatos de que, por vezes, tanto a operação quanto a manutenção de 

algumas das comportas é feita por moradores ou cooperativas locais, que pela 

proximidade geográfica, podem oferecer respostas mais rápidas às variações no nível da 

água das lagoas e canais, e a consequente necessidade de manejo dos sistemas.  

Também são frequentes os relatos de que a ausência de manutenção, que impede ou 

dificulta o manejo das comportas, o assoreamento dos canais e a demora na resposta dos 

entes públicos às solicitações de intervenção feitas pela população levam ao alagamento 
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das áreas contíguas aos canais e corpos hídricos associados, resultando em prejuízo a 

culturas e propriedades. 

6.1.6.2.2 Sistemas lagunares da Baixada Campista 

Na região da Baixada Campista, os sistemas de drenagem que descem dos tabuleiros e 

contrafortes tiveram suas drenagens barradas por praias e restingas, mantendo ou não 

comunicação periódica com o mar, dando origem a uma série de corpos lagunares 

(PLANÁGUA SEMADS/GTZ, 2002). 

Nas planícies fluviais, notadamente na deltaica do Paraíba do Sul, formaram-se também 

inúmeras lagoas, a maior parte delas, total ou parcialmente, drenada. Soffiati (1996 apud 

TETRA TECH, 2015) destaca que os padrões naturais das drenagens dessa região foram 

radicalmente alterados por obras realizadas pela Comissão de Saneamento da Baixada 

Fluminense, iniciadas em meados da década de 30. Foram abertos mais de três centenas 

de canais e diversas lagoas naturais na região foram integralmente drenadas. 

Também nas restingas há lagoas paralelas e perpendiculares à linha da costa. Na foz dos 

rios e nas lagoas costeiras, em comunicação periódica com o mar, desenvolveram-se 

manguezais de diversas dimensões, já que a costa linear, desprovida de reentrâncias, não 

conta com baías (MACIEL e SOFFIATI, 1998 apud PLANÁGUA SEMADS/GTZ, 2002). 

Neste cenário, merece destaque a baía da Lagoa Feia, que permaneceu como 

remanescente de uma das duas grandes baías holocênicas construídas pelo leito antigo 

do Paraíba do Sul (ao lado da baía de Campos).  

À bacia da Lagoa Feia afluem os rios Ururaí e Macabu. O primeiro, além de ligar a Lagoa de 

Cima com a Lagoa Feia, é o desaguadouro indireto dos rios Urubu, Preto e Imbé, este 

último coletor de vários pequenos rios que descem da Serra do Mar, em sua vertente 

atlântica. A Lagoa Feia, no passado, defluía por cinco canais naturais centralizados pelo 

conhecido rio Iguaçu, hoje, Lagoa do Açu, até a abertura do Canal do Furado, em 1688, por 

José de Barcelos Machado. 

6.1.6.3 Caracterização Hidrográfica das Áreas de Estudo 

6.1.6.3.1 Porção Terrestre 

Inseridas predominante na área da Baixada Campista, além de uma porção sobreposta à 

sub-bacia do Paraíba do Sul (compreendidas na Região Hidrográfica RH-IX do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana), as áreas de estudo da UTE Barra do Furado estendem-se 

sobre terrenos de origem lagunar e/ou fluvial que se formaram sobre uma antiga 

depressão sujeita à retrogradação do nível do mar. Ao longo de diferentes épocas 

geológicas, estes terrenos foram sendo esculpidos pelo rio Paraíba do Sul, dando origem 

a extensas planícies fluviodeltaicas (CBH-BPSI, 2020). 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO PÁG. 67 
 

As condições genéticas que deram origem às formações deltaicas impõem atualmente 

nível freático dominantemente raso e oscilante a estes terrenos, sendo que aqueles de 

composição arenosa e origem marinha, naturalmente melhor drenados, tendem a ser 

considerados os “divisores” das bacias (EMBRAPA, 2004 apud TETRA TECH, 2015). 

O rio Paraíba do Sul, em seu estágio sedimentar, transpassa a Baixada Campista em uma 

cota superior, favorecendo a ocorrência de inundações e alagamentos sazonais. 

O Mapa 6 indica a abrangência da Região Hidrográfica IX (RH-IX) - Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana em relação às áreas de estudo da UTE Barra do Furado (AER e AEL). Na 

sequência serão descritas as sub-bacias interceptadas pelo empreendimento.  
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Mapa 6. Sub-bacias e principais cursos hídricos interceptadas pelas áreas de estudo e estruturas do empreendimento.  

Fonte: INEA (2019). 
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6.1.6.3.1.1 Sub-bacia Lagoa Feia 

A sub-bacia da Lagoa Feia possui 1.452 km², dos quais 1.358 km² (79%) são sobrepostos 

pela AER e 370,65 km² (99%) pela AEL. Trata-se, portanto, da sub-bacia de maior 

sobreposição com as áreas de estudo do empreendimento, perfazendo praticamente a 

totalidade da AEL. 

Os principais corpos hídricos são o rio Ururaí, Lagoa do Jacaré, Lagoa Feia, Lagoa de 

Quissamã, além dos canais Cacomanga, Campos x Macaé, de Tocos, Andreza e das Flechas 

(AGEVAP, 2019). A sub-bacia Feia compreende parte dos municípios cariocas de Campo 

dos Goytacazes e Quissamã. 

O regime hidrológico dos corpos hídricos desta sub-bacia é majoritariamente perene, 

sobretudo nos cursos d’água de maior hierarquia. Os rios, lagoas, canais e drenos possuem 

vazão influenciada pelo regime das marés e por comportas, aspectos estes que agregam 

complexidade a dinâmica hidrológica da sub-bacia.  

As massas d’água são representativas em termos de área, ocupando cerca de 175 km² da 

feição hidrográfica. A rede de drenagem natural (rios) e artificial (canais e drenos) possui 

comprimento de 2.769 km, conferindo uma densidade de drenagem 16 km/km², o que 

significa, com base neste parâmetro, uma bacia excepcionalmente bem drenada. 

O coeficiente de compacidade de 2,7 indica que não é uma bacia sujeita a grandes 

enchentes. Porém, no Atlas de Vulnerabilidade a Inundação do Brasil (ANA, 2014), são 

identificados três trechos suscetíveis a inundação no contexto da AER. O de 

vulnerabilidade média se situa à oeste da Lagoa Feia, em posição pouco relevante ao 

empreendimento. Já os dois segmentos de vulnerabilidade alta, mais relevantes, se 

situam a leste e a oeste da LT e do gasoduto.  

O de maior proximidade com tais estruturas se situa no rio Ururaí, em segmento iniciado 

à jusante da Lagoa de Cima, que se estende até a Lagoa Feia. O outro, à oeste, ocorre no 

canal do Colégio/Coqueiro/rio Pau Fincado. Apesar de não haver sobreposição com a AEL, 

são segmentos onde se registram inundações com recorrência menor que cinco anos, que, 

segundo o Atlas, causam danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de 

infraestrutura pública e residências. 

Conforme análise baseada nos produtos cartográficos gerados pelo Mapbiomas (2021), o 

uso e cobertura do solo na sub-bacia é dado por pastagem 53%; mosaico de agricultura e 

pastagem 16%; área úmida florestal 9%; outra formação natural não florestal 6%; 

infraestrutura urbana 4%; rio, lago e oceano 3%; outras lavouras temporárias 3%; praia e 

duna 2%; formação florestal 2% e restinga arborizada 1%. 

Os principais cursos hídricos (naturais e artificias) desta sub-bacia transpostos por 

estruturas relacionadas ao empreendimento são elencados na Tabela 7 e exibidos no 

Mapa 6. 
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Tabela 7. Principais cursos hídricos da sub-bacia Feia interceptados pelo empreendimento. 

Identificação Estruturas  

Brejo Usina Cupim Gasoduto 

Rio Cacomanga (Canal Cacomanga) Gasoduto e linha de transmissão 

Canal Macaé-Campos Gasoduto e linha de transmissão 

Córrego Comprido Gasoduto e linha de transmissão 

Canal de Tocos Gasoduto e linha de transmissão 

Vala Correnteza Gasoduto e linha de transmissão 

Vala do Mato  Gasoduto e linha de transmissão 

Lagoa do Tingidor Gasoduto e linha de transmissão 

Córrego do Pensamento Gasoduto e linha de transmissão 

Córrego do Gil Gasoduto e linha de transmissão 

Rio Caxexa Gasoduto e linha de transmissão 

Rio da Onça Gasoduto e linha de transmissão 

Canal das Flechas 
Gasoduto e linha de transmissão, marginal à planta 

da UTE  

Rio Novo Gasoduto e linha de transmissão 

Rio Iguaçú 
Dutos de captação e lançamento de efluentes, 

marginal à planta da UTE 

Ao longo desta sub-bacia são comuns as derivações para formação de canais de pequeno 

e médio porte, utilizados, sobretudo, para irrigação de lavouras, dessedentação animal e 

lazer (Figura 38). Alguns destes canais acabam abandonados, a partir da interrupção da 

sua conexão com os corpos hídricos que os alimentam. Este é o caso do canal mostrado na 

Figura 39, distante cerca de 300 m da ponte Saturnino de Brito, cuja consequência da 

interrupção foi a proliferação de algas e macrófitas.  

  

Figura 38. Corpo hídrico formado a partir de 
derivação do Canal das Flechas, às margens da 

RJ-196, e utilizado para lazer.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 39. Derivação abandonada do Canal das 
Flechas. Notar proliferação de macrófitas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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No terreno que abrigará a planta da UTE e a sua subestação geradora registra-se a 

formação de corpos hídricos a partir da interceptação do nível freático e captura de 

drenagem, destinados, muito possivelmente, à dessedentação animal (Figura 40 e Figura 

41). Um destes corpos (vide Figura 40) encontra-se completamente eutrofizado, com 

proliferação massiva de algas.  

  

Figura 40. Corpo hídrico no terreno que abrigará 
a planta industrial.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 41. Corpo hídrico no terreno que abrigará 
a subestação elevadora da planta industrial.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

A partir de rotina de geoprocessamento, foram extraídos 799 centroides de APPs de 

nascentes (AGEVAP, 2021), que equivalem a localização pontual destas feições. Destas, 

765 são circunscritas pela AER do empreendimento, e não há, de acordo com a referida 

base cartográfica, nascentes registradas nos domínios da AEL. A maior concentração 

ocorre à oeste, onde elevações sustentadas por sedimentos do Grupo Barreiras e pela 

Unidade São Fidélis atingem a cota dos 80 m de altitude. 

A rede de monitoramento hidrometeorológico (ANA, 2021) é esparsa (Tabela 8). A única 

estação fluviométrica situada no Canal de Tocos não possui registro de dados de vazão, o 

que impossibilita análise hidrométrica mais aprofundada. 

Tabela 8. Estações de monitoramento hidrometeorológico na sub-bacia Feia. 

Código Nome Município Responsável Operadora Tipo Rio 

2241002 Usina Quissamã Macaé ANA CPRM Pluviométrica - 

59015400 Tocos 
Campo dos 
Goytacazes 

DNOS CEDAE Fluviométrica 
Canal de 

Tocos 

Fonte: ANA (2001). 

6.1.6.3.1.1.1 Canal das Flechas 

O Canal das Flechas, ou Canal da Flecha, como é referenciado em algumas bases 

hidrográficas, é o principal canal extravasor da Lagoa Feia para a zona costeira. Constitui, 

junto ao rio Iguaçu, os principais corpos hídricos no contexto da AER e AEL, sendo os mais 

próximos às estruturas da UTE Barra do Furado. Além de margear a planta da UTE a norte-



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO PÁG. 72 
 

nordeste, o canal será transposto pelo gasoduto e linha de transmissão cerca de 2,1 km a 

montante do limite norte da poligonal. 

Esta via artificial foi construída em 1949 pelo extinto Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento – DNOS, com a finalidade de regularizar as trocas de água entre a Lagoa Feia 

e o mar (SEMADS, 2001 apud MOTT MACDONALD, 2020). O canal tem seu início no 

extremo sudeste da Lagoa Feia, percorrendo cerca de 14,85 km até sua foz, no Atlântico, 

na comunidade de Barra do Furado, pertencente ao município carioca de Quissamã. Possui 

profundidade média em torno de 2,0 m, chegando a 4,2 m próximo à desembocadura 

(CBH-SBPI, 2020). 

Este canal extravasor é dotado de sistema de comportas, construídas na década de 1960, 

e que servem como canal de ligação da Lagoa Feia ao mar, regulando o nível da lagoa e, 

consequentemente, do sistema hidrográfico de todo o seu entorno. À época, percebeu-

se que, se não houvesse um sistema de comportas no Canal das Flechas, pela sua grande 

largura (120 m), a lagoa seria drenada demasiadamente no período de estiagem, já que 

não haveria adução de água para mantê-la, pela falta de chuvas nas bacias contribuintes 

ao sistema (CBH-SBPI, 2020). 

Vale destaque à feição denominada “Durinho da Valeta”, que exerce o controle do nível 

da Lagoa Feia, funcionando como uma soleira natural na vazante da lagoa, e que não 

permite a depleção necessária em períodos de cheia. Essa soleira natural, de larga 

extensão, funciona como um grande vertedouro de soleira espessa, extravasando em 

baixa velocidade os seus volumes para jusante no Canal das Flechas (MOTT MACDONALD, 

2020). 

O Canal das Flechas é transposto por duas pontes: (i) ponte do Gote (rodovia RJ-196), na 

região do Retiro; (ii) ponte Saturnino de Brito, onde existe uma eclusa e uma bateria de 

comportas de controle. 

A ponte do Gote (Figura 42) está posicionada no limite da AEL do empreendimento, a 

cerca de 2,1 km da linha de transmissão e do gasoduto. Nesta transposição pela RJ-196, o 

Canal das Flechas apresenta-se com margens espraiadas e com baixo gradiente de 

declividade, majoritariamente cobertas por vegetação gramínea e higrófila, e sem 

evidência de processos erosivos ou atuação de movimentos de massa gravitacionais com 

capacidade para instabilizar as margens de forma significativa (Figura 43). É notável a 

presença de macrófitas aquáticas ao longo das margens e também formando ‘ilhas’ no 

leito do canal, como mostra a Figura 44. Tal fato exige a remoção periódica do excesso de 

macrófitas das margens e do seu leito, conforme exibe a Figura 45. 
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Figura 42. Ponte do Gote (RJ-196) sobre o Canal 
das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 43. Canal das Flechas à montante da 
ponte do Gote (RJ-196). Notar margens 

espraiadas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

  

Figura 44. Concentração de macrófitas no Canal 
das Flechas à jusante da ponte do Gote (RJ-196).  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021).  

Figura 45. Remoção manual de macrófitas 
acumuladas na margem do Canal das Flechas, 

sob a ponte do Gote (RJ-196).  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

A ponte Saturnino de Brito, a segunda a transpor o canal em direção à foz, também se 

posiciona no limite da AEL, porém mais próxima à linha de transmissão e gasoduto, a cerca 

de 550 m destes. A estrutura abriga a eclusa e o sistema de comportas hidráulicas, 

totalmente reconstruídas em 2010, quando então passaram a ser acionadas 

eletronicamente (Figura 46 e Figura 47).  

As manobras de abertura e fechamento das comportas objetivam controlar o nível da 

água da Lagoa Feia. As 14 comportas do Canal das Flechas são atualmente operadas por 

uma empresa contratada com recurso de compensação ambiental do Porto do Açu (CBH-

SBPI, 2020). O Canal das Fechas facilita, ainda, o escoamento do excesso de água presente 

na planície costeira adjacente, principalmente durante a estação chuvosa (LIMA, 2014). 
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Figura 46. Ponte Saturnino de Brito, que abriga 
sistema de comportas para controle do nível da 
água da Lagoa Feia, sobre o Canal das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 47. Ponte Saturnino de Brito sobre o 
Canal das Flechas. Notar ao fundo e à esquerda 

a casa de operação do sistema de comportas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Na região da ponte Saturnino de Brito, o Canal das Flechas apresenta-se com margens 

com baixo gradiente de declividade, recobertas por vegetação gramínea e higrófila, sem 

evidências da atuação de processos erosivos ou movimentos de massa gravitacionais de 

portes expressivos (Figura 48 e Figura 49), ainda que em alguns pontos ao longo dos 

taludes marginais registram-se obras de contenção do tipo enrocamento (Figura 50). 

Diferentemente do canal de Tocos e do canal Cacomanga, a concentração de macrófitas 

aquáticas é registrada apenas pontualmente, sobretudo ao longo das margens do canal 

(Figura 51). 

  

Figura 48. Canal das Flechas à montante da 
ponte Saturnino de Brito, que abriga o sistema 

de comportas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 49. Canal das Flechas à jusante da ponte 
Saturnino de Brito, que abriga o sistema de 

comportas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Figura 50. Margem do Canal das Flechas 
protegida com enrocamento à montante da 

ponte Saturnino de Brito e do sistema de 
comportas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 51. Concentração pontual de macrófitas 
na margem do Canal das Flechas, próximo à 

ponte Saturnino de Brito.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

A cerca de 1 km da sua foz, o Canal das Flechas recebe contribuição do rio Iguaçu, também 

referido como Iguatu, Furado ou Espinho na cartografia de referência. O rio Iguaçu tem 

origem na Lagoa Feia, e seu traçado meandrante limita a sudoeste o terreno que abrigará 

a planta da UTE.  

Na confluência com o Canal das Flechas, o rio Iguaçu possui um pequeno sistema de 

comportas, implantado pelo extinto DNOS, que se referia ao curso hídrico como “Canal 

Furadinho”, conforme mostra placa fixada na casa de operação exibida na Figura 52. O 

objetivo do sistema, conforme descrito pelo DNOS, é impedir o avanço da cunha salina no 

canal. 

Enquanto a montante do sistema de comportas o canal apresenta concentração de algas 

e macrófitas aquática (Figura 53), evidenciando a baixa oxigenação e saturação em 

nutrientes, a jusante o curso hídrico mistura-se às águas do Canal das Flechas, em local 

cujas margens são utilizadas para moradia e atividades comerciais (Figura 54). Em tempo, 

não são observados indícios da atuação de processos erosivos ou movimentos massa 

gravitacionais com potencial para instabilizar as margens. 
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Figura 52. Comportas construídas pelo extinto 
DNOS no rio Iguaçu, na sua confluência com o 

Canal das Flechas. Notar placa explicativa, que 
se refere ao canal como ‘Furadinho’.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

  

Figura 53. Rio Iguaçu a jusante das comportas, 
na confluência com o Canal das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 54. Rio Iguaçu à montante das comportas 
e da confluência com o Canal das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

6.1.6.3.1.1.2 Canal de Tocos 

O Canal de Tocos deriva do canal Campos-Macaé, ainda no trecho urbano da cidade de 

Campos dos Goytacazes, sendo uma das mais importantes artérias de drenagem deste 

município, com extensão total de cerca de 15 km. Com sua maior extensão localizada em 

área rural, drena importante região agrícola, desaguando na Lagoa do Jacaré, localizada 

próxima da Lagoa Feia, sendo sua contribuinte (CBH BPSI, 2020).  
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No distrito de Coqueiros, a cerca de 250 m a leste da linha de transmissão (e 650 m do 

gasoduto), o canal de Tocos é transposto pela RJ-208, onde registra-se a avançada 

eutrofização do curso hídrico, totalmente coberto por algas e macrófitas aquáticas, 

conforme mostram a Figura 55 e Figura 56.  

O Canal de Tocos será interceptado pela linha de transmissão da UTE Barra do Furado e 

pelo gasoduto a oeste do distrito homônimo. A análise de imagens de satélite indica a 

proliferação de algas e plantas aquáticas neste local, semelhante ao registrado no distrito 

de Coqueiros e mostrado na Figura 55 e Figura 56. Nos pontos de travessia observados, 

não foram reconhecidos indícios da atuação de processos erosivos ou movimentos de 

massa capazes de gerar instabilizações marginais significativas ao curso hídrico. 

  

Figura 55. Canal de Tocos à montante da ponte 
da RJ-208, no distrito de Coqueiros.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 56. Canal de Tocos à jusante da ponte da 
RJ-208, no distrito de Coqueiros.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

6.1.6.3.1.1.3 Canal Cacomanga 

O Canal Cacomanga, a ser transposto pelo gasoduto próximo a comunidade de Ururaí, 

possui 11,7 km de extensão, ligando o rio Paraíba do Sul ao rio Ururaí. Atualmente, sua 

função preponderante é a drenagem de área rural ainda remanescente e, principalmente, 

de área urbana consolidada e em expansão. Em sua margem esquerda ocorre uma 

expansão urbana mais acentuada, que recebe drenagem de boa parte da cidade de 

Campos dos Goytacazes, através do canal do Saco (CBH BPSI, 2020).  

O canal Cacomanga será interceptado pelo gasoduto da UTE Barra do Furado em seu 

trecho final, cerca de 1,4 km a montante da confluência com o rio Uraraí, paralelamente à 

rodovia RJ-208, que o secciona neste local (Figura 57 e Figura 58). Nota-se que neste 

ponto as margens do canal são retilíneas e aparentemente estáveis a montante da ponte 

da RJ-208, tendendo a contornos mais irregulares à jusante, o que poderia indicar maior 

instabilidade dos taludes marginais.  

Neste local há grande concentração de macrófitas aquáticas, que acabam por reter 

substâncias potencialmente contaminantes, conforme evidenciam manchas difusas de 
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aspecto oleoso (Figura 57). Também é possível registrar o assoreamento de porções do 

leito do canal, influenciado, grande parte, pelo processo erosivo atuante na cabeceira da 

ponte, que disponibiliza sedimentos para serem carregados pelo fluxo hídrico. 

  

Figura 57. Canal Cacomanga a montante da 
ponte da RJ-208, no local onde será 

interceptado pelo gasoduto.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 58. Canal Cacomanga a jusante da ponte 
da RJ-208, a pouco mais de 10 m do ponto de 

interceptação pelo gasoduto.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Ainda que a derivação de rios e construção de canais artificiais esteja mais presente no 

centro-sul da AEL, tendo como representantes expressivas estruturas de engenharia 

construídas há mais 70 anos, como é o caso do Canal das Flechas, na porção norte da AEL 

também podem ser observadas drenagens capturadas e a formação de corpos hídricos 

artificias, muito embora em proporções bem inferiores e sem finalidade pública. 

É o caso da área adjacente ao sítio que abrigará a subestação que irá receber a linha de 

transmissão da UTE Barra do Furado, em que se registra corpo hídrico canalizado 

artificialmente, possivelmente para fins de irrigação e/ou dessedentação animal (Figura 

59). No sítio da subestação reconhece-se solo hidromórfico e vegetação higrófila, 

indicando a proximidade com o nível freático e a saturação dos horizontes mais 

superficiais (Figura 60).  
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Figura 59. Drenagem canalizada adjacente ao 
sítio da subestação que receberá a linha de 

transmissão.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 60. Solo hidromórfico no sítio da futura 
subestação que receberá a linha de transmissão.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

6.1.6.3.1.2 Sub-bacia Paraíba do Sul  

Esta sub-bacia é constituída por tributários que drenam diretamente para o rio Paraíba do 

Sul. Sua área é de 1.771 km², dos quais 304 km² estão sobrepostos pela AER (16%) e 0,4 

km² pela AEL (0,1%). Nenhuma estrutura física do empreendimento está inserida nos 

limites desta sub-bacia. 

O rio Paraíba do Sul adentra a porção oeste da sub-bacia que leva o seu nome e, após 

percorrer 160 km, alcança a sua foz. As lagoas de Grussaí, Iquipari e do Açu estão 

localizadas próximas ao litoral, assim como não muito distante encontra-se a Lagoa do Taí. 

Os canais Cambaíba, São Bento e Quitingute aduzem água do rio Paraíba do Sul em 

direção ao Canal das Flechas (localizado na sub-bacia Feia), sendo que o Canal Andreza é 

o nome que o Canal São Bento recebe próximo à sua foz (AGEVAP, 2021).  

Em geral, o regime hidrológico dos corpos hídricos desta sub-bacia é perene. Destaca-se 

a oscilação de nível por influência das marés, que aumenta progressivamente com a 

proximidade da foz. A rede de drenagem possui comprimento de 2.228 km e densidade 

de drenagem de 2 km/km², conferindo a esta sub-bacia drenagem muito boa. 

O coeficiente de compacidade de 3,6 indica que não é uma bacia sujeita a grandes 

enchentes. Porém, o segmento do rio Paraíba do Sul recortado para a presente análise se 

mostra, segundo Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (ANA, 2014), com vulnerabilidade 

alta a ocorrência de inundações. O trecho que se estende desde jusante do município de 

São Fidélis até as proximidades da localidade Barcelos, a jusante de Campos dos 

Goytacazes, registra inundações com recorrência menor que cinco anos, que causam 

danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura pública e 

residências (conforme critérios do Atlas).  
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Por se tratar do principal rio regional (maior caudal e nível de base local), as inundações 

no rio Paraíba do Sul afetam a dinâmica fluvial como um todo, elevando o nível de base de 

todas as sub-bacias que para ele contribuem. O baixo gradiente de declividade e a 

oscilação das marés, conjugados com a interconectividade dos canais (com possível 

interferência antrópica), sugere que a vulnerabilidade alta a inundações é mais 

regionalizada do que a indicada por ANA (2014). 

A partir de rotina de geoprocessamento, foram extraídos 1.586 centroides de APPs de 

nascentes (AGEVAP, 2021). Destas, somente uma é circunscrita pela AER do 

empreendimento, e não há, de acordo com a referida base cartográfica, nascentes 

registradas nos domínios da AEL. A maior concentração destas feições hidrográficas 

ocorre à montante do empreendimento, fora dos domínios da planície litorânea, sentido 

ao interior do estado, onde há incisão fluvial em rochas do embasamento cristalino. 

A rede de monitoramento hidrometeorológico (ANA, 2021) é composta por cinco 

estações pluviométricas e 10 fluviométricas (Tabela 9).  

Tabela 9. Estações de monitoramento hidrometeorológico na sub-bacia Paraíba do Sul. 

Código Nome Município Responsável Operadora Tipo Rio 

2141002 
Campos – 

ponte 
municipal 

Campo dos 
Goytacazes 

ANA CPRM Pluviométrica - 

2141007 Três Irmãos Cambuci ANA CPRM Pluviométrica - 

2141044 Campos 
Campo dos 
Goytacazes 

INMET INMET Pluviométrica - 

2141096 
Campos dos 
Goytacazes 

Campo dos 
Goytacazes 

INEA-RJ INFOPER Pluviométrica - 

2241001 
Farol de São 

Tomé 
Campo dos 
Goytacazes 

ANA CPRM Pluviométrica - 

58677000 
Itaocara – 

entre a Igreja e 
torre de TV 

Itaocara INEA-RJ INEA-RJ Fluviométrica 
Paraíba do 

Sul 

58679000 
Rio Paraíba do 

Sul (em 
Itaocara) 

Itaocara IGAM-MG IGAM-MG Fluviométrica 
Paraíba do 

Sul 

58795000 Três Irmãos Cambuci ANA CPRM Fluviométrica 
Paraíba do 

Sul 

58795100 
Rio Paraíba do 
Sul (jus. Confl. 

Rio Pomba) 
Cambuci IGAM-MG IGAM-MG Fluviométrica 

Paraíba do 
Sul 

58881000 
Portela – 
Frente Ao 

Grupo Escolar 
São Fidélis INEA-RJ INEA-RJ Fluviométrica 

Paraíba do 
Sul 

58882000 
São Fidelis – 
Na Ponte Rio 

Paraíba 
São Fidélis INEA-RJ INEA-RJ Fluviométrica 

Paraíba do 
Sul 

58883000 
Ponte Rio 
Paraíba – 

Bairro Cajú 
São Fidélis INEA-RJ INEA-RJ Fluviométrica 

Paraíba do 
Sul 
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58972300 
Campos dos 
Goytacazes 

Campo dos 
Goytacazes 

INEA-RJ INFOPER Fluviométrica 
Paraíba do 

Sul 

58974000 
Campos – 

ponte 
Municipal 

Campo dos 
Goytacazes 

ANA CPRM Fluviométrica 
Paraíba do 

Sul 

58991000 
São João da 

Barra 
São João da 

Barra 
COGESDEC COGESDEC Fluviométrica 

Paraíba do 
Sul 

Fonte: ANA (2021). 

Diante da ausência de dados nas bases oficiais e nos estudos de licenciamento já 

efetuados no entorno próximo, foram confeccionados produtos fundamentais para o 

entendimento da dinâmica hidrológica da AER do empreendimento proposto. A partir da 

série temporal com duração de 10 anos da estação fluviométrica Campos – Ponte 

Municipal (código 5897400), foi elaborado o gráfico de curva unitária, frequência das 

vazões e analisada a ciclicidade hidrológica (ano hidrológico) do rio Paraíba do Sul na 

referida seção. 

Com base nos dados, observa-se que as vazões mais frequentes são da ordem de 580 m³/s, 

o que representa cotas da ordem 4,8 m (Figura 62 e Figura 61). Eventos extremos 

registrados nesta série podem atingir cotas que superam os 12 m.  

 

Figura 61. Frequência das vazões na estação Campos - Ponte Municipal (código 58974000). Série 
temporal com 10 anos. Fonte: ANA (2021). 
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Figura 62. Curva unitária na estação Campos - Ponte Municipal (código 58974000). Série temporal 
com 10 anos. Fonte: ANA (2021). 

6.1.6.3.1.3 Sub-bacia Macabu 

A sub-bacia Macabu possui 1.108 km², dos quais 92 km² (5%) são sobrepostos pela AER e 

0,32 km² pela AEL do empreendimento (menos de 0,1%). Posiciona-se à oeste da Lagoa 

Feia e, portanto, não há transposição de feições hidrográficas pelas estruturas da UTE 

Barra do Furado. 

Os principais corpos hídricos dessa sub-bacia são o rio Macabu, a Lagoa Feia e a Represa 

da Tapera. O rio Macabu tem sua nascente em uma área de alto índice pluviométrico e de 

hipsometria elevada, seguindo rumo nordeste por cerca de 14 km, até ser barrado pela 

represa da Tapera. As águas que precipitam a montante da represa são desviadas, em 

grande parte, para regiões exteriores à sul da RH-IX. O rio Macabu segue seu rumo por 

cerca de 77 km até unir-se à Lagoa Feia, que constitui a foz desta sub-bacia (AGEVAP, 

2021). 

O regime hidrológico é dominantemente perene e a rede de drenagem – contabilizando 

feições hídricas naturais e artificiais – possui 3.356 km de extensão, o que confere 

densidade de drenagem de 3 km/km², ou seja, uma sub-bacia com drenagem muito boa.  

Do ponto de vista de uso e cobertura do solo, a sub-bacia Macabu se mostra uma das mais 

antropizadas da AER. Segundo análise baseada em produtos cartográficos (MAPBIOMAS, 

2021) o uso e cobertura do solo é: pastagem 50%; formação florestal 28%; mosaico de 

agricultura e pastagem 16%; área úmida florestal 3%; outras lavouras temporárias 1%; 

infraestrutura urbana 0,5%; afloramento rochoso 0,4% e rio, lago ou oceano 0,3%. 

A partir de rotina de geoprocessamento, foram extraídos 2.782 centroides de APPs de 

nascentes (AGEVAP, 2021), destas, 45 se encontram na AER do empreendimento e não há, 

de acordo com a referida base cartográfica, nascentes registradas nos domínios da AEL. A 

localização das nascentes é relativamente bem distribuída, porém, restrita a relevos mais 
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acidentados dominados por processos de dissecação fluvial. Nos relevos de acumulação, 

como as planícies fluviais e marinhas, a densidade é nitidamente menor. 

A rede de monitoramento hidrometeorológico (ANA, 2021) possui cinco estações 

cadastradas, sendo três pluviométricas e dois fluviométricas. As fluviométricas se 

encontram no rio Macabu, ambas na localidade de Macabuzinho, município de Conceição 

do Macabu (Tabela 10). 

Tabela 10. Estações de monitoramento hidrometeorológico na sub-bacia Macabu. 

Código Nome Município Responsável Operadora Tipo Rio 

2241003 Macabuzinho 
Conceição de 

Macabu 
ANA CPRM Pluviométrica - 

2242002 Maria Mendonça 
Trajano de 

Morais 
ANA CPRM Pluviométrica - 

2242114 
PCH Macabu 
barramento 

Trajano de 
Morais 

QUANTA QUANTA Pluviométrica - 

59100000 Macabuzinho 
Conceição de 

Macabu 
ANA CPRM Fluviométrica 

Rio 
Macabu 

59139400 
PCH Macabu 
barramento 

Trajano de 
Morais 

QUANTA QUANTA Fluviométrica 
Rio 

Macabu 

Fonte: ANA (2021). 

Somente uma das estações supracitadas apresenta série temporal relativamente concisa, 

a estação Macabuzinho (código 59100000). Ainda assim, a partir da série temporal de 

1962-2021 (59 anos), foi possível obter somente 235 dados coincidentes de cota e vazão. 

As drenagens da sub-bacia Macabu apresentam menos intervenções do que as das suas 

vizinhas Feia e do Paraíba do Sul, sendo que o rio Macabu é barrado apenas na represa de 

Tapera.  

A partir desta série temporal foi elaborado o gráfico de curva unitária, frequência das 

vazões e analisada a ciclicidade hidrológica (ano hidrológico) do rio Macabu. As vazões 

mais recorrentes são as da ordem 18m³/s, o que significa cotas inferiores aos 3 m (Figura 

63 e Figura 64) na maior parte do tempo. Porém, alguns eventos extremos da série podem 

atingir cotas que superam os 6 m, altura esta que, considerando o baixo gradiente de 

declividade, pode implicar no extravasamento do leito natural.  
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Figura 63. Frequência das vazões na estação Macabuzinho (código 59100000). Série temporal com 
20 anos. Fonte: ANA (2021). 

 

Figura 64. Curva unitária na estação Macabuzinho (código 59100000). Série temporal com 20 anos. 
Fonte: ANA (2021). 

O ano hidrológico do rio Macabu foi calculado conforme proposto por Bittencourt e 

Amadio (2007). A partir deste método, chegou-se a resultado de que o período de 

enchente ocorre em outubro, o de cheia de novembro a março, vazante em abril e maio, 

e, o de seca, de junho a setembro (Figura 65).  
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Figura 65. Frequência das vazões na estação Macabuzinho (código 59100000). Série temporal com 
20 anos. Fonte: ANA (2021). 

6.1.6.3.2 Zona Costeira 

Em termos de estruturas, a porção costeira do empreendimento é representada por um 

emissário de efluentes e um duto da captação de água. O emissário, desde sua origem na 

extremidade da planta da UTE até seu ponto de lançamento, possui 2.780 m, dos quais 

800 m são submersos. A orientação é transversal a linha de costa (noroeste-sudeste); 

possuindo deflexão para sul no segmento final. O duto da captação da água do mar é 

paralelo ao emissário e possui 2.460 m, dos quais 680 m são submersos. 

As áreas de estudo costeiras foram definidas a partir das extremidades do emissário e do 

duto de captação de água. A AEL Costeira foi delimitada com uso de buffers de 2.000 m 

gerados a partir das extremidades dos dutos, já a AER Costeira foi obtida a partir da 

projeção da AER Terrestre na frente praial estendida até a tangente com o buffer utilizado 

para definição da AEL Costeira.  

A transição entre a AER Terrestre e a Costeira se dá na desembocadura do Canal da 

Flechas no Atlântico, conhecida como Barra do Furado. Da Figura 66 a Figura 71 são 

mostradas imagens da zona de transição entre as áreas de estudo terrestre e costeira na 

comunidade de Barra do Furado, na altura da desembocadura do Canal das Flechas no 

Atlântico.  

De modo geral, tanto as infraestruturas lineares terrestres (linha de transmissão e o 

gasoduto) quanto as costeiras (emissário de efluente e o duto de captação de água) 

possuem orientação subparalela ao Canal das Flechas. 

O Canal das Flechas secciona uma sucessão de cordões arenosos intercalados com 

terrenos síltico-argilosos, onde é comum a presença de pântanos, lagos e manguezais (a 

grande maioria descaracterizados) em decorrência da incorporação à linha de costa de 

pontais que isolam ambientes lagunares entre o reverso da barreira e o continente 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO PÁG. 86 
 

(VASCONCELOS et al., 2016). Em escala regional, a morfogênese desses terrenos está 

associada a progradação do delta do Paraíba do Sul, situado cerca de 64 quilômetros ao 

norte da Barra do Furado.  

  

Figura 66. Comunidade de Barra do Furado na 
desembocadura do Canal das Flechas. Notar 

atividade pesqueira.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 67. Desembocadura do Canal das Flechas. 
Notar atividade pesqueira e estreita faixa de 

restinga parcialmente preservada.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

  

Figura 68. Desembocadura do Canal das Flechas. 
Notar estreita faixa de restinga parcialmente 

preservada.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 69. Desembocadura do Canal das Flechas 
no Atlântico. Notar barra arenosa e 

enrocamento do tipo molhe ao fundo.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Figura 70. Detalhe da desembocadura do Canal 
das Flechas. Notar faixa de areia e estruturas de 

contenção do tipo enrocamento ao fundo.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 71. Detalhe das margens protegidas por 
enrocamento na desembocadura do Canal das 

Flechas na comunidade de Barra do Furado.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

O delta do rio Paraíba do Sul pode ser considerado exemplo de delta assimétrico 

dominado por ondas, uma vez que ao sul de sua foz o litoral apresenta-se bastante 

retilíneo com seu interior caracterizado por uma longa planície, com sucessivas cristas 

arenosas e depressões alongadas, indícios de antigas posições da linha de costa 

(VASCONCELOS et al, 2016).  

A norte, apresenta comportamento progradacional associado à presença de barreiras 

arenosas, inicialmente formadas na zona submarina. O aporte de sedimentos de origem 

fluvial, associado a dinâmica de ondas construtivas com tendência de deriva litorânea de 

sul para norte, conduz a formação de sequências alongadas de depósitos sedimentares 

em subsuperfície que migram em direção à costa, emergindo e formando terrenos mais 

baixos e alagadiços no reverso dessas feições.  

Angulo (2004) observa que os ambientes costeiros são extremamente dinâmicos, onde 

convergem processos terrestres, oceânicos e atmosféricos, alterando constantemente 

suas características. Diante disso, para entendimento adequado da hidrodinâmica 

costeira, são apresentadas e discutidas a seguir as seguintes variáveis: batimetria, marés, 

ondas, ventos, correntes, transporte sedimentar e erosão costeira. 

Ressalta-se que os dados relativos a estas variáveis foram compilados de estudos de 

licenciamento realizados na região de entorno da UTE Barra do Furado, em locais com 

características meteoceanográficas similares, de forma que a extrapolação das 

informações é possível. 
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6.1.6.3.2.1 Batimetria 

A desembocadura do Canal das Flechas encontra profundidades da ordem de 3,7 m (DHN, 

2022). A isóbata dos 5 m se desprende da linha de costa 5 km ao sul, formando sinuosidade 

com ápice que dista cerca de 1.000 m da atual linha de costa junto a Barra do Furado.  

A isóbata segue para nordeste, mantendo afastamento de 300 m da linha de costa até 

próximo do Farol de São Tomé, onde se prolonga para leste distanciando-se cerca de 10 

km da linha de costa, no Baixio do Veiga.  

Na altura da Barra do Furado, a isóbata dos 10 m se situa a 3,6 km da linha de costa, sendo 

que na escala analisada, não parece deslocada pelo aporte sedimentar de fundo da Barra 

do Furado. As isóbatas de 10 e 20 m exibem gradiente batimétrico constante desde o Farol 

de Macaé até o de Quissamã, a partir de onde a isóbata de 20 m se afasta 16 km em relação 

a linha de costa, e assim se mantem até o Cabeço de Fora, no Baixio do Veiga. 

6.1.6.3.2.2 Marés 

A maré é um fenômeno resultante da força de atração exercida pelos corpos celestes, 

principalmente pela Lua e pelo Sol, em relação à massa de água dos oceanos. Porém, não 

são somente forças astronômicas que atuam sobre as marés, sendo também influenciadas 

pela geomorfologia costeira e susceptível à interferência dos ventos (HM, 2008 apud 

MASTERPLAN, 2021). 

Segundo estudo realizado por Masterplan (2021), no litoral norte fluminense a maré é 

caracterizada como semidiurna (duas preamares e duas baixa-mares ao longo do dia), 

sendo que nas proximidades do Porto do Açu foram observados valores máximos de 0,48 

e 0,73 m e mínimos de -0,44 e -0,50 m, respectivamente. A semiamplitude máxima 

observada foi de 0,85 m, sendo que a máxima amplitude média na maré de sizígia é de 

1,06 m, enquanto a de quadratura, da ordem de 0,9 m, caracterizando a maré na região 

como micro-maré. 

6.1.6.3.2.3 Ondas 

A energia e intensidade das ondas e a recorrência de eventos de tempestades controlam 

a dinâmica dos processos de erosão e acúmulo na interface entre continente e oceano. Os 

principais fatores para a formação de ondas superficiais são a intensidade do vento, a 

duração desse e a extensão da pista sob a qual o vento atua. 

Masterplan (2021) elaborou estudo detalhado do regime de ondas a partir de dados 

primários, obtidos com uso de ADCPs (Acoustic Doppler Current Profiler), e secundários, 

a partir de modelos disponibilizados pela rede ERA-Interim do ECMWF (European Center 

for Medium-Range Weather Forecast). A partir deles, os autores concluem que as ondas 
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predominantes de sul, sudeste, leste e nordeste possuem altura média entre 1,25 e 2,0 m 

e períodos médios de 5 a 10 s.  

As ondas de sul vistas no ADCP S1 e nos dados do ECMWF são fruto de passagens de 

frentes frias, possuindo alturas significativas de 2 a 2,5 m. Já para o ADCP S2, localizado 

próximo ao Porto do Açu e abrigado de ondas de S e SW, as direções E, SE e NE foram as 

mais frequentes. O período médio predominante é de 4 a 7 s, com alturas significativas de 

0,5 e 2 m. 

6.1.6.3.2.4 Correntes 

As correntes superficiais seguem o padrão similar ao da circulação regional, forçada 

principalmente pelos ventos, pela Corrente do Brasil e pelas marés. Ocorre uma 

amplificação natural do sinal de maré e intensificação dos padrões meteorológicos locais 

(brisa marinha e efeitos orográficos no vento) (MASTERPLAN, 2021). 

Segundo os autores, o estudo das correntes sugere que na região do Porto do Açu as 

principais influências na circulação sobre a plataforma são provenientes dos ventos e da 

Corrente do Brasil. Em ambos os ADCPs, verificou-se correntes predominantes na direção 

S e SE. Entretanto, principalmente no ADCP S1, mais afastado da costa, a passagem de 

frentes frias (influência sinótica dos ventos sobre a circulação) possibilitou o 

aparecimento de correntes para N e NE, com intensidades superiores a 0,6 m/s. 

6.1.6.3.2.5 Ventos 

Para o Atlântico Sul, o padrão característico das condições meteorológicas na plataforma 

continental sudeste brasileira é dominado pelo Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS) e pela passagem de sistemas frontais, ou seja, frentes frias (CARVALHO, 2003 apud 

MASTERPLAN, 2021). 

Devido ao caráter permanente do ASAS, ventos de nordeste são predominantes durante 

o ano, com intensidades médias mensais variando de 5,5 a 8 m/s. Durante a passagem de 

frentes frias, os ventos sobre a plataforma se invertem para o quadrante sul 

(principalmente sudoeste e oeste-sudoeste), podendo atingir até 20 m/s. 

A análise de dados de ventos possibilitou verificar que, ao longo do ano, as direções 

predominantes são norte-nordeste e nordeste. Além disso, notou-se a passagem de 

frentes frias, caracterizadas por ventos provenientes de S e SW, com maiores incidências 

nos meses de outono e inverno (abril a setembro). As médias mensais de intensidade dos 

ventos oscilam aproximadamente entre 4,4 e 7,7 m/s. 

6.1.6.3.2.6 Transporte de sedimento 

O transporte sedimentar costeiro consiste no deslocamento dos sedimentos, por meio de 

processos que ocorrem fora e dentro da zona de arrebentação. Na zona de arrebentação, 
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as forçantes envolvidas podem dar origem a dois sistemas de circulação distintos, um 

transversal e outro longitudinal.   

As correntes transversais realizam a troca sedimentar entre a zona imersa/emersa, 

através de movimentos ao longo do perfil da praia, alternando o sentido entre continente-

oceano e oceano-continente, fazendo com que a morfologia praial se adapte a 

hidrodinâmica reinante. Já as correntes longitudinais transportam o sedimento ao longo 

da linha de costa, também denominado “deriva litorânea de sedimentos”, onde o 

transporte de sedimentos se dá de maneira unidirecional. 

Na região das áreas de estudo, a linha de costa apresenta uma configuração em forma de 

delta, que, aliada à presença de um banco submarino em frente ao cabo de São Tomé, 

proporcionam a incidência de ondas de diferentes direções (MUEHE & VALENTINI 1998 

apud MASTERPLAN, 2021) e, por consequência, diferentes direções e intensidade do 

transporte litorâneo. 

A maior frequência de passagem de frentes frias no período de inverno resulta em uma 

corrente costeira residual sobre a plataforma próxima à costa, com sentido norte, 

enquanto no verão o predomínio da influência do ASAS resulta em uma corrente residual 

com direção sul. 

Os molhes instalados na entrada do canal de acesso ao terminal de Porto de Açu podem 

evidenciar esse comportamento. Nota-se que há um engordamento na parte externa de 

ambos os molhes, norte e sul, entretanto, há maior acumulação de sedimentos ao sul do 

molhe sul, indicando a existência da deriva de sedimentos de sul para norte (ROSMAN, 

2014 apud MASTERPLAN, 2021). 

6.1.6.3.2.7 Processos erosivos 

De acordo com Muehe (1996 apud MASTERPLAN, 2021), processos de erosão e acreção 

na linha de costa podem ser causados por fatores naturais, como as variações no nível do 

mar e nas fontes de sedimentos, modificações no regime de energia de ondas, ou por 

interferência antrópica na morfodinâmica local, assim como pela instalação de estruturas 

na zona costeira.  

A partir dos trabalhos de Rosman (2014) e Menezes (2014), Masterplan (2021) infere que 

a linha de costa da Barra do Açu apresenta estabilidade, conforme indicam a análise 

temporal de imagens de satélite da região e os levantamentos topográficos. Pela 

proximidade geográfica e afinidade das características meteoceanográficas, tal fato é 

possível de extrapolação para a área costeira da UTE Barra do Furado.  

Ademais, existe uma clara relação entre a chegada de frente frias e o aumento da 

tendência erosiva de um ambiente de praia arenoso. Isso se dá devido à alta energia 
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hidrodinâmica que atinge a costa durante a passagem de uma frente fria, cujas ondas 

apresentam maior esbeltez. 

 

6.1.7 QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SEDIMENTOS 

6.1.7.1 Metodologia 

O diagnóstico da qualidade da água superficial e sedimentos nas áreas de estudo foi 

executado por meio da coleta de amostras de água superficial e sedimentos na Área de 

Estudo Local (AEL). A malha amostral foi planejada de acordo com as intervenções 

previstas e locação das estruturas do empreendimento. Também foi considerado o 

caráter do corpo hídrico e o ambiente amostral, de modo a compreender águas dulcícolas, 

salobras e salinas.  

A coleta das amostras de água e sedimentos e a medição in situ de parâmetros físico-

químicos ocorreu em 19 de novembro de 2021. As informações foram registradas com uso 

de ficha de campo e fotografias, sendo georreferenciadas com uso de receptor GPS.  

Tem-se como marco normativo para o diagnóstico da qualidade das águas a Resolução 

CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. Esta norma estabelece as condições diagnósticas de qualidade 

da água, por meio do estabelecimento de limites individuais para a concentração das 

substâncias em ambiente aquático, de acordo com a sua classe de enquadramento. 

Válido pontuar que os rios que compõem a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, abrangidos pelo Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), 

ainda não foram enquadrados em classes de qualidade e uso preponderante. Sendo assim, 

os resultados das análises físico-químicas e biológicas serão comparados aos parâmetros 

correspondentes às águas doces de Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005, exceto se 

as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe 

mais rigorosa (Classe 1), conforme o Art. 42º da referida resolução. 

O mesmo vale para as águas salobras e salinas da zona costeira de Barra do Furado, 

enquadradas neste trabalho como Classe 1, por ainda não terem seu enquadramento e 

uso preponderante definidos, também conforme o já mencionado Art. 42º. Válido pontuar 

que, conforme Diagnóstico Socioeconômico constante deste EIA, não há pesca ou cultivo 

de organismos para fins de consumo intensivo nas áreas amostradas. 

A qualidade dos sedimentos amostrados será contraposta aos resultados da qualidade da 

água e literatura especializada, assim como aos resultados de outros estudos 

desenvolvidos na região, uma vez que não se tem referência normativa com valores 

orientadores para sedimentos. Em tempo, não estão previstas atividades de dragagem 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO PÁG. 92 
 

para a zona costeira, de modo que a Resolução CONAMA 454/2012 não se aplica ao estudo 

em questão. 

6.1.7.1.1 Malha Amostral 

A malha amostral para coleta da água superficial e sedimentos foi definida com base nos 

seguintes critérios: a) posição do corpo hídrico em relação às intervenções e estruturas 

previstas para o empreendimento; b) posição do empreendimento em relação ao perfil 

longitudinal dos corpos hídricos: montante, intermediário e jusante; c) natureza do corpo 

d’água (se doce, salobra ou salina); d) disponibilidade de acessos e de autorização de 

entrada quando necessário adentrar propriedade privada. 

O esforço amostral consistiu na coleta de água nas camadas de superfície e de sedimentos 

em profundidade em sete pontos, sendo dois no Canal das Flechas, dois no rio Iguaçu e 

três na orla de Barra do Furado, no oceano Atlântico.  

A malha amostral é apresentada na Tabela 11 e Figura 72. Da Figura 73 a Figura 78 são 

exibidos os pontos de coleta destas amostras. 

Tabela 11. Malha amostral de coleta de água superficial (QA) e sedimentos (QS). 

Ponto Descrição 

Coordenadas UTM – 

Fuso 24K 

(DATUM SIRGAS 2000) 
Ambiente 

X mE Y mS 

P1QA 

P1QS 

Canal das Flechas, a montante do 
ponto de travessia do gasoduto e linha 

de transmissão e da planta da UTE 
275139 7558588 Lótico, dulcícola 

P2QA 

P2QS 

Canal das Flechas, a jusante do ponto 
de travessia do gasoduto e linha de 

transmissão e da planta da UTE 
278715 7555779 Lótico, dulcícola 

P3QA 

P3QS 
Desembocadura do Canal das Flechas 

na zona costeira 
280131 7554799 Lótico, salobra 

P4QA 

P4QS 
Rio Iguaçu a montante da planta da 

UTE 
277401 7555221 Lótico, dulcícola 

P5QA 

P5QS 
Rio Iguaçu a jusante da planta da UTE 278078 7554622 Lótico, salobra 

P6QA 

P6QS 
Zona costeira, no ponto de captação de 

água (duto de captação) 
278726 7553354 Lótico, salina 

P7QA 

P7QS 
Zona costeira, no ponto de lançamento 

de efluentes (duto de lançamento) 
278566 7552984 Lótico, salina 

 

 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO PÁG. 93 
 

 

Figura 72. Malha amostral de coleta de água superficial (QA) e sedimentos (QS).  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Figura 73. P1 - Coleta de amostras de água 

superficial e sedimentos no Canal das Flechas, a 
montante do ponto de travessia do gasoduto e 

linha de transmissão e da planta da UTE. 

Figura 74. P2 - Coleta de amostras de água 
superficial e sedimentos no Canal das Flechas, a 

jusante do ponto de travessia do gasoduto e 
linha de transmissão e da planta da UTE. 

 

    
Figura 75. P3 - Coleta de amostras de água 

superficial e sedimentos na desembocadura do 
Canal das Flechas no Atlântico.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente 
(2021). 

Figura 76. P5 - Coleta de amostras de água 
superficial e sedimentos no rio Iguaçu, a jusante 

da planta da UTE.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

    
Figura 77. P6 - Coleta de amostras de água 

superficial e sedimentos na entrada do duto de 
captação.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 78. P7 - Coleta de amostras de água 
superficial e sedimentos na ala de saída do duto 

de lançamento.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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6.1.7.1.2 Procedimentos Analíticos 

O planejamento e execução amostral seguiram as orientações contidas no Guia de Coletas 

e Preservação de Amostras (CETESB, 2011), no Standard Methods for the Examination of 

Water & Wastewater - 23rd Edition (SMWW/APHA, 2017).  

As amostras de água superficial foram coletadas na coluna d’água utilizando garrafa de 

Van Dorn, confeccionada em tubo cilíndrico de PVC rígido. Posteriormente, foram 

retiradas frações da amostra da garrafa, transferindo-as para os frascos de coleta 

previamente preparados, descontaminados em laboratório e etiquetados. Em seguida, as 

amostras foram fixadas ou preservadas in natura e acondicionadas em caixas térmicas, 

sob refrigeração, para transporte. 

As medições in situ foram realizadas por meio de aferição direta dos parâmetros: pH, 

oxigênio dissolvido e temperatura da água, com auxílio de uma sonda multiparâmetro. 

Também foram realizadas medições da profundidade de penetração da luz com disco de 

Secchi. 

As amostras de sedimentos foram coletadas após as de água, com auxílio de amostrador 

de fundo do tipo Petersen, construído em aço inoxidável. Após a chegada da draga na 

superfície da embarcação, foi verificada a integridade das amostras. Na sequência, as 

amostras foram despejadas em bandejas metálicas, homogeneizadas e, então, 

transferidas para sacos plásticos previamente etiquetados para envio ao laboratório. 

As coletas foram realizadas em 19 novembro de 2021, em condição meteorológica de 

tempo nublado, com ocorrência de chuva nas últimas 24 horas, como é típico do início do 

período chuvoso no norte fluminense. Conforme diagnóstico de Clima e Meteorologia, o 

mês de novembro integra o trimestre com os maiores índices pluviométricos na região de 

estudo. 

Tanto as coletas quanto as análises de água e sedimentos foram realizadas pelo 

Laboratório Oceanus – Centro de Biologia Experimental, com sede no Rio de Janeiro, 

devidamente acreditado junto ao INMETRO (CRL nº 0306) e em conformidade à norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. 

6.1.7.2 Resultados e Análise da Qualidade da Água Superficial 

Os resultados analíticos obtidos para avaliação da qualidade da água superficial são 

compilados na Tabela 12 e apresentados no Anexo II – Laudos analíticos de qualidade da 

água.  

Segue, na sequência, a análise ambiental dos principais parâmetros físico-químicos e 

biológicos indicativos da qualidade dos corpos hídricos investigados, relacionando-os ao 

contexto regional.  
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Foram tomados como referência os limites preconizados pela Resolução CONAMA 

357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água. Os pontos amostrados 

representam três ambientes distintos em termos classificação, em função da salinidade 

da água e usos preponderantes, quer sejam: 

• P1QA, P2QA e P4QA: enquadrados na Classe 2 – Águas Doces (salinidade <0,5%), 

cujos usos incluem recreação de contato primário (conforme Resolução CONAMA 

274/2000), abastecimento humano após tratamento, proteção das comunidades 

aquáticas, irrigação de culturas, aquicultura e pesca; 

• P3QA e P5QA: enquadrado na Classe 1 – Águas Salobras (salinidade >0,5% e <30%), 

cujos usos incluem recreação de contato primário (conforme Resolução CONAMA 

274/2000), abastecimento humano após tratamento, proteção das comunidades 

aquáticas, irrigação de culturas, aquicultura e pesca; 

• P6QA e P7QA: enquadrados na Classe 1 – Águas Salinas (salinidade >30%), cujos 

usos incluem recreação de contato primário (conforme Resolução CONAMA 

274/2000), proteção de comunidades aquáticas, aquicultura e pesca. 

Destaca-se que os rios que compõem a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, assim como as águas da zona costeira interceptada pelas áreas de estudo, 

ainda não possuem enquadramento específico dado por órgãos gestores de recursos 

hídricos, de forma que a classificação e enquadramento quanto aos usos preponderantes 

foi feita com base nos no Art. 42. da Resolução CONAMA 357/2005: “Enquanto não 

aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as 

salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que 

determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente”. 
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Tabela 12. Parâmetros físico-químicos e biológicos indicativos da qualidade da água superficial nas áreas de estudo. 

PARÂMETROS 

PONTOS AMOSTRAIS 

Unidades 

LMP CONAMA  357/2005  
   Chuvoso    

P1QA P2QA P3QA P4QA P5QA P6QA P7QA 

Água doce 

Classe 2 

Água salobra 

Classe 1 

Água salina 

Classe 1 

Canal das 
Flechas 

(montante) 

Canal das 
Flechas 

(jusante) 

Canal das Flechas 
(desembocadura) 

Rio Iguaçu 
(montante) 

Rio Iguaçu 
(jusante) 

Zona costeira 
(duto captação) 

Zona costeira 
(duto efluente) 

Doce Doce Salobra Doce Salobra Salina Salina 

1,1,1-Tricloroetano ND ND ND ND ND ND ND mg/L - - - 

1,1,2-Tricloroetano ND ND ND ND ND ND ND mg/L - - - 

Alcalinidade Total ND 3 66 8 21 114 134 mg/L - - - 

Alumínio Dissolvido 0,039 0,104 0,035 0,785 0,06 <0,005 0,143 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 1,5 mg/L 

Arsênio Total 0,0001 0,0004 0,0025 0,0008 0,0008 0,0023 0,0019 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L  0,01 mg/L  

Bário Total 0,0266 0,0266 0,0305 0,0407 0,0413 0,0103 0,0086 mg/L 0,7 mg/L -   

Benzo(a)pireno ND ND ND ND ND ND ND µg/L 0,05 μg/L - - 

Benzo(b)fluoranteno ND ND ND ND ND ND ND µg/L 0,05 μg/L - - 

Benzo(k)fluoranteno ND ND ND ND ND ND - µg/L 0,05 μg/L - - 

Berílio Total 0,3 <0,2 <0,2 1 0,9 0,2 <0,2 mg/L 0,04 mg/L (40 µg/L) 
0,0053 mg/L (5,3 

µg/L) 
0,0053 mg/L (5,3 

µg/L) 

Boro Total 0,08 < 0,05 1,84 0,12 0,22 4,44 4,29 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 5,0 mg/L 

Cádmio Total <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 mg/L 0,001 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 

Chumbo Total 0,0007 0,0008 0,0011 <0,0005 <0,0005 0,001 < 0,0005 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Cloro Livre (Cloro Residual 
Total) 

ND ND ND ND ND ND ND mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Clorofila a ND 0,8 0,53 ND 0,53 2,67 3,21 µg/L 30 μg/L - - 

Cobre Dissolvido ND ND ND ND ND ND ND mg/L 0,009 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 

Coliformes Termotolerantes 49 540 130 7,8 79 4,5 <1,8 NMP/100mL 1000 NMP 1000 NMP 1000 NMP 

Coliformes Totais 280 920 540 280 240 4,5 2 NMP/100mL - - - 

Condutividade 167 315 30900 530 780 49360 49160 µS/cm - - - 

Criseno ND ND ND ND ND ND ND µg/L 0,05 μg/L - - 

Cromo Total 0,0009 0,0015 0,0027 <0,0005 0,0008 0,0012 0,0019 mg/L 0,05 mg/L 0,05 mg/L 0,05 mg/L 

DBO - 5 dias 11 8 7 4 7 4 3 mg/L 5,0 mg/L O2 - - 

Dibenzo(a,h)antraceno ND ND ND ND ND ND ND µg/L 0,05 μg/L - - 

DQO 18 17 - 61 <10 - - mg/L - - - 

Dureza Total 19,32 29,72 2732,76 244,89 288,04 6100,54 5845,07 mg/L - - - 

Escherichia coli 22 130 130 4,5 49 4,5 <1,8 NMP/100mL - - - 

Ferro Dissolvido 0,089 0,146 0,167 0,413 0,024 0,041 0,261 mg/L 0,3 mg/L 0,3 mg/L 0,3 mg/L 

Fosfato 0,21 0,07 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 mg/L - - - 

Fósforo Total 0,09 0,03 0,03 0,08 0,09 0,17 0,16 mg/L 0,1 mg/L 0,062 mg/L 0,062 mg/L 

Indeno[1,2,3-cd]pireno ND ND ND ND ND ND ND µg/L 0,05 μg/L - - 

Manganês Total 0,05 0,057 0,152 1,62 1,375 0,015 0,008 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 

Mercúrio Total ND ND ND ND ND ND ND mg/L 0,0002 mg/L 0,0002 mg/L 0,0002 mg/L 

Níquel Total <0,001 <0,001 <0,001 0,009 0,008 <0,001 <0,001 mg/L 0,025 mg/L 0,025 mg/L 0,025 mg/L 

Nitrato (como N) 0,39 0,18 0,23 0,06 0,1 0,08 0,28 mg/L 10,0 mg/L 0,4 mg/L 0,4 mg/L 
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PARÂMETROS 

PONTOS AMOSTRAIS 

Unidades 

LMP CONAMA  357/2005  
   Chuvoso    

P1QA P2QA P3QA P4QA P5QA P6QA P7QA 

Água doce 

Classe 2 

Água salobra 

Classe 1 

Água salina 

Classe 1 

Canal das 
Flechas 

(montante) 

Canal das 
Flechas 

(jusante) 

Canal das Flechas 
(desembocadura) 

Rio Iguaçu 
(montante) 

Rio Iguaçu 
(jusante) 

Zona costeira 
(duto captação) 

Zona costeira 
(duto efluente) 

Doce Doce Salobra Doce Salobra Salina Salina 

Nitrito (como N) 0,01 0,012 0,011 0,009 0,009 0,01 0,014 mg/L 1,0 mg/L 0,07 mg/L 0,07 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal 0,118 0,064 0,074 0,088 0,091 0,08 0,169 mg/L 

3,7mg/L (pH ≤ 7,5) 
2,0 mg/L (7,5 < pH ≤ 8,0) 
1,0 mg/L (8,0 < pH ≤ 8,5) 

0,5 mg/L (pH > 8,5) 

0,40 mg/L N 0,40 mg/L N 

Nitrogênio Kjeldahl 0,17 <0,10 <0,10 0,25 0,28 <0,10 0,41 mg/L - - - 

Óleos e Graxas Totais 
(qualitativo) 

VA VA VA VA VA VA VA NA Virtualmente ausentes 
Virtualmente 

ausentes 
Virtualmente 

ausentes 

Oxigênio Dissolvido 3,56 3,95 6,12 3,11 2,95 7,44 7,21 mg/L > 5,0 mg/L  > 6,0 mg/L  > 6 mg/L 

p-Bromofluorbenzeno 
(Surrogate) 

90 74 86 103 82 85 98 % - - - 

pH 6,06 7,35 7,99 5,87 6,43 8,47 8,46 NA Entre 6 e 9 Entre 6,5 e 8,5 Entre 6,5 e 8,5 

Prata Total ND ND ND ND ND ND <0,0005 mg/L 0,01 mg/L 0,005 mg/L 0,005 mg/L 

p-Terfenila-d14  

(surrogate de SVOC) 
100 110 109 97 99 100 104 % - - - 

Salinidade 0,08 0,16 19,17 0,32 1,4 34,35 34,24 ‰ Águas doces < 0,5‰ 
Água salobra > 
0,5‰ e <30‰ 

Água salina > 30‰ 

Selênio Total < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Sólidos Dissolvidos Totais 113,56 214,2 16408,2 360,4 530,4 25470,84 28778,72 mg/L 500 mg/L - - 

Sólidos Totais 148 219 18175 945 1487 38721 38495 mg/L - - - 

Substâncias tensoativas que 
reagem com o azul de metileno 

ND <0,1 <0,1 <0,1 ND ND <0,1 mg/L LAS 0,5 mg/L LAS 0,2 mg/L LAS 0,2 mg/L LAS 

Sulfeto dissolvido ND <0,002 ND 0,006 0,005 <0,002 0,002 mg/L - - - 

Sulfetos ND <0,0015 ND 0,0061 0,0054 <0,0015 0,0021 mg/L 0,002 mg/L 0,2 mg/L 0,002 mg/L 

Temperatura 25,61 25,31 23,16 25,31 25,17 20,57 20,33 °C - - - 

Temperatura do Ar 25 26 26 25 25 26 26 °C - - - 

Transparência 0,6 0,6 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 m - - - 

Triclorobenzenos  

(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-
TCB) 

ND ND ND ND ND ND ND mg/L 0,02 mg/L 80,0 μg/L 80,0 μg/L 

Turbidez 30,1 34,9 52,1 20,4 27,3 23,1 12,2 UNT 100 UNT - - 

Urânio Total 0,00008 0,00008 0,00155 0,00009 0,00021 0,00327 0,00301 mg/L 0,02 mg/L - 0,5 mg/L 

Zinco Total 0,08 <0,05 0,32 <0,05 0,1 0,11 0,07 mg/L 0,18 mg/L 0,09 mg/L 0,09 mg/L 

NA: Não se Aplica  * ND: Não Detectado pelo método analítico. *VA: Virtualmente Ausente  * LMP: Limite Máximo Permitido. 

*Valores destacados em vermelho indicam ultrapassagens ao LMP da Resolução CONAMA 357/2005. 
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Foram registradas 22 ultrapassagens aos limites (LMP) previstos na Resolução CONAMA 

357/2005 para águas doces Classe 2 e águas salina e salobra Classe 1, de um total de 399 

análises realizadas (57 parâmetros x 7 pontos), o que corresponde a 5,5% do universo 

amostrado. 

Os pontos P4QA e P5QA foram os que mais registraram parâmetros desconformes (05 

cada), seguidos pelos pontos P2QA e P3QA (03 cada), e P1QA, P6QA e P7QA (02 cada). Ou 

seja, foram anotadas ultrapassagens em todos os pontos amostrados, predominando 

naqueles amostrados no continente (Canal das Flechas e rio Iguaçu) 

As desconformidades estão associadas a 10 parâmetros: Alumínio Dissolvido, Boro Total, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO - 5 dias), Ferro Dissolvido, Fósforo Total, 

Manganês Total, Oxigênio Dissolvido (OD), pH, Sulfetos e Zinco Total.  

Na sequência são discutidos os principais parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

indicativos da qualidade dos corpos hídricos, especialmente aqueles que registraram 

valores desconformes à resolução de referência. 

6.1.7.2.1 Oxigênio Dissolvido – OD 

Os níveis de oxigênio dissolvido indicam a capacidade de um corpo d'água natural manter 

a vida aquática. As principais fontes de oxigênio dissolvido (OD) para a água são a 

produção primária e a entrada atmosférica, esta última amplificada tanto maior a 

turbulência do corpo hídrico. A dissolução do oxigênio também está relacionada à 

temperatura da água e à pressão atmosférica, de forma que, quanto maior a temperatura, 

menor a dissolução desse gás, e quanto maior a pressão, maior a dissolução. Já os 

principais fatores que geram uma diminuição das concentrações de OD são a degradação 

da matéria orgânica (natural e antrópica) e a respiração dos organismos aquáticos.  

Em águas de boa qualidade, são observadas maiores concentrações de OD, enquanto em 

corpos de água que recebem cargas orgânicas, o aumento na demanda desse elemento 

leva ao rápido consumo do mesmo, ocasionando a redução de suas concentrações  

Nos pontos analisados os valores de oxigênio dissolvido variaram entre 2,95 e 7,44 mg/L. 

Todos os pontos de água doce (P1QA, P2QA e P4QA) e um ponto de água salobra (P5QA) 

se apresentam desconformes à Resolução CONAMA 357/2005, uma vez que marcam 

valores de OD abaixo do recomendado na norma. Os demais pontos apresentam-se 

conformes à referida resolução (Gráfico 4).  

Os baixos valores de OD nos pontos amostrados devem-se, possivelmente, à alta carga de 

compostos orgânicos predominantemente alóctones presentes nas águas, que leva à 

depleção do oxigênio dissolvido. A matéria orgânica sofre um processo de decomposição 

que implica no consumo do oxigênio presente no meio, além da liberação de nutrientes. 
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Esse processo tem sua velocidade acelerada com o aumento da temperatura, sobretudo 

em temperaturas acima de 20°C, cenário este predominante nas áreas de estudo.  

 

Gráfico 4. Valores de oxigênio dissolvido obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

6.1.7.2.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

A DBO representa a quantidade de matéria orgânica oxidável que é consumida 

biologicamente pelos microrganismos durante um determinado período de tempo. Em 

alguns casos, essa demanda pode ser suficientemente grande para consumir parte (ou 

todo) do oxigênio dissolvido na água, o que pode acarretar em danos aos organismos 

aeróbios, que dependem da respiração subaquática.  

Os valores de DBO encontrados variam entre 3 e 11 mg/L, com concentrações mais 

elevadas nas águas doces em relação às salinas e salobras (Gráfico 5). Concentrações 

acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces Classe 

2 foram registradas nos pontos P1QA e P2QA, ambos no Canal das Flechas. As 

concentrações mais altas de DBO acompanham os baixos níveis de oxigênio dissolvido na 

água.  

Vale pontuar que a resolução não apresenta valores orientadores de DBO para as águas 

salinas e salobras. 
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Gráfico 5. Valores de DBO5 obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

6.1.7.2.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Os valores de Demanda Química de Oxigênio (DQO) representam, em última instância, a 

concentração de oxigênio dissolvido necessária para oxidar todo material orgânico, 

biodegradável ou não. Os valores da DQO são normalmente maiores que os da DBO, 

todavia, o que observa nas análises realizadas para a UTE Barra do Furado é o oposto: em 

todos os pontos de água doce analisados, a DQO foi maior que a DBO, marcando valores 

entre 17 e 61 mg/L (Gráfico 6). Os pontos de água salobra e salina não tiveram valores de 

DQO medidos. 

Valores mais elevados de DQO podem refletir despejos de origem industrial. No entanto, 

não são observadas atividades industriais nas proximidades dos pontos analisados ou nos 

corpos afluentes a jusante destes.  
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Gráfico 6. Valores de DQO obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

6.1.7.2.4 Potencial Hidrogeniônico – pH 

O pH, ou potencial hidrogeniônico, influencia diversos equilíbrios químicos no ambiente 

aquático, como a fisiologia e distribuição de determinadas espécies, dissolução e 

precipitação de materiais, além de indicar se o ambiente é ácido, neutro ou alcalino. A 

faixa de pH geralmente encontrada em águas naturais varia entre 6,0 e 8,5 (CHAPMAN e 

KIMSTACH, 1992) porém, valores mais baixos podem ser encontrados em águas com 

elevada concentração de matéria orgânica. 

Os valores de pH encontrados nas áreas de estudo da UTE variam entre 5,87 e 8,47, para 

águas doce e salina, respectivamente. Apenas duas desconformidades aos valores 

indicados pela Resolução CONAMA 357/2005 foram registradas: 5,87 para o P4QA 

(Gráfico 7) e 6,43 para o P5QA (Gráfico 8). Nota-se, todavia, que os valores desconformes 

são muito próximos aos orientadores.  

De maneira geral, espera-se valores mais alcalinos para as águas salobras e, 

principalmente, salinas, como é o caso dos pontos P6QA e P7QA, que registram as maiores 

concentrações. Exceção é feita ao ponto P5QA, no rio Iguaçu, que apesar das suas águas 

serem classificadas como salobras, é um curso hídrico interior/intracontinental, 

provavelmente sujeito a interferência de cunha salina. Já os corpos de água doce 

apresentam maior tendência à acidez, registrando valores na faixa de 6.  
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Gráfico 7. Valores de pH para água doce obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

 
Gráfico 8. Valores de pH para águas salobra e salina obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

6.1.7.2.5 Nutrientes 

Dentre os principais elementos nutrientes encontrados em rios, lagos e reservatórios, 

estão o nitrogênio e o fósforo, e sua importância para o meio aquático está relacionada 

com a produção primária do ambiente (por algas e vegetais superiores). A produção 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO  PÁG. 104 
 

primária é a base de sustentação das teias alimentares estabelecidas nas regiões fóticas 

(que recebem luz solar suficiente para a realização de fotossíntese) dos ecossistemas. 

Depois do carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade pelas células 

vivas (CETESB, 2021).  

Os rios transportam nitrogênio, principalmente, sob as formas de nitrato (NO3
-), nitrito 

(NO2
-) e amônia (NH4

+), e fósforo sob a forma de ortofosfato (PO4
3-). As proporções de 

cada um desses componentes dos ciclos biogeoquímicos variam em função do clima, da 

estação do ano, da geologia e do uso do solo na bacia hidrográfica. Apesar dos rios serem 

considerados como transportadores de material, é esperado que localmente existam 

regiões de acúmulo de material.  

Esses materiais acumulados por um determinado período podem ser liberados para o 

meio por processos bioquímicos, como alterações de pH e Eh, ou físicos, como a ação de 

correntes ou períodos de intensa precipitação (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Quando há uma depleção de nutrientes nos fluxos fluviais, a disponibilidade do elemento 

não é apenas alterada em suas diferentes formas nas águas superficiais, mas também 

pode alterar a produtividade biológica do ecossistema a jusante (ESTEVES, 1998). 

A entrada de matéria orgânica de origem antrópica no meio aquático aumenta muito a 

quantidade de nutrientes disponíveis no meio, desequilibrando os processos de 

fotossíntese e decomposição. O processo de enriquecimento das águas por matéria 

orgânica é denominado eutrofização, e frequentemente é causado pelo despejo de 

esgotos ou outros produtos de elevada carga orgânica, acarretando graves problemas 

ambientais (CETESB, 2021). 

Os esgotos sanitários constituem, em geral, a principal fonte de nitrato, lançando nas 

águas nitrogênio orgânico devido à presença de proteínas, e nitrogênio amoniacal, devido 

à hidrólise sofrida pela ureia na água. Alguns efluentes industriais também concorrem 

para as descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas indústrias 

químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, alimentícias, entre outras. O nitrato 

é a principal forma de nitrogênio associada à contaminação da água pelas atividades 

agropecuárias, que se utiliza de fertilizantes com amônia, convertida em nitrato pelo 

processo de nitrificação (RESENDE, 2002).  

Os valores de nitrato na área amostrada variam entre 0,08 e 0,39 mg/L, sem 

ultrapassagens aos valores orientadores da Resolução CONAMA 357/2005, ainda que a 

concentração obtida para o ponto P1QA esteja muito próxima (Gráfico 9). Dado o uso do 

solo observado na AEL, os valores de nitrato encontrados são sugestivos, principalmente, 

de descarte de efluentes sanitários nas águas, assim como da lixiviação dos solos 

utilizados para atividades agropecuárias. 

Já o nitrito apresentou concentrações relativamente baixas, chegando a no máximo 0,014 

mg/L, bem abaixo dos valores de referência. 
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Gráfico 9. Valores de nitrato obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Nota: O LMP para as águas doces, em função do seu valor mais elevado, não é compatível à escala do gráfico, de modo 
que não é demonstrado. 

Os valores de concentração de nitrogênio amoniacal ficaram abaixo dos valores 

orientadores da Resolução CONAMA 357/2005 em todos os pontos analisados (Gráfico 

10). As concentrações variaram entre 0,064 e 0,169, nos pontos P2QA (água doce) e P7QA 

(água salina), respectivamente. 

 

Gráfico 10. Valores de nitrogênio amoniacal obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Nota: O LMP para as águas doces, em função do seu valor mais elevado, não é compatível à escala do gráfico, de modo 
que não é demonstrado. 
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O fósforo geralmente é encontrado no ambiente nas formas orgânica e inorgânica, tanto 

dissolvido nas águas, quanto associado às partículas em suspensão. Dentre as diversas 

formas de fósforo a mais importante é a de ortofosfatos, já que esta é a principal forma 

de fosfato assimilada pelas plantas aquáticas (CHESTER, 1990). 

Os ortofosfatos (fosfato inorgânico dissolvido) entram no rio por escoamento superficial, 

entradas atmosféricas e águas subterrâneas, são assimilados pela biota aquática sendo 

convertidos na forma orgânica, que segue ao longo da cadeia alimentar. Posteriormente, 

essa forma orgânica é mineralizada à forma inorgânica pela excreção e a decomposição 

da matéria orgânica (ALLAN e CASTILLO, 2007). 

Além das fontes naturais, há também liberação deste elemento por fontes antrópicas 

como por erosão de terrenos quimicamente adubados com ortofosfatos aplicados na 

agricultura, que são carreados para os rios através de lixiviação. Guiraud (1995) considera 

que a principal fonte antrópica é o esgoto doméstico resultante de detergentes 

sintéticos, domésticos e industriais.  

As concentrações de fósforo total nas amostras analisadas variam entre 0,03 e 0,17 mg/L, 

sendo mais baixos nas amostras de água doce e salobra. São três as ultrapassagens aos 

valores orientadores da resolução CONAMA 357/2005, que se deram nas amostras de 

água salina (P6QA e P7QA) e água salobra (P5QA) (Gráfico 11).  

Já os valores de fosfato encontrados em cinco das sete amostras ficaram abaixo do limite 

de detecção do método analítico. Apenas nos pontos P1QA e P2QA eles puderam ser 

registrados, marcando valores muito baixo, 0,21 e 0,07 mg/L, respectivamente. 

 

Gráfico 11. Valores de fósforo total obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Os elementos nutrientes são essenciais ao desenvolvimento da biota aquática, porém, 

quando em excesso, podem levar a processos de eutrofização, danosos ao ambiente. 

Quando descarregados nas águas naturais, provocam o enriquecimento do meio, 

tornando-o mais fértil e possibilitando o crescimento em maior extensão dos seres vivos 

que os utilizam, especialmente as algas, dando origem ao processo de eutrofização 

(CETESB, 2021).  

Estas grandes concentrações de algas podem trazer prejuízos aos usos que se possam 

fazer dessas águas, podendo comprometer o abastecimento público ou levando à 

poluição por morte e decomposição dos organismos. O controle da eutrofização, através 

da redução do aporte de nitrogênio, é comprometido pela multiplicidade de fontes, 

algumas muito difíceis de serem controladas, como a fixação do nitrogênio atmosférico, 

por parte de alguns gêneros de algas.  

A proliferação desordenada de algas e plantas aquáticas em função do enriquecimento 

excessivo de nutrientes é comum nas áreas de estudo. É frequente a observação de 

trechos de corpos hídricos completamente eutrofizados, em alguns casos, cobrindo por 

completo o espelho d’água, como mostram a Figura 79 e Figura 80.  

Alguns dos canais abertos no passado para drenagem da área da Baixada Campista, ou 

com intuito apenas de irrigação de lavouras ou dessedentação animal, foram barrados 

e/ou abandonados ao longo do tempo, aumentando o tempo de permanência das águas 

e levando à concentração de nutrientes. Tal caso é observado em trecho abandonado que 

servia como desvio do Canal das Flechas para fins de irrigação, a noroeste do sítio da UTE 

(Figura 81), assim como no próprio terreno que abrigará a planta da usina (Figura 82). 

  

Figura 79. Proliferação de plantas aquáticas no 
Canal de Tocos, no distrito de Coqueiros.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 80. Plantas aquáticas cobrindo o espelho 
d’água do rio Mirandela, às margens da RJ-196.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Figura 81. Proliferação de plantas aquáticas em 
trecho de drenagem artificial que servia para o 

desvio das águas do Canal das Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 82. Algas cobrindo pequeno corpo hídrico 
lêntico no sítio da UTE Barra do Furado. 

 Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

6.1.7.2.6 Coliformes Termotolerantes e Escherichia coli 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas como um dos principais indicadores de 

contaminação fecal, normalmente expresso pela unidade NMP/100 mL, que indica o 

número mais provável de bactérias do grupo coliformes por 100 mL de amostra de água.  

O grupo dos coliformes fecais (ou termotolerantes) é utilizado para indicar poluição 

sanitária. Assim, a determinação da concentração dos coliformes assume importância 

como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica.  

As concentrações de coliformes termotolerantes nas amostras variaram entre o limite 

mínimo de detecção do método (<1,8) e 540 NMP/100 mL (Gráfico 12), sendo que o valor 

máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces Classe 2 é de 

1000 NMP/100 mL. Ou seja, não houve ultrapassagens considerando o limite estabelecido. 

As análises de Escherichia coli (Gráfico 13) indicam correlação direta com os resultados de 

coliformes termotolerantes, de forma que as maiores concentrações desta bactéria 

coincidem com os valores mais altos de coliformes – correlação esta facilmente visualizada 

nos pontos P2QA, P3QA e P5QA. 

As concentrações mais elevadas nos pontos P2QA e P3QA (Canal das Flechas) justificam-

se pela proximidade com o núcleo urbanizado de Barra do Furado, e também por se 

posicionarem a jusante da desembocadura do Canal da Andreza, cujas águas recebem 

contribuição de efluentes sanitários e domésticos da vila do Terminal Pesqueiro (Santo 

Amaro de Campos). 
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Já as concentrações mais elevadas do ponto P5QA, situado no rio Iguaçu e no limite 

sudeste da planta da UTE, devem-se à sua localização em meio à área de pastagem 

utilizada para criação de gado, prática frequente na região.  

 

Gráfico 12. Valores de coliformes termotolerantes obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Nota: O LMP para as águas doces, em função do seu valor mais elevado, não é compatível à escala do gráfico, de modo 
que não é demonstrado. 

 

Gráfico 13. Valores de Escherichia coli obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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6.1.7.2.7 Parâmetros inorgânicos 

Os metais alumínio e ferro estão amplamente distribuídos nas rochas e solos em regiões 

tropicais, sendo os principais metais componentes dos argilominerais, presentes de forma 

abundante nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado. Como elementos de suporte 

geoquímico, foi observada, de maneira geral, correlação positiva entre eles, conforme 

esperado (Gráfico 14 e Gráfico 15). 

As concentrações de alumínio dissolvido variaram entre o limite de detecção (<0,005) e 

0,785 mg/L, ultrapassando o limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 

357/2005 para águas doces Classe 2 nos pontos P2QA e P4QA. Os pontos de água salobra 

e salina não registraram desconformidades. 

De forma semelhante, o elemento ferro dissolvido também registrou ultrapassagem ao 

limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces Classe 

2 no ponto P4QA. Da mesma forma, os pontos de água salobra e salina não registraram 

desconformidades, ainda que o P7QA tenha registrado valor próximo ao LMP. 

Ainda que ultrapassagens tenham sido registradas nos pontos P2QA (Canal das Flechas) 

e P4QA (montante da planta da UTE), estas refletem, muito possivelmente, a composição 

geoquímica do substrato, rico nestes elementos, assim como a condição saturada dos 

solos e nível freático oscilante, que favorece o processo de lixiviação. A presença de 

porções de solo exposto e áreas degradadas também pode contribuir para o incremento 

destes elementos na água, na medida em que os terrenos são mais suscetíveis ao impacto 

da erosão hídrica. 

 
Gráfico 14. Valores de alumínio dissolvido obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Gráfico 15. Valores de ferro dissolvido obtidos nos pontos de coleta.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

O elemento manganês apresentou ultrapassagem à Resolução CONAMA 357/2005 para 

os pontos de água salobra (P3QA e P5QA) e um dos pontos de água doce (P4QA). De forma 

semelhante, a concentração de zinco também extrapolou os valores orientadores para os 

pontos de água salobra e um dos pontos de água salina (P6QA). É possível que estas 

desconformidades reflitam a composição geoquímica do substrato, que possui rochas 

com minerais enriquecidos nestes elementos. Os processos de alteração intempérica e 

saturação constante dos solos também favorecem a dispersão destes elementos e sua 

introdução nos sistemas hídricos. 

Dentre os demais metais pesados e íons maiores, os seguintes apresentaram 

concentrações abaixo do LMP da Resolução CONAMA 357/2005 ou do limite de detecção 

do método e/ou não foram detectados: arsênio, bário, cádmio, chumbo, cobre dissolvido, 

cromo, mercúrio, níquel, prata e urânio.  

Os sulfetos são combinações de metais, não metais, complexos e radicais orgânicos, ou 

então dos sais e ésteres do ácido sulfídrico (H2S), respectivamente. Os íons de sulfeto 

presentes na água podem precipitar na forma de sulfetos metálicos em condições 

anaeróbicas e na presença de determinados íons metálicos. As fontes principais de 

sulfetos nos corpos d´água são os esgotos domésticos, efluentes industriais (papel e 

celulose) e atividades agrícolas. 

A concentração de sulfeto nas amostras analisadas ficou acima do LMP da Resolução 

CONAMA 357/2005 apenas no ponto P7QA (salina), e ainda assim de forma muito 

incipiente, por apenas 0,0001 mg/L. 
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6.1.7.1 Resultados e Análise da Qualidade dos Sedimentos 

Os resultados analíticos obtidos para avaliação da qualidade dos sedimentos são 

compilados na Tabela 13 e apresentados no Anexo III – Laudos analíticos de qualidade dos 

sedimentos. 

Segue, na sequência, a análise dos principais parâmetros físico-químicos e morfológicos 

dos sedimentos, indicativos da sua qualidade ambiental.  

A resultados analíticos serão contrapostos aos resultados da qualidade da água e 

literatura especializada, assim como a outros estudos desenvolvidos na região, uma vez 

que não se tem referência normativa com valores orientadores para sedimentos não 

oriundos de dragagem. 
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Tabela 13. Parâmetros físico-químicos e morfológicos indicativos da qualidade dos sedimentos nas áreas de estudo. 

PARÂMETROS 

PONTOS AMOSTRAIS 

Unidades    Chuvoso    

P1QS P2QS P3QS P4QS P5QS P6QS P7QS 

Doce Doce Salobra Doce Salobra Salina Salina  

Argila (<0,004 mm) 44,08 28,58 0,99 42,54 35,10 0,11 0,99 % 

Silte (0,063 a 0,004 mm) 47,75 35,06 8,61 45,71 38,96 0,24 1,78 % 

Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm) 4,42 33,34 72,58 7,39 16,20 4,33 80,84 % 

Areia fina (0,25 a 0,125 mm) 3,01 1,86 16,23 3,07 5,61 25,72 11,06 % 

Areia média (0,5 a 0,25 mm) 0,22 0,82 0,11 1,04 3,25 68,10 4,27 % 

Areia grossa (1 a 0,5 mm) 0,04 0,03 0,06 0,06 0,33 0,85 0,29 % 

Areia muito grossa (2 a 1 mm) 0 0 0,03 0 0 0,02 0,01 % 

Arsênio Total 4,92 10,91 11,88 5,26 4,22 7,54 12,56 mg/kg 

Benzo(a)antraceno ND ND ND ND ND ND ND mg/kg 

Benzo(a)pireno ND ND ND ND ND ND ND mg/kg 

Cádmio Total 0,05 ND ND 0,18 0,08 ND ND mg/kg 

Carbono Orgânico Total 5,33 4,43 <0,30 7,28 5,47 <0,30 0,50 % 

Chumbo Total 18,62 12,12 5,19 12,93 14,12 1,50 6,00 mg/kg 

Cobre Total 15,50 7,00 0,70 11,10 11,20 ND 0,80 mg/kg 

Criseno ND ND ND ND ND ND ND mg/kg 

Cromo Total 34,01 26,07 10,07 22,59 22,72 3,73 12,25 mg/kg 

Densidade Aparente 3,00 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 2,00 g/cm³ 

Densidade Real 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 g/cm³ 

Dibenzo(a,h)antraceno ND ND ND ND ND ND ND mg/kg 

Fósforo Total 578,00 351,00 144,00 429,00 390,00 66,00 172,00 mg/kg 

Grânulos (>2 mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Mercúrio Total 0,08 0,05 0,03 0,06 0,06 0,02 0,03 mg/kg 

Níquel Total 12,40 7,50 2,40 17,10 12,50 0,60 2,50 mg/kg 

Nitrogênio Kjeldahl 3082,00 2067,20 110,40 3530,50 2749,40 70,10 181,80 mg/kg 

Percentual Areia 7,69 36,05 89,01 11,56 25,39 99,02 96,47 % 

Percentual Argila 44,08 28,58 0,99 42,54 35,10 0,11 0,99 % 

Percentual de Massa Sólida 23,08 35,02 75,47 21,23 20,24 83,64 77,48 % 

Percentual Silte 47,75 35,06 8,61 45,71 38,96 0,24 1,78 % 

Profundidade 2,00 1,00 7,00 2,00 2,00 7,00 7,00 m 

p-Terfenila-d14 (surrogate de SVOC) 97,00 70,00 86,00 74,00 102,00 99,00 107,00 % 

Somatório de PAH ND ND ND ND ND ND ND mg/kg 

Somatório de percentual obtido 99,52 99,69 98,61 99,81 99,45 99,37 99,24 % 

* ND: Não Detectado pelo método analítico.  
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A granulometria do sedimento é tipicamente lamosa, com teor de finos (silte e argila) 

variando entre 24 e 46% (Gráfico 16). A determinação da fração fina possui fundamental 

importância para interpretação dos resultados dos contaminantes orgânicos e 

inorgânicos, pois os principais poluentes, como os metais pesados e hidrocarbonetos, 

possuem forte afinidade com esta fração granulométrica (LACERDA et al., 1989 e 1990; 

BASTOS & LACERDA, 2004).   

De forma geral, observa-se a homogeneidade na distribuição dos sedimentos coletados 

nas drenagens continentais (rio Iguaçu e Canal das Flechas), onde predominam teores 

finos, assim como naqueles coletados na zona costeira, com amplo predomínio da fração 

areia. 

A granulometria predominante nos sedimentos amostrados em ambiente dulcícola é 

tipicamente lamosa, com alto teor de finos (silte e argila), que chegam a corresponder a 

mais de 90% do conteúdo recuperado (P1QS). Dentre os três pontos de água doce, o que 

possui menor concentração de finos é o P2QS, com pouco mais de 60%. Proporção 

semelhante é encontrada no P5QS, posicionado no rio Iguaçu a jusante do 

empreendimento, que registrou 70% de finos, ainda que a água se apresente salobra 

(Gráfico 16).  

Os sedimentos coletados na zona costeira de Barra do Furado apresentam amplo 

predomínio das frações areia no intervalo ‘muito fina’ a ‘média’, perfazendo entre 88% 

(P3QS) e 96% (P7QS) das amostras recuperadas.  

As frações maiores (areia grossa e muito grossa) não perfizeram 0,5% em nenhuma das 

amostras, ainda que mais presentes nas águas salinas do que nas dulcícolas. Nos pontos 

amostrados não houve registro da fração grânulos (> 2 mm). 
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Gráfico 16. Granulometria dos sedimentos obtida nos pontos de coleta. 

 

Em relação aos metais, estes tiveram seus maiores valores de concentração nos pontos 

onde foram obtidas as maiores concentrações de sedimentos com teores finos, 

correspondentes às drenagens continentais, ou seja, rio Iguaçu e Canal das Flechas. As 

menores concentrações, por consequência, foram registradas nos pontos locados na orla 

de Barra do Furado, em que há predominância das frações areia (Gráfico 17).  

Autores como Lacerda et al. (1989, 1990) e Bastos e Lacerda (2004) chamam atenção para 

a forte afinidade dos contaminantes orgânicos e inorgânicos, sobretudo metais pesados 

e hidrocarbonetos, à fração granulométrica fina, de modo que a presença majoritária 

destes teores constitui ambiente favorável à concentração destes poluentes. 

Os demais metais analisados, cádmio e mercúrio, apresentaram concentrações baixas ou 

abaixo do limite de detecção analítico.  
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Gráfico 17. Granulometria dos sedimentos obtida nos pontos de coleta. 

Em relação aos constituintes da matéria orgânica, os valores de carbono orgânico total 

variaram entre o limite de detecção analítico (<0,30) e 7,28%. Já as concentrações de 

nitrogênio Kjeldahl e fósforo variaram entre 70,1 e 3530,5 mg/kg e entre 66,0 e 578,0 

mg/kg, respectivamente. Os maiores valores registrados para estes dois elementos foram 

nos pontos de água doce, com destaque ao P1QA (Canal das Flechas a montante) e P4QA 

(rio Iguaçu a montante).  

Nota-se que o nitrogênio é mais abundante nas águas doces do que nas salinas em ambas 

a matrizes analisadas (água e sedimentos). Já para o fósforo, observa-se que, enquanto 

nos sedimentos as maiores concentrações se dão em ambiente dulcícola, nas amostras de 

água os valores mais elevados são registrados em ambiente salino.  

Uma das possíveis explicações para este fato é a granulometria predominantemente 

lamosa dos sedimentos nos pontos de água doce, que facilita a adsorção de fósforo, pois 

quanto menor a partícula, maior a área da superfície em relação à sua massa, aumentando, 

consequentemente, a disponibilidade de sítios reativos específicos e a atração de 

moléculas de fosfato, assim como de outros íons. Como resultado, tem-se menos fósforo 

disponível na coluna d’água. 

De fora inversa, a predominância da granulometria de fração areia nos sedimentos de 

ambiente estuarino, sobretudo nos pontos P6QA e P7QA, implica em menor retenção de 

fósforo por adsorção nos sedimentos, disponibilizando o íon na coluna d’água. Trabalhos 

como os de Gaspar (2009), Slomp et al. (1998), Rao e Berner (1997) e Parfitt (1989) 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO  PÁG. 117 
 

estabelecem a correlação entre o tamanho das partículas que compõem os sedimentos e 

a retenção de fósforo em processos de adsorção. 

Os valores mais elevados de fósforo, nitrogênio e carbono orgânico total são registrados 

nos pontos amostrais no rio Iguaçu e no Canal das Flechas, justamente os que têm 

predomínio de sedimentos finos em sua composição granulométrica. De forma esperada, 

as menores concentrações são observadas nos pontos localizados na zona costeira.  

Os valores de concentração de Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Criseno, PAH 

(somatório) e Dibenzo(a,h)antraceno estiveram abaixo do limite de detecção analítico em 

todas as amostras de sedimento analisadas.  

Em relação à densidade real e aparente, foram anotados valores de 3 g/cm3 para a 

primeira, e entre 2 e 5 g/cm3 para a segunda. A densidade aparente apresenta valores 

levemente superior para as águas das drenagens interiores. De forma contrária, o 

percentual de massa sólida é mais elevado nos sedimentos amostrados na orla de Barra 

do Furado (entre 75 e 83%) e mais baixo nos sedimentos do rio Iguaçu e do Canal das 

Flechas.  

6.1.7.2 Estudo de Dispersão de Efluentes – EDL 

O Estudo de Dispersão de Efluentes (EDL) foi conduzido para determinar a capacidade de 

autodepuração do corpo receptor (oceano Atlântico) do efluente tratado que é produzido 

na usina, dando subsídios para análise de possíveis impactos no ambiente marinho. O 

documento é apresentado no Anexo IV – Estudo de Dispersão de Efluentes (EDL). 

Além das características ambientais de macroescala, como clima, ondas, correntes 

oceânicas, regime de marés e descarga fluvial afluente, também foram considerados na 

modelagem matemática (executada em DELFT3D) o memorial descritivo do projeto de 

engenharia, o sistema de tratamento do efluente gerado e as características do corpo 

receptor, determinadas por meio de uma campanha de amostragem para análise da 

qualidade da água no ponto de lançamento. 

O estudo aponta que a interferência do efluente tratado na qualidade da água na zona 

costeira é mínima, dada a baixa vazão lançada, a similaridade em termos de concentração 

dos parâmetros entre o efluente tratado e o corpo receptor e o alto poder de depuração 

deste último. A modelagem demonstra que o efluente tratado é completamente diluído 

a uma distância máxima de 600 m do ponto de lançamento, quando se retorna à 

concentração do corpo receptor (background).  

No que concerne à profundidade, as maiores concentrações do efluente ocorreram até o 

limite vertical de 3 m, tanto em direção à superfície quanto ao leito de fundo, em relação 

ao ponto de lançamento. 
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A dispersão do efluente tratado tendeu a seguir a direção da corrente predominante, ou 

seja, para nordeste (em direção ao Farol de São Thomé), sendo a maior dispersão 

verificada na condição de maré de quadratura vazante. Exceção é feita aos Sólidos 

Suspensos Totais (SST), que apresentaram menor concentração junto à costa em condição 

de maré de quadratura e maior em condição de maré de sizígia. 

Os resultados demonstram não haver alteração sazonal para os cenários modelados, 

provavelmente em função dos padrões de correntes e ventos para a região de lançamento 

do efluente não apresentarem alterações significativas ao longo do ano. 

 

6.1.8 SISMICIDADE  

6.1.8.1 Metodologia 

A caracterização sismológica da área prevista para implantação do empreendimento foi 

realizada com base em dados secundários, obtidos em fontes oficiais e observatórios 

sismológicos. Para tanto, foram consultados: i) o banco de dados SISBRA, compilado pelo 

Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB); ii) Boletim Sísmico Brasileiro, 

organizado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), uma parceria entre Observatório 

Nacional, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, IAG-USP, UnB e Laboratório de 

Sismologia do Serviço Geológico do Brasil (CPRM); e iii) zoneamento de risco sísmico para 

o Brasil, disponibilizado pela United States Geological Survey (USGS, Serviço Geológico 

dos Estados Unidos).  

As consultas tomaram como base o recorte para as áreas de estudo do empreendimento, 

levando-se em consideração a disponibilidade de informações e amplitude de cobertura 

da rede sismográfica disponível. Complementarmente, foram correlacionados aspectos 

geológicos, geotectônicos e estruturais aos dados sismológicos compilados. 

6.1.8.2 Caracterização Sismológica Regional e das Áreas de Estudo 

A quase totalidade da atividade sísmica do planeta ocorre em limites de placas litosféricas, 

com terremotos interplacas. Embora menos frequentes, terremotos intraplaca também 

são registrados. Em geral, os tremores ocorridos no interior de placas tectônicas são rasos 

(até 40 km de profundidade), e apresentam intensidade baixa e magnitude entre baixa a 

moderada, quando comparados com os de bordo de placa (CPRM, 2014). 

Os maiores sismos em regiões continentais estáveis ocorrem, preferencialmente, em 

áreas onde atuaram processos geológicos relativamente recentes na crosta continental 

(Mesozoico ou Cenozoico), como, por exemplo, nas plataformas continentais ou em riftes 

intracontinentais abortados (D’AGRELLA FILHO, 2012). 

O Brasil, por estar situado no interior da placa tectônica da América do Sul, região 

continental considerada estável, apresenta atividade sísmica inferior àquela observada 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSCO  PÁG. 119 
 

nas bordas de placas. Além disso, a sismicidade observada no Brasil é menor do que em 

outras regiões intraplaca semelhantes. De modo geral, pode-se dizer que os sismos 

naturais que se verificam em território brasileiro são gerados por acomodação de antigas 

estruturas do embasamento, que constituem cicatrizes dos diversos processos tectônicos 

acontecidos ao longo do tempo geológico (UNB, 2015). 

Assumpção et al. (2014 apud NOBREGA & NOBREGA, 2016) apresentam mapa de 

sismicidade, a partir dos dados constantes do catálogo brasileiro, com magnitudes acima 

de 3,0 mb (magnitude de ondas de corpo) para um total aproximado de 800 eventos. O 

mapa, apresentado no Figura 83, aponta claramente a existência de áreas ativas e de 

grandes regiões quase completamente assísmicas. Observa-se a concentração de abalos 

sísmicos com maiores magnitude e intensidade na região nordeste e no Acre. A 

predominância de tremores nestas regiões, sobretudo no Nordeste, também é apontada 

por Assumpção & Neto (2000). 

 
Figura 83. Mapa de sismicidade do Brasil. Fonte: Assumpção et al. (2014 apud NOBREGA & 

NOBREGA, 2016). 

No Brasil, ocorrem a cada ano, em média, cerca de vinte sismos com magnitude maior que 

3,0, dois sismos com magnitude maior que 4,0 e um sismo com magnitude maior que 5,0. 

A cada cinco anos é registrado um índice de 0,02 sismos com magnitude maior que 6 

(ASSUMPÇÃO & NETO, 2000). 

Embora abalos com magnitude superior a 7,0 mb tenham sido registrados em solo 

brasileiro, alguns recentemente – a exemplo daquele sentido em 2015 no município de 

Feijó, no Acre –, o epicentro dos tremores foi remetido ao Chile, Peru, Argentina, Bolívia 

e até mesmo no Oceano Atlântico (NÓBREGA & NÓBREGA, 2016). 
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Atividades antrópicas também podem ser causadoras de abalos sísmicos. Neste caso, 

recebem a denominação de sismos induzidos, a exemplo daqueles provocados por 

detonações de rocha, extração de água e petróleo e induzidos por reservatórios. No Brasil 

há comprovação de 27 casos de Sismos Induzidos por Reservatórios (SIR), cuja maior 

magnitude registrada atingiu 4,2 mb MMI VI-VII (escala Mercalli Modificada), de acordo 

com compilação feita por Barros et al. (2016), com base em registros efetuados por 

diversos autores. 

A área prevista para implantação do empreendimento, no nordeste do Estado do Rio de 

Janeiro, está assentada sobre rochas metassedimentares eocretáceas do Rift Continental 

do Sudeste do Brasil (RICCOMINI et al., 2004), que, por sua vez, desenvolveu-se sobre 

rochas do Cinturão Ribeira (ALMEIDA et al.,1973 apud RICCOMINI, op. cit.).  

Riccomini et al. (2004) apontam atividade neotectônica durante a evolução tardia do Rift 

Continental do Sudeste do Brasil, relacionadas a evento compressivo entre o Pleistoceno 

tardio e o Holoceno, seguido de extensão e compressão holocênicos. São eventos, 

portanto, recentes, o que poderia implicar em alguma potencialidade para reativação de 

falhas e zonas rúpteis, elevando o risco de eventos sísmicos atuais. 

Todavia, os dados históricos reunidos no Boletim Sísmico Brasileiro, organizado pela Rede 

Sismográfica Brasileira (RSBR, 2017), indicam a estabilidade geotectônica da região que 

compreende as áreas de estudo. Os dados do boletim apontam apenas seis eventos 

sísmicos ocorridos em até 100 km do empreendimento, conforme Figura 84.  

O monitoramento sismológico conduzido pela USGS (2017), por meio de sua rede 

sismográfica global, apontou três abalos sísmicos ocorridos nas proximidades das áreas 

de estudo da UTE Barra do Furado, sendo um deles registrado a 3,8 km do limite norte da 

AEL. Todavia, nenhum dos sismos apresentou magnitude superior a 2,5 na Escala Richter. 

Não há registros de sismos induzidos em nenhuma das bases de dados consultados.  

Logo, conclui-se que, apesar dos registros neotectônicos trazidos pela literatura, os 

terrenos que abrigarão a UTE configuram áreas notadamente estáveis tectonicamente.  
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Figura 84. Eventos sísmicos ocorridos próximos às áreas de estudo do empreendimento, com 

magnitude expressa na Escala Richter.  

Fonte: Rede Sismográfica Brasileira (RSBR, 2017). 

A análise dos eventos sísmicos históricos e daqueles mais recentes aponta atividade 

sísmica de baixa magnitude na região do empreendimento (incluindo a abrangência 

costeira), que registrou seis tremores entre 1917 e 2010 com magnitudes variando entre 

3,6 e 4,8 (Escala Richter). O sismo de maior magnitude ocorreu na costa litorânea de 

Campos de Goytacazes, marcando 4,8 graus na Escala Richter, conforme dados da RSBR 

(2017). Destes, quatro tiveram epicentro na plataforma ou margem continental, sendo 

apenas dois na área intracratônica. 

A atividade sísmica de baixa magnitude e, sobretudo, intensidade, registada no norte 

fluminense implica que os sismos não são, em geral, sentidos pelas pessoas e animais, 
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sendo sua ocorrência detectada apenas pela rede sismográfica, não tendo potencial para 

interferir ou abalar estruturas civis. Considerando a baixa magnitude dos sismos 

registrados para a região, assim como a distância do sítio do empreendimento para os 

sismos de maior magnitude registrados, não são esperadas interferências sobre a planta 

decorrentes de eventuais atividades sísmicas, ainda que antropicamente induzidas.  

Cabe ressaltar a diferença entre magnitude e intensidade. A magnitude representa a 

grandeza que visa quantificar o tamanho de um sismo pela amplitude das ondas liberadas, 

depois de corrigidas pelo espelhamento geométrico. A magnitude, portanto, é uma 

grandeza quantificável objetivamente, e representada por diferentes escalas, a depender 

do tipo de onda propagada (ondas de corpo – mb, ondas de superfície – ms, magnitude 

regional – mr, entre outras). Normalmente, as escalas de magnitude são logarítmicas, de 

modo que seja possível comparar eventos sísmicos diferentes. A Escala Richter é a mais 

conhecida delas, e, em teoria, não possui limites inferior ou superior (D’AGRELLA FILHO, 

2012). 

Já a intensidade se refere à classificação dos efeitos que as ondas sísmicas provocam na 

superfície terrestre. Pode ser identificada por meio da observação de rachaduras em 

edificações, liquefação de solos, alterações na topografia, ruídos característicos dos 

tremores etc. Uma vez que a observação dos efeitos depende diretamente da acuidade 

do observador, tem-se que a intensidade é, em princípio, subjetiva. Diversas escalas se 

propõem a parametrizar a intensidade dos tremores, com base nos seus efeitos sobre a 

população, estruturas civis e modificações na superfície. Entre elas, destaca-se a Escala 

Modificada de Mercalli (MM), adequada para comportar o padrão das construções 

americanas (D’AGRELLA FILHO, 2012). 

Enquanto a magnitude pode ser registrada a partir de valores muito próximos a zero, cujos 

tremores são perceptíveis apenas aos sismógrafos, a intensidade só pode ser anotada a 

partir da manifestação em superfície dos efeitos da propagação das ondas sísmicas. Dessa 

forma, são raros os registros de intensidade para os eventos sísmicos ocorridos em 

território brasileiro, uma vez que estes são, majoritariamente, de baixa a muito baixa 

magnitude, não perceptíveis a seres humanos ou animais, tampouco refletidos em danos 

em edificações. Os observatórios sismológicos da UNB e do IAG-USP, que gerenciam as 

principais redes de monitoramento do país, não disponibilizam dados sobre intensidade 

dos eventos sísmicos registrados, apenas magnitude. 

Quanto aos sismos induzidos, embora na região haja registros de processos minerários 

para substâncias que, eventualmente, possam fazer uso de explosivos para detonação 

(SIGMINE, 2021 – vide diagnóstico de Geologia, item 6.1.3.7), ainda que distantes das áreas 

de estudo da UTE, estes eventos não têm, em geral, potencial para deflagrar sismos com 

magnitude ou intensidade mais altas, que possam oferecer risco de abalo ou 

comprometimento das estruturas do empreendimento. As estruturas lineares do 

empreendimento (dutos e linha de transmissão) também não seccionam reservatórios 
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hidrelétricos ou de abastecimento, que possam, eventualmente, oferecer qualquer tipo 

de risco sísmico induzido. 

Por fim, nota-se que a legislação brasileira não regulamenta a construção de projetos 

complexos de engenharia, como é o caso das usinas termelétricas e estruturas lineares de 

apoio, relativamente à ação de sismos. A única diretriz nessa esfera é proposta pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 15.421:2006 – Projetos 

de estruturas resistentes a sismos – Procedimento. 

Com base nos dados compilados, no histórico sísmico e no padrão sismotectônico 

regional, conclui-se que a probabilidade de ocorrência de sismos naturais com potencial 

para causar danos a estruturas e prejuízos econômicos na área de interesse é muito baixa. 

Tampouco são previstos sismos induzidos causados por atividades externas ao 

empreendimento, já que fontes dessa natureza não são observadas na região.  

6.1.9 RUÍDO AMBIENTE 

A identificação dos receptores potencialmente críticos (ou sensíveis) à perturbação 

sonora e das principais fontes emissoras de ruído nas áreas de estudo foi feita a partir do 

mapeamento de uso e ocupação do solo, executado no âmbito do Diagnóstico 

Socioeconômico, e interpretação visual de mosaico de imagens de satélite 

Landsat/Copernicus datadas de 2021 e disponibilizadas no Google Earth. Em etapa 

posterior, os potenciais receptores sensíveis e as fontes emissoras foram validados em 

campo, oportunidade em que foram obtidos registros fotográficos representativos do 

cenário acústico em que se inserem. 

Como receptores potencialmente críticos foi adotada a definição presente na Decisão de 

Diretoria nº 100/2009/P da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

adaptada ao escopo e tipologia do empreendimento foco do presente estudo. Entende-

se aqui, portanto, receptores potencialmente críticos como aqueles localizados em áreas 

residenciais habitadas lindeiras ao empreendimento, com ocupação regular e demais 

receptores representativos do impacto sonoro como hospitais, unidades básicas de saúde 

e unidades educacionais. 

Ao trazer a definição de ‘ocupação regular’, entende-se da norma que deverão ser 

consultados documentos oficiais sobre uso e ocupação do solo para definição dos tipos 

de áreas habitadas, a exemplo dos planos diretores e zoneamentos econômico-

ecológicos. Neste contexto, adotou-se como referência a Lei Complementar 016/2020, 

que institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do município de Campos dos 

Goytacazes, e a Lei Complementar 015/2020, que institui o Plano Diretor do Município de 

Campos dos Goytacazes. 
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Já para Quissamã, foi adotada como referencial a Lei 286/1994, que dispõe sobre o 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município, e a Lei Complementar 002/2006, 

que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Quissamã (em revisão). 

O levantamento de campo nas áreas de estudo ocorreu em novembro de 2021. As 

informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo 

georreferenciadas com uso de receptor GPS. 

A área de levantamento dos potenciais receptores sensíveis e fontes emissoras é focada 

nos arredores do sítio do empreendimento, onde os efeitos sonoros são sentidos mais 

intensamente, ou seja, nos limites da Área de Estudo Local, ainda que pontualmente parte 

desses efeitos possa ser sentida externamente a esses limites, na Área de Estudo 

Regional. Cabe destacar que este levantamento objetiva apontar representantes destas 

categorias, de modo a caracterizar o cenário acústico, sem, contudo, realizar inventário de 

receptores e/ou fontes. 

As campanhas para medição dos níveis de pressão sonora serão propostas no âmbito dos 

programas ambientais, devendo ser executadas em etapa imediatamente anterior ao 

início da instalação do empreendimento, de forma a respeitar a leitura do cenário acústico 

(cenário de background) no momento da instalação, que poderá dispor de novas fontes 

emissoras extrínsecas ao empreendimento à época. 

6.1.9.1 Identificação dos receptores sensíveis 

Considerando que os potenciais receptores sensíveis do ruído associado à instalação e 

operação da UTE correspondem às áreas residenciais habitadas e equipamentos sociais 

(escolas, hospitais etc.) com ocupação regular, foram identificados dois contextos de 

ocorrência, delimitados em função do uso predominante do solo e hábitos da população, 

a saber: 

i. Áreas urbanas e urbanizadas: núcleo de Ururaí, distrito de Tocos, comunidade de 

Barra do Furado e demais áreas urbanizadas e de expansão urbana das 

comunidades de Pau Grande, São Martinho e Coqueiros. Correspondem às ‘Áreas 

Urbanas’ da Lei Complementar 015/2020 (Campos dos Goytacazes); 

ii. Áreas rurais: todas as áreas não classificáveis como urbanas, incluindo os núcleos 

habitacionais rurais isolados nos limites da AEL/ERA, a exemplo do Terminal 

Pesqueiro. Registra pontualmente atividade industrial de grande porte, em função 

da presença da unidade da Petrobrás Estação Barra do Furado, além de abrigar 

gasodutos e linhas de transmissão. Corresponde à ‘Área Rural’ e ‘Áreas Especiais’ 

da Lei 286/1994 (Quissamã) e ‘Áreas de Desenvolvimento Rural Sustentável’ e 

‘Áreas com Potencial para Atividades Produtivas’ da Lei Complementar 015/2020 

(Campos dos Goytacazes). 
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Chama-se atenção à comunidade de Barra do Furado, que, embora seja classificada como 

área rural pela Lei 286/1994 do município de Quissamã, apresenta dinâmica e 

características de núcleo urbanizado, com faixa de edificação contínua e infraestrutura de 

comércio e serviços públicos. Sendo assim, para fins de classificação conforme a norma 

ABNT NBR 10.151:2000, a comunidade de Barra do Furado é considerada como ‘área 

urbana’. 

A sobreposição dos receptores sensíveis identificados às estruturas do empreendimento 

indica a predominância de ocupações regulares em contexto rural (i) para a planta 

industrial, dutos de captação e lançamento, gasoduto e linha de transmissão (com exceção 

do seu trecho final); e (ii) contexto urbano para o trecho final da linha de transmissão. 

O mapa exibido na Figura 85 espacializa alguns dos principais receptores sensíveis 

identificados, representativos dos seus contextos de ocorrência, sobrepostos às áreas de 

estudo do empreendimento. A figura também indica as principais fontes emissoras 

identificas, que são descritas no item 6.1.9.2. 
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Figura 85. Principais receptores sensíveis a ruído identificados nas áreas de estudo. 

É válido reforçar que os receptores sensíveis apontados não constituem a totalidade do 

universo de receptores críticos potencialmente afetados pelo empreendimento, tendo 

sido escolhidos de forma a representar os contextos em que ocorrem, a fim de balizar a 

classificação dos tipos de áreas habitadas no âmbito da norma ABNT NBR 10.151:2000. 

Sendo assim, levando-se em consideração os critérios definidos pela norma ABNT NBR 

10.151:2000 para a classificação dos tipos de áreas habitadas e os respectivos limites dos 

níveis de pressão sonora, tem-se que as áreas do empreendimento podem ser 

enquadradas em duas categorias previstas na norma, conforme exposto na Tabela 14: 

Área mista predominantemente residencial e Área de residências rurais. 
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Tabela 14. Classificação dos receptores sensíveis em relação aos tipos de áreas habitadas e 
respectivos limites de níveis de pressão sonora, conforme norma ABNT NBR 10.151:2000. 

Classificação diagnóstica 
Classificação de acordo com a ABNT NBR 

10.151:2000 

Contexto dos 

receptores 

sensíveis 

Uso e ocupação do solo 

conforme Planos Diretores 

Tipos de áreas 

habitadas 

Limites de níveis de 

pressão sonora por 

período (RLAeq/dB) 

Diurno Noturno 

i. Áreas 

urbanas e 

urbanizadas  

Áreas Urbanas (Lei 

Complementar 015/2020) 

Área mista 

predominantemente 

residencial 

55 dB 50 dB 

ii. Áreas rurais 

Área Rural e Áreas Especiais (Lei 

286/1994) e Áreas de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável’ e ‘Áreas com 

Potencial para Atividades 

Produtivas’ (Lei Complementar 

015/2020) 

Área de residências 

rurais 
40 dB 35 dB 

As imagens da Figura 86 a Figura 93 são representativas dos contextos dos receptores 

sensíveis identificados nas áreas de estudo. 

  
Figura 86. Receptores sensíveis em área 

urbana: Núcleo de Ururaí, Campos dos 
Goytacazes.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 87. Receptores sensíveis em área 
urbanizada: núcleo urbanizado de São 

Martinho, Campos dos Goytacazes.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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Figura 88. Receptores sensíveis em área com 

dinâmica urbana: comunidade de Barra do 
Furado. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 89. Receptores sensíveis em área com 
dinâmica urbana: comunidade de Barra do 

Furado. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

  
Figura 90. Receptores sensíveis em área rural: 
núcleo habitacional isolado na comunidade de 

Pau Grande.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 91. Receptores sensíveis em área rural: 
comunidade de Coqueiros.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

  
Figura 92. Receptores sensíveis em área rural: 
núcleos habitacionais às margens do canal do 

Rocha. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 93. Receptores sensíveis em área rural: 
núcleo habitacional isolado às margens da 

rodovia RJ-196.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 
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6.1.9.2 Identificação das fontes emissoras 

O reconhecimento das fontes emissoras instaladas objetiva identificar os principais 

responsáveis pela emissão de ruído previamente à instalação do empreendimento nas 

áreas de interesse, ou seja, das fontes emissoras que provavelmente comporão o cenário 

de background da futura UTE. Este levantamento é balizado pela posição dos potenciais 

receptores sensíveis da UTE, uma vez que são estes a compor o cenário de background do 

futuro empreendimento. 

As principais fontes emissoras presentes nas áreas de estudo estão associadas às 

atividades industriais, com destaque à unidade da Petrobras Estação Barra do Furado; 

agropecuária e pesqueira, esta última concentrada em Barra do Furado; trânsito de 

veículos leves e pesados nas rodovias estaduais e estradas vicinais não pavimentadas; 

trânsito de embarcações na orla de Barra do Furado e canais; operação das comportas 

hidráulicas nos canais; atividades comerciais e de serviço, como núcleos varejistas, oficinas 

mecânicas e borracharias, entre outras.  

Além destas, também se destacam como fontes emissoras os núcleos urbanos e 

urbanizados, responsáveis pela emissão de uma miríade de sons, tais como aqueles 

advindos do trânsito de veículos de passeio e veículos de transporte público, dos sinos de 

igreja e atividades ecumênicas, atividades escolares, atividades recreativas, música 

ambiente, ruído de fundo de conversas, entre outros. As atividades comerciais presentes 

nestes locais também se constituem como fontes emissoras importantes, sobretudo o uso 

de carros de som e anúncios em setores varejistas. 

A síntese das principais fontes emissoras de ruído em relação aos contextos de ocorrência 

dos receptores sensíveis é mostrada na Tabela 15.  
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Tabela 15. Síntese das principais fontes emissoras de ruído em relação aos receptores sensíveis e 
tipos de áreas habitadas. 

Contexto dos 

receptores sensíveis 

Tipos de áreas 

habitadas (ABNT 

NBR 10.151:2000) 

Principais fontes emissoras de ruído 

i. Áreas urbanas e 

urbanizadas 

Área mista 

predominantemente 

residencial 

• Sons do cotidiano de núcleos urbanos e urbanizados 
(atividades escolares, atividades recreativas, atividades 
ecumênicas, música ambiente, fogos de artifício) 
• Atividades comerciais (carros de som, anúncios em 
lojas) 
• Ruído de fundo de conversas e deslocamento de 
pessoas 

• Trânsito de veículos pesados e de transporte público 
urbano 
• Trânsito de veículos de passeio (carros e motos) 

• Trânsito de embarcações na orla (Barra do Furado) 
• Funcionamento do Terminal Pesqueiro de Barra do 
Furado 
• Rajadas de vento vindas da orla (Barra do Furado) 

• Vocalização de animais domésticos e sinantrópicos 
• Ruído de fundo da operação de unidades industriais 

• Oficinas mecânicas e borracharias 
• Funcionamento de geradores a óleo 

ii. Áreas rurais 
Área de residências 

rurais 

• Trânsito de veículos pesados (caminhões, veículos de 
manutenção de vias, maquinário agrícola, caminhões 
pipa etc.) 
• Operação de maquinário agrícola e de irrigação  

• Trânsito de veículos de passeio (carros e motos) 
• Funcionamento de geradores a óleo 

• Vocalização de animais domésticos, domesticados e 
silvestres 
• Atividades recreativas e comunitárias  

• Ruído do motor de pequenas aeronaves usadas para 
pulverização em áreas agrícolas 

É válido reforçar que as fontes emissoras elencadas na Tabela 15 não encerram todos os 

tipos de sons passíveis de incrementar os níveis de pressão sonora à época do diagnóstico, 

dado o universo sonoro complexo e diversificado da região, sendo estas fontes apontadas 

dentre os contribuintes mais relevantes para os níveis de ruído em relação aos receptores 

sensíveis identificados. 

As imagens da Figura 94 a Figura 97 são representativas das fontes emissoras 

identificadas nas áreas de estudo da UTE. 
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Figura 94. Fontes emissoras de ruído em área 
com dinâmica urbana: trânsito de veículos de 
passeio e de embarcações e sons do cotidiano 

da comunidade de Barra do Furado.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 95. Fontes emissoras de ruído em área 
urbana: trânsito de veículos leves e pesados, 
atividades ecumênicas e sons do cotidiano do 

núcleo de Ururaí.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

 

  
Figura 96. Fontes emissoras de ruído em área 
rural: trânsito de veículos leves e pesados na 

estrada dos Ceramistas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Figura 97. Fontes emissoras de ruído em área 
rural: operação das comportas no Canal das 

Flechas.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente (2021). 

Por fim, assinala-se que os receptores sensíveis e as fontes emissoras identificadas ao 

longo do diagnóstico são representativos de um universo sonoro bastante complexo e 

diversificado, compatível ao uso do solo predominantemente misto estabelecido para as 

áreas de estudo.  

Sendo assim, é válido reforçar que as fontes emissoras elencadas não encerram todos os 

tipos de sons passíveis de incrementar os níveis de pressão sonora à época do diagnóstico, 

sendo estas fontes apontadas dentre os principais contribuintes para os níveis de ruído 

ambiente atuais.  

Da mesma forma, tampouco os receptores sensíveis apontados constituem a totalidade 

do universo destes, sendo apontados dentre os principais como representantes dos 
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contextos em que ocorrem, a fim de balizar a classificação dos tipos de áreas no âmbito 

da ABNT NBR 10.151:2000. 

Ressalta-se que, apesar deste reconhecimento diagnóstico, o cenário de background 

deverá ser avaliado imediatamente antes da instalação do empreendimento, a fim de 

incluir eventuais novas fontes emissoras à época (vide capítulo de Programas Ambientais). 
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6.1.10 ANEXOS

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 5 do Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo:

Anexo I – Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA)

Anexo II – Laudos analíticos de qualidade da água

Anexo III – Laudos analíticos de qualidade dos sedimentos

Anexo IV – Estudo de Dispersão de Efluentes (EDL)
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6.2 DIAGNÓSTICO DE FAUNA 

6.2.1 INTRODUÇÃO 

O conceito de megadiversidade tem sido aplicado ao Brasil por abrigar uma das maiores 

riquezas em termo de espécies de fauna em função de seu vasto território, e da ocorrência 

de diferentes biomas e paisagens. Apesar de toda esta riqueza, atualmente muitas 

espécies são catalogadas com algum grau de ameaça de extinção em listas oficiais, seja a 

nível internacional (IUCN, 2021), nacional (MMA, 2014; ICMBIO, 2018) ou a nível estadual 

(SEMA, 1998; BERGALLO et al., 2000). Fatores como a interferência antrópica e a retirada 

completa ou fragmentação de áreas originais são apontados como as principais causas 

para essa ameaça, agravando-se próximo a áreas urbanas (ROCHA et al., 2003). 

Toda essa exuberância é contrastada, entretanto, com um elevado grau de degradação 

ambiental e descaracterização de paisagens naturais (MYERS et al., 2000). Dentre os 

biomas brasileiros reconhecidos, a Mata Atlântica está no cerne das questões ambientais 

envolvendo o uso da terra para atividades com finalidade industrial, comercial e 

residencial, restando atualmente cerca de 15% de seu território original no estado do Rio 

de Janeiro (ROCHA et al., 2003). Originalmente, este bioma correspondia a uma faixa 

estreita ao longo da costa leste brasileira, estendendo-se do estado do Rio Grande do 

Norte ao estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 1,1 milhões de km² e abrangendo 

cerca de 20% do território nacional, incluindo partes da Argentina e Paraguai 

apresentando uma gama de formações vegetacionais distintas como manguezais, 

florestas ombrófilas, estacionais e restingas (MITTERMEIER et al. 1999; VELOSO et al., 

1991; MEYER et al., 2000). 

Em função de particularidades edáficas, relevo acidentado e elevada heterogeneidade de 

ambientes, as formações de Mata Atlântica que cobrem o estado do Rio de Janeiro 

atualmente são responsáveis por uma fauna cuja composição é da ordem de 20% de 

espécies consideradas endêmicas deste estado (ROCHA et al., 2004; HADDAD et al., 2013) 

com constantes novas adendas à listagem. Estudos que lidem com composição de 

espécies sugerem que o estado do Rio de Janeiro é uma área bem estudada e ainda 

apresenta remanescentes florestais em bom estado de conservação e com relativo grau 

de conectividade apresentando espécies endêmicas, bioindicadoras e raras (e.g. SILVA et 

al., 2008; SALLES et al., 2009; MARTINS et al., 2014). Entretanto, em ambientes litorâneos 

como restingas, manguezais e matas de terras baixas ainda existe uma lacuna em 

conhecimentos básicos para se traçar panoramas mais complexos sobre sua diversidade, 

distribuição e conservação de espécies (e.g. VAN SLUYS et al., 2004; SILVA et al., 2008; 

MARTINS et al., 2012; PONTES et al., 2013; MARTINS et al., 2014; PONTES et al., 2015). 

A fauna destas formações enfrenta como maior ameaça a descaracterização da paisagem 

natural (ROCHA et al., 2004; LIMA et al., 2013). A drenagem de áreas alagadas e a remoção 

da vegetação atuam como principais fatores na extinção local de espécies fazendo com 

que apenas aquelas mais plásticas continuem a existir no ambiente. Isso se dá em função 
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principalmente do crescimento desordenado da população e pela demanda de áreas para 

construção imobiliária, atividades agrícolas e pecuaristas (VAN SLUYS et al., 2004). Assim, 

estudos que abordem aspectos básicos como composição são prioritários para a 

estruturação de um panorama que contemplem futuros planos de manejo e conservação 

da fauna local, especialmente os de longa duração (ROCHA et al., 2004; SILVANO & 

SEGALLA, 2005; SILVEIRA et al., 2010). 

Neste contexto, para o estado do Rio de Janeiro, ganham destaque os remanescentes de 

vegetação nativa costeira ainda existentes na porção norte do Estado. Nesta região, há 

importantes unidades de conservação (UC) de uso restrito, tais como o Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba, Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) e outras UCs 

classificadas como de uso sustentável, como as áreas de proteção ambiental (APAs), como 

a APA Lagamar, por exemplo. Estes remanescentes e os que compõem o seu entorno 

atualmente sofrem forte pressão em razão da expansão urbana e industrial alavancada 

pelas atividades associadas ao setor de óleo e gás (BENEDITTO et al., 2001). Este 

crescimento, nas últimas décadas, tem demandado investimentos em infraestrutura, 

especialmente no tocante à geração e transmissão de energia com vistas de atender a 

demanda energética das plantas industriais. 

Neste contexto, o projeto básico da UTE Barra do Furado que visa promover os subsídios 

necessários para a continuidade do crescimento econômico da região, está sendo 

estudado como uma alternativa para geração térmica confiável ao sistema, contribuindo 

para a redução dos riscos de déficit de eletricidade no submercado Sudeste/Centro-

Oeste. O empreendimento encontra-se em licenciamento ambiental ordinário no 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) por meio do 

processo: 02001.012671/2021-71.  

A partir da emissão da Abio nº 111/2021, em atendimento à legislação ambiental na esfera 

federal, conduziu-se o presente diagnóstico da fauna como ferramenta fundamental para 

a compreensão e futura elaboração de medidas de conservação das espécies no bojo do 

licenciamento ambiental da UTE Barra do Furado. De forma geral, este relatório objetiva 

apresentar os resultados obtidos para os grupo-alvo de fauna terrestre e aquática 

estudados em consonância com o termo de referência, plano de trabalho e Abio 

expedidas, contextualizando o status atual das populações locais de forma a municiar as 

avaliações de impactos, subsequentes no processo de licenciamento que objetiva atestar 

a viabilidade do empreendimento e obtenção da Licença Prévia. 

6.2.2 OBJETIVOS 

6.2.2.1 Objetivo Geral 

Realizar o diagnóstico da fauna, contemplando a caracterização da composição, riqueza e 

estado de conservação dos grupos estudados, para subsidiar o diagnóstico ambiental e 
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avaliação de impactos na área de Estudo da UTE Barra do Furado, com uso de dados 

primários e secundários. 

6.2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Elaborar lista atualizada com base em dados primários e secundários das espécies dos 

grupos-alvo presentes na Área Estudo Local do empreendimento; 

b) Levantar a riqueza, abundância e diversidade das espécies dos grupos-alvo nas áreas 

amostrais definidas ao longo Área de Estudo Local do empreendimento e compará-las, 

quando possível;  

c) Investigar a ocorrência de espécies que apresentam importância para a conservação, 

àquelas ameaçadas, as de importância econômica e cinegética, bioindicadoras, as 

potencialmente invasoras ou de risco epidemiológico;  

d) Subsidiar a elaboração de estratégias para mitigação dos impactos potenciais 

identificados. 
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6.2.3 METODOLOGIA 

6.2.3.1 Levantamento de Dados Secundários  

A região norte do estado do Rio de Janeiro apresenta intensa degradação ambiental 

iniciada ainda no período colonial. Nos séculos seguintes, as atividades pecuaristas e 

agrícolas modificaram a paisagem fazendo com que extensos blocos florestais de várzea 

e encosta dessem lugar a áreas cultiváveis e pastos para gado. Em décadas mais recentes, 

com o incremento de meios de acesso à região por meio da inauguração de linhas férreas 

e rodovias, além do advento da descoberta de reservas petrolíferas em seu litoral, as 

atividades agropecuárias deram lugar ao crescimento urbano, fragmentando ainda mais a 

paisagem natural remanescente (AGUIAR, 2015). A classificação de Uso do Solo da área de 

inserção da UTE Barra do Furado é majoritariamente composta por Áreas Antrópicas 

(INEA, 2018). Dessa forma, existem poucos fragmentos representativos de áreas naturais 

que sobejaram aos avanços da região (ROCHA et al., 2004; FUSINATTO, 2007; AGUIAR, 

2015).  

A fauna destes remanescentes e de outras áreas destinadas à implantação de estruturas 

passíveis de licenciamento ambiental incrementaram significativamente o conhecimento 

da fauna da região (e.g. ROCHA et al., 2004; VAN SLUYS et al., 2004; FUSINATTO, 2007; 

ALMEIDA-GOMES et al., 2008; 2010). Os estudos conduzidos na região corroboram a ideia 

de que a região de inserção do empreendimento não mais abrigue uma fauna semelhante 

ao seu estado original em razão de degradação de origem antrópica por meio da remoção 

da vegetação nativa e sua conversão em pastagens, em sua maioria. A paisagem do norte 

fluminense se apresenta por meio de paisagens degradadas sendo composta 

principalmente por espécies tolerantes e altamente plásticas com relação ao uso do 

hábitat, conforme diagnosticado por séries recentes de campanhas de fauna conduzidas 

no escopo de licenciamentos ambientais com a aplicação de diferentes metodologias e 

esforço amostral (e.g. GNA/ARCADIS, 2020; AÇU PETRÓLEO/MOTT, 2020; 

ZOPONE/ECOLOGY BRASIL, 2020; CARMO et al., 2019; MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL, 

2019; GPE/ECOLOGY BRASIL, 2019; NEOENERGIA/JGP, 2019; GNA/CONTROL, 2019; 

NATURAL ENERGIA/ ECOLOGUS, 2018; IPF, 2018; GNA/CPEA, 2017). Os estudos 

existentes na literatura científica para a região norte fluminense sugerem ainda que não 

há fragmentos significativos em sua porção litorânea fora de unidades de conservação, 

fazendo com que a região abrigue uma riqueza mediana da fauna de vertebrados 

terrestres em remanescentes ainda com qualidade ambiental (ROCHA et al., 2004; VAN 

SLUYS et al., 2004; FUSINATTO, 2007; ALMEIDA-GOMES et al., 2008; 2010).  

Assim, com ênfase na Área de Estudo Regional do meio biótico (AER), definida conforme 

apresentado no Capítulo 5 deste Estudo de Impacto Ambiental, porém não limitada a ela, 

visando subsidiar o diagnóstico da fauna de potencial ocorrência para a AER foram 

compilados os dados de 44 estudos técnicos e científicos (Anexo I). Apesar de 

apresentarem abrangência geográfica extensa, os centróides das localidades estudadas 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 5 
 

nos trabalhos consultados são apresentados no Anexo I de maneira a situá-los em relação 

às estruturas dos empreendimentos. Os critérios utilizados para a seleção desses estudos, 

são descritos abaixo:  

• Serem representativos das Áreas de Estudo Regional (AER) e Local (AEL), descritas 

mais abaixo, e permitirem análises a partir de extrapolação sazonal; 

• Terem sido coletados há menos de cinco anos (com exceções justificadas);  

• Presença de lista de espécies com integridade de conteúdo; 

• Serem de domínio público e submetidos ao escrutínio de entes públicos vinculados 

ao processo de licenciamento ambiental;  

• Para fins de comparação entre conjuntos de dados diferentes, os métodos de 

coleta e processamento das amostras devem ser equivalentes. 

Tendo em vista a dinâmica que a região está submetida de constante modificação da 

paisagem com o avanço antrópico, os critérios acima elencados fornecem um retrato mais 

fidedigno no atual status das comunidades que, somado a abrangência geográfica 

inclusiva, fornecem um panorama mais conciso sobre a composição local da fauna. 

Os estudos, que em sua maioria foram conduzidos no escopo de licenciamentos ordinários 

de EIA/RIMA (GNA/ARCADIS, 2020; AÇU PETRÓLEO/MOTT, 2020; ZOPONE/ECOLOGY 

BRASIL, 2020; CARMO et al., 2019; MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL, 2019; GPE/ECOLOGY 

BRASIL, 2019; NEOENERGIA/JGP, 2019; GNA/CONTROL, 2019; NATURAL ENERGIA/ 

ECOLOGUS, 2018; IPF, 2018; GNA/CPEA, 2017), avaliaram as comunidades em uma 

perspectiva sazonal de campanhas, permitindo o registro de táxons migrantes ou sazonais 

no ambiente por razões comportamentais (GNA/MOTT, 2020; TEPOR/OITI, 2017).  

Em complemento, de maneira a captar registros históricos de espécies que por algum viés 

de amostragem não foram registradas nos estudos de diagnóstico consultados, estudos 

acadêmicos conduzidos em áreas mais conservadas ou em uma perspectiva histórica, ou 

seja, mais antigos, conduzidos no entorno do empreendimento foram consultados (e.g. 

GOMES et al., 2016; TAVARES et al., 2015; TAVARES & SICILIANO, 2014; INEA, 2014; 

TAVARES et al., 2013; IPF, 2012; SANTOS & ALVES, 2011; TEIXEIRA et al., 2005 PRIMO & 

BIZERRIL, 2001). Desta maneira, o levantamento de dados secundários abrangeu tanto 

uma escala temporal quanto espacial de maneira satisfatória a região de inserção da UTE 

Barra do Furado. Os resultados e lista de espécies de potencial ocorrência para a região 

encontram-se no Anexo II. 

Cabe ressaltar que, em função da peculiaridade de cada estudo e especificidade no uso do 

ambiente pela fauna, foram consideradas apenas espécies com distribuição geográfica 

esperada para a região e que cujos hábitos condissessem com os ambientes observados 

na área de estudo. Espécies cuja identidade taxonômica não fora confirmada nos estudos 

puderam ser desconsideradas para a listagem (e.g. espécies assinaladas como cf., aff., gr. 

ou sp.). A tabela abaixo apresenta a lista de dados secundários levantados, com um 
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resumo das principais informações referentes a cada estudo, tais como, localização, 

coordenada geográfica, esforço amostral e riqueza encontrados. 

6.2.3.2 Levantamento de Dados Primários 

6.2.3.2.1 Área de Estudo Regional e Local  

A Área de Estudo Local (AEL), onde pretende-se instalar a UTE, situa-se entre os 

municípios de Campo dos Goytacazes e abrange a porção litorânea de Quissamã, no 

estado do Rio de Janeiro. Para a sua definição considerou-se as bases ottocodificadas da 

Bacia do Atlântico Sul-Sudeste com escala de 1:25.000, disponibilizada no geoportal do 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ) afetadas pelos componentes da UTE Barra do 

Furado. Abrangendo, portanto, contextos fitofisionômicos, geográficos e climáticos 

semelhantes. Do ponto de vista regional, para a Área de Estudo Regional (AER), definiu-

se ottobacias de igual nível hierárquico em contato com as ottobacias afetadas e 

apontadas na AEL, abrangendo, assim, um contexto regional mais amplo.  

Para a porção marítima costeira afetada pelo emissário e captação de água definiu-se a 

Área de Estudo Local Costeira (AEL-C), em um senso mais inclusivo, onde foram 

conduzidas amostragens de campo. Para isto, considerou-se um raio de 2 km criando um 

buffer no entorno destas estruturas que avançam em direção ao oceano. Em um contexto 

mais amplo, de maneira semelhante para a porção continental, foi estabelecido uma Área 

de Estudo Regional Costeira (AER-C). Para a sua definição foi considerada a sobreposição 

completa com a Área Prioritária para Conservação e Biodiversidade (APCB ZCM-93) de 

prioridade extremamente alta para a conservação) terrestre e em direção ao mar até a 

profundidade de 10 metros, tendo em vista a sua importância na garantia de áreas para 

desova de tartarugas-marinhas e trânsito de cetáceos em estação reprodutiva. 

Com base nos critérios acima informados as áreas de estudo regional e local definidas são 

apresentadas abaixo no Mapa 1. 
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Mapa 1. Áreas de Estudo Regional e Local definidos para o Meio Biótico (Fauna) 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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A planta industrial situa-se no município de Campos dos Goytacazes, próximo à divisa com 

município de Quissamã. Atualmente, em razão do avanço antrópico sobre estas áreas 

naturais, no local encontra-se uma matriz de caráter homogêneo sendo urbana próxima 

ao litoral e agropastoril nas planícies interioranas.  

Já a região de inserção dos dutos de captação e lançamento de efluentes é conhecida 

como Barra do Furado. Assim como as demais porções litorâneas do norte do Estado, 

possui origem pleistocênica, formada por planícies litorâneas de característica arenosa 

com vegetações pioneiras típicas de Mata Atlântica como restingas, matas de terras 

baixas e manguezais (CARVALHO-E-SILVA et al., 2000). Rios e canais locais recebem forte 

aporte de material orgânico proveniente de esgotamento residencial, desaguando nas 

águas marinhas. As informações podem ser visualizadas na classificação do Uso e 

Ocupação do Solo apresentada no Mapa 2.  
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Mapa 2. Classificação do Uso e Ocupação do Solo 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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A hidrografia da região é composta por áreas brejosas, dadas as características edáficas 

da região com canais naturais e artificiais que desembocam no oceano. O clima da região, 

de acordo com a classificação de Köppen é do tipo Aw. Ou seja, possui um clima tropical 

de savana com estação mais seca associada ao inverno, apresentando pouca distinção 

entre as estações do ano, não sendo marcada as suas transições. Os períodos chuvosos 

podem contar com estiagens prolongadas entre janeiro e fevereiro (veranico) e eventos 

de chuvas pontuais podem ser observados ao longo da estação considerada seca (NIMER, 

1989). Os meses de maior pluviosidade e temperatura são entre outubro e março, 

acumulando 910 mm³ com média de 151 mm³ e temperaturas que oscilam entre 24 e 26ºC. 

Nos meses de abril a setembro há ligeira redução destes índices, com pluviosidade média 

acumulada de 401 mm³ e temperaturas variando entre 21 e 24ºC (IBGE, 2012).  

O principal acesso na região é feito por meio da rodovia RJ 196, adjacente em um trecho 

ao terreno pretendido para a instalação. A localização geral do empreendimento pode ser 

visualizada na Figura 1. 
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Figura 1. Localização do empreendimento UTE Barra do Furado e seus componentes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.2.3.2.1.1 Áreas de Amostragem Fauna Terrestre 

Em um contexto geral a região de inserção da UTE Barra do Furado e estruturas associadas 

apresentou pouca qualidade ambiental e estágios sucessionais iniciais a partir de 

observações realizadas in loco. Para detalhamento, vide descrição individual dos pontos 

amostrais. Originalmente a região se caracterizava por uma extensa baixada composta 

por regiões temporariamente alagadas com vegetação herbácea e arbustiva que eram 

importantes áreas para pouso e nidificação da avifauna, em especial a migratória. No 

litoral, campos de restingas halófilas-reptantes recobriam as porções mais próximas à 

faixa de areia que, gradativamente, mesclando com áreas alagadas, davam lugar a uma 

floresta de porte arbóreo com solo firme (VELLOSO et al., 1991; ROCHA et al., 2003; 

ALMEIDA-GOMES et al., 2010).  

Atualmente, dada a intensa exploração agropastorial da região norte do Estado, a 

paisagem mescla pastagens artificiais de capim-braquiária e capim-colonião, 

homogeneizando os ambientes outrora disponíveis para uma rica fauna. Há intensa 

presença de espécies da flora exóticas e ornamentais. Os principais remanescentes ainda 

em condição semelhante ao original encontram-se atualmente na faixa costeira, 

associadas as formações halófilas-psamófilas-reptantes de restingas. 

Os pontos amostrais foram distribuídos nas áreas de estudo de maneira a cobrir a região 

de maneira mais abrangente no contexto geográfico e paisagístico, direcionando as 

amostragens para as áreas potencialmente mais conservadas. Esta estratégia visou avaliar 

a diversidade beta, cobrindo uma maior área e expondo os métodos a microambientes 

distintos e a diferentes assembleias faunísticas buscando um diagnóstico mais amplo e 

fidedigno. 

Abaixo, os pontos amostrais serão descritos resumidamente com relação às suas 

características e geolocalizados na Tabela 1. Além disso, o Mapa 3 apresenta a localização 

geral dos pontos amostrais. 
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Mapa 3. Localização dos Pontos Amostrais de Fauna Terrestre 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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Ponto Amostral FT01 Localizado dentro da Área do terreno onde pretende-se implantar 

a UTE, em área alvo de plantio de compensação ambiental. Remanescente de floresta 

estacional semidecidual em estágio inicial de regeneração. Elementos arbóreos formando 

dossel aberto, sem sinúsias, atingindo altura entre 3 e 7 m. No entorno há presença de 

pasto para gado com gramíneas exóticas e, dada as fortes chuvas no período da 

amostragem, poças temporárias com vegetação herbácea e arbustiva no entorno, 

principalmente juncos, taboas e pteridófitas (Figura 2). 

  

  

Figura 2. Vista geral do ponto FT01 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

 

Ponto Amostral FT02: Localizado dentro da área do terreno onde pretende-se implantar 

a UTE, próximo às margens do canal das Flechas. Pequeno talhão de mata composta 

basicamente por cactáceas de porte arborescente, amplamente utilizadas na região como 

cerca viva na divisão de fazendas e algumas aroeiras (Schinus terebinthifolia). No entorno 

observou-se pastagem utilizada por gado e alguns açudes utilizados para dessedentação, 

recobertos com macrófitas aquáticas com vegetação marginal escassa dada a manutenção 

do pasto (Figura 3). 
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Figura 3. Vista geral do ponto FT02 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT03: Ponto localizado adjacente aos locais onde pretende-se implantar 

os dutos de captação e lançamento de efluentes. Planície temporariamente alagada após 

o primeiro cordão de dunas. Alterada e descaracterizada pela presença de residências no 

entorno e espécies exóticas à flora local. Apresentou nas porções onde há acúmulo de 

água de maneira mais significativa, juncos, taboas e outras espécies de hábito paludícola. 

A única porção sombreada foi composta por um talhão de cactáceas arborescentes e a 

matriz era composta por gramíneas braquiárias destinadas ao gado (Figura 4). 
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Figura 4. Vista geral do ponto FT03 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Ponto Amostral FT04: Ponto localizado adjacente em alguns metros aos locais onde 

pretende-se implantar os dutos de captação e lançamento de efluentes. Restinga halófila-

psamófila-reptante próxima à costa. Vegetação de porte herbáceo ou arbustivo rara ou 

ausente. Alta intensidade solar e iluminação. Predominância de ipomeias e outras 

espécies adaptadas ao solo arenoso e intensa ação eólica/marítima. Não foram 

observados corpos de água doce na área (Figura 5). 
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Figura 5. Vista geral do ponto FT04 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT05: Ponto próximo à rodovia RJ 196, situado em área adjacente à 

localização da Linha de Transmissão e duto. Porção de mata secundária em estágio inicial 

de regeneração situada às margens do canal das Flechas. Apresentou formações arbóreos 

com dossel aberto, composta por elementos de 4 a 6 m de altura. Cactáceas de porte 

arborescente também foram observadas. O sub-bosque foi composto por gramíneas 

originárias da pastagem e recrutamento de espécies pioneiras como leucenas (Leucaena 

spp.) e nativas como aroeiras (Schinus terebinthifolia). As áreas mais baixas foram 

compostas por pasto sujo, com espécies nativas mescladas e locais parcialmente alagados 

com macrófitas aquáticas (Figura 6). 
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Figura 6. Vista geral do ponto FT05 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT06: Ponto situado mais ao Norte, distante cerca de 2 km do ponto de 

partida das estruturas da Linha de Transmissão e Duto. Pastagem composta por 

gramíneas exóticas como capim-colonião, capim-gordura braquiária. Na ocasião das 

atividades do campo foram encontrados alagados onde, nas porções não manejadas do 

pasto, ocorriam pteridófitas, juncos e taboas como vegetação marginal. Não foram 

observados adensamentos de porte arbóreo (Figura 7). 
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Figura 7. Vista geral do ponto FT06 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT07: Ponto distante a cerca de 700 m do local pretendido para a 

implantação dos dutos de captação e lançamento de efluentes. Restinga halófila-

psamófila-reptante próxima à costa. Vegetação de porte herbáceo ou arbustivo rara ou 

ausente. Alta intensidade solar e iluminação. Predominância de ipomeias e outras 

espécies adaptadas ao solo arenoso e intensa ação eólica/marítima. Apenas um local com 

acúmulo de água foi observado com vegetação arbustiva e herbácea no entorno imediato 

(Figura 8). 
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Figura 8. Vista geral do ponto FT07 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT08: Ponto no entorno imediato do terreno pretendido para a 

implantação da UTE Barra do Furado, distante cerca de 100 m da saída dos dutos de 

captação de água e lançamento de efluentes. O ponto FT08 configurou-se como uma 

planície baixa, alagada como área de escape do canal, próximo à eclusa, composta 

basicamente por gramíneas nativas e exóticas. Alguns elementos arbóreos isolados foram 

observados nas porções emersas, especialmente próximo à rodovia que cruza o canal 

(Figura 9). 
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Figura 9. Vista geral do ponto FT08 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT09: Ponto inserido na diretriz para o Duto e a Linha de Transmissão 

em sua porção mais ao Sul, anterior à chegada na área pretendida para a UTE Barra do 

Furado. Campos antrópicos utilizados para pastagem que, no momento das amostragens, 

encontravam-se parcialmente submersos pelas fortes chuvas. Pteridófitas de porte 

arbustivo (Acrostichum danaeifolium), taboas (Typha spp.) e diferentes formas de 

gramíneas dominaram a paisagem. Não se observou na região porção de terra emersa com 

cobertura de porte florestal (Figura 10). 
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Figura 10. Vista geral do ponto FT09 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Ponto Amostral FT10: Ponto situado a cerca de 1,5 km do terreno pretendido para a 

implantação da UTE Barra do Furado. Primeiro cordão de dunas e brejos após a costa. 

Composto por restinga halófila-psamófila-reptante com presença de ipomeias. De porte 

arbustivo são observadas algumas cactáceas, melastomatáceas e clúsias. Nas porções 

mais alagadas observa-se vegetação de manguezal seca e algodoeiros-da-praia. A porção 

herbácea é composta por vegetação paludosa de junco e taboas. No ponto há descarte de 

restos de peixes e crustáceos, lixo doméstico e entulhos, além de remoção de vegetação. 

Há intensa concentração de aves e outros carniceiros, atraídas pelos restos de animais 

(Figura 11). 
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Figura 11. Vista geral do ponto FT10 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

A Tabela 1 apresenta o resumo da localização geográfica e a fitofisionomia identificada 

em cada ponto amostral realizado no levantamento da fauna terrestre. 

  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 24 
 

Tabela 1. Localização geográfica e fitofisionomia das unidades amostrais no levantamento da fauna 
terrestre para a área de estudo da UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Ponto 
Grupo 

amostrado 
Fuso Latitude Longitude Vegetação 

FT01 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 277934.00 m E 7555160.00 m S 

Vegetação paludosa 

alterada 

FT02 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 278133.00 m E 7556184.00 m S 

Vegetação sob influência 

fluviomarinha secundária 

FT03 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 278103.00 m E 7554383.00 m S Vegetação paludosa 

FT04 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 278240.00 m E 7553988.00 m S Restinga herbácea-arbustiva 

FT05 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 277083.00 m E 7556830.00 m S Vegetação paludosa 

FT06 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 256229.00 m E 7582759.00 m S 

Floresta Ombrófila Terras 

Baixas Alterada 

FT07 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 277885.00 m E 7553700.00 m S Restinga herbácea-arbustiva 

FT08 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 278624.00 m E 7555167.00 m S 

Vegetação sob influência 

fluviomarinha secundária 

FT09 

(AEL) 
Fauna Terrestre 24K 276325.00 m E 7558143.00 m S 

Floresta Ombrófila Terras 

Baixas Alterada 

FT10 

(AER) 
Fauna Terrestre 24K 279848.00 m E 7555562.00 m S Restinga herbácea-arbustiva 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.2.3.2.1.2 Áreas de Amostragem Fauna Aquática 

A região de inserção do empreendimento em tela originalmente era recoberta por áreas 

de baixada alagadas sazonalmente em razão dos ciclos hidrológicos. Canais e rios 

associados à bacia do rio Macaé originalmente meandravam por extensas áreas até 

desembocar no oceano formando lagoas e lagunas ao longo da paisagem. 

Atualmente, no entanto, em razão de planos de programas de drenagem destas áreas, 

especialmente na década de 60 e 70, foram implementadas redes de canais retilíneos que 

rebaixam o lençol freático e emergem terras originalmente alagadas. No cenário atual, no 

contexto regional, destacam-se como principais canais o canal das Flechas e o canal 

localmente conhecido como Espinheiro. Este último desemboca no canal das Flechas 

antes deste desembocar no oceano. O canal das Flechas, por sua vez, conecta a porção da 

Lagoa Feia com o oceano. Eclusas são observadas ao longo da extensão de ambos os 

canais com intuito de regular o fluxo de vazão, evitando redução de nível em trechos a 

montante.  

O fluxo e correnteza dos canais varia de acordo com o trecho e o fluxo liberado das 

eclusas. Em suas porções marginais há intenso acúmulo de macrófitas aquáticas formando 
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ilhas que periodicamente quando o arrasto sobrepõe a força de ancoragem das plantas, 

são carreadas para a foz. 

Abaixo, os pontos amostrais serão descritos resumidamente com relação às suas 

características e geolocalizados na Tabela 2, já o Mapa 4 apresenta a localização geral dos 

pontos amostrais.  

Optou-se por aproximar os pontos dos locais de coleta de sedimento e água afim de 

correlacionar os resultados obtidos com os parâmetros avaliados, obtendo assim, uma 

caracterização da fauna aquática contextualizada com o estado atual dos ambientes. 

Ainda, cabe destaque que, como adicional aos métodos aplicados, foram executadas 

buscas em poças temporárias e permanentes continentais, ambientes favoráveis à 

ocorrência de espécies de peixes rivulídeos, com vistas de registrar oportunamente 

indivíduos que porventura ocorressem na região. 
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Mapa 4. Localização dos Pontos Amostrais de Fauna Aquática 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022
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Ponto Amostral FA01: Ponto distante cerca de 100 m do local de travessia para a Linha 

de Transmissão e Duto. Calha principal do Canal das Flechas, com largura em torno de 70 

m e profundidade ultrapassando os 3 m nas partes mais profundas. Correnteza moderada 

a rápida. Leito predominantemente lodoso e água pouco turva. Vegetação marginal com 

pequenas faixas de mata ciliar com predomínio de campo de atividade pecuária, 

habitações e prédios industriais abandonados. Presença de grande quantidade de 

macrófitas, eventualmente formando densos agregados nas margens (Figura 12). 

  

Figura 12. Vista geral do ponto FA01 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  
Ponto Amostral FA02: Local mais próximo ao terreno pretendido para a UTE Barra do 

Furado, distante aproximadamente 100 m. Calha principal do Canal das Flechas a jusante 

das comportas. Por estar abaixo das comportas, o local é influenciado pela entrada de 

água salgada durante a maré alta e apresenta correnteza forte a moderada. A vegetação 

marginal é constituída por uma estreita faixa de arbustos característicos de região de 

mangue. Água moderadamente turva, com grande quantidade de macrófitas sendo 

arrastadas em direção à foz do canal por conta da abertura das comportas. Leito composto 

por lodo e areia (Figura 13). 

  

Figura 13. Vista geral do ponto FA02 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Ponto Amostral FA03: Ponto situado em um raio de aproximadamente 2 km do local 

pretendido para a instalação das estruturas da UTE Barra do Furado, bem como dos 

pontos de captação de água e lançamento de efluentes pelos dutos. Calha principal do 

Canal das Flechas, próximo à sua desembocadura com o mar. O local é influenciado pela 

entrada de água salgada durante a maré. Largura aproximada de 160 metros e leito 

arenoso. Ambas as margens são altamente antropizadas. Margem esquerda composta por 

campo de atividade agropecuária, sem mata ciliar. Margem direita composta por diversas 

construções residenciais, comerciais (frigoríficos de pesca), com cais e atracadouros para 

os diversos barcos pesqueiros da comunidade local (Figura 14). 

  

Figura 14. Vista geral do ponto FA03 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Ponto Amostral FA04: Ponto situado nas imediações diretas do ponto previsto para 

captação de água e lançamento de efluentes originários da UTE Barra do Furado. Mar 

costeiro com aproximadamente 10 m de profundidade distante da porção costeira 

aproximadamente 500 m. Na ocasião da coleta a água a água estava turva e o mar com 

ondas em razão da recente ressaca que atingiu o litoral (Figura 15). 

  
Figura 15. Vista geral do ponto FA04 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  
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Ponto Amostral FA05: Ponto inserido no rio Iguaçu, imediatamente a jusante do local do 

empreendimento, cerca de 300 m, conhecido como rio Iguaçu. Água levemente turva, 

fundo lodoso com grande quantidade de matéria orgânica oriunda das macrófitas e 

plantas aquáticas. Margem esquerda composta por campo de atividade agropecuária com 

áreas de brejo. Margem direita predominantemente composta por densos aglomerados 

de taboa. Largura de aproximadamente 22 metros e profundidade média de 2 m. 

Correnteza parada a moderada, variando conforma a abertura ou fechamento das 

comportas presentes na desembocadura do canal (Figura 16). 

  
Figura 16. Vista geral do ponto FA05 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  
Ponto Amostral MQ01: Ponto situado em um raio de aproximadamente 2 km do local 

pretendido para a instalação das estruturas da UTE Barra do Furado, bem como dos 

pontos de captação de água e lançamento de efluentes pelos dutos. Ponto de praia, de 

sedimento grosso, com pouca declividade, vegetação rasteira e pouco hidrodinamismo. 

Ponto próximo a foz do canal das Flechas. Número alto de visitação de turistas e 

moradores e poluição luminosa intensa oriunda de construções residenciais e comerciais 

da orla (Figura 17). 

  
Figura 17. Vista geral do ponto MQ01 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  
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Ponto Amostral MQ02: Ponto distante cerca de 500 m da saída dos dutos de captação de 

água e lançamento de efluentes. Ponto de praia, de sedimento grosso, com pouca 

declividade, vegetação rasteira e pouco hidrodinamismo. Por ser afastada do núcleo 

urbano, possui baixa visitação de turistas e moradores assim como reduzida poluição 

luminosa de origem de residências no entorno (Figura 18). 

 
Figura 18. Vista geral do ponto MQ02 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

  
Ponto Amostral MQ03: Ponto distante cerca de 500 m da saída dos dutos de captação de 

água e lançamento de efluentes. Ponto de praia, de sedimento grosso, com pouca 

declividade, vegetação rasteira e pouco hidrodinamismo. Por ser afastada do núcleo 

urbano, possui baixa visitação de turistas e moradores assim como reduzida poluição 

luminosa de origem de residências no entorno (Figura 19). 
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Figura 19. Vista geral do ponto MQ03 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
 

Ponto Amostral MQ04: Ponto distante cerca de 2 km da saída dos dutos de captação de 

água e lançamento de efluentes. Ponto de praia, de sedimento grosso, com pouca 

declividade, vegetação rasteira e pouco hidrodinamismo. Por ser afastada do núcleo 

urbano, possui baixa visitação de turistas e moradores assim como reduzida poluição 

luminosa de origem de residências no entorno (Figura 20). 

 
Figura 20. Vista geral do ponto MQ04 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Ponto Amostral MQ05: Ponto situado nas imediações diretas do ponto previsto para 

captação de água e lançamento de efluentes originários da UTE Barra do Furado. Mar 

costeiro com aproximadamente 10 m em seu ponto central de profundidade distante da 

porção costeira aproximadamente 500 m. Para a amostragem visual de quelônios e 

cetáceos utilizou-se um buffer em consonância com a AER definida como 2,5 km a partir 

do término dos dutos paralelo a costa e mar adentro (Figura 21). 

  
Figura 21. Vista geral do ponto MQ05. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  
 

A Tabela 2 apresenta o resumo da localização geográfica e a caracterização de cada ponto 

amostral realizado no levantamento da fauna aquática. 

Tabela 2. Localização geográfica e caracterização das unidades amostrais no levantamento da fauna 
aquática para a área de estudo da UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Ponto Grupo amostrado Fuso Latitude Longitude Caracterização 

FA1 

(AER) 

Ictiofauna 

macroinvertebrados 

bentônicos e 

zooplâncton 

24k 275139.00 m E 7558588.00 m S 

Canal das Flechas com 

influência fluviomarinha. 

Próximo ao P1QA/P1QS 

FA2 

(AER) 

Ictiofauna 

macroinvertebrados 

bentônicos e 

zooplâncton 

24k 280131.00 m E 7554799.00 m S 

Canal das Flechas com 

influência fluviomarinha. 

Próximo ao P2QA/P2QS 

FA3 

(AER) 

Ictiofauna 

macroinvertebrados 

bentônicos e 

zooplâncton 

24k 280131.00 m E 7554799.00 m S 

Canal das Flechas com 

influência fluviomarinha. 

Próximo ao P3QA/P3QS 

FA4a 

(AEL-C) 

macroinvertebrados 

bentônicos e 

zooplâncton 

24k 278566.00 m E 7552984.00 m S 

Mar costeiro. Próximo ao 

P6QA/P6QS e 

P7QA/P7QS 

FA4b Ictiofauna 24k 7555221.00 m S 277401.00 m E 

Rio Iguaçu com influência 

fluviomarinha. Próximo 

ao P4QA/P4QS 
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FA5 

(AEL) 

Ictiofauna 

macroinvertebrados 

bentônicos e 

zooplâncton 

24k 278078.00 m E 7554622.00 m S 

Rio Iguaçu com influência 

fluviomarinha. Próximo 

ao P5QA/P5QS 

MQ1 

(AER-C) 

Cetáceos e 

quelônios 
24k 279941.00 m E 7554876.00 m S Marinho (observação) 

MQ2 

(AER-C) 

Cetáceos e 

quelônios 
24k 278874.00 m E 7554213.00 m S Marinho (observação) 

MQ3 

(AER-C) 

Cetáceos e 

quelônios 
24k 277753.00 m E 7553526.00 m S Marinho (observação) 

MQ4 

(AER-C) 

Cetáceos e 

quelônios 
24k 276541.00 m E 7552856.00 m S Marinho (observação) 

MQ5 

(AEL-C) 

Cetáceos e 

quelônios 
24k 278842.00 m E 7552767.00 m S Marinho (embarcado) 

IC1 

(AEL) 

Ictiofauna 

(Rivulidae) 
24k 278994.26 m E 7555397.09 m S 

Poça temporária 

continental 

IC2 

(AEL) 

Ictiofauna 

(Rivulidae) 
24k 278589.25 m E 7554525.98 m S 

Poça temporária 

continental 

IC3 

(AEL) 

Ictiofauna 

(Rivulidae) 
24k 277279.17 m E 7556331.49 m S 

Poça temporária 

continental 

IC4 

(AEL) 

Ictiofauna 

(Rivulidae) 
24k 278047.73 m E 7555237.27 m S 

Poça temporária 

continental 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.2.3.2.2 Coleta de Dados 

O componente sazonal, para a fauna, é bastante marcado, especialmente em áreas 

temperadas ou, em zonas tropicais e subtropicais, em áreas sujeitas ao estresse hídrico 

(POUGH, 2008). No Brasil, estes ciclos sazonais marcados são representados por áreas 

sujeitas ao estresse hídrico distribuídas pelos biomas Caatinga, Cerrado e Pampas, em 

algumas de suas fitofisionomias. Ambientes florestais como Mata Atlântica e Amazônia 

produzem climas mais amenos e constantes ao longo do ano, sem uma estação 

verdadeiramente seca ou fria. 

Para a região de locação do empreendimento, inserido totalmente na Mata Atlântica, 

como mencionado, a tipologia climática de acordo com a classificação de Köppen é Aw, ou 

seja, clima tropical que possui um inverno mais seco e ligeiramente frio que o verão, mais 

quente e chuvoso. Este clima influencia diretamente na disponibilidade de recursos 

disponíveis no ambiente. Esta sazonalidade, além de demandas fisiológicas como 

termorregulação, por exemplo, produzem uma maior ou menor atividade nas espécies de 

fauna local, modelada por estes recursos. Naturalmente, em períodos de maior escassez 

de recursos alimentares e menores temperaturas (estação seca) mamíferos, répteis, 

anfíbios e aves, principalmente, tendem a reduzir as atividades de maneira a conservar 

energia para a próxima estação mais favorável nestes aspectos, normalmente coincidente 

com a estação reprodutiva (CANELAS & BERTOLUCI, 2007; WELLS, 2007; POUGH, 2008).  
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Com uma atividade reduzida, estes animais se expõem menos em busca de recursos 

(alimentares e reprodutivos) sendo menos detectados pelos métodos visuais de procura 

ativa ou registro passivo por meio de armadilhas, amplamente empregados em estudos 

de diagnóstico de fauna (HEYER et al., 1994; CECHIN & MARTINS, 2000; MALDONADO et 

al., 2005; PAGLIA et al., 2012). Desta forma, apesar de estarem presentes no ambiente, a 

limitação dos métodos impede o seu registro, fazendo com que estudos conduzidos ao 

longo de estações chuvosas e mais quentes registrem índices ecológicos 

proporcionalmente maiores do que aqueles conduzidos em estações mais secas e frias 

(VAN SLUYS et al., 2004; SILVA et al., 2008; MARTINS et al., 2012; PONTES et al., 2013; 

MARTINS et al., 2014; PONTES et al., 2015), causado, principalmente, por um viés amostral 

e não obrigatoriamente uma sazonalidade intrínseca. 

A amostragem foi realizada, portanto, no período de maior probabilidade de registro da 

fauna sujeita à sazonalidade, entre 22 e 30 de novembro de 2021, conforme normal 

climatológica (Figura 22). Este período favorece o encontro da maior parte das espécies a 

serem estudadas da fauna terrestre. Para anfíbios, representa o início das chuvas, que 

promovem o enchimento dos corpos hídricos (recurso amplamente utilizado pelas 

espécies locais) além de ser um gatilho fisiológico importante para o início das atividades 

(WELLS, 2007). Para os répteis, há importante associação com o aumento da temperatura 

e a gradativa retomada de atividades para forrageio e reprodução a partir de uma 

termorregulação mais eficiente (ZUG et al., 2001). Para aves e mamíferos significa a 

retomada de floradas e frutificação de uma série de espécies de plantas que servem como 

alimento para espécies deste grupo que reduziram suas atividades em função da escassez 

no período que antecedia. Ademais, figura-se também o início das temporadas de 

acasalamento/reprodução (SICK, 1997; REIS et al., 2012). 

Para ictiofauna, plâncton e bentos não há grande significância na sazonalidade, uma vez 

que outros fatores tais como maré e aporte de chuvas sobre os canais e rios da região, 

exercem maior influência na disponibilidade de recursos e, portanto, no sucesso de coleta 

de dados.  
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Figura 22. Normais climatológicas de temperatura e pluviosidade obtidas para a região da 
Barra do Furado, Quissamã RJ. Média histórica entre 1990 e 2012 

Fonte: Climate-Data Org, 2021. 

 
 

6.2.3.2.2.1 Fauna terrestre 

6.2.3.2.2.1.1 Mastofauna 

Com o intuito de abarcar o registro de espécies tanto do grupo de pequenos mamíferos 

quanto de mamíferos de médio e grande porte foram utilizadas três diferentes e 

complementares metodologias que são descritas a seguir: 

Busca ativa: A busca ativa se deu de forma assistemática nos 10 pontos de amostragem, 

sendo percorridos locais onde houvesse maior possibilidade de serem encontrados 

vestígios como, pegadas, fezes e outros sinais indiretos. Assim, foi percorrido, por 

exemplo, áreas próximas a riachos e terrenos alagadiços. Quando os indivíduos ou 

vestígios foram encontrados, as seguintes informações foram levantadas: espécie, 

número de indivíduos e a hora da observação, no caso das visualizações diretas ou das 

identificações por vocalização (Figura 23).  

A execução do método foi limitada a quatro horas por unidade amostral, sendo conduzido 

no período matutino, entre 9:00 h e 11:00 h e no período crepuscular/noturno, entre 18:00 

h e 22:00 h. Cada ponto amostral foi amostrado uma vez no período noturno e no período 

diurno por dois observadores, evitando sobreposição geográfica, totalizando 6 

horas*homem por dia de campo e 60 horas*homem durante a campanha (6h*10 dias). 
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Figura 23. Amostragem por busca ativa 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
  

Armadilhas de contenção viva (live traps): Para amostragem de pequenos mamíferos 

não-voadores (indivíduos de até 3 Kg), foram instaladas estações de captura. In loco, cinco 

dos 10 pontos previstos (FT1, FT2, FT4, FT5 e FT10) para a amostragem foram 

selecionados seguindo critérios de cobertura vegetal e conservação de ambientes para a 

implantação de armadilhas deste tipo. Em cada ponto selecionado, ao longo de um 

transecto linear, foram alocadas armadilhas de captura viva, do tipo Sherman e do tipo 

Tomahawk, distantes 10 m uma da outra. Visando maximizar a captura tanto de espécies 

de hábito terrestre quanto espécies de hábito arborícola, as armadilhas do tipo Tomahawk 

foram preferencialmente dispostas no chão, enquanto as armadilhas do tipo Sherman 

foram preferencialmente instaladas no sub-bosque a aproximadamente 1,5 m do chão, 

sempre que possível (Figura 24). As armadilhas foram iscadas com uma mistura de banana, 

aveia, paçoca e bacon tendo sido verificadas pela manhã para a reposição da isca e triagem 

dos indivíduos capturados.  

Para minimizar o estresse causado pela captura e minimizar os efeitos da exposição à luz 

solar e altas temperaturas diurnas, as armadilhas foram vistoriadas nas primeiras horas da 

manhã. Desta forma, o esforço amostral empreendido foi de 400 armadilhas/noite (10 

armadilhas * 5 pontos * 8 dias). 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO            DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 37 
 

  

  
Figura 24. Amostragem por livetraps 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
  

Armadilhas fotográficas (camera traps): Para a amostragem de mamíferos de médio e 

grande porte, além da busca ativa, também foram instaladas armadilhas fotográficas. As 

armadilhas são do modelo digital Bushnell No-glow que disparam a partir da sensibilização 

dos sensores de movimento e infravermelho. In loco, cinco dos 10 pontos previstos foram 

selecionados (FT1, FT2, FT4, FT5 e FT10), seguindo critérios de cobertura vegetal e 

conservação de ambientes para a implantação de armadilhas deste tipo. As armadilhas 

foram instaladas a aproximadamente 1,5 m do chão, próximo a locais onde houvesse 

indícios de passagem de animais (pegadas, fezes e/ou rastros). Na área de foco da câmera 

foi disposta uma isca composta por banana, bacon, sardinha, milho e sal grosso, com o 

objetivo de atrair espécies com diversos hábitos alimentares. As armadilhas 

permaneceram ativas por um período de oito dias ininterruptos. Desta forma, o esforço 

amostral empreendido foi de 200 armadilhas fotográficas/noite (5 armadilhas 

fotográficas * 5 pontos * 8 dias). 

Todos os indivíduos capturados foram identificados e medidas como peso, comprimento 

da cauda, comprimento do corpo, sexo, condição reprodutiva e dentição (somente para as 
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espécies da ordem Didelphimorphia) foram tomadas. Logo após a triagem os indivíduos 

foram soltos nos seus respectivos locais de captura. 

6.2.3.2.2.1.2 Avifauna 

Para as observações em campo foi utilizado um binóculo Zeiss 10X42 especialmente 

recomendado para estudos ornitológicos. Foram feitos registros diretos, identificando as 

aves em nível específico por observação ou por meio do reconhecimento de suas 

vocalizações, responsável por mais de 90% dos contatos ornitológicos em trabalhos de 

campo (SICK, 1997). Quando necessário, foram realizadas documentações sonoras com o 

auxílio de um gravador digital (Marantz PMD661MII) e um microfone unidirecional 

(Senheisser ME67), para posterior identificação ou confirmação de espécies. As 

fotografias foram tomadas com auxílio de uma câmera Canon 7D acoplada a uma lente 

300mm F2.8, de uso recorrente em trabalhos de campo (Figura 25). 

Censo por Transecto de Varredura: Este método tem como objetivo aumentar a 

possibilidade de registro de espécies distintas, uma vez que cobre uma área maior em um 

menor esforço de campo. Por este motivo foi associado às Listas de Mackinnon 

(MACKINNON & PHILLIPS, 1993), que envolvem o agrupamento de todas as espécies 

detectadas durante os trabalhos de campo em listas consecutivas compostas pelo mesmo 

número de espécies. Seguindo esta lógica, cada nova espécie encontrada é registrada 

consecutivamente até se atingir um número pré-determinado de espécies (e.g. 10 

espécies), quando então se inicia uma nova lista e repete-se todo o processo (HERZOG et 

al., 2002; RIBON, 2010). Dessa forma, cada lista é composta por um número igual de 

diferentes espécies, entretanto, listas diferentes podem conter as mesmas espécies, 

desde que não sejam os mesmos indivíduos. No estudo em questão, foram utilizadas listas 

de 10 espécies, conforme recomendado por Herzog et al. (2002) e Ribon (2010). 

O método das listas de espécies é especialmente recomendado para o inventário de 

comunidades de aves tropicais, sobretudo em áreas pouco conhecidas e quando se 

pretende obter uma maior relação custo-benefício entre o tempo gasto no campo e a 

quantidade e expressividade dos dados coletados (HERZOG et al., 2002; RIBON, 2010). 

Pontos de Escuta: Este método consiste no registro de todas as espécies de aves 

observadas e/ou ouvidas, assim como o número de contatos de cada espécie, durante um 

período predeterminado. Por ponto amostral foram executados até 20 pontos de escuta, 

totalizando 200 pontos amostrais (20 pontos*10 pontos amostrais). 
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Figura 25. Amostragem por Censo de Varredura e Pontos de Escuta. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

  

6.2.3.2.2.1.3 Herpetofauna 

O inventário da herpetofauna foi realizado utilizando três métodos quantitativos: busca 

ativa, zoofonia e encontros ocasionais. Apenas o método de busca ativa apresenta esforço 

amostral padronizado, enquanto os outros dois métodos foram realizados apenas em 

situações pontuais, quando os animais foram avistados ou ouvidos fora dos horários das 

buscas ativas. 

Busca Ativa Limitada por Tempo: o método consistiu em procurar ativamente, por meio 

de inspeção visual, anfíbios e répteis em atividade ou em repouso em microhabitats 

disponíveis na região de estudo (i.e. troncos caídos, fendas de rochas, folhiço, estrato 

arbustivo, arbóreo e bromeliáceas) (CRUMP & SCOTT, 1994) (Figura 26). Após avistado, 

cada animal foi identificado ao menor nível taxonômico possível e registrado através de 

fotografias. A execução do método foi limitada a quatro horas por ponto amostral por 

período, sendo conduzido no período matutino, entre 7:00 h e 11:00 h e no período 

crepuscular/noturno, entre 18:00 h e 22:00 h. Sempre que possível, cada ponto amostral 

foi amostrado uma vez no período noturno ou no período diurno por dois observadores, 

evitando sobreposição geográfica, totalizando 8 horas*homem por dia de campo e 80 

horas*homem durante a campanha (8h*10 dias). 
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Figura 26. Amostragem por Busca Ativa Limitada por Tempo 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

  
Zoofonia: de forma concomitante e complementar ao método anteriormente descrito, 

registros auditivos de anfíbios anuros realizados ao longo da busca ativa foram 

contabilizados quando os indivíduos emissores não foram localizados (ZIMMERMAN, 

1994). 

Encontros ocasionais: registros de animais deslocando-se em estradas e acessos vicinais 

foram contabilizados durante os deslocamentos entre os pontos amostrais. Os registros 

foram realizados dentro das regiões de amostragem e entorno imediato (i.e. cerca de 1 

km das áreas onde os pontos se distribuíram). 

De forma não padronizada, o registro ocasional de espécies foi outro método empregado, 

a fim de maximizar o encontro de novas espécies e compor uma lista local de espécies 

mais próxima da real. Este método não foi contabilizado para análises estatísticas, sendo 

considerado apenas na esfera qualitativa. 

 

6.2.3.2.2.2 Fauna Aquática 

6.2.3.2.2.2.1 Plâncton 

As amostras foram coletadas em um arrasto vertical por meio de filtração, utilizando-se 

rede de plâncton com malha de 68 µm. A amostragem consistiu em arrasto vertical pela 

zona eufótica correspondente ao ponto. 

As análises foram realizadas com auxílio de um microscópio binocular Nikon Eclipse E-200 

com aumento de 100X e 400X.Contagem e identificação com microscópio óptico em 

câmaras fechadas de Sedgewick-Rafter para amostras muito densas e câmaras abertas 

para grupos de organismos de maior tamanho e que apresentaram densidade reduzida 

(Figura 27) com uma área de fundo de 1.000 mm2 e capacidade volumétrica de 1,0 mL. A 

identificação taxonômica foi baseada em bibliografia específica (DUSSART; DEFAYE, 1995; 
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ELMOOR-LOUREIRO, 1997; KOSTE, 1978; SEGERS, 2008; STREBLE; KRAUTER, 1987; 

VOIGT; KOSTE, 1978).  

 
Figura 27. Triagem de material com microscópio binocular Nikon Eclipse E-200 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021  
 

6.2.3.2.2.2.2 Macroinvertebrados Bentônicos 

Para a amostra da comunidade de macroinvertebrados bentônicos foram aplicados dois 

métodos distintos a depender das condições do ambiente de coleta. Aplicou-se o uso de 

um amostrador tipo “draga”, de área amostral de 0,0408 m² (Figura 28). Com este método, 

para cada ponto amostral, foram coletados três “dragadas”, totalizando uma área de 

amostragem de 0,1224 m². Em complemento, foi utilizado um amostrador Kajak com 

“core” de acrílico. Neste caso foram coletadas cinco amostras em cada ponto amostral. A 

área total do core é 0,018 m², e no total foram coletados 0,09 m². 

As amostras de sedimento foram conservadas em álcool a 96% e posteriormente 

passaram por um processo de lavagem com água corrente, utilizando peneiras de 1,0 mm 

e 0,5 mm de abertura de malha. O material retido nas peneiras foi triado em bandejas 

transiluminadas a olho nu, a fim de separar os organismos bentônicos do sedimento.  

Os organismos encontrados foram identificados quanto ao menor nível taxonômico 

possível, utilizando microscópio estereoscópico da marca OLYMPUS (Série SZ) e de acordo 

com as chaves de identificação de Mugnai et al. 2010 e Hamada et al. 2018 (Figura 28).  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO            DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 42 
 

 
Figura 28. Equipe de especialistas nas fases de coleta e triagem da comunidade bentônica. (a e b) 

Equipamento utilizado para coleta de macroinvertebrados bentônicos (coletor); (b) Coleta de 
bentos; (c e d) Metodologia de lavagem e triagem da comunidade bentônica 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

  

6.2.3.2.2.2.3 Ictiofauna 

O levantamento de dados primários consistiu num conjunto de buscas ativas e por meio 

de redes de espera, a seguir detalhadas. 

Buscas ativas: foram realizadas com o uso de uma rede de arrasto (picaré), com 2 m de 

comprimento e 1,2 m de altura, adaptado com cabos laterais e reforço de correntes na 

borda inferior. Esse petrecho é utilizado para capturar espécies de pequeno tamanho 

(barrigudinhos, cascudinhos, peixes-caximbo) e juvenis das espécies de maior porte 

(Figura 29). As coletas foram realizadas nos mais variados hábitats, como ambientes de 

corredeiras, remansos rasos, poças e margens. O esforço amostral realizado foi de 20 

horas/homem (10 pontos*02 horas). Adicionalmente, este método foi conduzido em 

poças temporárias continentais com o uso de peneiras de maneira a buscar registro de 

espécimes de Rivulidae empregando-se esforço amostral condizente com o corpo hídrico 

estudado. 
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Redes de espera: em porções de maior profundidade e baixa correnteza, foram utilizadas 

redes de espera de 10 m de comprimento, 1,5 m de altura e malhas de 20; 30; 40; 50 mm 

entre nós opostos. As redes permaneceram armadas por um período de 12 horas, entre o 

fim da tarde e início da manhã do dia seguinte. Com essa metodologia, é possível capturar 

peixes de tamanho maior e que normalmente ocorrem em áreas mais profundas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Petrechos usados nas coletas de ictiofauna 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 
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Avaliação de pesca: Uma etapa complementar do inventário de peixes da região do 

empreendimento foi conhecer os peixes marinhos de interesse pesqueiro. O 

levantamento foi realizado via consulta dos boletins de pesca da Fundação Instituto de 

Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ). Foram consultados os boletins disponíveis no 

site da Fundação, entre os anos de 2011 e 2020. A maioria dos boletins contempla o 

monitoramento das descargas de pescado em cidades entre Paraty e Cabo Frio. No 

entanto, a publicação em publicação de 2017 são apresentados dados de produção 

pesqueira da região Norte Fluminense, incluindo a Praia do Farol de São Thomé, município 

de Campos dos Goytacazes. 

Para cada exemplar capturado, foram tomados os seguintes dados: identificação 

taxonômica até a menor categoria possível, comprimento total (CT), comprimento padrão 

(CP), ambos em centímetros, e peso corporal (PC) em gramas. Os peixes capturados que 

ainda estavam vivos e em boas condições, foram soltos no local de amostragem após 

serem identificados e mensurados. Os peixes capturados que não sobreviveram aos 

procedimentos de captura e manuseio foram separados em sacos plásticos, etiquetados 

de acordo com o método de coleta e local de captura e armazenados em recipientes 

contendo solução de formol a 10%. Após sua fixação, foram transferidos para solução de 

álcool etílico a 70% e encaminhados para a Coleção de Peixes do Museu Nacional-UFRJ, 

onde serão tombados como material testemunho. 

6.2.3.2.2.2.4 Mamíferos Marinhos 

Os dados primários foram obtidos a partir de inventário realizado com métodos 

sistematizados, quantitativos e qualitativos (REIS et al., 2014) (Figura 30). O método 

quantitativo empregado foi a observação tanto em terra quanto embarcado. Foram 

considerados ainda os registros obtidos em entrevistas e os registros ocasionais, que 

correspondem aos registros obtidos na AER e AEL, porém, fora do período de amostragem 

sistematizada. O método qualitativo empregado consiste na listagem de todas as espécies 

registradas pelos métodos sistematizados e não sistematizados. Todos os registros 

produzidos durante o estudo foram georreferenciados com dispositivo GPS. 

Observação em pontos fixos: a busca ativa por registros diretos (registro de animais) e 

indiretos (registros de carcaças na praia) foi realizada a partir da praia arenosa. Durante 

as buscas, o observador buscou observar mamíferos tanto na praia quanto no oceano, 

além de buscar registros indiretos como carcaças (REIS et al., 2014). Quando na praia, 

foram percorridas transecções ao paralelas ao litoral que variaram entre 1 a 3 km ao longo 

do tempo de execução do método. Quando embarcado, no entorno da área pretendida 

para a o lançamento de efluentes e captação de água, a embarcação circulou dentro do 

horário previsto por um raio de 2,5 km aproximadamente, variando de acordo com o 

contorno do litoral. O observador utilizou binóculos e câmera fotográfica para observar e 
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registrar as espécies. Este método foi realizado durante 64 horas na campanha (08 horas 

* 08 dias). 

Observação embarcado: de maneira semelhante ao método anterior, munido de 

binóculos e máquinas fotográficas, os técnicos avaliaram no período diurno as águas 

litorâneas com intuito de registrar mamíferos marinhos (golfinhos, baleias, toninhas). A 

observação foi auxiliada por uma embarcação que se deslocou nas águas mais próximas 

ao litoral, facilitando o avistamento dos animais. Este método foi conduzido por 8 h na 

campanha (08 horas * 01 dia). 

Entrevistas: as entrevistas foram realizadas com moradores da região, de forma não 

sistematizada e semiestruturada. Durante as entrevistas os cidadãos foram questionados 

sobre quais espécies de mamíferos marinhos já tinham observado na região. As 

entrevistas foram conduzidas de maneira a não induzir respostas dos entrevistados com 

suporte de guias ilustrados com as espécies locais. 

  
Figura 30. Amostragem por Observação em Ponto Fixo e Entrevistas 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

  

6.2.3.2.2.2.5 Quelônios Marinhos 

Os dados primários foram obtidos a partir de inventário realizado com métodos 

sistematizados, quantitativos e qualitativos (REIS et al., 2014) (Figura 31). O método 

quantitativo empregado foi a observação em terra e embarcado. Foram considerados 

ainda os registros obtidos em entrevistas e os registros ocasionais, que correspondem aos 

registros obtidos na área de estudo, porém, fora do período de amostragem 

sistematizada. O método qualitativo empregado consiste na listagem de todas as espécies 

registradas pelos métodos sistematizados e não sistematizados. Todos os registros 

produzidos durante o estudo foram georreferenciados com dispositivo GPS. 

Observação em pontos fixos: a busca ativa por registros diretos (registro de animais) e 

indiretos (registros de carcaças na praia) foi realizada a partir da praia arenosa. Durante 

as buscas, o observador buscou observar quelônios tanto na praia quanto no oceano, além 
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de buscar registros indiretos como carcaças / cascos (REIS et al., 2014). Quando na praia, 

foram percorridas transecções ao paralelas ao litoral que variaram entre 1 a 3 km ao longo 

do tempo de execução do método. Quando embarcado, no entorno da área pretendida 

para a o lançamento de efluentes e captação de água, a embarcação circulou dentro do 

horário previsto por um raio de 2,5 km aproximadamente, variando de acordo com o 

contorno do litoral. O observador utilizou binóculos e câmera fotográfica para observar e 

registrar as espécies. Este método foi realizado durante 64 horas na campanha (08 horas 

* 08 dias). 

Observação embarcado: de maneira semelhante ao método anterior, munido de 

binóculos e máquinas fotográficas, os técnicos avaliaram no período diurno as águas 

litorâneas com intuito de registrar quelônios marinhos. A observação foi auxiliada por uma 

embarcação que se deslocou nas águas mais próximas ao litoral, facilitando o avistamento 

dos animais. Este método foi conduzido entre por 8 h na campanha (08 horas * 01 dia). 

Entrevistas: as entrevistas foram realizadas com moradores da região, de forma não 

sistematizada. Durante as entrevistas os cidadãos foram questionados sobre quais 

espécies de quelônios marinhos já tinham observado na região. As entrevistas foram 

conduzidas de maneira a não induzir respostas dos entrevistados. 

  
Figura 31. Amostragem por Observação em Ponto Fixo e Entrevistas. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.2.3.2.3 Análise de Dados 

Os resultados obtidos foram agrupados por unidade amostral e, em seguida por área de 

amostragem para gerar estimativas de abundância, riqueza, diversidade, equitabilidade e 

dominância, que foram utilizados para a comparação entre as áreas de estudo. Cabe 

ressaltar que os indivíduos que não foram identificados a uma unidade taxonômica 

satisfatória e distinguível das demais, em função de fuga e/ou dificuldade de visualização 

em meio à vegetação, não tiveram seus registros contabilizados para as análises 

supracitadas.  
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A abundância foi contabilizada após cada animal ter sido avistado ou capturado, 

permitindo a identificação ao menor nível taxonômico possível. A partir destes valores foi 

criada uma matriz de abundância de espécies. Os valores para cada espécie em cada trecho 

ou área de amostragem foram tratados como somatório por método de coleta de forma 

absoluta (indivíduos/área de amostragem) ou relativa (indivíduo/hora-homem). 

A abundância relativa da iciotifauna foi determinada através da captura por unidade de 

esforço (CPUE), definida como o somatório (CPUEn) da biomassa (CPUEb em gramas) de 

peixes em 80,5 m² das redes empregadas em cada ponto por 14 horas, através da fórmula: 

CPUEb = B / E x 100 

 

Onde: CPUEb = captura em biomassa por unidade de esforço; n = tamanhos de malha 

empregados (15, 20, 30, 40, 50 mm); B = biomassa dos peixes capturados para um 

determinado tamanho de malha; E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha 

(área de rede empregada) durante o tempo de exposição. 

Para a abundância relativa total (AR%) de peixes, foi considerado a proporção do número 

total de exemplares capturados, considerando os métodos de busca ativa (picaré) e 

passiva (redes de espera). 

Para avaliar de forma cumulativa a eficiência da metodologia empregada, foi construída 

uma curva de rarefação a partir de 1.000 aleatorizações de uma matriz de abundância de 

espécies (KREBS, 1999), considerando o somatório de dados obtidos por meio de métodos 

padronizados. A riqueza foi estimada através da extrapolação das curvas, utilizando o 

índice jackknife1 como estimador, também com 1.000 aleatorizações da matriz de 

abundância acumulada, baseando-se em um intervalo de confiança de 95%. Esta análise 

foi conduzida no programa EstimateS 9 (COLWELL et al., 2012). 

Para as amostras de zooplâncton a obtenção da densidade (ind.m3), calculou-se o volume 

filtrado. Considerando o movimento de arrasto vertical como uma amostragem cilíndrica, 

utilizou-se fórmula geométrica de volume do cilindro: 

V= π × r^2 × h 

 

Onde: V = volume do cilindro (volume filtrado); r = raio da abertura da rede de plâncton; h 

= profundidade do arrasto vertical; 

Para o cálculo da diversidade para cada região amostral, a partir de uma matriz de 

abundância de espécies, empregou-se o índice de Shannon-Wiener (H’), com o auxílio do 

programa DivEs 3.0 (RODRIGUES, 2015). Este índice tem vantagem sobre os demais 

corriqueiramente utilizados em estudos de comunidades por ser apropriado para 
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amostras aleatórias de espécies (RICKLEFS, 1996). Entretanto, atribui peso igual a 

espécies abundantes e raras na amostra (MAGURRAN, 1988). O cálculo é realizado pela 

fórmula: 

1log == ib pxpiH  

Onde: pi é a proporção da espécie em relação ao número total de espécimes encontrados 

nos levantamentos realizados, logb logaritmo na base b (2 ou 10).  

Considerando a matriz de abundância de espécies, utilizou-se o índice de equitabilidade 

de Pielou (J) para estimar o quão bem distribuídas são as espécies no ambiente analisado 

ou se algumas poucas espécies apresentam dominância sobre as demais. Este índice leva 

em consideração a abundância das espécies durante a amostragem e o índice de 

diversidade de Shannon-Wiener. 

max'/' HHj =  

Onde: J é o índice de equitabilidade; H’ é o índice de diversidade de Shannon-Wiener e 

Hmax’ é igual a logb S na base de b (2 ou 10).  

O grau de similaridade das biotas ocorrentes nos sítios estudados foi comparado por meio 

do método não paramétrico NMDS (Non-parametric multidimensional scaling). NMDS é 

uma ferramenta através da qual pode se obter estimativas quantitativas da similaridade 

entre os grupos de itens (HOUT et al., 2013). Este método resulta em uma representação 

visual na forma de gráfico dos índices de similaridade obtidos (HARPER, 1999; HAMMER 

et al., 2001; HAMMER & HARPER, 2006). Para tal, foi compilada uma matriz contendo 

dados sobre abundância e riqueza dos táxons registrados em campo, classificada de 

acordo com a fitofisionomia e unidade amostral. A análise foi conduzida no programa 

PAST 3.0 utilizando o método de Bray-Curtis (HAMMER & HARPER, 2006). 

Na busca pela observação de padrões quantitativos estatísticos entre os aspectos físicos 

e químicos e as comunidades zooplanctônicas, optou-se por, em ambiente R, realizar uma 

análise de redundância (RDA). O termo redundância é sinônimo de “variabilidade 

explicada”. A análise deve ser empregada quando queremos explicar a ordenação de uma 

matriz Y em função de variáveis explicativas X. Representa um tipo de alongamento da 

regressão múltipla, e cada eixo canônico representa uma combinação linear da matriz 

explicativa, preservando-se a distância euclidiana entre os objetos no diagrama de 

ordenação (BORCARD; GILLET; LEGENDRE, 2018). Os dados de abundância de cada grande 

grupo do zooplâncton foram inseridos em uma base de dados junto às variáveis 

ambientais. Visando excluir casos de colinearidade entre variáveis ambientais, utilizou-se 

o fator de inflação da variância (VIF), de acordo com BRAGHIN et al., 2021, através do uso 

do pacote estatístico HH. As variáveis com valor de VIF > 20 foram desconsideradas, por 
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consideração numérica de colinearidade, de acordo com a matemática definida pelo 

método.  

Os graus de ameaça das espécies foram consultados em bases oficiais de diferentes níveis. 

Ao nível global foi consultada a listagem de espécies ameaçadas no livro vermelho da 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 2021). Para a 

listagem de espécies ameaçadas em âmbito nacional, foi consultada a Portaria nº 444 de 

14 de dezembro de 2014 (MMA, 2014), a Portaria nº 98 de 18 de abril de 2015, Portaria nº 

163 de 08 de junho de 2015 e o Livro Vermelho de Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2018). Ao nível 

estadual foi consultada a publicação de espécies não oficial contida em SEMA (1998) e 

Bergallo et al. (2000). Espécies ameaçadas e sujeitas ao interesse comercial foram 

consultadas nos apêndices da Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES, 2021). Hábitos e espécies ditas como raras foram 

consideradas como tal quando houve indicação em bibliografia específica. 

O estudo do zooplâncton buscou diagnosticar as associações que o formam e que são 

potencialmente indicadores da qualidade da água e do estado trófico (BRANCO et al., 

2002; BRANCO; SENNA, 1996).  De maneira a comparar o zooplâncton dos pontos, 

calculou-se distâncias de dissimilaridade de Gower (GOWER, 1971) entre os dados dos 

táxons (riqueza e densidade de espécies). A partir das distâncias, gerou-se um 

dendrograma (SEMMAR et al., 2005). As médias k-means, que permitem apontar a 

significância do número de grupos obtidos, foram calculados (WONG, 2012). 

  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO            DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 50 
 

6.2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.2.4.1 Fauna Terrestre 

6.2.4.1.1 Mastofauna 

6.2.4.1.1.1  Composição e Representatividade 

6.2.4.1.1.1.1 Dados Secundários  

Após a revisão sistemática de estudos técnicos e científicos realizados na área de 

interesse, foram listadas 52 espécies de mamíferos terrestres distribuídas em 7 ordens e 

20 famílias. A ordem Cricetidae foi a mais representativa, com 10 espécies registradas 

seguida da família Didelphidae, com 7 espécies registradas (Tabela 3). Considerando 

apenas o grupo de mamíferos de médio e grande porte, a família Felidae foi a mais 

especiosa, com cinco espécies registradas (Figura 32). Este padrão é comumente 

observado em outras comunidades de mamíferos e é reflexo tanto do maior número de 

espécies de pequenos mamíferos, quanto do processo de defaunação, que tem levado a 

uma diminuição expressiva das populações de mamíferos de médio e grande porte na 

Mata Atlântica (GALETTI, 2016). 

O número de espécies registradas a partir do presente levantamento é semelhante à 

riqueza de outras comunidades de mamíferos amostradas na região do Norte Fluminense 

(AÇU PETRÓLEO, 2020; NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS, 2018) o que demonstra a 

efetividade da referida revisão tanto em termos espaciais quanto em relação as diferentes 

fitofisionomias consideradas, com a representação das principais formações presentes 

em escala regional. A composição regional da comunidade de mastofauna terrestre é 

dependente tanto do grau de cobertura vegetal quanto da conectividade entre os 

fragmentos presentes na paisagem (DELCIELLOS, 2016). Neste sentido, seria esperado 

que poucas espécies fossem registradas, considerando o alto grau de fragmentação em 

que se encontram as áreas florestais e de restinga inseridas na área investigada. Porém, 

os diferentes métodos empregados nos estudos consultados, aliado à distribuição 

espacial dos pontos amostrais, contribuíram positivamente para o número de espécies 

aqui reportados.  

A despeito da riqueza observada, pode-se considerar que a maioria dos táxons listados 

são de hábitos generalistas e com ampla distribuição geográfica. Apesar da associação das 

espécies registradas a ambientes florestais, muitas delas podem ser encontradas em 

matrizes abertas e áreas com algum grau de distúrbio. Destaca-se deste contexto, 

espécies como a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), cuja distribuição se restringe a 

fragmentos de Mata Atlântica (ABBA, 2009), e a espécie de roedor Cerradomys goytaca, 

cuja ocorrência está associada as áreas de restinga do norte do Rio de Janeiro (TAVARES, 

2011). 
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Figura 32. Representatividade das famílias de mamíferos terrestres registradas a partir do 

levantamento dados secundários obtidos na região de Campos dos Goytacazes e Quissamã/ RJ. 

UTE Barra do Furado. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  
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Tabela 3: Lista de espécies de mamíferos terrestres registradas a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 
 

Classificação 
Taxonômica 

Nome Comum 
Registro 

Categorias de 
Ameaça 

Importância Conservacionista 
Hábitos 

Referências 
SEMA

-RJ 
MM

A 
IUC
N 

CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

CLASSE MAMMALIA 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA 

Família Didelphidae          

Didelphis aurita gambá, mucura 
1,2,3,4,5,6,7,8,

10 
    Sim End-MA áreas florestais; escansorial 

Gracilinanus 
microtarsus 

cuíca 5,6,10       áreas florestais; arborícola 

Marmosa murina catita 6        

Marmosops incanus cuíca 5       áreas florestais; escansorial 

Monodelphis iheringi catita, guaiquica-listrada 5   DD   End-MA áreas florestais; terrestre 

Marmosa paraguayana cuíca 2,4,5,6,8,10       áreas florestais; escansorial 

Philander quica cuíca-de-quatro-olhos 3,5,7,8       áreas florestais; escansorial 

ORDEM PILOSA 

Família 
Myrmecophagidae 

         

Tamandua tetradactyla 
tamanduá-de-colete, 

tamanduá-mirim 
1,2,4,5,6,7,9,1

0 
      áreas abertas e florestais; 

escansorial 

Família Bradypodidae          

Bradypus torquatus preguiça-de-coleira 6,9 CP VU VU   End-Ma áreas florestais; arborícola 

ORDEM CINGULATA 

Família Dasypodidae          

Cabassous tatouay 
tatu-de-rabo-mole-

grande 
4,6     Sim  áreas florestais; fossorial 

Dasypus novemcinctus tatu, tatu-galinha 2,5,6,7,9     Sim  áreas abertas e florestais; 
fossorial 
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Classificação 
Taxonômica 

Nome Comum 
Registro 

Categorias de 
Ameaça 

Importância Conservacionista 
Hábitos 

Referências 
SEMA

-RJ 
MM

A 
IUC
N 

CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

Dasypus septemcinctus tatuí 4,6,9     Sim  áreas abertas e florestais; 
fossorial 

Dasypus sp. tatu 1,4     Sim  áreas abertas e florestais; 
fossorial 

Euphractus sexcinctus tatupeba, papa defunto 2,3,4,5,6,7,9     Sim  áreas abertas e florestais; 
fossorial 

ORDEM PRIMATES 

Família Atelidae          

Alouatta guariba 
clamitrans 

bugio-ruivo 4,5  VU    End-MA áreas florestais; arborícola 

Família Callitrichidae          

Callithriz jacchus sagui-do-tufo-branco 6       Sinantrópico; arborícola 

Callithrix penicillata mico-estrela 4,6,7       Sinantrópico; arborícola 

Família Cebidae          

Sapajus nigritus macaco-prego 4,5       áreas florestais; arborícola 

ORDEM CARNIVORA 

Família Canidae          

Cerdocyon thous 
cachorro-do-mato, 

graxaim, raposa 
1,3,4,5,7,9,10    II Sim  áreas abertas e florestais; 

terrestre 

Chrysocyon brachiurus lobo-guará 2,5  VU NT II Sim  áreas abertas; terrestre 

Família Felidae          

Leopardus wiedii gato-maracajá 5 VU VU NT I   áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Leopardus pardalis jaguatirica 6  VU     áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Leopardus guttulus gato-maracajá 9  EM VU I   áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Puma concolor onça-parda 2,5 VU VU  II Sim  áreas abertas e florestais; 
terrestre 
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Classificação 
Taxonômica 

Nome Comum 
Registro 

Categorias de 
Ameaça 

Importância Conservacionista 
Hábitos 

Referências 
SEMA

-RJ 
MM

A 
IUC
N 

CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

Herpailurus 
yagouaroundi 

gato-mourisco 5  VU  II Sim  áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Família Mustelidade          

Lontra longicaudis lontra 1,4,5,6,7,9   NT I Sim  água doce ou salobra; semi-
aquática 

Eira barbara irara 6       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Galictis cuja furão 5       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Família Procyonidae          

Nasua nasua quati 2,4,5       áreas abertas e florestais; 
escansorial 

Procyon cancrivorus guaxinim, mão-pelada 
1,4,5,6,7,8,9,1

0 
      áreas abertas e florestais; 

escansorial 

Potos flavus jupará 5     Sim  áreas florestais; arborícola 

ORDEM ARTIODACTYLA 

Família Tayassuidae          

Dicotyles tajacu cateto 6    II Sim  áreas abertas e florestais; 
terrestre 

ORDEM LAGOMORPHA          

Família Leporidae          

Sylvilagus brasiliensis tapiti 4,5,6,8,10   EN    áreas abertas e florestais; 
terrestre 

ORDEM RODENTIA 

Família Caviidae          

Cavia aperea preá 6,9     Sim  áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Cavia fulgida preá 1,6,7,810     Sim  áreas abertas e bordas 
florestais; terrestre 
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Classificação 
Taxonômica 

Nome Comum 
Registro 

Categorias de 
Ameaça 

Importância Conservacionista 
Hábitos 

Referências 
SEMA

-RJ 
MM

A 
IUC
N 

CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

capivara 
1,2,4,5,6,7,9,1

0 
    Sim  áreas florestais, abertas e 

antrópicas; semi-aquático 

Família Cricetidae          

Akodon cursor rato-do-chão 2,3,4,5,6,8       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Cerradomys goytaca rato-goytacá 6  EN    End-MA 
áreas abertas e florestais; 

terrestre 

Cerradomys subflavus rato-do-mato 6       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Holochilus brasiliensis rato-d'água 5, 10       áreas florestais; semi-
aquático 

Necromys lasiurus rato-do-mato 5       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Nectomys squamipes rato-d'água 4,5,8,10       áreas abertas e florestais; 
semi-aquático 

Oligoryzomys nigripes rato-do-mato 5,6,10       áreas abertas e florestais; 
escansorial 

Oecomys chatherinae rato-da-árvore 6       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Rhipidomys mastacalis rato-da-árvore 5,6       áreas florestais; arborícola 

Sooretamys angouya rato-do-mato 6       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Família Cuniculidae          

Cuniculus paca paca 6     Sim  áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Família Echimyidae          

Trinomys eliasi rato-de-espinho 5,1 EN VU NT   End-MA áreas florestais; terrestre 

Família Erethizontidae          

Coendou spinosus ouriço-cacheiro 4,7,8,9,10       áreas florestais; arborícola 

Família Muridae          
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Classificação 
Taxonômica 

Nome Comum 
Registro 

Categorias de 
Ameaça 

Importância Conservacionista 
Hábitos 

Referências 
SEMA

-RJ 
MM

A 
IUC
N 

CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

Mus musculus rato-caseiro 5,1      Ex Sinantrópica; terrestre 

Rattus rattus rato-preto 5,1      Ex Sinantrópica; terrestre 

Família Sciuridae          

Guerlinguetus 
brasiliensis ingrami 

caxinguelê 4,5,8      End-MA áreas florestais; arborícola 

Legenda: Referências bibliográficas: 1. AÇU PETRÓLEO/MOTT (2020); 2. ZOPONE/ECOLOGY BRASIL (2020); 3. GPE/ECOLOGY BRASIL (2019); 4. MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL 

(2019); 5. NATURAL ENERGIA/ ECOLOGUS (2018); 6. IPF (2018); 7. GNA/CPEA (2017); 8. CLIMA/AGRIVALE/MASTERPLAN (2015); 9. TETRATECH/PRUMO (2015); 10. 

TEPOR/MASTERPLAN (2014). Categorias de ameaça: IUCN (2021): LC: pouco preocupante, DD: dados insuficientes, VU: vulnerável, NT: quase ameaçada; MMA (2014): VU: vulnerável, 

EM: Em Perigo; SEMA-RJ: CP: criticamente em perigo, EN: Em perigo, VU: Vulnerável. CITES (2021) I: espécie listada no apêndice I; II: espécie listada no apêndice II e III: espécie listada 

no apêndice III. Ocorrência: End-MA: espécie endêmica da Mata Atlântica, Ex: espécie exótica. 
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6.2.4.1.1.1.2 Dados Primários 

Durante o levantamento de dados primários, foram registradas três espécies de 

mamíferos terrestres, todas elas pertencentes ao grupo de mamíferos de pequeno porte: 

Didelphis aurita, Cavea aperea e Rattus rattus. Estas estão distribuídas em duas ordens 

(Rodentia e Didelphimorphia) e três famílias (Didelphidae, Caviidae e Muridae) (Tabela 4). 

Nenhuma espécie de mamífero de médio e grande porte foi registrada a partir dos 

métodos empregados em campo. Além disso, todas as espécies capturadas foram 

consideradas em algum dos estudos consultados para a composição dos dados 

secundários supracitados e, portanto, não houve registros exclusivos na presente 

campanha de diagnóstico. Comparativamente, a riqueza local correspondeu a apenas 5% 

da riqueza regional.  

  
Figura 33. Rattus rattus (rato-doméstico) 

 
Figura 34. Rattus rattus (rato-doméstico) 

  
Figura 35. Rattus rattus (rato-doméstico) Figura 36. Rattus rattus (rato-doméstico) 

 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Duas possíveis hipóteses podem explicar o pequeno número de registros de espécies da 

mastofauna terrestre oriundos da amostragem. A primeira hipótese estaria relacionada 

ao elevado grau de antropização e perturbação das áreas de amostragem. Com áreas, por 

exemplo, inseridas em um ambiente totalmente descaracterizado e próximos a pontos de 

descarte de resíduos. Esta situação é diferente daquela observada nos estudos utilizados 

para a composição de dados secundários, onde os estudos apresentaram complexidade e 

estruturação mínima para a ocorrência de uma riqueza maior do que a observada.  

A segunda hipótese para o reduzido número de capturas, e que está correlacionada a 

hipótese anterior, é baixo grau de estruturação vertical das manchas de habitat, uma vez 

que essa característica da paisagem é considerada um dos fatores determinantes na 

riqueza da comunidade de pequenos mamíferos. Quanto mais complexo, sob o ponto de 

vista paisagístico, um habitat é verticalmente, maior a diversidade de nichos que as 

espécies podem ocupar e, portanto, maior a possibilidade de coexistência (MONTEIRO & 

VIEIRA, 2003). Neste sentido, ambientes de restinga e de matas litorâneas secundárias 

como as que foram amostradas aqui, forneceriam uma menor quantidade de micro-

habitats limitando, portanto, o tamanho populacional dessas espécies. 

A ausência de registros de espécies de mamíferos de médio e grande também pode ser 

pelas características dos habitats amostrados. A ocorrência de espécies desse grupo é 

favorecida pela presença de formações florestais com vegetações mais densas, uma 

condição bastante diferente das áreas nas quais o levantamento foi realizado. Além disso, 

poucos estudos anteriores cujo alvo principal eram espécies de mamíferos de médio e 

grande porte, foram realizados em áreas de restingas até o momento (XAVIER, 2016), 

dificultando comparações entre a composição das comunidades presentes nestas 

formações vegetacionais.   
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Tabela 4. Lista das espécies de mamíferos terrestres registradas por meio do levantamento de dados primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. 
Novembro/2021. 

Classificação 
Taxonômica 

Nome 
Comum 

Registo 
Categorias de 

Ameaça 
Importância 

Conservacionista 
Hábitos 

Método de 
Registro 

Unidade 
Amostral 

SEMA-
RJ 

MM
A 

IUC
N 

CITE
S 

Cinegéti
ca 

Ocorrên
cia 

CLASSE MAMMALIA 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA 

Família Didelphidae           

Didelphis aurita 
gambá, 
mucura 

BA FT09     Sim End-MA áreas florestais; escansorial 

ORDEM RODENTIA 

Família Caviidae           

Cavia aperea preá BA FT10       áreas abertas e florestais; 
terrestre 

Família Muridae           

Rattus rattus rato-preto TW FT10      Ex Sinantrópica; terrestre 

Legenda: Registro: BA: busca ativa, TW: captura em armadilha do tipo TW. Ocorrência: End-MA:  espécie endêmica da Mata Atlântica, Ex: espécie exótica. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.2.4.1.1.2  Suficiência Amostral e Riqueza Estimada 

No que tange a análise da curva de rarefação, foi possível observar que a curva referente 

ao número de espécies registradas atingiu uma assíntota no terceiro dia de amostragem. 

A riqueza obtida a partir dos métodos empregados (S obs = 3) atingiu 62,5 % da riqueza 

estimada (S est = 4,8 ± 1,2), sugerindo que mais espécies poderiam vir a ser registradas 

(Figura 37). A suficiência amostral tanto de pequenos mamíferos, quanto de mamíferos 

de médio e grande porte são extremamente dependentes das metodologias empregadas 

e quanto mais técnicas são utilizadas maior a chance de detecção de espécies únicas 

(SWAN, 2013). No presente trabalho, foram empregadas as metodologias que são 

consideradas como sendo de maior eficácia para a detectabilidade das espécies da 

mastofauna terrestre: live trap (LT), no caso dos pequenos mamíferos (ARDENTE, 2017) e 

as camera trap, e busca ativa, no caso de mamíferos de médio e grande porte (RIBEIRO & 

MELO, 2013). Portanto, pode-se inferir que essa diferença não seja reflexo de ambientes 

amplamente alterados e pouco conservados presentes na região. 

 

Figura 37. Curva de rarefação e acumulação de espécies para a mastofauna terrestre amostrada 

baseada em estimador não-paramétrico Jackknife1 com intervalo de confiança de 95%. UTE Barra 

do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  

6.2.4.1.1.3 Comparação entre os Pontos Amostrais 

Comparando-se as comunidades de mamíferos terrestres presentes entre os pontos 

amostrais, com relação a riqueza observada é possível inferir que não existe diferenças 

significativas e que as mesmas estão inseridas em um contexto ecológico que desfavorece 

a ocorrência de espécies deste grupo (Figura 38 e Figura 39). Dado o baixo número de 
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registros houve enviesamento estatístico das análises dos descritores ecológicos, não 

sendo possível fazer avaliações reais dentro do cenário obtido. 
 

Figura 38. Gráfico de riqueza da mastofauna terrestre registrados por ponto amostral. UTE Barra 

do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

Figura 39. Gráfico de abundância da mastofauna terrestre registrados por ponto amostral. UTE 

Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 
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Tabela 5. Índices descritores de comunidade obtidos para a mastofauna terrestre a partir de 

levantamento de dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Unidades 

Amostrais 

Zonas Amostrais 

FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 FT7 FT8 FT9 FT10 Total 

do 

estudo 
AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AER 

Abundância 

absoluta (n) 

(Busca Ativa) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Abundância 

relativa 

(indivíduos/hora) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,012 0,024 0,007 

Riqueza 

observada (S) 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Diversidade 

(H') 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,398 0,645 0,481 

Equitabilidade 

(J) 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Dominância 

(Ds) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Adicionalmente, a análise dissimilaridade entre as duas comunidades onde houve 

registros, FT09 e FT10, demonstrou que não houve compartilhamento de espécies e que, 

portanto, a mastofauna terrestre desses locais são representados por componentes 

distintos. Esse padrão não era esperado, uma vez que os pontos de amostragem são 

semelhantes em relação ao grau de conservação e características fitofisionômicas. Porém, 

é importante destacar que baixos valores de capturas podem limitar a detecção de 

agrupamentos e que nesses casos, a interpretação resultante das análises deve ser feita 

com cautela (Figura 40). 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 63 
 

 
Figura 40. Gráfico de análise de similaridade de NMDS da mastofauna terrestre registrados por 

ponto amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021  

6.2.4.1.1.4 Espécies Raras, Endêmicas, Migratórias, Xerimbabos, Bioindicadoras, 

Ameaçadas, Cinegéticas e de Interesse Médico 

Das espécies listadas por meio de dados secundários, cujos estudos se englobam na AER 

e seu entorno, seis são consideradas endêmicas da Mata Atlântica: Didelphis aurita, 

Monodelphis iheringi, Bradypus torquatus, Alouatta guariba clamitans, Cerradomys goytaca 

e Trinomys eliasi. Quando a AEL é considerada, o alcance do levantamento permite 

posicionar geograficamente na área as espécies Bradypus torquatus, Cerradomys goytaca 

e Trinomys eliasi. Destas, um registro de especial relevância é o da espécie C. goytaca que 

foi descrita recentemente.  

A preferência dos indivíduos por áreas abertas de restingas torna essa espécie 

ecologicamente diferenciada entre os mamíferos (TAVARES et al. 2011), e contribui como 

um dos possíveis casos de endemismo da mastofauna presente nessas regiões de restinga 

ainda pouco conhecidas. Como a distribuição de C. goytaca é extremamente restrita, 

associada apenas a algumas sessões de restingas do Norte Fluminense (TAVARES et al. 

2011), e considerando a intensa pressão antrópica a qual esses ecossistemas estão 

submetidos, a espécie foi classificada como “Em Perigo (EN)” pela Lista Nacional da Fauna 

Ameaçada de Extinção (MMA 2014).  

T. eliasi também possui uma abrangência bastante restrita e ocorre principalmente em 

áreas costeiras, como restingas e manguezais (ATTIAS et al., 2009). Atualmente, são 

reconhecidas duas populações principais (Barra de Maricá e Poço das Antas) o que 
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contribuiu para o seu status atual de ameaça que configura como “Em Perigo” na lista 

regional (BERGALLO et al., 2000) e “Quase Ameaçada” na Lista Internacional de espécies 

ameaçadas (IUCN, 2021).  

A. g. clamitans é um primata atelídeo, cuja dieta é composta principalmente por folhas, 

frutos e brotos (DIAS & RANGEL-NEGRÍN, 2014) o que os torna dependentes de áreas 

florestadas. Como consequência dessa característica, essa espécie tem um importante 

papel no funcionamento e manutenção de serviços ecológicos uma vez que os indivíduos 

podem auxiliar na restauração do habitat a partir da dispersão de sementes (ANZURES-

DADDA et al., 2011) e fertilização do solo (NEVES et al., 2010).  

A despeito de sua importância funcional, as populações dessa espécie vêm sendo 

reduzidas tanto localmente quanto regionalmente, devido principalmente à perda e 

fragmentação de habitat e práticas de caça (BERGALLO et al., 2009). Mais recentemente, 

uma outra importante fonte de pressão negativa é o desencadeamento de surtos de 

doenças como a febre amarela, que se alastrou entre populações presentes no sudeste 

brasileiro dizimando dezenas de indivíduos (FERNANDES et al., 2017). Devido a essa alta 

susceptibilidade à doença, espécies do gênero Alouatta têm sido consideradas sentinelas, 

auxiliando na detecção inicial de possíveis epidemias locais (ARAÚJO et al., 2011). 

Atualmente seu status de ameaça é classificado como Vulnerável (VU) tanto localmente, 

no Estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000), quanto a nível nacional (MMA, 2014). 

Com relação as espécies ameaçadas, foram listadas 11 espécies com algum grau de 

ameaça, sendo todas elas provenientes apenas do levantamento de dados secundários. 

Além das espécies supracitadas, destacam-se também neste contexto, as espécies de 

maior porte, como o lobo-guará (C. brachyurus) e o gato-do-mato-pequeno (L. guttulus). C. 

brachyrus tem um importante papel funcional na dinâmica das paisagens, uma vez que ele 

é responsável pela dispersão de sementes de diversas espécies. As principais ameaças à 

espécie são a perda de habitat, que se dá em ritmo acelerado principalmente nas partes 

de sua distribuição inseridas dentro do Cerrado, diminuição da disponibilidade de presas 

e morte por atropelamentos, além de impactos indiretos devido a conflitos com humanos 

(PAULA et al., 2013). Além disso, doenças derivadas do contato de indivíduos com 

cachorro doméstico também tem sio considerados como outra fonte de distúrbio sobre 

os indivíduos (PAULA et al., 2014) 

L. guttulus está inserida tanto na lista internacional quanto na lista nacional de espécies 

ameaçadas sendo classificada como “Vulnerável (VU)” pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2014) e União Internacional pela Conservação da Biodiversidade (IUCN, 2021). 

Além disso, a espécie também consta no Apêndice I da CITES (2017). Fitofisionomias com 

formações florestais são diretamente associadas com maiores probabilidades de 

ocupação de L. guttulus. Análises que avaliaram a influência de componentes da paisagem 

sobre a ocorrência da espécie demonstraram que a porcentagem de cobertura da floresta 
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é o melhor preditor para os maiores valores de presença observados em paisagens da 

Mata Atlântica (REGOLIN et al., 2017). 

Treze espécies cinegéticas foram registradas a partir do presente levantamento de dados 

secundários. Três delas estão listadas no Apêndice I, referente a espécies ameaçadas 

devido ao comércio e cinco estão listadas no Apêndice II, no qual o comércio requer estrito 

controle. As ordens Carnivora e Pilosa possuem o maior número de espécies listadas pela 

CITES. Muitas espécies de carnívoros são alvo de caça esportiva e/ou represália, e muitos 

indivíduos são mortos por predarem criações (PERES & NASCIMENTO, 2006).  Já no caso 

de espécies dos gêneros Dasypus e Euphractus são abatidos para fins de comercialização, 

visto que podem ser utilizados como fonte de alimentos em algumas regiões (ANACLETO 

et al., 2012). 

Por meio de dados primários, na AEL e AER, o registro de R. rattus se constitui como um 

forte indício da degradação do habitat presente na área de inserção do empreendimento, 

uma vez que sua ocorrência está associada a ambientes urbanos e periurbanos. Além do 

impacto ecológico, por ser uma espécie introduzida, a presença de R. rattus é uma 

importante fonte de distúrbio também para a saúde humana, uma vez que esta espécie é 

considerada como transmissora de doenças como peste, leptospirose e tifo muríneo 

(LOBOS et al., 2005). Cabe destaque que em campo nenhuma espécie sinalizada como 

ameaçada foi registrada (Tabela 4) 

6.2.4.1.1.5 Áreas de Potencial Relevância Ecológica, Reprodução, Descanso, 

Pouso ou Nidificação 

Considerando a mastofauna terrestre observada em campo e as qualidades ambientais 

das áreas, entende-se que nenhuma área dentre as estudadas desempenha função 

ecológica relevante. Áreas adjacentes e mais conservadas como o entorno da Lagoa Feia, 

o Parque Estadual Lagoa do Açu e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

possivelmente desempenham tal papel. 

6.2.4.1.1.6 Considerações Finais 

A mastofauna terrestre presente na área de inserção do empreendimento, e que foi 

registrada a partir do levantamento de dados de campo, foi composta por uma porção 

pouco representativa se comparada com a lista de espécies com potencial ocorrência na 

região (dados secundários), entretanto, já esperada em função da antropização dos 

ambientes amostrados e escassez de recursos e hábitats /micro-hábitats para a 

mastofauna, em especial de médio e grande porte.  

Adicionalmente, a comunidade se constituiu de espécies generalistas, sendo que uma 

delas, o roedor R. rattus, é considerada como uma espécie indicadora de degradação do 
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habitat uma vez que sua ocorrência está associada a ambientes urbanos e em locais como 

lixões e esgotos. 

Se consideramos a lista de espécies obtida por meio dos estudos consultados, espécies 

como Alouatta guariba clamitans, C. goytaca e Bradypus torquatus podem ser destacadas 

como as espécies mais relevantes tanto em termos de distribuição, por serem espécies 

endêmicas, quanto por constarem nas listas de espécies ameaçadas de extinção. No 

entanto, dada a ausência de ambientes favoráveis não se espera o seu encontro nos 

pontos definidas para o estudo, principalmente quando considerado o espaço geográfico 

da AEL. 

Ademais, a amostragem empregada se mostrou eficiente, e pode-se considerar que o 

baixo número de capturas seja reflexo da qualidade e baixa complexidade paisagística dos 

ambientes estudados.  

6.2.4.1.2 Avifauna 

6.2.4.1.2.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.1.2.1.1 Dados Secundários 

De maneira a entender a comunidade ornitológica de provável ocorrência nas áreas de 

estudo definidas para o empreendimento, procedeu-se um levantamento de dados 

secundários. Geograficamente os estudos consultados se inserem na AEL (GNA/MOTT, 

2017), na AER (AÇU PETRÓLEO/MOTT, 2020) ou nas adjacências destas áreas definidas 

(ZOPONE/ECOLOGY BRASIL, 2020; MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL, 2019; 

GPE/ECOLOGY BRASIL, 2019; NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS, 2018; IPF, 2018; 

GNA/CPEA, 2017; GOMES et al., 2016; TAVARES et al., 2015). Desta maneira, entende-se 

que houve cobertura satisfatória em termos de composição e abrangência de ambientes 

com semelhanças em relação à área de estudo. O compilado deste levantamento serviu 

como parâmetro comparativo das informações coletadas em campo (dados primários). 

A compilação dos trabalhos encontrados através do levantamento de dados secundários 

resultou em uma lista de 237 espécies de potencial ocorrência nas áreas de estudo da UTE 

Barra do Furado. Este montante representa 29,6% da avifauna já registrada no estado do 

Rio de Janeiro (800 spp.; GAGLIARDI, 2019) e 12,3% das aves conhecidas para o Brasil 

(1.919 spp.; PIACENTINI et al. 2015). 

Tais espécies estão distribuídas em 22 ordens e 54 famílias, sendo 34 não passeriformes 

(contendo 138 espécies) e 20 passeriformes (contendo 99 espécies). Dentre as famílias 

com maior riqueza específica destacam-se os traupídeos (sanhaços e afins; 26 spp.), os 

tiranídeos (bem-te-vis e afins; 22 spp.), os ardeídeos (garças, socós e afins; 13 spp.), os 

escolopacídeos (maçaricos e afins; 13 spp.), os ralídeos (saracuras, sanãs e afins; 11 spp.) e 

os accipitrídeos (gaviões e afins; 11 spp.) que sozinhas responderam por 40,5% (96 spp.) 
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do total de espécies registradas (237 spp.), sendo por este motivo consideradas as mais 

representativas do levantamento de dados secundários (Tabela 6). 

A maior parte das aves de potencial ocorrência na área de estudo (AEL e AER) é 

considerada independente de ambientes florestados, respondendo por 35,4% (84 spp.) 

do total. As aves dependentes de ambientes úmidos responderam por outros 35,4% (84 

spp.) das espécies. Em sequência, cita-se as aves semi-dependentes de áreas florestadas, 

responsáveis por 22,8% (54 spp.), e, por fim, as aves dependentes de ambiente 

florestados, que responderam por somente 6,3% (15 spp.) do total de aves de potencial 

ocorrência na área de estudo. 

Quanto à fragilidade das espécies de potencial ocorrência na área de estudo a 

perturbações de origem antrópica, nota-se uma dominância das aves de baixa 

sensibilidade (66,2%; 157 spp.), seguida pelas aves de média sensibilidade (31,6%; 75 spp.) 

e, por fim, as espécies de elevada sensibilidade, que responderam por 2,1% (5 spp.) do 

total de aves já registradas na região. 

No que tange as espécies consideradas indicadoras ambientais, chama atenção a provável 

ocorrência nas áreas de estudo (AEL e AER) do empreendimento de nove táxons 

considerados endêmicos da Mata Atlântica (VALE et al., 2017; STOTZ et al., 1996), 22 

espécies em delicada situação conservacionista, sendo 12 ameaçadas de extinção e 10 

incluídas em categorias secundárias, como as quase ameaçadas (IUCN, 2016; MMA, 2014; 

ALVES et al., 2000). Soma-se a este montante, 33 espécies listadas nos apêndices do CITES 

que controlam o comércio internacional de fauna (CITES, 2018), 31 aves recorrentemente 

utilizadas como animais de companhia (xerimbabo), 57 espécies com potencial 

cinegéticas, 34 espécies consideradas invasoras, colonizadoras ou exóticas no estado do 

Rio de Janeiro, e 50 espécies que realizam algum tipo de movimento migratório, sendo 25 

migrantes neotropicais (migrantes parciais), 22 migrantes neárticas (oriundas do 

hemisfério norte) e duas oriundas do sul do hemisfério sul (VALORI, 1949; STOTZ et al., 

1996; SICK, 1997; SIMON, 2009; PIACENTINI et al., 2015; SOMENZARI et al., 2018). 

A riqueza e composição de espécies apontadas pelo levantamento de dados secundários 

para as Áreas de Estudo, situada em plena mesorregião do Norte Fluminense, atualmente 

dominada por monocultura de cana-de-açúcar, pode ser considerada elevada, dado a 

ausência de fragmentos florestais mais expressivos, como os do Parque Estadual do 

Desengano e da Estação Ecológica de Guaxindiba, que suportam uma comunidade 

ornitológica mais complexa, superando 500 espécies (PACHECO et al., 1996; MARINS, 

2017). 

O atual estado de conservação da região norte fluminense, sugere que esta área se 

destaca mais por suas expressivas áreas úmidas, que ainda hoje encontram-se em elevado 

estado de conservação, do que por seus poucos remanescentes florestais, que raramente 

possuem tamanho e porte que permitam abrigar uma comunidade ornitológica mais 

expressiva. 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 68 
 

A importância da Mesorregião Norte Fluminense para a conservação de áreas úmidas no 

Rio de Janeiro foi destaque na publicação da Conservação Internacional (VALENTE et al., 

2011), que apontou algumas lagoas dos municípios que a compõe (Campos dos 

Goytacazes, Cardoso Moreira, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, 

Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé e Quissamã), como áreas importantes para 

conservação de espécies migrantes neárticas no Brasil. 
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Tabela 6: Lista de espécies de avifauna registradas a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

ORDEM TINAMIFORMES 

Família Tinamidae           

Crypturellus tataupa inambu-chintã 3, 4, 5, 9      F Baixa 
Invertívo

ro 

Nothura maculosa codorna-amarela 1, 6, 8      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

ORDEM ANSERIFORMES 

Família Anatidae           

Dendrocygna viduata irerê 1, 6, 7, 8      PD Baixa Piscívoro 

Dendrocygna 
autumnalis 

marreca-cabocla 1, 5, 7      PD Baixa Piscívoro 

Cairina moschata pato-do-mato 4 VU     PD, F Média Piscívoro 

Amazonetta brasiliensis ananaí 1, 4, 5, 6, 8      PD Baixa Piscívoro 

Anas bahamensis marreca-toicinho 1, 5, 6, 8      PD Baixa Piscívoro 

ORDEM GALLIFORMES           

Família Cracidae           

Penelope superciliaris jacupemba 1, 2, 6, 5, 7, 8, 9      F Média 
Frugívor

o 

ORDEM CICONIIFORMES 

Família Ciconiidae           

Ciconia maguari maguari 1 VU     PD Báixa Piscívoro 

ORDEM PODICIPEDIFORMES 

Família Podicipedidae           

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno 3, 8      PD Média Piscívoro 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador 6, 8      PD Média Piscívoro 

ORDEM PROCELLARIFORMES 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Família Procellaridae           

Puffinus puffinus bobo-pequeno 8      M, PE Média Piscívoro 

ORDEM SULIFORMES 

Família Fregatidae           

Fregata magnificens tesourão 1, 6, 7, 8      M, PE Alta Piscívoro 

Família Sulidae           

Sula leucogaster atobá 6, 8      M, PE Alta Piscívoro 

Família 
Phalacrocoracidae 

          

Nannopterum 
brasilianus 

biguá 1, 6, 7      P, M Alta Piscívoro 

Anhinga anhinga biguatinga 6 VU     P, M Alta Piscívoro 

ORDEM PELECANIFORMES 

Família Ardeidae           

Tigrisoma lineatum socó-boi 1, 5, 6, 7, 8      P Média Piscívoro 

Ixobrychus involucris socoí-amarelo 1      P Média Piscívoro 

Ixobrychus exilis socoí-vermelho 1      P Média Piscívoro 

Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco 1, 6      P Baixa Piscívoro 

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa 6      P Baixa Piscívoro 

Butorides striata socozinho 1, 6, 7, 8      P Baixa Piscívoro 

Bubulcus ibis garça-vaqueira 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8     EXO P Baixa Piscívoro 

Ardea cocoi garça-moura 1, 2, 3, 5, 6, 8      P Baixa Piscívoro 

Ardea alba garça-branca 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     P Baixa Piscívoro 

Syrigma sibilatrix maria-faceira 1, 5, 6      P Média Piscívoro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Pilherodius pileatus garça-real 2, 6      P 
Não 

Avaliada 
Piscívoro 

Egretta thula garça-branca-pequena 1, 2, 6, 7, 8      P Baixa Piscívoro 

Egretta caerulea garça-azul 1, 6, 8      P Baixa Piscívoro 

Família 
Threskiornithidae 

          

Theristicus caudatus curicaca 6, 5      C Baixa Piscívoro 

Phimosus infiscatus tapicuru 6, 8      C Baixa Piscívoro 

Platalea ajaja colhereiro 6, 8      C Baixa Piscívoro 

ORDEM CATHARTIFORMES 

Família Cathartidae           

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8      F, C Baixa 
Necrófag

o 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C Média 

Necrófag
o 

Coragyps atratus urubu 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C, CA Baixa 

Necrófag
o 

ORDEM ACCIPITRIFORMES 

Família Pandionidae           

Pandion haliaetus águia-pescadora 6    Ap.II CIN, MGT 
PD, PS, 

M 
Média Piscívoro 

Família Accipitridae           

Chondrohierax 
uncinatus 

caracoleiro 5, 6    Ap.II CIN F Baixa 
Carnívor

o 

Elanoides forficatus gavião-tesoura 4    Ap.II CIN, MGT F Média 
Carnívor

o 

Elanus leucurus gavião-peneira 6    Ap.II CIN C, CA Baixa 
Carnívor

o 

Ictinia plumbea sovi 5    Ap.II CIN F Média 
Carnívor

o 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Circus buffoni gavião-do-banhado 6, 7    Ap.II CIN F Média 
Carnívor

o 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 1, 6, 7    Ap.II CIN PD Baixa 
Carnívor

o 

Geranospiza 
caerulescens 

gavião-pernilongo 5, 8    Ap.II CIN F Média 
Carnívor

o 

Heterospizias 
meridionalis 

gavião-caboclo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
   Ap.II CIN C Baixa 

Carnívor
o 

Urubitinga urubitinga gavião-preto 5    Ap.II CIN F Média 
Carnívor

o 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
   Ap.II CIN F, C, CA Média 

Carnívor
o 

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha 1, 6    Ap.II CIN C Baixa 
Carnívor

o 

Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-rabo-branco 1, 2, 4, 5, 6, 7    Ap.II CIN C Baixa 
Carnívor

o 

ORDEM GRUIFORMES 

Família Aramidae           

Aramus guarauna carão 1, 3, 6, 7      PD Média 
Invertívo

ro 

Família Rallidae           

Aramides cajaneus saracura-três-potes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8      F Alta Onívoro 

Laterallus 
melanophaius 

sanã-parda 1, 6      PD Baixa Onívoro 

Laterallus viridis sanã-castanha 8      PD Baixa Onívoro 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó 1, 2, 5, 6, 8      C, F Média Onívoro 

Pardirallus nigricans saracura-sanã 1, 5, 6, 10      PD 
Não 

Avaliada 
Onívoro 

Pardirallus 
sanguinolentus 

saracura-do-banhado 1, 6      PD 
Não 

Avaliada 
Onívoro 

Gallinula galeata galinha-d'água 1, 6, 7, 8      PD 
Não 

Avaliada 
Onívoro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul 1, 3, 5, 6, 7, 8     MPR PD Baixa Onívoro 

ORDEM CHARADRIIFORMES 

Família Charadriidae           

Vanellus chilensis quero-quero 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C, CA, 

PD 
Baixa 

Invertívo
ro 

Pluvialis squatarola batuiruçu-de-axila-preta 6, 10      PS Alta 
Invertívo

ro 

Pluvialis dominica batuiruçu 1, 10     MGT 
CONFE

RIR 
Não 

Avaliada 
Insetívor

o 

Charadrius 
semipalmatus 

batuíra-de-bando 1, 6, 10      PS Alta 
Invertívo

ro 

Charadrius collaris batuíra-de-coleira 1, 6, 7, 8      PS Alta 
Invertívo

ro 

Família 
Recurvirostridae 

          

Himantopus melanurus 
pernilongo-de-costas-

brancas 
1, 6, 7, 8      PS Média 

Invertívo
ro 

Família Scolopacidae           

Gallinago paraguaiae narceja 6      PD, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Limosa haemastica maçarico-de-bico-virado 10      PS 
Não 

Avaliada 
Insetívor

o 

Actitis macularius maçarico-pintado 1, 6, 8, 10     MGT - Média 
Insetívor

o 

Tringa flavipes 
maçarico-grande-de-perna-

amarela 
1, 6, 8, 10     MGT - Média 

Invertívo
ro 

Tringa melanoleuca maçarico-de-perna-amarela 1, 6, 8, 10     MGT - Média 
Invertívo

ro 

Tringa solitaria maçarico-solitário 5, 10     MGT - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Arenaria interpres vira-pedras 6, 10     MGT - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Calidris alba maçarico-branco 6, 10     MGT - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Calidris canutus maçarico-de-papo-vermelho 10  CR   MGT - 
Não 

Avaliada 
Insetívor

o 

Calidris pusilla maçarico-rasteirinho 10  EN NT  MGT - 
Não 

Avaliada 
Insetívor

o 

Calidris minutilla maçariquinho 10     MGT - 
Não 

Avaliada 
Insetívor

o 

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco 6, 8     MGT - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Calidris himantopus maçarico-pernilongo 1     MGT  Média 
Invertívo

ro 

Phalaropus tricolor pisa-n'água 1, 10     MGT - Baixa 
Invertívo

ro 

Família Jacanidae           

Jacana jacana jaçanã 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8      PD Baixa 
Invertívo

ro 

Família Laridae           

Chroicocephalus 
cirrocephalus 

gaivota-de-cabeça-cinça 1, 6, 8      PS, M, 
PD 

Média Piscívoro 

Larus dominicanus gaivotão 6      PS, M, 
PD 

Média Piscívoro 

Família Sternidae           

Sterna hirundo trinta-réis-boreal 8     MGT - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho 8     MGT - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

ORDEM COLUMBIFORMES 

Família Columbidae           

Columbina minuta rolinha-de-asa-canela 1, 5, 6, 7, 8, 9      C Baixa 
Granívor

o 

Columbina talpacoti rolinha 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C, CA Baixa 

Granívor
o 

Columbina squammata fogo-apagou 1, 6, 7, 8      C 
Não 

Avaliada 
Granívor

o 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Columbina picui rolinha-picuí 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C Baixa 

Granívor
o 

Columba livia pombo-doméstico 1, 6, 7     EXO CA, C Baixa Onívoro 

Patagioenas picazuro asa-branca 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     F, C, CA Média 

Frugívor
o 

Patagioenas 
cayennensis 

pomba-galega 6, 7, 8      F, C, CA Média 
Frugívor

o 

Patagioenas speciosa pomba-trocal 9      F, C, CA Média 
Frugívor

o 

Claravis pretiosa pararu-azul 9      F, C, CA Média 
Frugívor

o 

Zenaida auriculata avoante 1, 5, 6, 7, 8, 9      C Baixa Onívoro 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9 
     F Baixa Onívoro 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca 3, 6, 8      F Média Onívoro 

Geotrygon montana pariri 9      F Média Onívoro 

ORDEM CUCULIFORMES 

Família Cuculidae           

Piaya cayana alma-de-gato 2, 3, 5, 6      F Baixa 
Invertívo

ro 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta 1, 6, 7, 9      F Baixa 
Invertívo

ro 

Coccyzus americanus 
papa-lagarta-de-asa-

vermelha 
1, 7, 9      F Baixa 

Invertívo
ro 

Crotophaga major anu-coroca 1, 3, 5, 6, 7, 8      F Média 
Invertívo

ro 

Crotophaga ani anu-preto 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C Baixa 

Invertívo
ro 

Guira guira anu-branco 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C Baixa 

Invertívo
ro 

Tapera naevia saci 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C Baixa 

Invertívo
ro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

ORDEM STRIGIFORMES 

Família Tytonidae           

Tyto furcata suindara 4, 5, 6, 8    Ap.II CIN C Baixa 
Carnívor

o 

Família Strigidae           

Megascops choliba corujinha-do-mato 1, 2, 4, 6, 7, 8    Ap.II CIN F Baixa 
Carnívor

o 

Megascops atricapilla corujinha-sapo 5    Ap.II CIN F Baixa 
Carnívor

o 

Pulsatrix 
koeniswaldiana 

murucututu-de-barriga-
amarela 

5    Ap.II CIN F Alta 
Carnívor

o 

Bubo virginianus jacurutu 5    Ap.II CIN F, C Baixa 
Carnívor

o 

Glaucidium brasilianum caburé 3, 4, 5    Ap.II CIN C, F Baixa 
Carnívor

o 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 1, 2, 3, 5, 6, 7 ,8    Ap.II CIN C Média 
Carnívor

o 

Asio clamator coruja-orelhuda 6    Ap.II CIN C Média 
Carnívor

o 

ORDEM NYCTIBIIFORMES 

Família Nyctibiidae           

Nyctibius grandis urutau-grande 5 VU  VU   F Média 
Invertívo

ro 

Nyctibius griseus urutau 1, 5, 6, 8      F Baixa 
Invertívo

ro 

ORDEM CAPRIMULGIFORMES 

Família Caprimulgidae           

Lurocalis semitorquatus tuju 5      F Média 
Invertívo

ro 

Antrostomus rufus joão-corta-pau 5      F Baixa 
Invertívo

ro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Nyctidromus albicollis bacurau 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     F Baixa 

Invertívo
ro 

Hydropsalis parvula bacurau-chintã 6, 7      F 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura 1, 6, 7, 8      F Média 
Invertívo

ro 

Podager nacunda corucão 5, 6, 8      C Baixa 
Invertívo

ro 

Chlordeiles acutipennis bacurau-de-asa-fina 7      C Baixa 
Invertívo

ro 

ORDEM APODIFORMES 

Família Apodidae           

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca 5, 6, 7      F, C Baixa 
Invertívo

ro 

Chaetura cinereiventris 
andorinhão-de-sobre-

cinzento 
5      F Média 

Invertívo
ro 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 5, 6, 7     MGT F 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Tachornis squamata andorinhão-do-buriti 6     MGT F 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Família Trochilidae           

Glaucis hirsutus balança-rabo-de-bico-torto 6    Ap.II CIN F Baixa 
Nectarív

oro 

Phaethornis idaliae rabo-branco-mirim 2, 3, 4, 5, 6    Ap.II CIN, END F Média 
Nectarív

oro 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 3, 6    Ap.II CIN F Baixa 
Nectarív

oro 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 1, 4, 5, 6, 7, 9    Ap.II CIN C Baixa 
Nectarív

oro 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta 1    Ap.II CIN C Média 
Nectarív

oro 

Anthracothorax 
nigricollis 

beija-flor-de-veste-preta 6    Ap.II CIN F Baixa 
Nectarív

oro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-

vermelho 
1, 2, 3, 4, 6    Ap.II CIN - 

Não 
Avaliada 

Nectarív
oro 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 6    Ap.II CIN, END F Média 
Nectarív

oro 

Polytmus guainumbi beija-flor-de-bico-curvo 1, 6    Ap.II CIN F Baixa 
Nectarív

oro 

Hylocharis cyanus beija-flor-roxo 5, 6, 8    Ap.II CIN F Baixa 
Nectarív

oro 

Amazilia lactea beia-flor-de-peito-azul 6    Ap.II CIN F Baixa 
Nectarív

oro 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
   Ap.II CIN F Baixa 

Nectarív
oro 

ORDEM TROGONIFORMES 

Família Trogonidae           

Trogon viridis surucuá-de-barriga-amarela 3, 5      F Média Onívoro 

ORDEM CORACIIFORMES 

Família Alcedinidae           

Megaceryle torquata martim-pescador-grande 1, 5, 6, 7, 8, 10      PD, PS Baixa Piscívoro 

Chloroceryle aenea martim-pescador-miudo 9         

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 1, 6      PD, PS Média Piscívoro 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 6      PD, PS Média Piscívoro 

ORDEM PICIFORMES 

Família Ramphastidae           

Ramphastos toco tucanuçu 2, 4, 5    Ap.II CIN C, F Média 
Frugívor

o 

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto 5   EP Ap.II CIN F Alta 
Frugívor

o 

Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco 3, 5 VU   Ap.II CIN F Média 
Frugívor

o 

Família Picidae           
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     F Baixa 

Invertívo
ro 

Melanerpes candidus pica-pau-branco 1, 3, 4, 5, 6, 8      C, F Baixa 
Invertívo

ro 

Veniliornis maculifrons 
picapauzinho-de-testa-

pintada 
5, 6, 8     END F Média 

Invertívo
ro 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C, CA Baixa 

Invertívo
ro 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela 5, 6, 8, 9      F Média 
Invertívo

ro 

ORDEM CARIAMIFORMES 

Família Cariamidae           

Cariama cristata seriema 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C, F Média 

Carnívor
o 

ORDEM FALCONIFORMES 

Família Falconidae           

Caracara plancus carcará 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
   Ap.II CIN C, CA Baixa 

Carnívor
o 

Milvago chimachima carrapateiro 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
   Ap.II CIN C, CA Baixa 

Carnívor
o 

Herpetotheres 
cachinnans 

acauã 4, 5, 6, 7, 8    Ap.II CIN F Baixa 
Carnívor

o 

Falco sparverius quiriquiri 1, 2, 5, 6, 7, 8    Ap.II CIN C, CA, F Baixa 
Carnívor

o 

Falco femoralis falcão-de-coleira 6, 7    Ap.II CIN C Baixa 
Carnívor

o 

Falco peregrinus falcão-peregrino 1, 6, 7    Ap.I CIN, MGT M, C, F Média 
Carnívor

o 

ORDEM PSITTACIFORMES 

Família Psittacidae           

Primolius maracana maracanã 4, 5   NT Ap.I CIN F Média 
Frugívor

o 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Psittacara 
leucophthalmus 

periquitão 5    Ap.II CIN F Baixa 
Frugívor

o 

Eupsittula aurea periquito-rei 2, 3, 5, 7    Ap.II CIN C, F Média 
Frugívor

o 

Amazona amazonica curica 3, 4, 5, 6, 9    Ap.II CIN F, C Média 
Frugívor

o 

Amazona rhodocorytha chauá 2, 5 VU VU VU Ap.I CIN, END F Média 
Frugívor

o 

ORDEM PASSERIFORMES 

Família Thamnophilidae           

Terenura maculata zidedê 2, 4, 5     END F Média 
Invertívo

ro 

Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco 2, 4, 5, 9      F Média 
Invertívo

ro 

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-asa-vermelha 5      F Média 
Invertívo

ro 

Formicivora rufa papa-formiga-vermelho 1, 6, 7, 8, 9      F Média 
Invertívo

ro 

Thamnophilus palliatus choca-listrada 2, 3, 4, 5, 6, 7      C, F Baixa 
Invertívo

ro 

Thamnophilus ambiguus choca-de-sooretama 2, 3, 4, 5, 9     END F 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Família 
Conopophagidae 

          

Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta 5     END F Alta 
Invertívo

ro 

Família 
Dendrocolaptidae 

          

Sittasomus 
griseicapillus 

arapaçu-verde 2, 5      F Média 
Invertívo

ro 

Lepidocolaptes 
angustirostris 

arapaçu-de-cerrado 6      F, C Alta 
Invertívo

ro 

Família Xenopidae           
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Xenops minutus bico-virado-miúdo 8      C, F Média 
Invertívo

ro 

Família Furnariidae           

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama 1, 2, 3, 5, 6, 9      F, C Baixa 
Invertívo

ro 

Furnarius rufus joão-de-barro 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C, CA Baixa 

Invertívo
ro 

Phacellodomus 
rufifrons 

joão-de-pau 1, 2, 3, 5, 6, 7      C, F Média 
Invertívo

ro 

Certhiaxis cinnamomeus curutié 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8      PD, F Média 
Invertívo

ro 

Synallaxis albescens uí-pi 5      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Synallaxis spixi joão-teneném 6      C Baixa 
Invertívo

ro 

Família Pipridae           

Manacus manacus rendeira 2, 3      F Baixa 
Frugívor

o 

Dixiphia pipra cabeça-branca 5, 9 VU     F Alta 
Frugívor

o 

Família Tityridae           

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9 
    MPR F Baixa Onívoro 

Família 
Rhynchocyclidae 

          

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 2, 3, 5      F Média 
Invertívo

ro 

Rhynchocyclus olivaceus bico-chato-grande 5      F Alta 
Invertívo

ro 

Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-orelha-preta 3, 4, 5, 9      F Média Onívoro 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9 
     F Média Onívoro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Todirostrum 
poliocephalum 

teque-teque 8     END F Média 
Invertívo

ro 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 
     F Baixa 

Invertívo
ro 

Myiornis auricularis miudinho 2, 3, 6, 5, 8, 9     END F Baixa 
Invertívo

ro 

Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato 5   NT  END F Média 
Invertívo

ro 

Família Tyrannidae           

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 3, 6      F Baixa 
Invertívo

ro 

Euscarthmus 
meloryphus 

barulhento 6, 7, 8, 9      C Baixa 
Invertívo

ro 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     F, C Baixa 

Invertívo
ro 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-

amarela 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C, F Baixa Onívoro 

Elaenia spectabilis guaracava-grande 1      C, F Baixa Onívoro 

Elaenia chiriquensis chibum 6, 9      C, F Baixa Onívoro 

Elaenia chilensis guaracava-de-crista-branca 9     MPR F, C 
Não 

Avaliada 
Onívoro 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-

uniforme 
9      C, F Média Onívoro 

Elaenia obscura chibum 6, 9      C, F Baixa Onívoro 

Elaenia mesoleuca tuque 8      C, F Baixa Onívoro 

Attila rufus capitão-de-saíra 9     END F Média 
Insetívor

o 

Phyllomyias fasciatus piolhinho 6      F Média 
Invertívo

ro 

Pseudocolopteryx 
sclateri 

tricolino 6      C, PD Baixa 
Invertívo

ro 

Serpophaga subcristata alegrinho 1, 6, 8      C, PD Baixa 
Invertívo

ro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 5      F Baixa Onívoro 

Myiarchus ferox maria-cavaleira 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8      F Baixa 
Invertívo

ro 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 
1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 

9 
     F, C Baixa 

Invertívo
ro 

Myiarchus swainsoni irré 6, 8      F, C Baixa 
Invertívo

ro 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
    MPR F, C Baixa Onívoro 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 1, 6, 7, 8      CA, C Baixa 
Invertívo

ro 

Myiodynastes 
maculatus 

bem-te-vi-rajado 3, 5, 6, 9     MPR F Baixa 
Invertívo

ro 

Megarynchus pitangua neinei 2, 3, 5, 6      F Baixa Onívoro 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-

vermelho 
3, 4, 5, 6, 9      F Baixa 

Invertívo
ro 

Tyrannus melancholicus suiriri 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9 
    MPR F, C Baixa Onívoro 

Tyrannus savana tesourinha 1, 4, 5, 6, 7, 8     MPR C, CA Baixa Onívoro 

Empidonomus varius peitica 8      C Baixa 
Invertívo

ro 

Myiophobus fasciatus filipe 6, 8      C Baixa 
Invertívo

ro 

Pyrocephalus rubinus príncepe 6      C Baixa 
Invertívo

ro 

Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-branca 1      C Média 
Invertívo

ro 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 1, 2, 3, 5, 6, 7      PD Baixa 
Invertívo

ro 

Arundinicola 
leucocephala 

freirinha 3, 5, 6, 7      - 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo 5      C Média 
Invertívo

ro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 3, 5, 6, 7, 9      F Baixa 
Invertívo

ro 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 5, 6, 9      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Xolmis cinereus primavera 6      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Xolmis velatus noivinha-branca 1, 2, 3, 4, 5, 7      C, CA Média 
Invertívo

ro 

Família Vireonidae           

Cyclarhis gujanensis pitiguari 2, 3, 6      F Baixa 
Invertívo

ro 

Hylophilus thoracicus vite-vite 1, 6, 7, 8, 9      F Alta Onívoro 

Vireo chivi juruviara 2, 3, 4, 5, 6, 9     MPR F Baixa Onívoro 

Família Corvidae           

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo 4, 5      C Média Onívoro 

Família Hirundinidae           

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-casa 5, 6, 7      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 2, 3, 4, 5, 6, 8     MPR 
C, CA, 

PD 
Baixa 

Invertívo
ro 

Progne tapera andorinha-do-campo 1, 5, 6, 7, 8      C, PD Baixa 
Invertívo

ro 

Progne subis andorinha-azul 5     MGT F, C Baixa 
Invertívo

ro 

Progne chalybea andorinha-grande 1, 5, 6, 8      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco 1, 2, 4, 6      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 1, 8      C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Tachycineta leucopyga andorinha-chilena 8     MGT C, CA Baixa 
Invertívo

ro 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Hirundo rustica andorinha-de-bando 1, 5, 6     MGT C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Riparia riparia andorinha-do-barranco 1, 6     MGT C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Família Troglodytidae           

Troglodytes musculus corruíra 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C 

Não 
Avaliada 

Invertívo
ro 

Pheugopedius 
genibarbis 

garrinchão-pai-avô 4, 5, 9      F Baixa 
Invertívo

ro 

Cantorchilus 
longirostris 

garrinchão-de-bico-grande 2      F Baixa 
Invertívo

ro 

Família Donacobiidae           

Donacobius atricapilla japacanim 1, 5      PD 
Não 

Avaliada 
Invertívo

ro 

Família Turdidae           

Turdus leucomelas sabiá-branco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      F Baixa Onívoro 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 3      F Média Onívoro 

Turdus flavipes sabiá-una 7, 9     MGT F Média 
Frugívor

o 

Turdus albicollis sabiá-coleira 9      F Média Onívoro 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 3, 6, 7, 8, 9     MPR F Baixa Onívoro 

Família Mimidae           

Mimus gilvus sabiá-da-praia 1, 6, 8, 9 EN     C, F Baixa Onívoro 

Mimus saturninus sabiá-do-campo 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9 
     C Baixa Onívoro 

Família Motacillidae           

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C, CA Baixa 

Invertívo
ro 

Família Passerellidae           
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Zonotrichia capensis tico-tico 1, 2, 5, 6, 9      C, CA Baixa 
Granívor

o 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C, CA Baixa 

Granívor
o 

Família Parulidae           

Setophaga pitiayumi mariquita 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9      F Média Onívoro 

Geothlypis 
aequinoctialis 

pia-cobra 1, 5, 6, 8      C, PD Baixa Onívoro 

Família Icteridae           

Cacicus haemorrhous guaxe 2, 3, 4, 5, 6, 9      F Baixa Onívoro 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto 1, 2, 3, 5, 6      C, CA, F Baixa Onívoro 

Agelasticus cyanopus carretão 1, 6      C, CA, F Baixa Onívoro 

Chrysomus ruficapillus garibaldi 1, 2, 6, 7, 8      PD, CA 
Não 

Avaliada 
Granívor

o 

Molothrus bonariensis chupim 1, 6, 9      F, C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Molothrus oryzivorus iraúna-grande 6      F, C, CA Baixa 
Invertívo

ro 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul 1, 5, 6, 8      C Baixa 
Granívor

o 

Família Thraupidae           

Schistochlamys 
ruficapillus 

bico-de-veludo 6, 7, 8, 9      C Baixa 
Granívor

o 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste 1, 6      C Baixa 
Granívor

o 

Tangara brasiliensis cambada-de-chaves 5 VU    END F Média Onívoro 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 1, 2, 3, 5, 6, 9      F, C Baixa Onívoro 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro 3      F Baixa Onívoro 

Tangara cayana saíra-amarela 1, 2, 3, 6, 7, 8      F, C Média Onívoro 

Tangara peruviana saíra-sapucaia 6, 9  VU VU      
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto 1, 5, 6, 7, 8, 9      F Baixa Onívoro 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8      F Baixa Onívoro 

Sicalis flaveola canário-da-terra 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
     C Baixa 

Granívor
o 

Sicalis luteola tipio 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9      C Média 
Granívor

o 

Hemithraupis flavicollis saíra-galega 5      F Média Onívoro 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu 9      F Média 
Granívor

o 

Volatinia jacarina tiziu 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
     C, CA Baixa 

Granívor
o 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9 
     C, F Baixa 

Granívor
o 

Tachyphonus coronatus tiê-preto 3, 5, 6, 9     END F Baixa 
Frugívor

o 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue 1, 2, 3, 5, 6, 9     END F Baixa Onívoro 

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor 1, 6, 7, 8, 9      F Baixa 
Nectarív

oro 

Dacnis cayana saí-azul 2, 3, 4, 5      F Baixa 
Nectarív

oro 

Coereba flaveola cambacica 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9 
     F, C Baixa 

Nectarív
oro 

Sporophila lineola bigodinho 5     MPR C, CA Baixa 
Granívor

o 

Sporophila collaris coleiro-do-brejo 6 EP     C Média 
Granívor

o 

Sporophila nigricollis baiano 6      C Média 
Granívor

o 

Sporophila caerulescens coleirinho 2, 5, 6      C, CA Baixa 
Granívor

o 

Sporophila leucoptera chorão 5      C, PD Baixa 
Granívor

o 

Sporophila bouvreuil caboclinho 4, 5      C Média 
Granívor

o 
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Nome do Táxon Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA-

RJ 
MM

A 
IUC
N 

CITE
S 

Característi
cas 

Habitat 
Sensibilid

ade 
Guilda 

Emberizoides herbicola canário-do-campo 1, 5, 6, 7, 8      C Baixa 
Granívor

o 

Saltator similis trinca-ferro 3, 5      F Baixa 
Frugívor

o 

Família Fringillidae           

Euphonia chlorotica fim-fim 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9 
     F Baixa 

Frugívor
o 

Euphonia violacea gaturamo 2, 3, 5      F Baixa 
Frugívor

o 

Família Estrildidae           

Estrilda astrild bico-de-lacre 1, 5, 6, 7     EXO CA, C 
Não 

Avaliada 
Granívor

o 

Família Passeridae           

Passer domesticus pardal 1, 2, 5, 6, 7     EXO CA, C Baixa Onívoro 

Legenda: Referências bibliográficas: 1. AÇU PETRÓLEO/MOTT (2020); 2. ZOPONE/ECOLOGY BRASIL (2020); 3. MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019); 4. GPE/ECOLOGY BRASIL 

(2019); 5. NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS (2018); 6. IPF (2018); 7. GNA/MOTT (2017); 8. GNA/CPEA (2017); 9. GOMES et al. (2016); 10. TAVARES et al. (2015). 
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6.2.4.1.2.1.2 Dados Primários 

Durante os trabalhos de campo conduzidos nas áreas de estudo definidas para a UTE Barra 

do Furado, foram registrados 521 indivíduos, relativos a 65 espécies. Tais aves estão 

distribuídas em 15 ordens e 32 famílias, sendo 20 não-passeriformes (representativos 35 

espécies) e 12 passeriformes (30 espécies). Este montante representa 27,4% da avifauna 

de potencial ocorrência obtida por meio de dados secundários levantados (237 spp.; dados 

secundários), 8,1% das espécies já registradas no Rio de Janeiro (800 spp.; GAGLIARDI, 

2019) e 3,4% das espécies conhecidas para o Brasil 1919 spp.; PIACENTINI et al., 2015). 

Na Tabela 7 são apresentados os dados primários levantados para o diagnóstico de 

avifauna da UTE Barra do Furado, bem como as informações associadas as respectivas 

espécies. Todas as 65 espécies registradas durante o inventário ornitológico nos pontos 

amostrais estudados da UTE Barra do Furado foram citadas nas referências bibliográficas 

utilizadas na composição dos dados secundários, não havendo, portanto, adendas à lista 

geral da região (SANTOS & ALVES, 2011; IPF, 2012; TAVARES et al., 2013; INEA, 2014; 

TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012). 

Serão apresentados ainda registros de algumas espécies encontradas ao longo da área do 

empreendimento (Figura 41 a Figura 62). 
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Tabela 7. Lista das espécies de avifauna registradas por meio do levantamento de dados primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon Nome comum Dados Primários 
Status de 

Conservação 
Categoria Hábito Sensibilidade 

 

ANSERIFORMES  

Anatidae        

Amazonetta brasiliensis ananaí FT05, FT06,FT09, FT10 - Cin aqu Baixa  

Anas bahamensis marreca-toicinho FT05, FT06,FT07, FT08,FT09, FT10 - Cin aqu Baixa  

SULIFORMES  

Fregatidae        

Fregata magnificens tesourão FT01, FT02,FT03, FT04 - alta sens. aqu Alta  

Phalacrocoracidae        

Nannopterum brasilianus biguá FT07, FT08 - - aqu Baixa  

PELECANIFORMES  

Ardeidae        

Butorides striata socozinho FT09, FT10 - - aqu Baixa  

Bubulcus ibis garça-vaqueira FT07, FT08,FT09, FT10 - Inv aqu Baixa  

Ardea alba garça-branca FT07, FT08 - - aqu Baixa  

Egretta thula garça-branca-pequena 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 

FT06,FT09, FT10 
- - aqu Baixa  

Threskiornithidae        

CATHARTIFORMES  

Cathartidae        

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela FT07, FT08 - - ind Média  

Coragyps atratus urubu 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 

FT06,FT07, FT08 
- - ind Baixa  

ACCIPITRIFORMES  

Accipitridae        
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Nome do Táxon Nome comum Dados Primários 
Status de 

Conservação 
Categoria Hábito Sensibilidade 

 

Rupornis magnirostris gavião-carijó FT05, FT06,FT09, FT10 CII Cin ind Baixa  

GRUIFORMES  

Aramidae        

Aramus guarauna carão FT09, FT10 - - aqu Média  

Rallidae        

Mustelirallus albicollis sanã-carijó FT09, FT10 - Cin aqu Média  

Pardirallus 
sanguinolentus 

saracura-do-banhado FT05, FT06,FT09, FT10 MGP Cin aqu Média  

Gallinula galeata galinha-d'água FT09, FT10 - Cin aqu Baixa  

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul FT09, FT10 MGP Cin aqu Baixa  

CHARADRIIFORMES  

Charadriidae        

Vanellus chilensis quero-quero 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 
FT06,FT07, FT08,FT09, FT10 

- - ind Baixa  

Recurvirostridae        

Himantopus melanurus 
pernilongo-de-costas-

brancas 
FT03, FT04,FT09, FT10 PA3 - aqu Baixa  

Scolopacidae        

Actitis macularius maçarico-pintado FT01, FT02 MVN - aqu Baixa  

Tringa flavipes 
maçarico-de-perna-

amarela 
FT01, FT02,FT09, FT10 MVN - aqu Média  

Jacanidae        

Jacana jacana jaçanã 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 

FT06,FT09, FT10 
- - aqu Baixa  

Laridae        

Chroicocephalus 
cirrocephalus 

gaivota-de-cabeça-cinza FT05, FT06,FT09, FT10 PA3 - aqu Média  

Larus dominicanus gaivotão FT03, FT04 - - aqu Baixa  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 92 
 

Nome do Táxon Nome comum Dados Primários 
Status de 

Conservação 
Categoria Hábito Sensibilidade 

 

COLUMBIFORMES  

Columbidae        

Columbina talpacoti rolinha FT05, FT06 - Cin ind Baixa  

Columbina picui rolinha-picuí FT01, FT02 - Cin;Inv ind Baixa  

Patagioenas picazuro asa-branca FT01, FT02,FT05, FT06,FT09, FT10 - Cin;Inv ind Média  

Zenaida auriculata avoante FT01, FT02,FT03, FT04 - Cin ind Baixa  

CUCULIFORMES  

Cuculidae        

Crotophaga ani anu-preto FT05, FT06,FT07, FT08,FT09, FT10 - - ind Baixa  

Guira guira anu-branco FT07, FT08,FT09, FT10 - - ind Baixa  

STRIGIFORMES  

Strigidae        

Athene cunicularia coruja-buraqueira FT03, FT04 CII Cin;Inv ind Média  

APODIFORMES  

Trochilidae        

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-

verde 
FT05, FT06 CII - sem Baixa  

CORACIIFORMES  

Alcedinidae        

Megaceryle torquata martim-pescador-grande FT01, FT02,FT05, FT06,FT09, FT10 - - aqu Baixa  

PICIFORMES  

Picidae        

Colaptes campestris pica-pau-do-campo FT05, FT06,FT07, FT08,FT09, FT10 - - ind Baixa  

FALCONIFORMES  

Falconidae        
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Nome do Táxon Nome comum Dados Primários 
Status de 

Conservação 
Categoria Hábito Sensibilidade 

 

Caracara plancus carcará 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 

FT06,FT07, FT08 
CII Cin ind Baixa  

Falco sparverius quiriquiri FT07, FT08 CII Cin ind Baixa  

PASSERIFORMES  

Thamnophilidae        

Dendrocolaptidae        

Furnariidae        

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama FT01, FT02,FT09, FT10 - Inv ind Baixa  

Furnarius rufus joão-de-barro 
FT01, FT02,FT05, FT06,FT07, 

FT08,FT09, FT10 
- - ind Baixa  

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau FT01, FT02,FT09, FT10 - Inv ind Média  

Certhiaxis cinnamomeus curutié 
FT01, FT02,FT05, FT06,FT07, 

FT08,FT09, FT10 
- - aqu Média  

Rhynchocyclidae        

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio FT05, FT06,FT09, FT10 - Inv ind Baixa  

Tyrannidae        

Camptostoma obsoletum risadinha FT05, FT06 - - ind Baixa  

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-

amarela 
FT09, FT10 - - ind Baixa  

Elaenia spectabilis guaracava-grande FT01, FT02 MGP - ind Baixa  

Serpophaga subcristata alegrinho FT01, FT02 - - sem Baixa  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 
FT06,FT07, FT08,FT09, FT10 

MGP - ind Baixa  

Tyrannus melancholicus suiriri 
FT01, FT02,FT05, FT06,FT07, 

FT08,FT09, FT10 
MGP - ind Baixa  

Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-branca FT09, FT10 MGP Inv aqu Média  

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada FT09, FT10 - Inv aqu Baixa  
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Nome do Táxon Nome comum Dados Primários 
Status de 

Conservação 
Categoria Hábito Sensibilidade 

 

Arundinicola 
leucocephala 

freirinha FT09, FT10 - - aqu Média  

Xolmis velatus noivinha-branca FT09, FT10 - Inv ind Média  

Hirundinidae        

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-pequena-de-

casa 
FT07, FT08 - - ind Baixa  

Progne chalybea andorinha-grande FT03, FT04,FT05, FT06 MGP - ind Baixa  

Tachycineta leucorrhoa 
andorinha-de-sobre-

branco 
FT09, FT10 - Inv ind Baixa  

Hirundo rustica andorinha-de-bando 
FT01, FT02,FT03, FT04,FT05, 
FT06,FT07, FT08,FT09, FT10 

MVN - ind Baixa  

Troglodytidae        

Troglodytes musculus corruíra FT01, FT02,FT05, FT06,FT09, FT10 - - ind Baixa  

Mimidae        

Mimus saturninus sabiá-do-campo FT03, FT04 - Inv ind Baixa  

Motacillidae        

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor FT09, FT10 - - ind Baixa  

Passerellidae        

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo FT07, FT08 - - ind Baixa  

Icteridae        

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul FT05, FT06,FT07, FT08 - Inv ind Baixa  

Thraupidae        

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste FT01, FT02 - Inv ind Baixa  

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue FT01, FT02 NT1 - aqu Baixa  

Sicalis flaveola canário-da-terra 
FT01, FT02,FT05, FT06,FT07, 

FT08,FT09, FT10 
- Xer ind Baixa  

Emberizoides herbicola canário-do-campo FT01, FT02 - - ind Baixa  
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Nome do Táxon Nome comum Dados Primários 
Status de 

Conservação 
Categoria Hábito Sensibilidade 

 

Estrildidae        

Estrilda astrild bico-de-lacre FT05, FT06 - Inv ind Baixa  

Passeridae        

Passer domesticus pardal FT03, FT04,FT05, FT06 - Inv ind Baixa  

Legenda: Referências: Status de Conservação: End – Espécies Endêmicas de Mata Atlântica; Status: 1- IUCN (2021): DD: dados insuficientes, NT: quase ameaçada, VU: vulnerável, EN: 

Ameaçada; 2- MMA (2014): VU: Vulnerável; 3- RJ (ALVES et al., 2000): EP: Em Perigo, VU: Vulnerável; MPR – Migrante Parcial; MVN – Migrante Neártico oriundo do hemisfério norte; 

MVS – Migrante antártico oriundo do hemisfério sul; CI – Apêndice I da CITES, CII – Apêndice II da CITES. Categoria: cin – Cinegéticas; Xer – Xerimbabo; Inv – Invasora. Hab. – Habitat 

Preferencial: Dep – Espécies dependentes de ambientes florestados, Sem – Espécies semi-dependentes de ambientes florestados, Ind – Espécies independentes de ambientes 

florestados, Aqu – Espécies associadas a ambientes úmidos. Sensibilidade: Alta – Espécies de elevada sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica, Média - Espécies de média 

sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica; Baixa - Espécies de baixa sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.
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Figura 41. Athene cunicularia Figura 42. Amazonetta brasiliensis 

  

Figura 43. Anas bahamensis Figura 44. Zenaida auriculata 

  

Figura 45. Mimus saturninus 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Figura 46. Aramus guarauna 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 47. Ardea alba Figura 48. Anas bahamensis 

  

Figura 49. Bubulcus ibis Figura 50. Chroicocephalus cirrocephalus 

  

Figura 51. Caracara plancus 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Figura 52. Certhiaxis cinnamomeus 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 53. Arundinicola leucocephala. Figura 54. Tyrannus melancholicus. 

  

Figura 55. Columbina picui Figura 56. Elaenia spectabilis 

  

Figura 57. Crotophaga ani 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Figura 58. Coragyps atratus 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Das 32 famílias passeriformes e não passeriformes observadas em campo, as mais 

numerosas foram os tiranídeos (bem-te-vis e afins; 10 spp.), os traupídeos (sanhaçus e 

saíras; 4 spp.), ardeídeos (garças, socós e afins; 4 spp.), columbídeos (pombas, rolas e afins; 

4 spp.), ralídeos (saracuras e sanãs; 4 spp.), hirundinídeos (andorinhas e afins; 4 spp.) e 

furnarídeos (joões e afins; 4 spp.), que somados respondem por 52.3% (34 spp.) do total 

de espécies registradas. Na Figura 63 está representado graficamente uma imagem 

comparativa da representatividade de espécies para cada família passeriforme e não-

passeriforme, segundo os dados secundários e primários. 

  

Figura 59. Elaenia flavogaster Figura 60. Fregata magnificens 

  

Figura 61. Himantopus melanurus 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Figura 62. Jacana jacana 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 63. Representatividade de cada família passeriforme e não passeriforme no conjunto de 
dados secundários e primários obtidos na região de Campos dos Goytacazes e Quissamã/ RJ. UTE 

Barra do Furado. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
  

Excluindo-se os tiranídeos (bem-te-vis e afins) e os traupídeos (sanhaçus e saíras) que 

invariavelmente formam as famílias mais numerosas em quase todos os inventários 

conduzidos em ambientes neotropicais, incluindo a Mata Atlântica, (MOREIRA-LIMA, 

2014), chama atenção a baixa representatividade de espécies chaves, consideradas 

fundamentais na manutenção dos processos ecológicos em ambientes florestados. 
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Exemplificando, a presença de aves insetívoras escaladoras de tronco como os 

dendrocolaptídeos (arapaçus e afins) e picídeos (pica-paus e afins), tem sido apontada 

como um sinal de boa qualidade ambiental, já que tais espécies, são sensíveis à 

fragmentação e possuem baixo potencial de colonização (SOARES & ANJOS, 1999). Em 

relação aos picídeos, destaca-se ainda sua importância ecológica como única espécie 

animal capaz de criar ocos em árvores. Tais estruturas são utilizadas por dezenas de outras 

espécies de animais, vertebrados e invertebrados, como abrigo ou sítio reprodutivo. Em 

campo, apenas uma das cinco espécies possíveis foi registrada (Colaptes campestres). 

Carnívoros predadores de topo de cadeia, especialmente os gaviões, falcões e corujas 

(Falconiformes, Accipitriformes e Strigiformes), também são importantes indicadores de 

qualidade ambiental, já que são constituídos por aves comumente raras e que exigem 

grandes áreas de vida (JULLIEN & THIOLLAY, 1996). Em campo, somente 4 das 23 espécies 

destas famílias (Falconidae, Accipitridae, Pandionidae, Tytonidae e Strigidae) de potencial 

ocorrência na região foram observadas, sendo todas elas associadas a ambientes 

antropizados e paisagens abertas, tais como o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), o 

quiriquiri (Falco sparverius) e o carcará (Caracara plancus).  

Destaca-se ainda a ausência de outras aves de rapina com especialização em ambientes 

úmidos citadas no levantamento de dados secundários (SANTOS & ALVES, 2011; IPF, 2012; 

TAVARES et al., 2013; INEA, 2014; TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012), 

sendo elas: gavião-caramujeiro (Rostrhamus sociabilis), o gavião-do-banhado (Circus 

buffoni) e a águia-pescadora (Pandion haliaetus). Tais aves possivelmente ocorrem na nas 

áreas de estudo AEL e AER da UTE Barra do Furado, mas como possuem grandes áreas de 

vida e raro encontro na natureza dada sua natureza fortuita, dificilmente são registradas 

em estudos de curto prazo como um diagnóstico, por exemplo.  

Outro grupo considerado indicador de ambiente florestais bem estruturados e com baixa 

representatividade nas áreas de estudo AEL e AER da UTE Barra do Furado é formado 

pelos frugívoros de médio e grande porte. Tal grupo é considerado dispersor de 

sementes, e, portanto, fundamental na manutenção dos processos ecológicos (JORDANO 

et al., 2006). Frugívoros de médio e grande porte estão entre as espécies mais suscetíveis 

à fragmentação do ambiente, uma vez que são incapazes de encontrar nesses fragmentos 

todos os recursos necessários para sua sobrevivência ao longo do ano (PIZO, 2001; 

JORDANO et al., 2006). Comparando-se os dados primários com os secundários, nota-se 

que nenhuma das cinco espécies possíveis (Psittacidae, Cracidae e Cotingidae) foi 

detectada em campo.  

Além dos dispersores de sementes, outro grupo de fundamental importância ecológica é 

formado pelos polinizadores, em geral, representados por membros da família 

Trochillidae (beija-flores, balança-rabos e afins; SICK, 1997). Tais aves são responsáveis 

pela polinização de uma série de espécies vegetais, sendo inclusive os principais 

polinizadores de alguns grupos de planta em áreas de restinga do Parque Nacional da 
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Restinga de Jurubatiba, como as bromeliáceas (MAGALHÃES, 2017). Em campo, somente 

uma (Amazilia fimbriata) das cinco espécies citadas no levantamento de dados 

secundários foi observada. 

Apesar da baixa representatividade de espécies florestais de grupos funcionais 

importantes na manutenção dos processos ecológicos, a representatividade de famílias 

estritamente associadas a ambientes úmidos foi bastante elevada. Ao menos 14 das 32 

famílias são formadas por espécies que habitam exclusivamente ambientes úmidos, sendo 

que algumas delas possuem papéis ecológicos de elevada importância nestas formações. 

Todos os grupos funcionais aquáticos, estiveram bem representados nos dados primários, 

com destaque para as espécies vasculhadoras, formadas principalmente pelos anatídeos 

(patos, marrecos e afins). Espécies pernaltas, formados por ardeídeos (garças, socós e 

afins), ciconídeos (tuiuiú, maguari e afins), aramídeos (carão e afins) e tresquiornitídeos 

(colhereiro, curicaca e afins) também foram bastante observadas. Além disso, cita-se a 

presença de espécies catadoras, formadas por ralídeos (saracuras e sanãs) e jacanídeos 

(jaçanã), além das aves limícolas, formadas pelos escolopacídeos (maçaricos e afins), 

recurvirostrídios (pernilongos e afins) e charadrídeos (batuíras e afins).  

Além da comparação direta entre os grupos ornitológicos de importância ecológica, a 

distribuição da composição de espécies em relação ao seu habitat preferencial fornece 

um importante parâmetro no sentido de entender como as espécies registradas em 

campo se relacionam com o meio (STOTZ et al., 1996; SILVA et al., 2003). 

Comparando-se as informações primárias com os dados secundários como um todo, nota-

se uma grande equivalência da representatividade dos dados relativos à necessidade de 

habitat da comunidade ornitológica esperada para as áreas de estudo (dados secundários) 

e da registrada em campo (dados primários). Assim como nos dados secundários, o 

conjunto de dados primários, foi amplamente dominado por aves consideradas 

independentes de florestas, responsáveis por 58,5% (38 spp.) do total.  

Em seguida, destacam-se as aves consideradas dependentes de ambientes úmidos, 

responsáveis por 38,5% (25 spp.), seguidas pelas aves semi-dependentes de ambientes 

florestados, responsáveis por 3,1% (2 spp.) do total. Nenhuma espécie associada a 

ambiente florestado foi observada em campo. Na Figura 64 pode-se observar a 

distribuição de cada uma das classes de dependência de habitat utilizadas neste trabalho 

para o conjunto de dados primários e secundários. 
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Figura 64. Representatividade de cada uma das quatro classes de dependência de habitat no 
conjunto de dados secundários e primários reunidos obtidos na região de Campos dos Goytacazes 

e Quissamã/ RJ. UTE Barra do Furado. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  
Quando tais informações são comparadas isoladamente com cada uma das localidades 

utilizadas na composição dos dados secundários (IPF, 2012; TAVARES et al., 2013; INEA, 

2014; TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012), nota-se mais uma vez que o 

padrão se mantém, destacando sempre a dominância de aves independentes de florestas, 

seguidas pelas associadas a ambientes úmidos e pela baixa representatividade de 

espécies florestais (dependentes e semi-dependentes). 

Dentre as espécies consideradas independentes de florestas, citam-se aves comuns e de 

ampla distribuição, tais como Coragyps atratus (urubu-comum), Rupornis magnirostris 

(gavião-carijó) e Zenaida auriculata (avoante). As espécies semi-dependentes de florestas, 

ou seja, que habitam tanta a borda dos remanescentes quanto o seu interior, podem ser 

representadas pelo alegrinho (Serpophaga subcristata) e beija-flor-de-garganta-verde 

(Amazilia fimbriata), enquanto para as espécies dependentes de ambientes úmidos, cita-

se Mustelirallus albicollis (sanã-carijó) e Certhiaxis cinnamomeus (curutié). 

Outro importante parâmetro utilizado na avaliação de possíveis alterações oriundas de 

processos antrópicas sob comunidades naturais tem relação com a vulnerabilidade de tais 

espécies as possíveis mudanças. A sensibilidade ou fragilidade das espécies quanto aos 

distúrbios de origem antrópica, talvez seja o fator que melhor explique a composição 

encontrada quanto à dependência aos ambientes amostrados (STOTZ et al., 1996). Esta 

análise divide as aves em três diferentes categorias de fragilidade aos distúrbios de 

origem antrópica, definindo, por consequência, as primeiras espécies a desaparecer de 

uma determinada área quando as alterações em seu habitat começam a surgir (alta 
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sensibilidade). No mesmo sentido, espécies de média sensibilidade, apesar de possuírem 

alguma resiliência em relação a estes distúrbios, também tendem a desaparecer quando 

tais mazelas persistem, ao passo que as espécies consideradas de baixa fragilidade 

costumam permanecer indiferentes a tais perturbações e por vezes até se beneficiam das 

mesmas, ocupando os nichos disponibilizados pelas aves mais exigentes (STOTZ et al., 

1996; SILVA et al., 2003). 

Conforme representado na Figura 65, 78,5% (51 spp.) das espécies registradas nas áreas 

de estudo AEL e AER da UTE Barra do Furado são consideradas de baixa sensibilidade, 

seguidas pelas espécies de média sensibilidade com 20% do total (13 spp.) e então, 

espécies altamente sensíveis com somente 1,5% (1 spp.) do total. Tal proporção é 

extremamente semelhante ao esperado para a área, conforme aponta o levantamento de 

dados secundários (IPF, 2012; TAVARES et al., 2013; INEA, 2014; TAVARES & SICILIANO, 

2014; HABTEC/GASOG, 2012). 

 
Figura 65. Representatividade da sensibilidade das espécies aos distúrbios de origem antrópica no 
conjunto de dados secundários e primários reunidos obtidos na região de Campos dos Goytacazes 

e Quissamã/ RJ. UTE Barra do Furado. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  
Essa dominância de espécies de baixa sensibilidade aos distúrbios de origem em 

ambientes dominados por restinga é natural e conhecida, conforme encontrado por 

Gonzaga et al. (2000), que sugerem que tais formações são ocupadas majoritariamente 

por espécies típicas de fisionomias próximas, mais tolerantes e menos exigentes em 

termos de qualidade ambiental. Stotz et al. (1996) reforçam que a maior parte das aves 

associadas a vegetação seca é relativamente tolerante às perturbações humanas, fato que 

segundo Silva et al. (2003) poderia estar associado ao estresse contínuo causado pelas 

mudanças sazonais, tanto em escala ecológica como histórica. Este fator, pode ter 

colaborado para selecionar espécies com maior repertório comportamental e 
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consequentemente com maior tolerância a grandes modificações em seus habitats 

quando comparado as aves que habitam ambientes naturalmente mais estáveis. 

Como a área de estudo é formada por um mosaico de fisionomias antropizadas, 

especialmente a AEL, destacando-se aqui monoculturas, pasto, restinga antropizada e 

áreas úmidas como turfas, lagoas, brejos e banhados, é esperado que a comunidade 

presente nestes ambientes seja, de fato, mais tolerante a modificações na paisagem. 

As espécies de baixa sensibilidade, podem ser representadas por aves mais generalistas e 

oportunistas, que geralmente ocupam uma ampla gama de ambientes, tais como Vanellus 

chilensis (quero-quero) e a Columbina talpacoti (rolinha-roxa). Espécies de média 

sensitividade a distúrbios antrópicos pode ser representadas pelo Aramus guarauna 

(carão), enquanto aves consideradas de alta sensibilidade pode ser representadas por 

Fregata magnificens (tesourão). 

Os índices de abundância relativa calculados para a as áreas de estudo da UTE Barra do 

Furado, foi distribuído em um Diagrama de Whitakker, conforme sugerido por Magurran 

(1988), com o objetivo de avaliar o ponto de inflexão da distribuição encontrada e 

classificar as espécies em dominantes, comuns, incomuns e raras. 

Conforme esperado e conhecido para comunidades ornitológicas inseridas em ambientes 

de vegetação mais seca como restingas (STOTZ et al., 1996), a distribuição dos valores de 

abundância relativa calculados para as aves registradas em campo, indica que o ambiente 

investigado é dominado por poucas espécies. Ao passo que a maior parte delas apresenta 

um número populacional reduzido ou de difícil detecção, conforme pode ser observado 

pelo típico padrão de “rabo de arraia” ilustrado na Figura 66. 
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Figura 66. Diagrama de Whittaker, ilustrando em ordem decrescente os valores de Abundância 
Relativa para cada uma das espécies registradas em campo obtidos na região de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã/ RJ. UTE Barra do Furado. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  

A análise do Diagrama de Whittaker revela que a maior parte das espécies da área de 

estudo pode ser considerada rara (presente em até 3% das amostras), respondendo por 

41,5% (27 spp.) do total de espécies registradas e somente 9,6% dos indivíduos (n=50). O 

grupo de espécies incomuns, isto é, presentes entre 4 e 10% das amostras coletadas, 

respondeu por 30,8% (20 spp.) do total de aves registradas e 22,6% (n=118) dos 

indivíduos. Espécies comuns, com presença entre 11 e 33% das amostras responderam 

por 23,1 (15 spp.) das espécies registradas e 46,8% (n=244) dos indivíduos, enquanto as 

espécies dominantes na comunidade ornitológica local, presente em mais de 40% das 

amostras coletadas responderam por somente 4,6% (3 spp.) das espécies registradas, mas 

por 21% (n=109) dos indivíduos. Na Figura 67 pode-se observar uma representação gráfica 

dos valores de cada grupo de espécies dominantes, comuns, incomuns e raras para as 

áreas de estudo. 
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Figura 67. Representação gráfica dos valores de cada grupo de espécies dominantes, comuns, 
incomuns e raras, bem como o percentual de indivíduos detectados atribuídos a cada uma destas 

classes na região de Campos dos Goytacazes e Quissamã/ RJ. UTE Barra do Furado. 
Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.2.4.1.2.2 Suficiência Amostral e Riqueza Estimada 

Considerando a comparação direta da riqueza encontrada nas áreas de estudo definidas 

da UTE Barra do Furado (65 spp.), com as áreas citadas no levantamento de dados 

secundários de tamanho e fisionomias semelhantes às encontradas nas Unidades 

Amostrais, fica evidente que o levantamento ornitológico aqui apresentado é bastante 

representativo para a área de estudo. Tal fato é corroborado pela análise da curva de 

acúmulo de espécies apresentada na Figura 68, bem como pelo valor do estimador de 

riqueza Jackknife de primeira ordem, utilizado como parâmetro neste trabalho. 
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Figura 68. Curva de rarefação e acumulação de espécies para a avifauna amostrada baseada em 
estimador não-paramétrico Jackknife1 com intervalo de confiança de 95%. UTE Barra do Furado, 

RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
 

A observação do comportamento da curva calculada para os dados primários, bem como 

a não sobreposição dos intervalos de confiança da curva de rarefação e do estimador de 

riqueza indicam que a assíntota não foi atingida. Tal fato é natural, considerando a 

realização de estudos de curto prazo como diagnósticos, por exemplo. A assíntota 

comumente é atingida com um número elevado de reamostragens sendo diretamente 

proporcional ao esforço amostral aplicado dada a natureza do cálculo, sendo 

normalmente alcançada em monitoramentos de longo prazo apenas. 

Apesar do exposto, o estimador de riqueza indica que pelo menos 94,2% das espécies 

esperadas para região foram detectadas em campo (para uma estimativa de 69 com 

desvio padrão ± 3 spp.), fato que corrobora a representatividade das informações aqui 

apresentadas em relação à área de estudo.  

Por fim, destaca-se que mesmo considerando a existência de algumas poucas espécies 

ainda não detectadas em campo, pode-se considerar que o inventário aqui apresentado é 

suficiente para categorizar adequadamente a avifauna das áreas de estudo do 

empreendimento. Cabe destaque que os levantamentos realizados, recentes e robustos, 

promovem uma listagem complementar adequada para a compreensão e avaliação da 

avifauna. 
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6.2.4.1.2.3 Comparação Entre os Pontos Amostrais 

Os índices descritores obtidos para o conjunto de dados obtidos apresentaram uma 

notável variação. No que tange a diversidade de Shannon e a equitabilidade de Pielou, tal 

variação certamente tem relação com a abundância de espécies obtida na campanha de 

campo, além obviamente do número de espécies raras detectadas (observadas somente 

uma vez). Tais índices possuem notável sensibilidade a raridade de espécies, o que pode 

fornecer um panorama enviesado da comunidade, o que sugere que quaisquer 

interpretações baseadas nestes valores devam ser realizadas com cautela.  

Na Tabela 8, Figura 69 e Figura 70 estão discriminados os valores de riqueza, abundância, 

diversidade, equitabilidade, dominância e de estimadores de riqueza calculados para o 

conjunto de dados primários como um todo. 

 

Figura 69. Gráfico de riqueza da avifauna registrados por ponto amostral. UTE Barra do Furado, RJ. 
Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  
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Figura 70. Gráfico de abundância da avifauna registrados por ponto amostral. UTE Barra do Furado, 
RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

  

Tabela 8. Índices descritores de comunidade obtidos para a avifauna a partir de levantamento de 
dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Unidades 
Amostrais 

Zonas Amostrais 

FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 FT7 FT8 FT9 FT10 
Total 

AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AER 

Abundância 
absoluta (n) 

99 22 45 49 102 43 21 47 31 52 521 

Riqueza 
observada (S) 

30 15 29 24 35 22 14 30 17 32 65 

Diversidade 
(H') 

3,15 2,44 3,131 2,557 3,249 1,982 1,882 2,10 2,009 2,678 2,595 

Equitabilidade 
(J) 

0,93 0,90 0,93 0,80 0,91 0,88 0,89 0,74 0,83 0,91 0,84 

Dominância 
(Ds) 

0,21 0,12 0,11 0,24 0,15 0,13 0,14 0,19 0,22 0,21 0,18 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

A conformidade fitofisionômica inerente a cada uma das áreas amostrais acaba por 

influenciar suas respectivas comunidades ornitológicas. A semelhança entre cada uma 

delas, pode ser avaliada através de uma análise de similaridade de bray-curtis.  

Conforme observado na Figura 71, nota-se o agrupamento da maioria das áreas 

estudadas, dada a alta semelhança de ambientes. Destacaram-se os pontos FT02 e FT10 

dos demais, muito em função das aves de hábitos aquáticos. Tais áreas compartilham 

características fitofisionômicas entre si, influenciando, portanto, em sua avifauna.  
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Figura 71. Gráfico de análise de similaridade de NMDS da avifauna registrados por ponto amostral. 

UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

6.2.4.1.2.4  Espécies Raras, Endêmicas, Migratórias, Xerimbabos, 

Bioindicadoras, Ameaçadas, Cinegéticas e de Interesse Médico 

Espécies indicadoras são aquelas capazes de fornecer informações sobre os ambientes 

que ocupam, seja pelo seu bom estado de conservação ou pelo seu aparente desequilíbrio 

ambiental. Neste contexto, devido seu elevado conhecimento taxonômico, sua fácil 

detecção e identificação em campo, a elevada riqueza e o avançado conhecimento das 

suas exigências ecológicas, as aves são consideradas um dos melhores grupos indicadores 

dentre os vertebrados terrestres (STOTZ et al., 1996). 

Dois diferentes grupos de indicadores ambientais podem ser definidos no que tange à 

avifauna. O primeiro é formado por espécies mais exigentes em termos de qualidade 

ambiental e que costumam ter seus valores reduzidos frente as alterações em seu habitat. 

Nesse contexto, grande parte das espécies endêmicas, migratórias, em delicada situação 

conservacionista e de elevada sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica têm sido 

sugeridas como indicadoras de ambientes bem estruturados, funcionando 

consequentemente como indicadoras de qualidade ambiental (RAPOPORT, 1982; 

ANDERSON, 1994; BROOKS & BALMFORD, 1996; GRELLE, 2000). Soma-se a este grupo, 

aves intimamente relacionadas a interesses humanos e que refletem rapidamente 

quaisquer mudanças em seus padrões populacionais, tais como as aves cinegéticas e de 

interesse econômico (como os xerimbabos e listadas nos apêndices da CITES). 
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O outro grupo de espécies indicadoras é formado por aves que se beneficiam de 

alterações provocadas no habitat, expandindo sua distribuição ou aumentando sua 

densidade populacional em áreas degradadas (MMA, 2006). Estão incluídas neste grupo, 

espécies sinantrópicas, invasoras, colonizadoras e exóticas capazes de se estabelecer em 

ambientes modificados, e que por possuírem um maior repertório comportamental, uma 

baixa sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica e uma dieta variada, acabam por 

ocupar rapidamente ambientes sujeitos à modificação de paisagem (STOTZ et al., 1996; 

MMA, 2006). 

Das 237 aves registradas por dados primários e de potencial ocorrência na área de estudo, 

162 podem ser incluídas em alguma categoria de espécie indicadora ambiental, sendo que 

destas, 40 foram registradas em campo. Na Tabela 9 pode-se observar uma lista das 

espécies consideradas bioindicadoras ambientais, bem como as respectivas categorias na 

qual se enquadram. Por representarem espécies incluídas em outras categorias que serão 

analisadas adiante, os comentários a respeito de cada um dos grupos se restringirão a seus 

respectivos subitens. 

Tabela 9. Lista de espécies consideradas bioindicadoras ambientais. UTE Barra do Furado, RJ. 
Novembro/2021. 

Nome do Táxon 
Status de 

Conservação 
Categoria 

Dados 
Secundários 

Dados Primários 

Crypturellus tataupa - Cin 6 - 

Nothura maculosa - Cin 4,6 - 

Dendrocygna bicolor MGP; VU3 Cin 7 - 

Dendrocygna viduata - Cin 6,7,8 - 

Dendrocygna autumnalis PA3 Cin 7,8 - 

Cairina moschata VU3 Cin 7 - 

Sarkidiornis sylvicola EN3;CII Cin 7 - 

Amazonetta brasiliensis - Cin 4,6,7 FT05, FT06,FT09, FT10 

Anas bahamensis - Cin 6,7 
FT05, FT06,FT07, 
FT08,FT09, FT10 

Netta erythrophthalma - Cin 6,7 - 

Netta peposaca MVS Cin 7 - 

Nomonyx dominicus - Cin 7 - 

Penelope superciliaris - Cin 6,8 - 

Ciconia maguari VU3 - 6,7 - 

Mycteria americana DD3;CI - 7 - 

Fregata magnificens - alta sens. 4,6,8 FT01, FT02,FT03, FT04 

Cochlearius cochlearius PA3 alta sens. 6 - 

Bubulcus ibis - Inv 6,7,8 FT07, FT08,FT09, FT10 

Theristicus caudatus - Inv 7 - 

Platalea ajaja MGP; PA3 - 6,7 - 

Pandion haliaetus MVN;CII Cin 7 - 

Elanoides forficatus MGP;CII Cin 6,7 - 
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Nome do Táxon 
Status de 

Conservação 
Categoria 

Dados 
Secundários 

Dados Primários 

Gampsonyx swainsonii CII Cin;Inv 6 - 

Elanus leucurus CII Cin;Inv 7 - 

Circus buffoni DD3;CII Cin 8 - 

Rostrhamus sociabilis MGP;CII Cin 6,7,8 - 

Geranospiza 
caerulescens 

CII Cin 7 - 

Heterospizias 
meridionalis 

CII Cin 4,6,7,8 - 

Rupornis magnirostris CII Cin 4,6,7,8 FT05, FT06,FT09, FT10 

Parabuteo unicinctus CII Cin 7 - 

Geranoaetus 
albicaudatus 

CII Cin;Inv 7,8 - 

Buteo brachyurus CII Cin 7 - 

Rallus longirostris - 
Cin;alta 

sens. 
6 - 

Aramides cajaneus - 
Cin; alta 

sens. 
4,6,7,8 - 

Aramides saracura MA Cin 7 - 

Amaurolimnas concolor - Cin 6 - 

Laterallus melanophaius - Cin 6,7 - 

Mustelirallus albicollis - Cin 7 FT09, FT10 

Pardirallus nigricans - Cin 7 - 

Pardirallus 
sanguinolentus 

MGP Cin 6 FT05, FT06,FT09, FT10 

Gallinula galeata - Cin 4,6,7,8 FT09, FT10 

Porphyriops melanops - Cin 7 - 

Porphyrio martinicus MGP Cin 4,6,7,8 FT09, FT10 

Heliornis fulica VU3 - 6 - 

Pluvialis dominica MVN - - - 

Charadrius 
semipalmatus 

MVN - 1,2,4,6,7 - 

Himantopus mexicanus - Inv 6 - 

Himantopus melanurus PA3 - 4,6,7,8 FT03, FT04,FT09, FT10 

Actitis macularius MVN - 4 FT01, FT02 

Tringa solitaria MVN - 6,7 - 

Tringa melanoleuca MVN - 1,4,6,7 - 

Tringa flavipes MVN - 2,4,6,7 FT01, FT02,FT09, FT10 

Arenaria interpres MVN - 6 - 

Calidris alba MVN - 1,2,3 - 

Calidris pusilla MVN; EN2 - 2 - 

Calidris fuscicollis MVN - 2 - 

Calidris melanotos MVN - 7 - 

Calidris himantopus MVN - 1,6 - 

Calidris subruficollis 
MVN; 

NT1,VU2 
- 6 - 

Phalaropus tricolor MVN - 7 - 



 
                                         

 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 114 
 

Nome do Táxon 
Status de 

Conservação 
Categoria 

Dados 
Secundários 

Dados Primários 

Chroicocephalus 
cirrocephalus 

PA3 - 6,7 FT05, FT06,FT09, FT10 

Sterna hirundo MVN - 3,6 - 

Columbina minuta - Cin 4,6,7,8 - 

Columbina talpacoti - Cin 4,6,7,8 FT05, FT06 

Columbina squammata - Cin;Inv 4,6,8 - 

Columbina picui - Cin;Inv 6,7,8 FT01, FT02 

Columba livia - Cin 6,7,8 - 

Patagioenas picazuro - Cin;Inv 4,6,7,8 
FT01, FT02,FT05, 
FT06,FT09, FT10 

Patagioenas 
cayennensis 

- Cin 6,7,8 - 

Zenaida auriculata - Cin 4,6,7,8 FT01, FT02,FT03, FT04 

Leptotila verreauxi - Cin 4,6,7 - 

Leptotila rufaxilla - Cin 6 - 

Coccyzus americanus MVN - 8 - 

Tyto furcata CII Cin 6,7 - 

Megascops choliba CII Cin 8 - 

Strix virgata CII Cin 6 - 

Athene cunicularia CII Cin;Inv 4,6,7,8 FT03, FT04 

Asio clamator CII Cin 6 - 

Hydropsalis parvula MGP - 6,8 - 

Podager nacunda MGP - 7 - 

Chordeiles minor MVN - 7 - 

Phaethornis pretrei CII Inv 6 - 

Eupetomena macroura CII - 6,7,8 - 

Florisuga fusca MGP;CII - 6 - 

Colibri serrirostris CII - - - 

Chlorostilbon lucidus CII - - - 

Polytmus guainumbi CII - 7 - 

Amazilia fimbriata CII - 4,6,7,8 FT05, FT06 

Cariama cristata - Inv 4,6,7,8 - 

Caracara plancus CII Cin 4,6,7,8 
FT01, FT02,FT03, 

FT04,FT05, FT06,FT07, 
FT08 

Milvago chimachima CII Cin 6,7,8 - 

Herpetotheres 
cachinnans 

CII Cin;Inv 6,7,8 - 

Falco sparverius CII Cin 6,7,8 FT07, FT08 

Falco femoralis CII Cin 6,7,8 - 

Falco peregrinus MVN;CI Cin 1,2,3,7,8 - 

Eupsittula aurea CII Xer 8 - 

Pionus maximiliani CII Xer 7 - 

Amazona rhodocorytha 
MA; 

VU1,2,3;CI 
Xer 7 - 
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Nome do Táxon 
Status de 

Conservação 
Categoria 

Dados 
Secundários 

Dados Primários 

Lepidocolaptes 
angustirostris 

- Inv 6 - 

Furnarius figulus - Inv 6,7 FT01, FT02,FT09, FT10 

Phacellodomus rufifrons - Inv 6,7,8 FT01, FT02,FT09, FT10 

Pachyramphus 
polychopterus 

MGP - 6,8 - 

Procnias nudicollis MA; VU1,3 Xer 6 - 

Tolmomyias flaviventris - Inv 6,7,8 - 

Todirostrum cinereum - Inv 6,7,8 FT05, FT06,FT09, FT10 

Myiornis auricularis MA - 6 - 

Hemitriccus 
nidipendulus 

MA - 7 - 

Elaenia spectabilis MGP - 7 FT01, FT02 

Pitangus sulphuratus MGP - 4,6,7,8 
FT01, FT02,FT03, 

FT04,FT05, FT06,FT07, 
FT08,FT09, FT10 

Machetornis rixosa - Inv 6,7,8 - 

Tyrannus melancholicus MGP - 4,6,7,8 
FT01, FT02,FT05, 

FT06,FT07, FT08,FT09, 
FT10 

Tyrannus savana MGP - 8 - 

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

MGP - 6 - 

Fluvicola albiventer MGP Inv 6,7 FT09, FT10 

Fluvicola nengeta - Inv 6,7,8 FT09, FT10 

Xolmis velatus - Inv 4,6,7,8 FT09, FT10 

Hylophilus thoracicus - alta sens. 6,7,8 - 

Vireo chivi MGP - 7 - 

Stelgidopteryx ruficollis MGP - 4 - 

Progne tapera MGP Inv 4,7,8 - 

Progne chalybea MGP - 4,7,8 FT03, FT04,FT05, FT06 

Tachycineta leucorrhoa - Inv 7 FT09, FT10 

Tachycineta leucopyga MVS - 7 - 

Riparia riparia MVN - 7 - 

Hirundo rustica MVN - 7 
FT01, FT02,FT03, 

FT04,FT05, FT06,FT07, 
FT08,FT09, FT10 

Petrochelidon 
pyrrhonota 

MVN - 7 - 

Turdus flavipes - Xer 8 - 

Turdus leucomelas - Xer 8 - 

Turdus rufiventris - Xer 7 - 

Turdus amaurochalinus MGP Xer 6,7,8 - 

Mimus gilvus EN3 Xer 4,6,7 - 

Mimus saturninus - Inv 4,6,7,8 FT03, FT04 

Zonotrichia capensis - Xer 4,7 - 

Gnorimopsar chopi - Xer 6 - 
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Nome do Táxon 
Status de 

Conservação 
Categoria 

Dados 
Secundários 

Dados Primários 

Chrysomus ruficapillus - Inv 6,7,8 - 

Molothrus bonariensis - Xer 6,7 - 

Sturnella superciliaris - Inv 6,7 FT05, FT06, FT07, FT08 

Paroaria dominicana - Inv 6,7 FT01, FT02 

Tangara sayaca - Xer 6,7 - 

Tangara palmarum - Xer 6,7 - 

Tangara peruviana 
MGP; MA; 
VU1,2;PA3 

- 6 - 

Tangara cayana - Inv 6,7,8 - 

Nemosia pileata - Inv 4,6,8 - 

Conirostrum bicolor NT1 - 6 FT01, FT02 

Sicalis flaveola - Xer 4,6,7,8 
FT01, FT02, FT05, 

FT06,FT07, FT08,FT09, 
FT10 

Sicalis luteola - Inv 4,7,8 - 

Haplospiza unicolor MA Xer 7 - 

Volatinia jacarina - Xer 4,6,7,8 - 

Coryphospingus pileatus - Inv 6,7,8 - 

Tachyphonus coronatus MA Xer 6 - 

Ramphocelus bresilius MA Xer 6,7 - 

Tersina viridis MGP - 6 - 

Cyanerpes cyaneus PA3 - 6,7,8 - 

Sporophila collaris EN3 Xer 7 - 

Sporophila nigricollis - Xer 7 - 

Sporophila caerulescens MGP Xer 6,7 - 

Sporophila bouvreuil MGP Xer 7 - 

Euphonia chlorotica - Xer 4,6,7,8 - 

Euphonia violacea - Xer 6 - 

Euphonia cyanocephala PA3 - 6 - 

Estrilda astrild - Inv 6,7,8 FT05, FT06 

Passer domesticus - Inv 6,7,8 FT03, FT04, FT05, FT06 

Legenda: Status de Conservação: End – Espécies Endêmicas de Mata Atlântica; Status: 1- IUCN (2016): DD: dados 

insuficientes, NT: quase ameaçada, VU: vulnerável, EN: Ameaçada; 2- MMA (2014): VU: Vulnerável; 3- RJ (ALVES et al., 

2000): EP: Em Perigo, VU: Vulnerável; MPR – Migrante Parcial; MVN – Migrante Neártico oriundo do hemisfério norte; 

MVS – Migrante antártico oriundo do hemisfério sul; CI – Apêndice I da CITES, CII – Apêndice II da CITES. Categoria: cin – 

Cinegéticas; Xer – Xerimbabo; Inv – Invasora. Hab. – Habitat Preferencial: Dep – Espécies dependentes de ambientes 

florestados, Sem – Espécies semi-dependentes de ambientes florestados, Ind – Espécies independentes de ambientes 

florestados, Aqu – Espécies associadas a ambientes úmidos. Sensibilidade: Alta – Espécies de elevada sensibilidade aos 

distúrbios de origem antrópica, Média - Espécies de média sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica; Baixa - 

Espécies de baixa sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica. Dados Secundários: 1 - Barra do Açu (Santos & Alves, 

2011), 2 - Lagoa das Garças (Santos & Alves, 2011), 3- Lagoa de Cabiúnas (Santos & Alves, 2011), 4 - RPPN Curuara (IPF, 

2012), 5 - Praia da Barrinha (Tavares et al., 2013), 6 - Parque Estadual da Lagoa do Açu (INEA, 2014), 7 - APA da Lagoa da 

Ribeira (Tavares & Siciliano, 2014), 8 - Gasoduto dos Goytacazes (HABTEC/GASOG, 2016). 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Dentre as 65 espécies registradas durante as atividades de campo, 3 encontram-se em 

delicada situação conservacionista (ALVES et al., 2000; MMA 2014; IUCN 2021), 5 espécies 

constam na lista da CITES (apêndice I e II; CITES, 2021), 14 são consideradas cinegéticas 

(VALORI, 1949; SICK, 1997; SIMON, 2009), 4 são de interesse econômico ou doméstico 

(xerimbabo; SICK, 1997; SIMON, 2009), 16 são exótica, invasoras e/ou colonizadoras em 

território fluminense (PACHECO, 1993; PIACENTINI et al., 2015) e 10 realizam algum tipo 

de movimento migratório (SOMENZARI et al., 2018; PIACENTINI et al. 2015), conforme 

representado no Tabela 10. Nenhuma espécie endêmica de Mata Atlântica foi observada 

em campo. 

Tabela 10. Distribuição das diferentes categorias de espécies indicadoras ambientais no conjunto de 
dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Categoria de Interesse Dados Secundários Dados Primários 

Endêmicas 9 - 

Ameaçadas 22 3 

Migratórias 48 10 

CITES 33 5 

Xerimbabo 31 4 

Cinegéticas 57 14 

Invasoras 34 16 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Nenhuma das nove espécies endêmicas de Mata Atlântica (VALE et al., 2017) de potencial 

ocorrência nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado foi registrada em campo. 

Apesar da baixa representatividade de espécies endêmicas em ambientes sob influência 

de restinga ser conhecida (GONZAGA et al., 2000), seu número no presente inventário 

ficou muito aquém do que é conhecido para outras áreas com paisagens semelhantes, tais 

como a Lagoa da Ribeira (5 pp.; TAVARES & SICILIANO, 2014) e Parque Estadual da Lagoa 

do Açu (5 spp.; INEA 2014). Tal fato pode estar relacionado com as áreas de estudo 

definidas no entorno da UTE Barra do Furado não mais apresentarem as mesmas 

condições ambientais das observadas nos locais cujos estudos foram consultados para a 

composição dos dados secundários como o PELAG, Lagoa Feia e RPPN Curuara. Quando 

executados em um contexto paisagístico semelhante (AÇU PETRÓLEO/MOTT, 2020; 

ZOPONE/ECOLOGY BRASIL, 2020; MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL, 2019; GPE/ECOLOGY 

BRASIL, 2019; NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS, 2018; GNA/MOTT, 2017; GNA/CPEA, 2017) 

os resultados obtidos em campo se assemelham mais onde os registros variaram de 

nenhum a três táxons endêmicos do bioma 
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Ambientes sob influência de restinga costumam receber um grande pulso de aves 

migrantes altitudinais entre abril e agosto em busca da frutificação da aroeira (Schinus 

terebinthifolia), recurso chave nestas áreas durante o inverno brasileiro (maio a agosto). 

Alves (2007) argumenta que as migrações altitudinais para áreas de restinga atraem 

diversos representantes da família dos sabiás (Turdidae), além de traupídeos de pequeno 

porte, tais como o tiê-preto (Tachyphonus coronatus) e a ameaçada saíra-sapucaia (Tangara 

peruviana), todos considerados endêmicos de Mata Atlântica. Em campo foram 

observados diversos indivíduos de aroeira, esparsos e sem conectividade com 

remanescentes significativos de restinga, no entanto, podem ser considerados como 

locais de potencial ocorrência das espécies supramencionadas como local pontual de 

alimentação durante movimentos sazonais ou diários para forrageio. 

Tabela 11. Espécies endêmicas registradas no conjunto de dados secundários e primários. UTE Barra 
do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon Nome em Português 
Dados 

Secundários 

Dados 

Primários 

Aramides saracura saracura-do-mato 7 - 

Amazona rhodocorytha chauá 7 - 

Procnias nudicollis araponga 6 - 

Myiornis auricularis miudinho 6 - 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha 7 - 

Tangara peruviana saíra-sapucaia 6 - 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu 7 - 

Tachyphonus coronatus tiê-preto 6 - 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue 6,7 - 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
No que diz respeito as aves em delicada situação conservacionista, das 22 espécies 

incluídas em alguma categoria (ALVES et al., 2000; IUCN, 2016; MMA, 2014) e citadas como 

de potencial ocorrência nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado pelo levantamento 

de dados secundários (SANTOS & ALVES, 2011; IPF, 2012; TAVARES et al., 2013; INEA, 

2014; TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012), três foram registradas em 

campo, todas em categorias secundárias de ameaça de extinção (Provavelmente 

ameaçadas e Quase Ameaçadas).  

Ainda que figurem em categorias secundárias de ameaça de extinção, tais espécies, 

carecem de tanta atenção conservacionista quanto as categorizadas nas listas oficiais, 

uma vez que seus estoques populacionais já se encontram no limiar do aceitável e 

quaisquer modificações adicionais em suas áreas de ocupação podem fazer com que seus 

níveis de ameaça sejam elevados em classificações futuras (IUCN, 2016). 

Neste sentido, algumas espécies estão mais vulneráveis ao risco de entrarem ou 

retornarem para a lista primária de aves ameaçadas que outras, uma vez que além da 

constante perda, modificação e fragmentação do habitat a que estão sujeitas todas as 
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aves supracitadas, algumas são cobiçadas por outras razões, fato que confere um 

componente adicional de periculosidade à sua sobrevivência. 

O pernilongo-de-costas-pretas (Himantopus melanurus), a gaivota-de-cabeça-cinza 

(Chroicocephalus cirrocephalus) e a figuinha-do-mangue (Conisrostrum bicolor), têm suas 

populações ameaçadas pela perda de habitat, já que não possuem interesse como espécie 

cinegética e/ou xerimbabo. Enquanto Chroicocephalus cirrocephalus e Himantopus 

melanurus estão restritos a áreas úmidas, a figuinha-do-mangue habita exclusivamente 

manguezais, uma das fisionomias mais fortemente modificadas ao longo de cinco séculos 

de ocupação. 

Tabela 12. Espécies em delicada situação conservacionista de potencial ocorrência e/ou registradas. 
UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon 
Status de 

Conservação 

Dados 

Secundários 
Dados Primários 

Dendrocygna bicolor VU3 7 - 

Dendrocygna autumnalis PA3 7,8 - 

Cairina moschata VU3 7 - 

Sarkidiornis sylvicola EN3 7 - 

Ciconia maguari VU3 6,7 - 

Mycteria americana DD3 7 - 

Cochlearius cochlearius PA3 6 - 

Platalea ajaja PA3 6,7 - 

Circus buffoni DD3 8 - 

Heliornis fulica VU3 6 - 

Himantopus melanurus PA3 4,6,7,8 FT03,FT04,FT09,FT10 

Chroicocephalus cirrocephalus PA3 6,7 FT05,FT06,FT09,FT10 

Amazona rhodocorytha VU1,2,3 7 - 

Procnias nudicollis VU1,3 6 - 

Mimus gilvus EN3 4,6,7 - 

Tangara peruviana VU1,2;PA3 6 - 

Conirostrum bicolor NT1 6 FT01,FT02 

Cyanerpes cyaneus PA3 6,7,8 - 

Sporophila collaris EN3 7 - 

Euphonia cyanocephala PA3 6 - 

Legenda: Status: 1- IUCN (2016): DD: dados insuficientes, NT: quase ameaçada, VU: vulnerável, EN: Ameaçada; 2- MMA 

(2014): VU: Vulnerável; 3- RJ (ALVES et al., 2000): EP: Em Perigo, VU: Vulnerável. Dados Secundários: 1 - Barra do Açu 

(Santos & Alves, 2011), 2 - Lagoa das Garças (Santos & Alves, 2011), 3- Lagoa de Cabiúnas (Santos & Alves, 2011), 4 - RPPN 

Curuara (IPF, 2012), 5 - Praia da Barrinha (Tavares et al., 2013), 6 - Parque Estadual da Lagoa do Açu (INEA, 2014), 7 - APA 

da Lagoa da Ribeira (Tavares & Siciliano, 2014), 8 - Gasoduto dos Goytacazes (HABTEC/GASOG, 2016). 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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No que tange às espécies cinegéticas, é sabido que áreas sujeitas a influência antrópica 

costumam apresentar baixos números de aves incluídas nesta categoria, uma vez que a 

grande movimentação de transeuntes nas proximidades dos remanescentes florestais, 

associadas a facilidade de acesso provocada pela abertura de vias até então inexistentes, 

acaba por favorecer a caça de subsistência, gerando um decréscimo em suas populações 

locais. 

Das 237 espécies de potencial ocorrência na área de estudo, 57 podem ser consideradas 

cinegéticas, sendo que 14 foram observadas no levantamento de campo. Tais valores são 

inferiores aos que foram encontrados na APA da Lagoa da Ribeira (44 spp.), no Parque 

Estadual da Lagoa do Açu (38 spp.) e no EIA do Gasoduto dos Goytacazes (27 spp.) 

(SANTOS & ALVES, 2011; IPF, 2012; TAVARES et al., 2013; INEA, 2014; TAVARES & 

SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012). 

Duas categorias de aves cinegéticas podem ser facilmente identificadas a partir de uma 

análise das informações coletadas. A primeira delas é representada por um conjunto de 

espécies de médio e grande porte que são caçadas para servirem como fonte proteica ou 

para satisfazer um componente cultural da realização da caça em si (da expressão em 

inglês "game birds”). O outro grupo é formado por aves que se alimentam de pequenos 

animais domésticos próximos a propriedades rurais (aves de rapina) e por espécies 

associadas a crendices populares, tal como as corujas e caburés, frequentemente 

consideradas como de "mau agouro” e que por este motivo são caçadas e mortas, sem 

necessariamente servirem como fonte de alimento (VALORI, 1949; SICK, 1997). 

No que tange os dados primários, as espécies cinegéticas da área de estudo são formadas 

principalmente pelas aves de rapina (Falconidae, Accipitridae e Strigidae), pelos 

columbídeos (pombas e rolinhas), pelos ralídeos e jacanídeos (saracuras e sanãs) e pelos 

anatídeos (patos e marrecos).  

Ainda que a presença destas aves possa ser tentativamente associada ao estado de 

conservação dos ambientes estudados, deve-se entender que as espécies cinegéticas 

possuem diferentes níveis de resiliência e de procura por caçadores. Assim, as aves de 

maior porte e com sabor mais apreciado, como os anatídeos, costumam ser mais 

procuradas em detrimento as demais. Já outras espécies são procuradas não só pelo valor 

proteico, mas também para satisfazer um componente cultural de atividade, relacionado 

à caça em si. Neste sentido, ressalta-se a imensa pressão de caça a que estão submetidas 

as populações de anatídeos na região norte fluminense. 

Na Tabela 13 pode-se observar uma lista das aves cinegéticas registradas em campo e/ou 

de potencial ocorrência nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado. 
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Tabela 13. Lista de espécies cinegéticas de potencial ocorrência e/ou registradas. UTE Barra do 
Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon 
Nome em 

Português 

Dados 

Secundários 
Dados Primários 

Crypturellus tataupa inambu-chintã 6 - 

Nothura maculosa codorna-amarela 4,6 - 

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira 7 - 

Dendrocygna viduata irerê 6,7,8 - 

Dendrocygna 

autumnalis 
marreca-cabocla 7,8 - 

Cairina moschata pato-do-mato 7 - 

Sarkidiornis sylvicola pato-de-crista 7 - 

Amazonetta brasiliensis ananaí 4,6,7 FT05,FT06,FT09,FT10 

Anas bahamensis marreca-toicinho 6,7 FT05,FT06,FT07,FT08,FT09,FT10 

Netta erythrophthalma paturi-preta 6,7 - 

Netta peposaca marrecão 7 - 

Nomonyx dominicus marreca-caucau 7 - 

Penelope superciliaris jacupemba 6,8 - 

Pandion haliaetus águia-pescadora 7 - 

Elanoides forficatus gavião-tesoura 6,7 - 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho 6 - 

Elanus leucurus gavião-peneira 7 - 

Circus buffoni gavião-do-banhado 8 - 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 6,7,8 - 

Geranospiza 

caerulescens 
gavião-pernilongo 7 - 

Heterospizias 

meridionalis 
gavião-caboclo 4,6,7,8 - 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 4,6,7,8 FT05,FT06,FT09,FT10 

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha 7 - 

Geranoaetus 

albicaudatus 

gavião-de-rabo-

branco 
7,8 - 

Buteo brachyurus 
gavião-de-cauda-

curta 
7 - 

Rallus longirostris saracura-matraca 6 - 

Aramides cajaneus saracura-três-potes 4,6,7,8 - 

Aramides saracura saracura-do-mato 7 - 

Amaurolimnas concolor saracura-lisa 6 - 

Laterallus 

melanophaius 
sanã-parda 6,7 - 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó 7 FT09,FT10 

Pardirallus nigricans saracura-sanã 7 - 
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Pardirallus 

sanguinolentus 

saracura-do-

banhado 
6 FT05,FT06,FT09,FT10 

Gallinula galeata galinha-d'água 4,6,7,8 FT09,FT10 

Porphyriops melanops 
galinha-d'água-

carijó 
7 - 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul 4,6,7,8 FT09,FT10 

Columbina minuta 
rolinha-de-asa-

canela 
4,6,7,8 - 

Columbina talpacoti rolinha 4,6,7,8 FT05,FT06 

Columbina squammata fogo-apagou 4,6,8 - 

Columbina picui rolinha-picuí 6,7,8 FT01,FT02 

Columba livia pombo-doméstico 6,7,8 - 

Patagioenas picazuro asa-branca 4,6,7,8 FT01,FT02,FT05,FT06,FT09,FT10 

Patagioenas 

cayennensis 
pomba-galega 6,7,8 - 

Zenaida auriculata avoante 4,6,7,8 FT01,FT02,FT03,FT04 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 4,6,7 - 

Leptotila rufaxilla 
juriti-de-testa-

branca 
6 - 

Tyto furcata suindara 6,7 - 

Megascops choliba corujinha-do-mato 8 - 

Strix virgata coruja-do-mato 6 - 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 4,6,7,8 FT03,FT04 

Asio clamator coruja-orelhuda 6 - 

Caracara plancus carcará 4,6,7,8 
FT01,FT02,FT03,FT04,FT05,FT06,FT0

7,FT08 

Milvago chimachima carrapateiro 6,7,8 - 

Herpetotheres 

cachinnans 
acauã 6,7,8 - 

Falco sparverius quiriquiri 6,7,8 FT07,FT08 

Falco femoralis falcão-de-coleira 6,7,8 - 

Falco peregrinus falcão-peregrino 1,2,3,7,8 - 

Legenda: Dados Secundários - 1 - Barra do Açu (Santos & Alves, 2011), 2 - Lagoa das Garças (Santos & Alves, 2011), 3- 
Lagoa de Cabiúnas (Santos & Alves, 2011), 4 - RPPN Curuara (IPF, 2012), 5 - Praia da Barrinha (Tavares et al., 2013), 6 - 
Parque Estadual da Lagoa do Açu (INEA, 2014), 7 - APA da Lagoa da Ribeira (Tavares & Siciliano, 2014), 8 - Gasoduto dos 
Goytacazes (HABTEC/GASOG, 2016). 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 
A CITES (2021) inclui em seus apêndices espécies ameaçadas de extinção cujo comércio é 

permitido somente em condições excepcionais (apêndice I) ou espécies não 

necessariamente ameaçadas, mas cujo comércio deve ser controlado (apêndice II). No 

total, foram encontradas em campo 5 espécies das 33 citadas no levantamento de dados 

secundários (SANTOS & ALVES, 2011; IPF, 2012; TAVARES et al., 2013; INEA, 2014; 

TAVARES & SICILIANO, 2014; HABTEC/GASOG, 2012). A quase totalidade dessas espécies 
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é formada por membros da família Accipitridae, como o Rupornis magnirostris (gavião-

carijó), Falconidae, como o Falco sparverius (quiriquiri) e Trochilidae, como o Amazilia 

fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde). 

As espécies listadas nos apêndices do CITES (2021), embora tenham seu comércio 

regulado por acordos e normas internacionais, não representam a totalidade das aves de 

valor comercial que circulam no Brasil. Devido aos hábitos culturais nacionais, outras aves 

não constantes nos Apêndices do CITES (2017) possuem interesse popular para fins 

domésticos (xerimbabos e uso econômico), como as espécies canoras, admiradas devido 

à sua estrutura vocal e capacidade de canto, e as espécies "decorativas", utilizadas 

recorrentemente como animais de companhia. 

Dentre as 31 espécies de potencial ocorrência na área de estudo associadas a estes 

interesses, 4 foram registradas durante os trabalhos de campo. Tais dados são inferiores 

ao que é esperado para a área de estudo, conforme levantado para o Parque Estadual da 

Lagoa do Açu (20 spp.), APA da Lagoa da Ribeira (24 spp.) e RPPN Curuara (6 spp.). Como 

destacado, estas são áreas expoentes no contexto regional em termos de conservação de 

biótopos, abrigando, por consequência, um número maior de espécies. Especialmente 

espécies como as citadas que encontram nestas regiões locais seguros ou cuja captura é 

minimamente dificultada. Quando as comparações são realizadas com base em estudos 

conduzidos em áreas de aspecto ambiental semelhante, registrou-se entre nenhuma e 

quatro espécies pertencentes à classe mencionada (AÇU PETRÓLEO/MOTT, 2020; 

ZOPONE/ECOLOGY BRASIL, 2020; MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL, 2019; GPE/ECOLOGY 

BRASIL, 2019; NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS, 2018; GNA/MOTT, 2017; GNA/CPEA, 

2017). 

Ressalta-se que em campo foi extremamente comum observar transeuntes portando 

gaiolas acopladas a arapucas e alçapões que eram estrategicamente posicionadas no 

território de espécies de valor comercial com o intuito de capturá-las. Tal prática foi 

observada com regularidade nas proximidades da área FT01, FT02, FT05 e FT06. 

Aparentemente a espécie regional mais caçada por seu apelo vocal é o Sporophila 

bouvreuil (caboclinho), Sporophila collaris (coleiro-do-brejo), Sporophila caerulescens 

(coleirinho) e Volatinia jacarina (tiziu). 

No Tabela 14 pode-se observar uma lista das espécies de interesse econômico observadas 

em campo e/ou de potencial ocorrência nas áreas de estudo do empreendimento. 
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Tabela 14. Lista de espécies cinegéticas de potencial ocorrência e/ou registradas. UTE Barra do 
Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon 
Interesse 

Econômico 

Dados 

Secundários 
Dados Primários 

Sarkidiornis sylvicola CII 7 - 

Mycteria americana CI 7 - 

Pandion haliaetus CII 7 - 

Elanoides forficatus CII 6,7 - 

Gampsonyx swainsonii CII 6 - 

Elanus leucurus CII 7 - 

Circus buffoni CII 8 - 

Rostrhamus sociabilis CII 6,7,8 - 

Geranospiza 

caerulescens 
CII 7 - 

Heterospizias 

meridionalis 
CII 4,6,7,8 - 

Rupornis magnirostris CII 4,6,7,8 FT05,FT06 

Parabuteo unicinctus CII 7 - 

Geranoaetus 

albicaudatus 
CII 7,8 - 

Buteo brachyurus CII 7 - 

Tyto furcata CII 6,7 - 

Megascops choliba CII 8 - 

Strix virgata CII 6 - 

Athene cunicularia CII 4,6,7,8 FT03,FT04 

Asio clamator CII 6 - 

Phaethornis pretrei CII 6 - 

Eupetomena macroura CII 6,7,8 - 

Florisuga fusca CII 6 - 

Colibri serrirostris CII - - 

Chlorostilbon lucidus CII - - 

Polytmus guainumbi CII 7 - 

Amazilia fimbriata CII 4,6,7,8 FT05,FT06 

Caracara plancus CII 4,6,7,8 
FT01,FT02,FT03,FT04,FT05,FT06,FT07,FT0

8 

Milvago chimachima CII 6,7,8 - 

Herpetotheres 

cachinnans 
CII 6,7,8 - 

Falco sparverius CII 6,7,8 FT07,FT08 

Falco femoralis CII 6,7,8 - 

Falco peregrinus CI 1,2,3,7,8 - 

Eupsittula aurea Xer;CII 8 - 
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Nome do Táxon 
Interesse 

Econômico 

Dados 

Secundários 
Dados Primários 

Pionus maximiliani Xer;CII 7 - 

Amazona 

rhodocorytha 
Xer;CI 7 - 

Procnias nudicollis Xer 6 - 

Turdus flavipes Xer 8 - 

Turdus leucomelas Xer 8 - 

Turdus rufiventris Xer 7 - 

Turdus 

amaurochalinus 
Xer 6,7,8 - 

Mimus gilvus Xer 4,6,7 - 

Mimus saturninus Xer 4,6,7,8 FT03,FT04 

Zonotrichia capensis Xer 4,7 - 

Gnorimopsar chopi Xer 6 - 

Chrysomus ruficapillus Xer 6,7,8 - 

Molothrus bonariensis Xer 6,7 - 

Paroaria dominicana Xer 6,7 FT01,FT02 

Tangara sayaca Xer 6,7 - 

Tangara palmarum Xer 6,7 - 

Tangara cayana Xer 6,7,8 - 

Sicalis flaveola Xer 4,6,7,8 
FT01,FT02,FT04,FT05,FT06,FT07,FT08,FT0

9,FT10 

Haplospiza unicolor Xer 7 - 

Volatinia jacarina Xer 4,6,7,8 - 

Coryphospingus 

pileatus 
Xer 6,7,8 - 

Tachyphonus 

coronatus 
Xer 6 - 

Ramphocelus bresilius Xer 6,7 - 

Sporophila collaris Xer 7 - 

Sporophila nigricollis Xer 7 - 

Sporophila 

caerulescens 
Xer 6,7 - 

Sporophila bouvreuil Xer 7 - 

Euphonia chlorotica Xer 4,6,7,8 - 

Euphonia violacea Xer 6 - 

Estrilda astrild Xer 6,7,8 FT05, FT06 

Legenda: Dados Secundários - 1 - Barra do Açu (Santos & Alves, 2011), 2 - Lagoa das Garças (Santos & Alves, 2011), 3- 

Lagoa de Cabiúnas (Santos & Alves, 2011), 4 - RPPN Curuara (IPF, 2012), 5 - Praia da Barrinha (Tavares et al., 2013), 6 - 

Parque Estadual da Lagoa do Açu (INEA, 2014), 7 - APA da Lagoa da Ribeira (Tavares & Siciliano, 2014), 8 - Gasoduto dos 

Goytacazes (HABTEC/GASOG, 2016). 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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As aves migratórias caracterizam-se por realizar um singular movimento sazonal e cíclico 

entre uma área de reprodução e uma ou mais áreas de repouso reprodutivo (WEBSTER et 

al., 2002). O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves (CEMAVE) define 

migração como o deslocamento realizado anualmente, de forma sazonal, por 

determinada população animal, que se movimenta de um ponto A (área de reprodução) 

para um ponto B (áreas de alimentação, descanso etc.), em uma determinada época do 

ano, retornando posteriormente ao ponto A, completando assim, seu ciclo biológico 

(IBAMA/CEMAVE, 2008). Assim, cada ave migratória habita vários sítios ao longo de seu 

ciclo anual, desempenhando papéis ecológicos em múltiplas e intrincadas redes de 

interações, sejam elas mutualísticas ou antagonísticas (CHESSER, 1994). 

No Neotrópico são reconhecidos pelo menos cinco tipos de movimento sazonais, sendo 

que o mais estudado é o realizado pelos migrantes neárticos, ou seja, relativo as espécies 

que se reproduzem no hemisfério norte e que entre setembro e abril aportam na América 

do Sul em busca de temperaturas mais amenas (SICK, 1997; ALVES, 2007). Cada espécie 

migrante neártica possui uma rota de migração definida, que pode ou não congregar mais 

espécies durante o deslocamento (ALVES, 2007). Em áreas litorâneas, as aves 

frequentemente utilizam o desenho da costa como referência durante sua locomoção 

(SICK, 1997; ALVES, 2007). 

Apesar de haver no Brasil vários estudos publicados sobre migração de aves, ainda há 

lacunas de conhecimento sobre as rotas migratórias dentro do país, uma vez que estas são 

baseadas em mapas com escalas continentais e com trajetos presumidos 

(CEMAVE/ICMBIO, 2014). Este desconhecimento é ainda maior quando se aborda os 

migrantes de curtas distâncias, que formam a maior parte das espécies que realizam 

movimentos sazonais na área de estudo (SOMENZARI et al., 2018). 

No Rio de Janeiro, as rotas migratórias conhecidas e estudadas estão concentradas 

principalmente no litoral e tratam sobre aves limícolas como os escolopacídeos (maçaricos 

e afins) e sternídeos (trinta-réis e afins). Entretanto, não somente estas espécies migram 

para áreas úmidas e de restinga. Traupídeos (sanhaços e afins), trochilídeos (beija-flores e 

afins) e tiranídeos (bem-te-vis e afins) realizam movimentos de curtas distâncias, sejam 

neotropicais e/ou altitudinais durante o inverno brasileiro. Estes movimentos provocam 

um aumento considerável na abundância de aves nestas áreas, representados 

principalmente por espécies como a saíra-sapucaia (Tangara peruviana), araponga 

(Procnias nudicollis), sabiá-poca (Turdus amaurochalinus), tiê-preto (Tachyphonus 

coronatus) e sabiá-una (Turdus flavipes). Tais espécies aproveitam-se principalmente da 

frutificação da aroeira entre abril e agosto, não sendo observadas na região fora deste 

intervalo. 

Das 237 espécies de potencial ocorrência na área de estudo,48 são consideradas 

migrantes (PIANCETINI et al., 2015; SOMENZARI et al., 2018), sendo que destas, 10 foram 
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registradas em campo. Das aves registradas destacam-se as espécies que realizam 

movimentos intercontinentais e estão associadas a ambientes úmidos, sendo elas: a 

Tringa flavipes (maçarico-de-perna-amarela) e o Actitis macularius (maçarico-pintado). 

Além destes migrantes associados a ambientes úmidos, outra não necessariamente 

dependente de água, mas associadas a paisagens abertas, como turfeiras, também 

apresentaram abundância digna de nota: andorinha-de-bando (Hirundo rustica). 

A presença destas espécies migrantes neárticas no conjunto de dados primários reforça a 

importância do Norte fluminense como área de repouso e alimentação destas espécies 

durante sua jornada migratória (VALENTE et al. 2013).  

Na Tabela 15 pode-se observar uma lista das espécies migratórias registradas em campo 

e/ou de potencial ocorrência nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado. 

Tabela 15. Lista de espécies consideradas migrantes registradas em campo e/ou de potencial 
ocorrência. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon 
Movimento 

Migratório 

Dados 

Secundários 
Dados Primários 

Dendrocygna bicolor MGP 7 - 

Netta peposaca MVS 7 - 

Platalea ajaja MGP 6,7 - 

Pandion haliaetus MVN 7 - 

Elanoides forficatus MGP 6,7 - 

Rostrhamus sociabilis MGP 6,7,8 - 

Pardirallus sanguinolentus MGP 6 FT05,FT06,FT09,FT10 

Porphyrio martinicus MGP 4,6,7,8 FT09,FT10 

Pluvialis dominica MVN - - 

Charadrius semipalmatus MVN 1,2,4,6,7 - 

Actitis macularius MVN 4 FT01,FT02 

Tringa solitaria MVN 6,7 - 

Tringa melanoleuca MVN 1,4,6,7 - 

Tringa flavipes MVN 2,4,6,7 FT01,FT02,FT09,FT10 

Arenaria interpres MVN 6 - 

Calidris alba MVN 1,2,3 - 

Calidris pusilla MVN 2 - 

Calidris fuscicollis MVN 2 - 

Calidris melanotos MVN 7 - 

Calidris himantopus MVN 1,6 - 

Calidris subruficollis MVN 6 - 

Phalaropus tricolor MVN 7 - 

Sterna hirundo MVN 3,6 - 

Coccyzus americanus MVN 8 - 
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Hydropsalis parvula MGP 6,8 - 

Podager nacunda MGP 7 - 

Chordeiles minor MVN 7 - 

Florisuga fusca MGP 6 - 

Falco peregrinus MVN 1,2,3,7,8 - 

Pachyramphus polychopterus MGP 6,8 - 

Elaenia spectabilis MGP 7 FT01,FT02 

Pitangus sulphuratus MGP 4,6,7,8 
FT01,FT02,FT03,FT04,FT05, 

FT06,FT07,FT08,FT09,FT10 

Tyrannus melancholicus MGP 4,6,7,8 
FT01,FT02,FT05, 

FT06,FT07,FT08,FT09,FT10 

Tyrannus savana MGP 8 - 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus MGP 6 - 

Fluvicola albiventer MGP 6,7 FT09,FT10 

Vireo chivi MGP 7 - 

Stelgidopteryx ruficollis MGP 4 - 

Progne tapera MGP 4,7,8 - 

Progne chalybea MGP 4,7,8 FT03,FT04,FT05,FT06, 

Tachycineta leucopyga MVS 7 - 

Riparia riparia MVN 7 - 

Hirundo rustica MVN 7 
FT01,FT02,FT03,FT04,FT05, 

FT06,FT07,FT08,FT09,FT10 

Petrochelidon pyrrhonota MVN 7 - 

Turdus amaurochalinus MGP 6,7,8 - 

Tangara peruviana MGP 6 - 

Tersina viridis MGP 6 - 

Sporophila caerulescens MGP 6,7 - 

Sporophila bouvreuil MGP 7 - 

Legenda: Movimento Migratório – MGP – Migrante Parcial, MVS – Migrante Oriundo do Hemisferio Sul, MVN – Migrante 

oriundo dohemisfério Norte. Dados Secundários - 1 - Barra do Açu (Santos & Alves, 2011), 2 - Lagoa das Garças (Santos 

& Alves, 2011), 3- Lagoa de Cabiúnas (Santos & Alves, 2011), 4 - RPPN Curuara (IPF, 2012), 5 - Praia da Barrinha (Tavares 

et al., 2013), 6 - Parque Estadual da Lagoa do Açu (INEA, 2014), 7 - APA da Lagoa da Ribeira (Tavares & Siciliano, 2014), 8 

- Gasoduto dos Goytacazes (HABTEC/GASOG, 2016). 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Historicamente, o homem desenvolveu técnicas de manejo que permitiram a criação, o 

convívio e a domesticação de animais silvestres visando a obtenção de alimentos, o auxílio 

no transporte e a companhia. No entanto, a fixação do homem na terra e o convívio em 

sociedade gerou excedentes alimentares a partir do advento da agricultura e a formação 

de cidades, criando condições ideais para o estabelecimento de animais que convivem 

intimamente com o ser humano, gerando frequentemente relações indesejáveis 

(GOTTDENKA et al., 2005; DUBEY, 2009). 
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A maioria das espécies sinantrópicas produzem ou causam algum dano, seja econômico 

ou de saúde pública. Estimativas indicam que quase 10% do total da safra de cereais, 

raízes e sementes no Brasil sejam destruídos por ação de roedores. Devido seus hábitos 

onívoros, o impacto sobre a biodiversidade é igualmente devastador. No que tange a 

avifauna, a galinha-doméstica (Gallus gallus) e a galinha d’angola (Numida meleagris) são 

certamente as espécies sinantrópicas mais bem distribuídas em todo Brasil (SICK, 1997), 

sendo frequentemente utilizadas para manutenção de áreas verdes livres de 

invertebrados de importância médica, como aranhas e escorpiões. 

O hábito generalista, o comportamento de forrageio e o porte avantajado destas 

espécies, aumentam significativamente seu raio de ação fazendo com que sua presença 

em ambientes naturais próximos a habitações humanas seja uma constante. Durante a 

busca por alimento, estas aves vasculham o folhiço ingerindo plantas, frutos e pequenos 

animais, incluindo vertebrados (VARNHAM, 2006), representando, portanto, um especial 

risco adicional a répteis e anfíbios autóctones. No que tange as mazelas associadas a aves 

nativas, além da competição por alimento, principalmente com a tinamídeos e cracídeos, 

espécie autóctones de hábitos semelhantes, cita-se a possível transmissão de doenças 

como o vírus de Newcastle, Mycoplasma sp., Salmonella sp., Taxoplasma gondii, havendo 

inclusive temores de que esta ave poderia ser um vetor da gripe aviária H5N1 

(GOTTDENKA et al., 2005; DUBEY, 2009). 

Por convenção, estas aves não costumam figurar em listas primárias de inventários 

ornitológicos, uma vez que sua distribuição se restringe a áreas próximas de ocupações 

humanas. De fato, nas áreas de estudo da UTE Barra do Furado, estas espécies foram 

observadas principalmente nas proximidades de residências e ao longo de estradas 

vicinais, sempre em pequeno número, sem que, contudo, quaisquer interações 

antagonísticas pudessem sugerir mazelas locais associadas à sua presença fossem 

detectadas em campo. 

Por definição, espécies sinantrópicas frequentemente representam também aves 

exóticas, colonizadoras, invasoras ou introduzidas. Tais aves funcionam como indicadoras 

de ambientes degradados ou modificados, uma vez que por possuírem um grande 

repertório comportamental, uma dieta generalista, uma baixa fragilidade aos distúrbios 

de origem antrópica, e costumam ainda se beneficiar das modificações realizadas em 

paisagens naturais para expandir sua distribuição (STOTZ et al., 1996). 

De 34 espécies pertencentes a este grupo (exóticas, introduzidas, invasoras ou 

colonizadoras), citadas como de potencial ocorrência na área de estudo, 16 foram 

registradas em campo, sugerindo que tais aves já se encontram bastante disseminadas no 

norte fluminense. 

Como a ocupação desta região do estado do Rio de Janeiro é antiga e já passou por 

diversos ciclos econômicos, seus ambientes naturais foram modificados ao longo do 

tempo, sendo seus remanescentes florestais quase que integralmente removidos. Esta 
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simplificação da cadeia trófica favoreceu a entrada pelo noroeste fluminense de espécies 

mais generalistas, geralmente associadas a fisionomias abertas, como o Cerrado e a 

Caatinga. 

Tabela 16. Lista de espécies consideradas invasoras, exóticas e/ou colonizadoras em solo fluminense 
registradas em campo e/ou de potencial ocorrência. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Nome do Táxon Nome em Português 

Dados 

Secundário

s 

Dados Primários 

Bubulcus ibis garça-vaqueira 6,7,8 FT01,FT03,FT04 

Theristicus caudatus curicaca 7 - 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho 6 - 

Elanus leucurus gavião-peneira 7 - 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco 7,8 FT04 

Himantopus mexicanus 
pernilongo-de-costas-

negras 
6 - 

Columbina squammata fogo-apagou 4,6,8 FT01,FT07,FT08 

Columbina picui rolinha-picuí 6,7,8 FT03,FT04,FT07,FT08 

Patagioenas picazuro asa-branca 4,6,7,8 FT01,FT03,FT04,FT07,FT08 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 4,6,7,8 FT01,FT07,FT08 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 6 - 

Cariama cristata seriema 4,6,7,8 FT08 

Herpetotheres cachinnans acauã 6,7,8 - 

Lepidocolaptes 

angustirostris 
arapaçu-de-cerrado 6 - 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama 6,7 FT01, FT03,FT04 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau 6,7,8 FT01 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 6,7,8 FT01, FT04, FT07 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 6,7,8   

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 6,7,8 FT01, FT03, FT04 

Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-branca 6,7 FT01 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 6,7,8 FT04, FT07 

Xolmis velatus noivinha-branca 4,6,7,8 FT01, FT04 

Progne tapera andorinha-do-campo 4,7,8 FT03, FT04 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco 7 FT01, FT08 

Mimus saturninus sabiá-do-campo 4,6,7,8 FT03, FT04, FT07, FT08 

Chrysomus ruficapillus garibaldi 6,7,8 FT03, FT04 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul 6,7 FT03, FT04 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste 6,7 FT04 

Tangara cayana saíra-amarela 6,7,8 FT04 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto 4,6,8 FT04 

Sicalis luteola tipio 4,7,8 FT04, FT07, FT08 
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Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza 6,7,8 FT07, FT08 

Estrilda astrild bico-de-lacre 6,7,8 
FT01, FT03, FT04, FT07, 

FT08 

Passer domesticus pardal 6,7,8 FT03, FT04, FT07 

Legenda: Dados Secundários - 1 - Barra do Açu (Santos & Alves, 2011), 2 - Lagoa das Garças (Santos & Alves, 2011), 3- 

Lagoa de Cabiúnas (Santos & Alves, 2011), 4 - RPPN Curuara (IPF, 2012), 5 - Praia da Barrinha (Tavares et al., 2013), 6 - 

Parque Estadual da Lagoa do Açu (INEA, 2014), 7 - APA da Lagoa da Ribeira (Tavares & Siciliano, 2014), 8 - Gasoduto 

dos Goytacazes (HABTEC/GASOG, 2016). 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.2.4.1.2.5  Áreas de Potencial Relevância Ecológica, Reprodução, Descanso, 

Pouso ou Nidificação 

Apesar da baixa riqueza de espécies e do elevado grau de degradação em que se 

encontram a maior parte dos ambientes visitados, tais remanescentes ainda abrigam 

espécies de interesse conservacionista e que são, por si, consideradas residentes no Brasil, 

isto é, utilizam algumas das áreas visitavas como área de repouso, alimentação e 

nidificação. 

Devido ao hábito generalista e da grande área de vida da maior parte das espécies 

registradas, incluindo as de interesse conservacionista, não é possível definir um ponto 

específico como relevante ou imprescindível, mas é possível afirmar que as áreas visitadas 

possuem importante papel na composição do mosaico paisagístico no qual estas espécies 

desenvolvem suas atividades vitais. 

6.2.4.1.2.6  Considerações Finais 

O resultado obtido a partir dos dados primários demonstra que apesar da área de estudo 

apresentar baixa riqueza se comparada a outras importantes áreas da região, sua avifauna 

foi equivalente à de algumas importantes unidades de conservação da região, 

destacando-se aqui a RPPN Curuara.  

Apesar da ampla dominância de elementos mais generalistas, como as aves 

independentes e semi-dependentes de florestas e de baixa sensibilidade ambiental, a 

ocorrência de aves de interesse conservacionista, como as migratórias e em delicada 

situação conservacionista reforça a importância da área de estudo em um contexto 

regional, conforme já apontado por Santos & Alves (2011), que indica esta região do 

estado como uma das áreas importantes para conservação de migrantes neárticos no 

litoral fluminense. 

A análise preliminar das informações coletadas em campo sugere uma comunidade 

ornitológica bastante representativa de ambientes úmidos, indicando que a área de 

estudo embora bastante antropizada e descaracterizada, ainda apresenta qualidade 

ambiental satisfatória no que tange a sobrevivência destas espécies. Esta informação é 

sustentada não só pelo elevado número de espécies dependentes de áreas úmidas, bem 
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como pela presença de aves incluídas em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção 

associadas a estas formações. Todas as três espécies em delicada situação 

conservacionista observadas em campo são dependentes de ambientes úmidos. 

Por fim, a presença de espécies de interesse conservacionista justifica quaisquer cuidados 

que se façam necessária na manutenção e conservação dos ambientes no qual estão 

inseridas. 

 

6.2.4.1.3 Herpetofauna 

6.2.4.1.3.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.1.3.1.1 Dados Secundários 

Como resultado dos levantamentos da literatura acerca da composição da herpetofauna 

na região da UTE Barra do Furado (vide referências em dados secundários), obteve-se uma 

composição que totalizou 73 espécies da herpetofauna. Deste total, houve predomínio de 

anfíbios, que perfizeram 49 espécies, com amplo predomínio de anuros hilídeos (25 spp.) 

e leptodactilídeos (8 spp.). De forma menos expressiva, contabilizou-se ainda algumas 

espécies de bufonídeos (4 spp.). As demais espécies apresentaram registros pontuais. 

Répteis perfizeram um total de 23 espécies, com amplo predomínio de serpentes, em 

especial dipsadídeos (7 spp.). Lagartos totalizaram oito espécies, com predomínio de 

teídeos (3 spp.). Ainda, foram registradas uma espécie de anfisbenídeo, uma espécie de 

quelônios e uma de crocodiliano (Tabela 17).
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Tabela 17: Lista de espécies de avifauna registradas a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

CLASSE AMPHIBIA 

ORDEM ANURA 

Família Bufonidae          

Rhinella crucifer sapo-cururu 3, 4, 5     AD 
Matas secundárias e áreas 

antrópicas 
terrícola 

Rhinella ornata 
sapo-

cururuzinho 
1, 2, 3, 5, 7, 9     MA Sinantrópico terrícola 

Rhinella icterica sapo-cururu 10     AD Sinantrópico terrícola 

Família Hylidae          

Boana albomarginata 
perereca-

verde 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11 
    MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
arborícola 

Boana faber sapo-martelo 3, 6, 10     AD 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Boana semilineata perereca 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10     MA 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

anceps 
perereca 3, 9     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

berthalutzae 
perereca 4     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

bipunctatus 
perereca 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

decipiens 
perereca 4, 9, 10, 11     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

elegans 

perereca-de-

moldura 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 
    AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

Dendropsophus cf. 

haddadi 
perereca 4     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

meridianus 
perereca 1, 3, 4, 7, 11     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

minutus 
perereca 10     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus aff. 

oliverai 
perereca 1, 3, 4, 5, 6     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

pseudomeridianus 
perereca 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11 
    MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Dendropsophus 

seniculus 

perereca-

marmoreada 
3, 4     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Itapotihyla 

langsdorffii 
perereca 4     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Ololygon 

argyreornata 
pererequinha 4     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax alter perereca 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 
    MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax cuspidatus 
perereca-do-

litoral 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax eurydice perereca 3, 4, 7     AD 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax fuscovarius perereca 3, 5, 6, 10, 11     AD 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax similis raspa-cuia 3, 4, 6, 7, 10     AD 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax aff. x-signatus perereca 1, 3, 5, 8     AD 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Scinax tymbamirim perereca 1, 4, 5     MA 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias. 
Arborícola 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

Sphaenorhynchus 

planicola 

perereca-

limão 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9     MA 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

Família 

Leptodactylidae 
         

Leptodactylus fuscus 
rã-

assobioadora 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 
    AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Leptodactylus 

latrans 
rã-manteiga 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 
    AD, CI 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Leptodactylus 

mystacinus 
rã 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11 
    AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Leptodactylus 

natalensis 
rãzinha 4, 10     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Physalaemus 

marmoratus 
rãzinha 4, 8, 10     AD 

Poças em matas secundárias 

e primárias 
terrícola 

Pseudopaludicola 

falcipes 
rãzinha 8, 9, 10     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Família Microhylidae          

Chiasmocleis 

lacrimae 

rãzinha-da-

mata 
4, 9   EN  MA 

Poças em matas secundárias 

e primárias 
terrícola 

Elachistocleis cesari sapo-guarda 4, 6     AD 
Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Stereocyclops 

parkeri 
rã 4, 10     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
terrícola 

Família 

Phyllomedusidae 
         

Pithecopus rohdei 
perereca-

macaco 
3, 8, 9     AD 

Poças em áreas abertas e 

bordas de matas secundárias 
Arborícola 

ORDEM GYMNHOPHIONA 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

Família 

Siphonophidae 
         

Siphonops hardyi cecília 1, 5     AD 

Substratos inconsolidados, 

preferencialmente 

encharcados ou úmidos. 

fossorial 

Família 

Typhlonectidae 
         

Chthonerpeton 

braestrupi 
cecília 4   DD  AD 

Substratos inconsolidados, 

preferencialmente 

encharcados ou úmidos. 

fossorial 

CLASSE REPTILIA 

ORDEM CROCODYLIA 

Família Alligatoridae          

Caiman latirostris 
jacaré-do-

papo-amarelo 
3, 5, 9, 10 EP   I AD, CI Poças e lagoas litorâneas 

Semi-

aquático 

ORDEM SQUAMATA 

SUBORDEM AMPHISBAENIA 

Família 

Amphisbaenidae 
         

Leposternon 

microcephalum 

cobra-de-

duas-cabeças 
3, 5     AD Substratos inconsolidados fossorial 

Amphisbaena alba 
cobra-de-

duas-cabeças 
10     AD Substratos inconsolidados fossorial 

SUBORDEM LACERTILIA 

Família Gekkonidae          
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

Hemidactylus 

mabouia 

lagartixa-de-

parede 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 11 
    EX Sinantrópico 

Terrícola, 

arborícola 

Família Teiidae          

Ameiva ameiva ameiva 2, 6, 9, 8, 10, 11     AD 
Solo nu e com folhiço em 

bordas de vegetação 
terrícola 

Salvator merianae teiú 
1, 3, 5, 6, 9, 10, 

11 
   II AD, CI Sinantrópico terrícola 

Família Tropiduridae          

Tropidurus torquatus 
calango-da-

pedra 
2, 6, 10, 11     AD Sinantrópico terrícola 

SUBORDEM SERPENTES 

Família Boidae          

Corallus hortulanus suaçuboia 6, 7    II AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Boa constrictor jibóia 7, 8    II AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Família Colubridae          

Chironius bicarinatus cobra-cipó 1, 4, 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Chironius exoletus cobra-cipó 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Chironius 

quadricarinatus 
cobra-cipó 7     AD 

Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Clelia plumbea muçurana 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Erythrolamprus 

miliaris 
cobra-d’água 1, 2, 4, 5, 6, 7     AD Poças e lagoas litorâneas 

Semi-

aquática 



 
                                         

 

 

UTE BARRA DO FURADO               DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 138 
 

Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

Erythrolamprus 

poecilogyrus 
limpa-campo 4, 7     AD 

Matas secundárias e 

primárias 
terrícola 

Erythrolamprus 

reginae 
cobra-d’água 2     AD Poças e lagoas litorâneas terrícola 

Helicops 

carinicaudus 
cobra-d’água 6     AD Poças e lagoas litorâneas terrícola 

Leptodeira annulalta cobra 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Oxybelis aeneus bicuda 6, 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Oxyrhopus 

petolarius 
falsa-coral 5, 7, 8     AD 

Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Oxyrhopus 

trigeminus 
falsa-coral 7, 8     AD 

Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Philodryas olfersii cobra-verde 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Philodryas 

patagoniensis 
palheira 5, 7     AD 

Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Pseudoboa nigra cobra-preta 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Spilotes pullatus caninana 1, 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Taeniophallus affinis 
cobra-cabeça-

preta 
6     AD 

Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Xenodon merremi boipeva 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Xenodon neuwiedii falsa-jararaca 7     AD 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Família 

Leptotyphlopidae 
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Classificação 

Taxonômica 
Nome Comum 

Dados 

Secundários 

SEM

A-RJ 
MMA IUCN CITES Características Hábitat Hábito 

Trilepida salgueiroi cobra-chumbo 8     MA 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Família Typhlophidae          

Amerotyphlops 

brongersmianus 
cobra-cega 9, 10     AD 

Matas secundárias e 

primárias 

Fossroial, 

terrícola 

Família Viperidae          

Bothrops jararaca jararaca 4, 7     MA, IE 
Matas secundárias e 

primárias 

Terrícola, 

arborícola 

Bothrops jararacussu jararacussu 7     MA, IE 
Matas secundárias e 

primárias 
terrícola 

ORDEM TESTUDINES 

Família Chelidae          

Acanthochelys 

radiolata 

cágado-

amarelo 
6, 7   NT  AD Poças e lagoas litorâneas 

Semi-

aquática 

Legenda: Referências bibiográficas: 1. GNA/ARCADIS (2020); 2. AÇU PETRÓLEO/MOTT (2020); 3. ZOPONE/ECOLOGY BRASIL (2020); 4. CARMO et al. (2019); 5. MARLIM 

AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019); 6. GPE/ECOLOGY BRASIL (2019); 7. NEOENERGIA/JGP (2019); 8. GNA/CONTROL (2019); 9 NATURAL ENERGIA/ ECOLOGUS (2018); 10. IPF (2018); 11. 

GNA/CPEA (2017). Legenda: Categorias de ameaça: LC – pouco preocupante, LR – pouco risco; NT – quase ameaçado, EN - ameaçado; CITES (Apêndice I, II e II). Característica: AD: 

Ampla distribuição; CI: cinegética; MA: endêmica da Mata Atlântica, RJ – endêmica do estado do Rio de Janeiro; EX: exótica; IE: importância econômica. 
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Os estudos conduzidos na REBio União (ICMBIO, 2008), principalmente, representam uma 

temporalidade mais dilatada e uma aplicação de métodos que, apesar de não detalhados, 

é aparentemente variada. Isso, somado a uma área em regeneração dentro de uma 

unidade de conservação, refletiu-se em uma listagem robusta para as localidades. Ainda, 

a amostragem conduzida no diagnóstico da UTE Nossa Senhora de Fátima (NATURAL 

ENERGIA/ECOLOGUS, 2018), UTE Jaci e Tupã (GPE/ECOLOGY, 2019) e Complexo 

Industrial Clima (CLIMA/MASTERPLAN, 2014), como esperado, por estar inserida em uma 

matriz semelhante à do estudo conduzido, registrou um contingente semelhante da 

herpetofauna diferindo pouco em sua composição. Isto se deu, provavelmente, em função 

da aplicação de um esforço amostral semelhante e de ambientes basais bastante 

parecidos do ponto de vista de disponibilidade de recursos e hábitats.  

Considerando a exclusividade de espécies registradas nos estudos consultados de 

inventário (excetuando RAMOS & SILVEIRA, 2011) e na amostragem de campo, observou-

se que os valores permearam em torno de 0 a 30% de táxons exclusivos (Figura 72). Houve 

destaque para a exclusividade registrada nos estudos conduzidos na REBio União 

(ICMBIO, 2008; FUSINATTO et al., 2007) e o estudo de diagnóstico da UTE Nossa Senhora 

de Fátima (NATURAL ENERGIA/ECOLOGUS, 2018). Os estudos mencionados se encontram 

inseridos no mesmo contexto regional da área de estudo em tela, com remanescentes em 

regeneração de floresta estacional semidecidual mesclado com campos antrópicos de 

pastagens. 

Quando os registros exclusivos são avaliados qualitativamente, há observância de que os 

táxons exclusivos se fizeram na maior parte de espécies raras em levantamentos seja por 

abundância naturalmente reduzida na natureza ou mesmo por apresentarem hábitos 

secretivos. Atribui-se a alta exclusividade registrada nestes estudos citados 

principalmente ao período amostral mais dilatado e a mescla de métodos aplicados, 

permitindo assim maiores chances de encontro com espécies com características 

supramencionadas. Os demais estudos apresentaram exclusividade de uma a quatro 

espécies, ou mesmo nula. 
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Figura 72.  Riqueza e exclusividade de espécies detectadas durante levantamento de 

herpetofauna da área de influência Representatividade das famílias de mamíferos terrestres 

registradas a partir do levantamento dados secundários obtidos na região de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã/ RJ. UTE Barra do Furado. Novembro/2021. 

Legenda: Referências bibliográficas: 1. GNA/ARCADIS (2020); 2. AÇU PETRÓLEO/MOTT (2020); 3. 

ZOPONE/ECOLOGY BRASIL (2020); 4. CARMO et al. (2019); 5. MARLIM AZUL/ECOLOGY BRASIL (2019); 6. 

GPE/ECOLOGY BRASIL (2019); 7. NEOENERGIA/JGP (2019); 8. GNA/CONTROL (2019).  

:Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.2.4.1.3.1.2 Dados Primários 

Por meio de dados primários, ao longo da campanha, foram inventariadas 20 espécies 

pertencentes à herpetofauna associadas aos pontos amostrais estudados (Tabela 18). 

Deste total, 16 pertenceram à ordem Anura, distribuídos em 3 famílias, Bufonidae (1 sp.), 

Hylidae (11 sp.) e Leptodactylidae (4 spp.). O grupo dos répteis contribuiu com cinco 

espécies para listagem geral sendo dois lagartos e três serpentes. As serpentes 

distribuíram-se de forma equivalente em três famílias distintas: Dipsadidae (1 sp.), 

Colubridae (1 sp.) e Viperidae (1 sp.). Já os lagartos pertenceram as famílias Gekkonidae 

(1 sp.) e Teiidae (1 sp.). O crocodiliano registrado pertenceu à família Alligatoridae. Vale 

menção que não foram registradas espécies de quelônios, cecílias ou anfisbenídeos. 
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Tabela 18. Lista das espécies de herpetofauna registradas por meio do levantamento de dados primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. 
Novembro/2021. 

Classificação Taxonômica Nome Comum 
Método de 

Amostragem 
Ponto Amostral 

Glob

al 

Nacio

nal 

Estad

ual 

CIT

ES 

Endemis

mo 

CLASSE AMPHIBIA 

ORDEM ANURA 

Família Bufonidae         

Rhinella ornata sapo-cururu Busca ativa FT01, FT04, FT06, FT10 - LC - - AD 

Família Hylidae         

Boana albomarginata 
perereca-

verde 
Busca ativa 

FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, 

FT08, FT09, FT10 
- LC - - MA 

Boana semilineata perereca Busca ativa FT01, FT03, FT07 - LC - - AD 

Dendropsophus 

bipunctatus 
perereca Busca ativa FT01, FT03, FT08, FT10 - LC - - AD 

Dendropsophus 

meridianus 
perereca Busca ativa FT01, FT03, FT09, FT10 - LC - - AD 

Dendropsophus aff. 

oliverai 
perereca Busca ativa FT01, FT06, FT07, FT09 - LC - - AD 

Dendropsophus 

pseudomeridianus 
perereca Busca ativa FT01, FT06, FT07, FT09, FT10 - LC - - MA/RJ 

Scinax alter perereca Busca ativa 
FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, 

FT08, FT09, FT10 
- LC - - AD 

Scinax aff. x-signatus perereca Busca ativa 
FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, 

FT08, FT09, FT10 
- LC - - AD 

Scinax tymbamirim perereca Busca ativa FT01, FT02, FT05 - LC - - MA 

Sphaenorhynchus 

planicola 
perereca Busca ativa 

FT01, FT02, FT04, FT05, FT06, FT08, FT09, 

FT10 
- LC - - AD 

Família Leptodactylidae         
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Método de 

Amostragem 
Ponto Amostral 

Glob

al 

Nacio

nal 

Estad

ual 

CIT

ES 

Endemis

mo 

Adenomera marmorata rã-piadeira Busca ativa FT01, FT03, FT05 - LC - - AD 

Leptodactylus fuscus 
rã-

assobioadora 
Busca ativa 

FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, 

FT08, FT09, FT10 
- LC - - AD 

Leptodactylus latrans rã-manteiga Busca ativa FT01, FT03, FT09, FT10 - LC - - AD, CI 

Leptodactylius 

mystacinus 
rã-chorona Busca ativa 

FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, 

FT08, FT09, FT10 
- LC - - MA 

CLASSE REPTILIA 

SUBORDEM LACERTILIA 

Família Gekkonidae         

Hemidactylus mabouia 
lagartixa-de-

parede 
Busca ativa FT01, FT03, FT04, FT06, FT09, FT10 - - - - EX 

Família Teiidae         

Salvator merianae teiú Busca ativa FT01, FT02, FT04, FT08, FT10 - - - II AD, CI 

Família Colubridae         

Chironius bicarinatus cobra-cipó Encontro ocasional - - - - - AD 

Família Dipsadidae         

Psseudablades 

patagoniensis 
limpa-campo Encontro ocasional - - - - - AD 

Família Viperidae         

Bothrops jararaca jararaca Encontro ocasional - - - - - AD   , IE 

Legenda: Categorias de ameaça: LC – pouco preocupante, LR – pouco risco; NT – quase ameaçado, EN - ameaçado; CITES (Apêndice I, II e II). Característica: AD: Ampla distribuição; CI: 

cinegética; MA: endêmica da Mata Atlântica, RJ – endêmica do estado do Rio de Janeiro; EX: exótica; IE: importância econômica. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 
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Figura 73. Rhinella ornata Figura 74. Dendropsophus aff. oliveirai 

  

Figura 75. Boana semilineata Figura 76. Sphaenorhynchus planicola 

  

Figura 77. Leptodactylus fuscus 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

Figura 78. Leptodactylu latrans 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 
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Figura 79. Hemidactylus mabouia 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

6.2.4.1.3.2 Suficiência Amostral e Riqueza Estimada 

Com base na matriz de abundância obtida por meio do somatório dos esforços 

empreendidos nas áreas de estudo, pode se inferir que a curva não tendeu a sua completa 

assíntota e encontra-se em ascendência (Figura 80). Isto indica que, por meio dos métodos 

empregados, ainda é possível o registro de novas espécies na área de estudo. Tal fato é 

corroborado pelo estimador não-paramétrico aplicado na análise (Jackknife1), que sugere 

um número de espécies acima do registrado em campo. 
 

Figura 80. Curva de rarefação e acumulação de espécies para a herpetofauna amostrada baseada 

em estimador não-paramétrico Jackknife1 com intervalo de confiança de 95%. UTE Barra do 

Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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A representatividade dos registros pode ser considerada reduzida, quando considerado 

todos os registros de espécies obtidos por meio de estudos mais abrangentes para o 

estado (ROCHA et al., 2003; ALMEIDA-GOMES et al., 2008). Este resultado é esperado e 

coerente com os ambientes estudados, que apresentam alto grau de homogeneização 

paisagística, fator crítico para a diversidade da herpetofauna na Mata Atlântica 

(VANZOLINI, 1988). Quando isto é levado em perspectiva, entende-se que as espécies 

registradas foram aderentes aos ambientes observados, refletindo hábitos generalistas e 

alto grau de tolerância à presença antrópica. Assim, quando analisado qualitativamente, 

os resultados de campo observados se mostraram eficientes no registro de espécies 

generalistas e comuns em paisagens semelhantes. 

6.2.4.1.3.3 Comparação entre os Pontos Amostrais 

Para os resultados obtidos por meio dos métodos padronizados, de forma consolidada, 

houve registro de diversidade de H’= 1,140. Por conseguinte, foram observados índices 

baixos de equitabilidade (J= 0,422) e altos de dominância (Ds= 0,549) (Figura 81, Figura 82 

e  

Tabela 19). Estes valores podem ser considerados entre medianos a altos quando 

comparado com outras comunidades neotropicais estudadas previamente (HEYER et al., 

1994; SALLES et al., 2009). Tal diversidade pode ser atribuída, principalmente, a 

heterogeneidade de ambientes registradas ao longo das amostragens de campo 

contendo desde florestas estacionais em diferentes estágios de regeneração até campos 

antropizados com poças temporárias e permanentes com vegetação macrofítica e 

marginal. Isto permitiu o encontro de uma variada gama de espécies com hábitos distintos 

apesar da interferência de origem antrópica observada na região.  

Considerando o somatório de esforços empreendidos nas áreas amostrais, obteve-se uma 

relação de 4,45 indivíduos capturados ou avistados a cada hora (356 registros / 80 

horas*homem de esforço amostral). O sucesso de captura esteve intimamente 

relacionado à abundância de anuros que cada ponto amostral abrigou. É sabido que, em 

função de suas limitações morfofisiológicas, os anfíbios anuros, em sua maioria, se 

agregam em torno de recursos hídricos como poças, riachos e lagoas (lek) (WELLS, 2007). 

Sítios com um número mais elevado de recursos hídricos e maior diversidade paisagística 

como poças temporárias e permanentes com vegetação marginal, principalmente, 

registraram índices significativamente maiores que as demais, especialmente de espécies 

de hilídeos e leptodactilídeos cujos modos reprodutivos estão intimamente associados à 

deposição de ovos em ambientes lacustres (HADDAD & PRADO, 2005). 

A princípio, não se detectou variações entre os pontos amostrais com relação ao grau de 

conservação. As espécies mais abundantes ao longo das amostragens estiveram 

associadas aos ambientes abertos de lagoas e poças temporárias observadas no entorno 

dos adensamentos arbóreos e arbustivos. Em sua maioria apresentam modos 
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reprodutivos generalistas e hábitos extremamente plásticos (sensu HADDAD & PRADO, 

2005). Estes resultados são, de uma maneira geral, congruentes em sinalizar as mesmas 

espécies como as mais abundantes localmente. 

Métodos visuais tendem a favorecer o encontro de um número maior de indivíduos, pois 

os esforços, em geral, são direcionados para ambientes e microambientes para o encontro 

de anfíbios e répteis. Ainda, sofrem grande influência do observador e são mais eficazes 

no registro de espécies arborícolas, escansoriais e de hábitos não secretivos. Dessa forma, 

tendem a retornar um número maior de registro e, por conseguinte, um número mais 

expressivo em termos de sucesso amostral. Poucos são os estudos que indicam estes 

dados com acurácia, mas, dentro do disponível em literatura, os resultados obtidos 

encontram-se dentro do esperado para o ambiente (e.g. ROCHA et al., 2003; MARTINS et 

al., 2012; 2014). 

 

Figura 81. Gráfico de riqueza da herpetofauna registrados por ponto amostral. UTE Barra do 

Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 82. Gráfico de abundância da herpetofauna registrados por ponto amostral. UTE Barra do 

Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Tabela 19. Índices descritores de comunidade obtidos para a herpetofauna a partir de levantamento 
de dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Unidades 

Amostrais 

Zonas Amostrais 

FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 FT7 FT8 FT9 FT10 Total do 

estudo AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AER 

Abundância 

absoluta (n) 

(Busca Ativa) 

59 15 46 19 22 9 23 19 68 76 356 

Abundância 

relativa 

(indivíduos/hora) 

7,375 1,875 5,75 2,375 2,75 1,125 2,875 2,375 8,5 9,5 4,45 

Riqueza 

observada (S) 
17 8 11 9 8 5 8 8 10 12 20 

Diversidade 

(H') 
1,982 1,1 1,78 1,132 1,001 0,877 0,984 1 1,802 2,12 1,14 

Equitabilidade 

(J) 
           

Dominância 

(Ds) 
0,805 0,298 0,377 0,294 0,199 0,781 0,348 0,572 0,675 0,784 0,422 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

A análise de similaridade retornou uma nuvem de pontos esparsos sem agrupamentos 

muito significativos. Notou-se um agrupamento de áreas amostrais FT03, FT09 e FT10, 

muito em função do compartilhamento de espécies de hilídeos dos gêneros 

Dendropsophus e Leptodactylus. Já um segundo grupo composto por FT04 e FT02, 
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agrupou-se possivelmente em razão da semelhança com espécies do gênero Scinax 

(Figura 83). Entende-se que as discrepâncias e agrupamentos possivelmente são fruto de 

um viés amostral e, com adição de esforço, se equalizariam visto que os ambientes são 

amplamente semelhantes entre si e virtualmente podem abrigar as mesmas espécies 

registradas. 

 

Figura 83. Gráfico de análise de similaridade de NMDS da herpetofauna registrados por ponto 

amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.2.4.1.3.4 Espécies Raras, Endêmicas, Migratórias, Xerimbabos, Bioindicadoras, 

Ameaçadas, Cinegéticas e de Interesse Médico 

Por meio dos dados primários, apenas as espécies e Boana albomarginata (perereca-

verde); Boana semilineata (perereca); Dendropsophus bipunctatus (perereca); 

Dendropsophus meridianus (perereca); Dendropsophus pseudomeridianus (pererequinha), 

Scinax alter (perereca); Scinax tymbamirim (perereca-do-litoral), Sphaenorhynchus 

planicola (perereca); Trachycephalus nigromaculatus (perereca-de-capacete) e Bothrops 

jararaca (jararaca), são consideradas endêmicas da Mata Atlântica. Dentre essas, merece 

destaque a espécies Dendropsophus pseudomeridianus (pererequinha) que possuem 

distribuição restrita ao estado do Rio de Janeiro. 

Os hilídeos, comumente conhecidos como pererecas, pertencentes aos gêneros Boana, 

Dendropsophus, Sphaenorhynchus e Scinax possuem hábitos noturnos e habitam áreas 

brejosas e alagadas às margens rios, várzeas e poças temporárias e permanentes em áreas 

abertas e bordas de mata. Possuem modo reprodutivo não especializado, depositando 

ovos diretamente sobre o corpo hídrico lêntico, comumente aderido à vegetação 
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marginal. Apresentam, em um aspecto geral, reprodução oportunista associada a 

episódios de fortes chuvas e altas temperaturas, entretanto, mais evidente entre 

novembro e março. Já a jararaca Bothrops jararaca habita o folhiço de áreas florestadas, 

mas pode ocorrer em campos e áreas parcialmente antropizadas. Alimenta-se de 

pequenos mamíferos, répteis e anfíbios.  

Estas espécies, apesar de apresentarem distribuição estritamente associada à Mata 

Atlântica, são consideradas comuns em levantamentos de herpetofauna conduzidos em 

ambientes semelhantes (SALLES et al., 2009). Suas ocorrências são primariamente 

associadas a formações pioneiras de restingas, florestas ombrófilas de terras baixas, 

ombrófilas sub-montanda, e florestas estacionais. Em comum, são caracterizadas por 

ocorrência primária em baixadas, apesar de serem observadas também em serranias e 

formações vegetacionais de altitude. Das espécies listadas, todas apresentam distribuição 

associada a porção centro-sul da Mata Atlântica, aos corredores formados pela Serra do 

Mar e Serra da Mantiqueira. A Boana albomarginata, Dendropsophus bipunctatus, Scinax 

tymbamirim, Scinax alter, e Bothrops jararaca podem ser observados, no entanto, em 

porções mais ao norte.  

As espécies levantadas secundariamente e sinalizadas como endêmicas da Mata Atlântica 

na literatura foram 17: Rhinella ornata (sapo-cururuzinho), R. icterica (sapo-cururu), R. 

hoogmoedi (sapo-cururuzinho), R. pygmaea (sapo-cururu), Ischnocnema octavioi (rã-de-

folhiço-de-olhos-vermelhos), Euparkerella cochranae (rãzinha), Haddadus binotatus (rã-de-

folhiço), Zachaenus parvulus (rã-de-folhiço), Fritiziana goeldi (perereca-marsupial), Boana 

faber (sapo-martelo), Dendropsophus berthalutzae (perereca), D. pseudomeridianus 

(perereca), Ololygon argyreornata (pererequinha), Physalaemus signifer (rã-chorona), 

Chiasmocleis lacrimae (rãzinha-da-mata), Glaucomastix littoralis (calango-de-cauda-verde). 

Vale menção que todos os táxons registrados primariamente apresentaram distribuição 

geográfica condizente com os ambientes estudados, não havendo nenhuma ampliação 

significativa deste ponto de vista. 

Do ponto de vista de ameaça nas diferentes esferas consultadas, apenas a espécie Caiman 

latirostris encontra-se listada como “em perigo” na listagem da Portaria nº 01/98. A 

avaliação de ameaça se pauta principalmente na perda de área de vida desta espécie no 

Estado em função do avanço da malha urbana, especulação imobiliária e avanço de áreas 

agropastoris sobre várzeas e baixadas. Muito comumente essa espécie era encontrada em 

baixios na zona oeste do município do Rio de Janeiro e amplamente distribuídos pelas 

lagoas, manguezais e canais na rede de drenagem até o norte do Estado. Estas áreas 

atualmente comportam os maiores contingentes populacionais no estado, demandando 

conversão destas áreas em zonas urbanas ou agropastoris. Não obstante, essa espécie é 

amplamente caçada para consumo de carne e uso de carcaça para confecção de insumos 

têxtis.  
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Por meio de dados secundários, registrou-se uma espécie ameaçada ao nível nacional (EN): 

Glaucomastix littoralis (calango-de-cauda-verde) (ICMBIO, 2018). Em campo, nenhuma das 

espécies registradas figurou em listagens de espécies ameaçadas (Tabela 18). 

Entre os muitos conceitos aplicáveis ao termo espécie bioindicadora, o mais usual é aquele 

que define uma espécie cujos hábitos e hábitats sejam pouco plásticos ou que demandem 

de alto grau de conservação ambiental (WELLS, 2007). Dessa forma, diferentes espécies 

de anfíbios se enquadram nesta definição. Já para os répteis, em especial os lagartos, suas 

demandas metabólicas e necessidades especiais de termorregulação os fazem bons 

bioindicadores (ZUG et al., 2001). 

Anfíbios, em função de suas especificidades morfofisiológicas, como pele desprovida de 

proteção e ciclo bifásico, são classificados como bioindicadores de qualidade ambiental 

por, normalmente, demandarem coleções límpidas de água e ambientes pouco poluídos. 

No entanto, dentre os anfíbios registrados em campo, as espécies podem ser 

consideradas comuns e de atividade prolongada ao longo do ano. Do ponto de vista da 

conservação, as espécies observadas toleram certo grau de interferência antrópica e não 

indicaram qualidade dos ambientes onde foram registradas.  

Considerando os registros secundários, espécies que são dependentes de alguma 

umidade florestal para seu pleno desenvolvimento e, por conseguinte, conectividade e 

estabilidade ambiental, podem ser listadas as espécies de rã-de-folhiço: Euparkerella 

cochranae e Zachaenus parvulus. Ainda, nos dados secundários, foram listadas algumas 

espécies dependentes de bromélias-tanque para abrigo e alimentação, consideradas 

bromelícolas, a saber: Aparasphenodon brunoi (perereca-de-capacete), Aplastodiscus 

albofrenatus (perereca-flautinha) e Trachycephalus nigromaculatus (perereca-grudenta). 

Dentre as espécies registradas por dados primários, são citadas na lista da convenção 

CITES (CITES, 2017), apenas Salvator merianae (teiú) listada no apêndice II. A espécie é 

historicamente caçada para servir de alimento. Recentemente, a espécie de lagarto tem 

sido explorada para comercialização da pele. Deste insumo, são feitos acessórios, como 

botas (FITZGERALD, 1994). Segundo Fitzgerald (1994), apesar da grande exploração 

destes lagartos e sua importância econômica, eles nunca foram manejados; suas 

populações apenas têm sido exploradas a taxas definidas pela demanda do mercado. Há 

poucos dados da biologia destes lagartos, e os efeitos da caça nas populações de teiús e 

comunidades associadas são absolutamente desconhecidos (FITZGERALD, 1994). 

Atualmente, a espécie figura no Apêndice II do CITES, ou seja, não estão necessariamente 

em perigo iminente de extinção, mas podem vir a estar a menos que o comércio seja 

estritamente controlado. 

Em relação às espécies registradas por meio de dados secundários citam-se a Corallus 

hortulanus (veadeira) e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris). Esta espécie, ocorre 

predominantemente nos biomas associados às florestas úmidas da América do Sul. No 

Brasil, é encontrada principalmente na Mata Atlântica e Amazônia, mas também pode ser 
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encontrada em zonas de contato com outros biomas (MARQUES et al., 2001). Em função 

do apelo estético são intensamente procuradas por colecionadores de serpentes, o que 

gera uma forte pressão de caça sobre os estoques naturais, citada por esta razão no 

apêndice II da CITES (2017). Já o jacaré-de-papo-amarelo sofre ampla pressão de caça, 

apesar de esforços para reprodução em cativeiro (MAGNUSSON, 1995). Apesar disto, a 

perda de áreas de várzea e alagáveis ao longo de sua distribuição são os fatores que mais 

contribuem para a redução dos contingentes populacionais (IUCN, 2019). 

Espécies exóticas, quando inseridas em ambientes naturais, concorrem diretamente com 

espécies nativas, podendo levar estas à extinção ou redução dos estoques naturais 

(TEIXEIRA, 2002). Ainda, dentro da temática da composição das espécies, cabe ressaltar a 

ocorrência da espécie exótica Hemidactylus mabouia (lagartixa-doméstica) em campo. 

Esta espécie apresenta área originária na África Oriental e pode ter chegado ao 

continente americano através de navios negreiros ainda no período colonial (VANZOLINI, 

1978). Em território nacional, este lagarto compete por recursos com espécies nativas 

cujos nichos se sobreponham (TEIXEIRA, 2002) como às pertencentes aos gêneros 

Gymnodactylus, assim como a espécie Gymnodactylus darwini (lagartixa-da-mata. Ainda, é 

possível que concorra indiretamente por recursos com outras espécies terrícolas de 

gmnofitalmídeos. 

6.2.4.1.3.5  Áreas de Potencial Relevância Ecológica, Reprodução, Descanso, Pouso ou 

Nidificação 

Em função do seu tegumento desprovido de estruturas que evitem a perda de umidade 

para o ambiente, anfíbios tornam-se dependentes de água de alguma forma (DUELLMAN 

& TRUEB, 1984). Embora algumas espécies tenham desenvolvido secundariamente a 

capacidade de se reproduzirem de forma independente de grandes coleções de água 

(PEIXOTO, 1995), ainda assim são dependentes de depósitos temporários de água ou altos 

índices de umidade relativa do solo, folhiço, bromélias ou do spray formado a partir de 

quedas de água em cachoeiras (ALMEIDA-GOMES et al., 2014). Do mesmo modo, muitos 

anfíbios apresentam uma disposição gregária no ambiente, estando distribuídos em torno 

de recursos hídricos como poças e riachos (lek) (WELLS, 2007).  

Neste contexto, os corpos de água temporários desenvolvem importante papel na 

reprodução e manutenção das espécies de anfíbios. Muitas destas espécies de anfíbios 

estão adaptadas a eventos reprodutivos concentrados em um curto período de chuva e 

com desenvolvimento acelerado das larvas em adultos, enquanto passam o restante da 

estação estivando, em geral enterradas ou abrigadas em meio a vegetação ou ocos de 

troncos e frestas de rochas. Assim sendo, os corpos de água permanentes e temporários 

sob a forma de poças e brejos, observados em diferentes pontos amostrais teriam 

prioridade na conservação, visto que podem abrigar uma anurofauna de diversidade 

moderada. 
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Ainda, ambientes florestados, apesar de pouco presentes e de baixa qualidade ambiental 

ao longo das áreas definidas para o empreendimento, podem representar importantes 

refúgios para serpentes, e lagartos de folhiço não registrados em campo. 

6.2.4.1.3.6 Considerações Finais 

Durante a execução da campanha de diagnóstico da herpetofauna nas áreas de estudo 

definidas para a UTE Barra do Furado ficou evidenciado que a região abriga uma paisagem 

bastante fragmentada apresentando poucos adensamentos de árvores formando parcos 

remanescentes de porte florestal, com predominância de vegetação arbustiva, pouco 

conservados além de campos antrópicos que acumulavam coleções hídricas como brejos 

e áreas de drenagem. Tais áreas abrigaram uma riqueza de herpetofauna considerável 

apresentando táxons comuns em zonas baixas do estado do Rio de Janeiro, especialmente 

àquelas com condições morfofisiológicas que permitem tolerância aos impactos de 

origem antrópica. Assim, pode se concluir que os resultados foram satisfatórios no 

sentido de apresentar uma composição de espécies associadas aos pontos amostrais 

estudados.  

Os pontos amostrais estudados apresentaram históricos de desmatamento e 

descaracterização similares. Tal fato refletiu em uma composição de espécies similar, 

diferindo pouco quando analisado apenas sob a óptica do método padronizado de 

amostragem. As maiores divergências entre as unidades amostrais em termos de 

composição se deram em função da presença ou não de altos contingentes de espécies 

plásticas, como Boana semilineata (perereca), Dendropsophus pseudomeridianus 

(pererequinha), Scinax alter (perereca) e Sphaenorhynchus planicola (pererequinha) e 

Leptodactylus latrans (rã-manteiga).  

No entanto, cabe ressaltar que, de acordo com os dados secundários levantados, são 

poucas as espécies sensíveis, ameaçadas ou endêmicas que podem vir a ocorrer na região 

de inserção do empreendimento. Uma vez que o histórico de depauperação ambiental da 

região data muito antes do levantamento de dados primários, possivelmente a região já 

não abriga mais a herpetofauna que potencialmente abrigava quando conservada.  
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6.2.4.2 Fauna Aquática  

6.2.4.2.1 Planctôn 

6.2.4.2.1.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.2.1.1.1 Dados Secundários 

O termo zooplâncton define animais de diferentes categorias taxonômicas que possuem 

a coluna d’água como seu habitat principal. O zooplâncton comumente encontrado em 

ambientes continentais, estuarinos e marinhos é composto, em sua maioria, por 

invertebrados de diferentes grupos taxonômicos (HÉBERT; BEISNER; MARANGER, 2017).  

Em ambientes aquáticos, o zooplâncton desempenha um papel importante na 

estruturação de comunidades fitoplanctônicas (JEPPESEN et al., 2011; MCCAULEY; 

BRIAND, 1979; PINTO-COELHO et al., 2005) e em mediar o fluxo de energia para níveis 

tróficos superiores em habitats pelágicos (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; ABE, 2008). 

Os organismos zooplanctônicos apresentam enorme diversidade de aspectos funcionais, 

estratégias ecológicas e, consequentemente, uma variedade de potenciais impactos em 

outros níveis tróficos, incluindo a alça microbiana (LITCHMAN; OHMAN; KIØRBOE, 2013; 

OBERTEGGER; MANCA, 2011).  

As espécies que vivem no plâncton de águas continentais estão submetidas, 

simultaneamente, a competição por recursos limitados e pressão de predação que são 

variáveis no tempo e no espaço (BOCANIOV; SMITH, 2009; JEPPESEN et al., 2007). O 

sucesso de uma espécie depende da sua capacidade de usar os recursos disponíveis 

(alimentos que variam em tamanho, teor de nutrientes e concentração) e na sua 

estratégia de história de vida para atender às diferentes restrições de alocação de 

recursos. Considera-se, sob a ótica de dinâmica ambiental, que o plâncton é um sistema 

funcional integrado à coluna d’água. 

O conhecimento agregado para o litoral norte do estado do Rio de Janeiro pode ser 

considerado incipiente perto do conhecimento que se tem de águas continentais e outros 

ambientes lóticos (MUGNAI et al, 2008; OLIVEIRA et al., 2009). Apesar de apresentar 

grande importância ecológica, os sistemas lagunares e seus meandros observados nesta 

região são pouco estudados sob o ponto de vista de composição de espécies de 

zooplâncton, carecendo de aspectos básicos como listagens de espécies e ocorrência de 

táxons. 

Partindo desta lacuna, apenas dois estudos puderam ser registrados que versassem em 

seus conteúdos uma listagem mínima sobre o zooplâncton da região. Estes estudos 

registraram 124 morfoespécies, onde nem todas, dada a dificuldade taxonômica inerente 

ao grupo, imaturidade dos caracteres diagnósticos das formas larvárias e diversidade de 

formas ainda não conhecidas, tiveram registro específico. Estas formas estiveram 

distribuídas em oito filos mais representativos, a saber: Amoebozoa, Cnidaria, Annelida, 
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Arthropoda, Chaetognata, Chordata e Rotifera. Destes, houve maior representatividade 

em termos de táxons superiores e classes para os filos Insecta e Mollusca (Tabela 20). 

Em termos de representatividade regional, o estudo conduzido por GNA/MOTT (2020) 

abrange geograficamente os principais cursos hídricos dulcícolas observados na AEL, 

canal das Flechas e rio Iguaçu, com aderência em termos de representatividade de 

ambientes. Nas amostras houve um baixo registro de espécies típicas de ambientes 

dulcícolas com substrato inconsolidado.  Já o estudo conduzido por TEPOR/OITI (2017) 

apresenta um zooplâncton exclusivamente marinho, com uma composição bastante 

diversa em termos de formas, cujo estudo foi conduzido na costa do município de Macaé 

no entorno do Arquipélago de Sant’anna. Apesar deste estudo se inserir fora dos limites 

definidos para AEL costeira, há ampla aderência em termos de aspectos ambientais de 

correntes, sedimentos e outros fatores abióticos que permitem uma fauna de potencial 

ocorrência semelhante na região costeira da Barra do Furado. 

Apesar de ser uma zona estuarina altamente utilizada no contexto urbano e degradada 

com relação à sua vegetação marginal, a porção da Barra do Furado, tanto continental 

como costeira, ainda abriga um potencial considerável para o zooplâncton. A maior parte 

das espécies registradas é de origem marinha, ocupando a coluna d´água e o substrato 

inconsolidado nas porções mais superficiais do solo. Tais espécies toleram alguma 

alteração na qualidade da água, contaminada por poluentes de origem doméstica e 

industrial. 

Após o levantamento de bibliografia sobre o zooplâncton da Lagoa Feia, foi possível 

constatar que não há dados disponíveis desta comunidade na bibliografia disponível, e 

pouca bibliografia é registrada sobre este tema para as lagoas costeiras do norte 

fluminense no geral. Isto gera uma dificuldade na comparação da comunidade de 

zooplâncton registrada no presente trabalho com dados secundários, sendo o presente 

estudo o primeiro levantamento significativo de zooplâncton da região em relação à 

bibliografia levantada. Isto abre uma lacuna de conhecimento sobre a comunidade de 

zooplâncton para a Lagoa Feia e os corpos aquáticos associados à mesma. 
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Tabela 20: Lista de espécies de zooplâncton registradas a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

Classificação Taxonômica Nome Comum Dados Secundários SEMA-RJ MMA IUCN CITES 

FILO CNIDARIA   2         

CLASSE HYDROZOA   2         

SUBCLASSE HYDROIDOLINA   2         

ORDEM SIPHONOPHORAE   2         

FILO MOLLUSCA   2         

CLASSE BIVALVIA (larvas)   2         

CLASSE GASTROPODA   2         

SUBCLASSE HETEROBRANCHIA   2         

INFRACLASSE OPISTIBRANCHIA   2         

ORDEM THECOSOMATA (Pterópodes)   2         

CLASSE CEPHALOPODA   2         

FILO AMOEBOZOA   1         

CLASSE TUBULINEA   1         

ORDEM ARCELLINIDA   1         

Família Centropyxidae zooplancton 1 - - - - 

Centropyxis acuelata zooplancton 1 - - - - 

FILO ANNELIDA   2         

CLASSE POLYCHAETA (larvas)   2         

FILO ROTIFERA   1         

CLASSE EUROTATORIA   1         

ORDEM PLOIMA   1         

Família Lepadellidae   1         

Lepadella sp. zooplancton 1 - - - - 
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FILO ARTHROPODA   2         

SUBFILO CRUSTACEA   2         

CLASSEBRANQUIOPODA   2         

ORDEM DIPLOSTRACA   2         

SUBORDEM CLADOCERA   2         

INFRAORDEM CTENOPODA   2         

Família Sididae zooplancton 2 - - - - 

Penilia avirostris zooplancton 2 - - - - 

INFRAORDEM ONYCHOPODA   2         

Família Podonidae   2         

Pleopis polyphemoides zooplancton 2 - - - - 

SUPER CLASSE MULTICRUSTACEA   2         

CLASSE HEXANAUPLIA   2         

INFRACLASSE CIRRIPEDIA   2         

SUBCLASSE COPEPODA   2         

Copepoda não identificado zooplancton 1 - - - - 

ORDEM CYCLOPOIDA   
 

        

Família Corycaeidae   
 

        

Corycaeus sp. zooplancton 1 - - - - 

Família Cyclopidae   
 

        

Paracyclops sp. zooplancton 1 - - - - 

Família Oncaeidae   1         

Oncaea sp. zooplancton 1 - - - - 

CLASSE INSECTA   1         

SUBCLASSE PTERYGOTA   1         
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ORDEM DIPTERA   1         

larva de Díptero   1         

ORDEM CALANOIDA   2         

Família Acartiidae   2         

Acartia (odontacartia)lilljeborgi zooplancton 2 - - - - 

Família Centropages velificatus   2         

Família Eucalanidae   2         

Subeucalanus sp.  zooplancton 2 - - - - 

Família Paracalanidae   2         

Paracalanus quasimodo zooplancton 2 - - - - 

Família Temoridae   2         

Temora turbinata   2         

ORDEM CYCLOPOIDA   2         

Família Oithonidae   2         

Oithona hebes zooplancton 2 - - - - 

ORDEM POECILOSTOMATOIDA   2         

Família Corycaeidae   2         

Onchocorycaeus giesbrechti zooplancton 2 - - - - 

ORDEM HARPACTICOIDA   2         

Família Tachidiidae   2         

Euterpina acutifrons zooplancton 2 - - - - 

CLASSE MALACOSTRACA   2         

SUBCLASSE HOPLOCARIDA   2         

ORDEM STOMATOPODA   2         

SUBCLASSE EUMALACOSTRACA   2         
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SUPERORDEM PERACARIDA   2         

ORDEM MYSIDA   2         

ORDEM AMPHIPODA   1, 2         

SUPERORDEM EUCARIDA   2         

ORDEM DECAPODA   2         

SUBORDEM DENDROBRANCHIATA   2         

SUPERFAMILIA SERGESTOIDEA   2         

Família Luciferidae   2         

Belzebub faxoni zooplancton 2 - - - - 

INFRAORDEM ANOMURA   2         

SUPERFAMÍLIA GALATHEOIDEA   2         

Família Porcellanidae   2         

INFRAORDEM AXIIDEA   2         

Família Axiidae   2         

INFRAORDEM BRACHYURA   2         

INFRAORDEM CARIDEA   2         

SUPERFAMÍLIA ALPHEOIDEA   2         

Família Lysmatidae   2         

Lysmata spp. zooplancton 2 - - - - 

Família Alpheidae   2         

SUPERFAMÍLIA CRANGONOIDEA   2         

Família Crangonidae   2         

SUPERFAMÍLIA PALAEMONOIDEA   2         

Família Palaemonidae   2         

Palaemon spp. zooplancton 2 - - - - 
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Upogebia spp. zooplancton 2 - - - - 

CLASSE BRANCHIOPODA   1         

SUBCLASSE DIPLOSTRACA   1         

SUPERORDEM CLADOCERA   1         

Cladocera não identificado zooplancton 1 - - - - 

Família Daphniidae   1         

Daphniidae não identificado zooplancton 1 - - - - 

FILO CHAETOGNATHA   2         

CLASSE SAGITTOIDEA   2         

ORDEM APHRAGMOPHORA   2         

SUBORDEM CTENODONTINA   2         

Família Krohnittidae   2         

Krohnitta mutabbii zooplancton 2 - - - - 

Família Sagittidae   2         

Flaccisagitta enflata zooplancton 2 - - - - 

Parasagita tenuis zooplancton 2 - - - - 

Serratosagitta serratodentata zooplancton 2 - - - - 

FILO CHORDATA   2         

SUBFILO UROCHORDATA   2         

CLASSE APPENDICULARIA   2         

Família Oikopleuridae   2         

Oikopleura dioica zooplancton 2 - - - - 

Oikopleura longicauda zooplancton 2 - - - - 

SUBFILO VERTEBRATA   2 - - - - 

CLASSE ACTINOPTERYGII   2 - - - - 
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CLASSE THALIACEA   1         

ORDEM SALPIDA   1         

Família Salpidae   1         

Salpidae não identficado zooplancton 1 - - - - 

Legenda: Referências bibiográficas: 1. GNA/MOTT (2020); 2. TEPOR/OITI (2017) 
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6.2.4.2.1.1.2 Dados Primários 

Para a região da Barra do Furado, por onde se estendem os componentes previstos para 

a implantação da UTE Barra do Furado, há grande representatividade de diferentes 

ambientes continentais, marinhos e estuarinos cuja presença de zooplâncton de 

diferentes filos é conspícua (GNA/MOTT, 2020). 

Na plataforma continental estes ambientes são representados por uma série de lagoas e 

ambientes lacustres, canais artificiais e naturais com influência marinha em sua porção 

estuarina. De maneira geral suas as águas são lênticas e o sedimento de granulometria 

fina, com remansos, meandros e áreas de várzea temporariamente alagadas. Atualmente, 

estes ambientes encontram-se descaracterizados de maneira significativa, com intenso 

fluxo de embarcações e descarte de efluentes de forma inadequada, podendo impactar 

determinados filos do zooplâncton, sensíveis a alteração destes fatores. Isto, dada a 

especificidade ambiental de uma série de grupos que o compõem, reduz 

significativamente a sua diversidade nas amostras (RESH & JACKSON, 1993; BAPTISTA et. 

al. 2007). 

Na região, ganha destaque sob o ponto de vista de conservação a lagoa Feia, situada ao 

noroeste do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, como porção de água continental 

que se conecta com o mar através do canal das Flechas, ainda com biótopos conservados 

quando comparado à matriz na qual se insere. Entretanto, como mencionado, a região 

ainda carece de estudos básicos que permitam comparações adequadas com relação à sua 

composição de espécies. 

Considerando a divisão estabelecida amplamente em bibliografia (TUNDISI; TUNDISI, 

2016), dividiu-se os táxons registrados no estudo em 5 grupos: Cladocera (7 táxons), 

Protozoa (7 táxons), Rotifera (12 táxons), Copepoda (7 táxons) e outros (11 táxons), 

totalizando 41 táxons. A Tabela 21 enumera os táxons e apresenta a abundância (ind.m-3) 

de cada táxon por ponto. 

Tabela 21. Lista das espécies de zooplâncton registradas por meio do levantamento de dados 
primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Classificação Taxonômica 
Pontos Amostrais 

FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 

CLADOCERA 

Acroperus sp. 0 0 0 0 3 

Bosmina cf. longirostris 36 8 0 0 10 

Bosmina tubicen 19 0 0 0 3 

Daphnia gessneri 67 39 7 0 6 

Diaphanosoma birgei 39 10 3 0 9 

Diaphanosoma sp. 10 2 0 0 16 

Penilia sp. 0 0 5 29 0 
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Subtotal 171 59 15 29 47 

PROTOZOA 

Arcella discoides 0 0 0 0 0 

Arcella vulgaris 4 0 3 0 2 

Arcella spp. 0 9 11 0 9 

Centropyxis spp. 0 19 10 0 16 

Difflugia elegans 39 16 0 0 0 

Difflugia spp. 0 29 0 0 15 

Tintinnopsis sp. 0 0 0 36 0 

Subtotal 43 73 24 36 42 

ROTIFERA 

Bdelloidea 0 19 0 0 10 

Brachionus cf. plicatilis 0 0 6 29 0 

Brachionus havanaensis 23 8 0 0 3 

Kellicotia bostoniensis 51 20 8 0 14 

Keratella americana 23 10 0 0 7 

Keratella tropica 19 0 0 0 3 

Lecane bulla 9 0 0 0 10 

Lecane leontina 0 0 0 0 0 

Lecane lunaris 7 0 0 0 0 

Lecane quadridentata 8 0 0 0 0 

Platyias quadricornis 0 5 0 0 0 

Subtotal 140 62 14 29 47 

COPEPODA 

Copepodito Calanoida 8 3 0 0 5 

Copepodito Cyclopoida 19 10 4 6 14 

Cyclopoida 10 0 2 0 6 

Lepas sp. 0 0 0 29 0 

Náuplio de Copépode 23 48 63 49 9 

Oithona sp. 0 0 8 119 0 

Scaphocalanus sp. 0 0 0 24 0 

Subtotal 60 61 77 227 34 

OUTROS 

Bivalvia 0 0 0 0 0 

Chironomidae 3 0 0 0 9 

Cirripedia 0 0 6 0 0 

Ephemeroptera 3 0 0 0 0 

Farfantepenaeus spp. 0 0 28 48 0 

Hydrozoa 0 0 0 12 0 

Isopoda 0 0 6 8 0 

Litopenaeus sp. 0 0 48 38 0 
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Nematoda 0 7 0 0 5 

Ostracoda 0 5 26 10 0 

Turbellaria 0 0 8 0 0 

Subtotal 6 12 122 116 14 

TOTAL 420 267 252 437 184 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

6.2.4.2.1.2 Comparação Entre os Pontos Amostrais 

A Figura 84 demonstra a riqueza da táxons de cada grupo de zooplâncton registrado ao 

longo dos pontos amostrais. Nota-se que há maior riqueza de táxons no FA1, ponto mais 

a montante na calha principal do Canal das Flechas em relação às estruturas do 

empreendimento, próximo aos locais de cruzamento do gasoduto e linha de transmissão, 

onde cladóceros e rotíferos foram os grupos com maior número de táxons. O fato é o 

padrão observado para ambientes limnéticos, com maior influência de águas continentais 

(SENDACZ; CALEFFI; SANTOS-SOARES, 2006). 

 
Figura 84. Gráfico de riqueza do zooplâncton registrado por grupo por ponto amostral. UTE Barra 

do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

O FA2, ponto à jusante no canal das Flechas, representa um ponto subsequente ao FA1 

situado no mesmo canal, tendo a riqueza de táxons dominada pelos mesmos grupos, com 

destaque para a alta representatividade dos protozoários. Em sua maioria composto por 

amebas testáceas, o grupo Protozoa é associado a vegetação de margem, macrófitas e, 

consequentemente perifíton. A presença de sólidos em suspensão também favorece o 

incremento desse grupo (QIN et al., 2016). 
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Os pontos FA3 (no Canal das Flechas, a montante do terreno onde pretende-se instalar a 

UTE) e FA4 (próximo a desembocadura do Canal das Flechas), apresentam características 

estuarinas / marinhas. Há predomínio de táxons em Copepoda e no grupo Outros. 

Copépodes tem considerável sucesso na colonização de ambientes marinhos e estuarinos 

(SUN; HUO; YANG, 2010), enquanto o grupo outros é representado por diversos grupos 

de invertebrados. Moluscos e artrópodes são bem diversos em ambientes estuarinos e 

prevalecem em relação a rotíferos, protozoários e cladóceros (POMERLEAU; SASTRI; 

BEISNER, 2015). 

No que se refere à abundância, destacam-se os pontos FA1, ponto mais a montante no 

canal das Flechas e FA4, ponto próximo à desembocadura do mesmo canal (Figura 85). No 

caso do FA1, de influência limnética, cladóceros e copépodes foram os mais abundantes. 

De acordo com MELLO; MAIA-BARBOSA; SANTOS (2011), maiores abundâncias desses 

grupos no ponto FA1 podem ser indicadores de água de bom estado trófico, 

especialmente lidando com o fato de que a maior parte da abundância de cladóceros 

observados nesse ponto são das famílias Bosminidae e Daphnidae. Essas famílias 

representam um grupo de filtradores livres que dependem de águas com estado 

oligotrófico a mesotrófico, já que no seu processo de filtração necessitam de lipídios e 

glicídios contidos em alguns indivíduos do fitoplâncton que também são indicadores de 

boa qualidade de água. 

O ponto FA2 possui menor abundância, mas acompanha o padrão do FA1, com exceção da 

equivalência da abundância dos protozoários. Assim como na riqueza de táxons, espera-

se que o ponto tenha sólidos em suspensão, macrófitas ou grande influência de vegetação 

de margem. O mesmo ocorre no FA5, com a diferença que a abundância neste último é 

menor que no FA1 e FA2.  

Os pontos FA3 e FA4, de características marinhas, apresentam altas abundâncias de 

copépodes e do grupo Outros quando comparados aos outros pontos. Além do sucesso 

de copépodes em ambientes marinhos já discutido, a diversidade encontrada nos grupos 

de invertebrados agrupados como Outros colabora para a abundância (ELSER; HASSETT, 

1994) expressivamente maior que em Cladocera, Copepoda e Protozoa. 

O FA5 representa um ponto com características potâmicas. Não há, contudo, um grupo 

totalmente dominante, destacando cladóceros, protozoários, rotíferos e copépodes com 

número de táxons entre 4 e 6, cada.  

 

 

 

 



 
                                         

 

 

UTE BARRA DO FURADO                       DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 166 
 

 
 

Figura 85. Gráfico de abundância do zooplâncton registrado por grupo por ponto amostral. UTE 

Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

A Tabela 22 apresenta a diversidade de Shannon (bits/ind) e equitabilidade de Pielou (%). 

É observável que a diversidade está relativamente homogênea entre os pontos, com 

valores entre 2,2 e 3,1 bits/ind, mostrando que os táxons estão bem distribuídos nas 

comunidades. 

A alta equitabilidade observada em FA2, FA3 e FA5 denota uma melhor distribuição dos 

táxons entre as espécies registradas. Estes índices, quando mais próximos a 1, indicam 

uma comunidade mais semelhante a condições originais, com balanço mais equilibrado 

entre as espécies registradas, em detrimento de FA1 e FA4 que indicam maior 

predominância de algum(ns) táxons em detrimento dos demais, sugerindo que há uma 

vantagem na ocupação do ambiente em razão de fatores locais como grau de 

antropização, qualidade da água e eutrofização. 
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Tabela 22. Índices descritores de comunidade obtidos para o zooplâncton a partir de levantamento 

de dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Unidades 
Amostrais 

Zonas Amostrais 
Total do 
estudo 

FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 

(AER) (AER) (AER) (AEL-C) (AEL) 

Abundância 
absoluta (n) 

420 267 252 437 184 1560 

Riqueza 
observada (S) 

20 18 18 13 22 44 

Diversidade 
(H') 

2,83 2,2 3,09 3,09 2,48 2,738 

Equitabilidade 
(J) 

0,875 0,912 0,925 0,784 0,941 0,8874 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

De maneira a entender o grau de similaridade entre as comunidades zooplanctônicas 

entre os pontos amostrais, realizou-se análise de agrupamento do tipo cluster, gerando 

um dendrograma (Figura 86) 

 

Figura 86. Gráfico de análise de similaridade de NMDS do zooplâncton registrados por ponto 

amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Na análise, observou-se no FA4, externo aos pontos limnéticos e estuarinos, de influência 

majoritariamente marinha, como um grupo à parte. Os pontos FA3 e FA5 formaram outro 

grupo à parte. Apesar de não haver, em termos ecológicos, similaridades, dado que o FA3 

está inserido na foz do Canal das Flechas e o FA5 é um ponto com características 

FA1 

FA3 FA5 

FA4 

FA2 
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potâmicas, eles se agrupam por exclusão, já que são muito dissimilares ao FA4 e ao FA1 e 

FA2. 

O FA1 e o FA2 se agrupam por acompanharem, respectivamente, a montante e a jusante 

do Canal das Flechas. As comunidades zooplanctônicas desses pontos foram as mais 

similares. Realizada análise de agrupamento por método k-means, observou-se que a 

divisão em três grupos apresenta 85% de significância, índice considerado alto 

(LEGENDRE; GALLAGHER, 2001). 

6.2.4.2.1.3 Comparação com Dados de Qualidade da Água e Sedimento 

De maneira a correlacionar as variáveis abióticas e parâmetros coletados para água e 

sedimento com os dados bióticos colecionados para o zooplâncton, a Figura 87 representa 

um diagrama de ordenação a partir dos dados obtidos na análise de redundância (RDA) 

aplicadas às variáveis selecionadas pelo fator de inflação da variância (VIF).  

 

Figura 87. Diagrama de ordenação derivados da análise de redundância (RDA) aplicadas às variáveis 
ambientais e a riqueza (táxons/amostra) e densidade total do zooplâncton (indivíduos/m3) do 

zooplâncton registrados por ponto amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Os eixos da RDA explicaram 82% da variância dos dados e estes se mostraram 

estatisticamente significativos (p-valor < 0,005).  
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Nas associações dos dados, podemos ver o grupo Copepoda e Outros em associação, 

corroborando suas dominâncias na zona marinha. Estes estão próximos às condições 

abióticas dos pontos desta zona.  

Os protozoários, por sua vez, se associam no eixo com os coliformes termolerantes. Sendo 

a ampla maioria das espécies do grupo correspondentes a amebas testáceas, que tiveram 

maior abundância em pontos límnicos, justifica-se a sua associação com vegetação de 

margem, macrófitas, perifíton e sedimento com alta prevalência de matéria orgânica.  

O grupo Rotifera aparece bem próximo ao 0 no eixo X, indicando que não está associado 

a nenhuma variável ambiental. Sendo um filo cosmopolita e tolerante a condições severas, 

este resultado é coerente com a bibliografia. 

Com relação aos cladóceros, nota-se a associação com variáveis relacionadas ao oxigênio 

(OD e DBO). O fato corrobora SMIRNOV (2013), já que a maioria dos cladóceros 

necessitam de boa disponibilidade de oxigênio para manter adequadamente seus 

processos ecofisiológicos. 

6.2.4.2.1.4 Considerações Finais 

Os estudos consultados para a elaboração da listagem de potencial ocorrência de espécies 

que compõem o grupo do zooplâncton, de maneira geral, apresenta uma composição 

associada a ambientes sob influência marinha e com algum grau de interferência 

antrópica. A região carece de estudos concisos e que avaliem adequadamente 

invertebrados aquáticos. Mesmo regiões mais expoentes regionalmente como as lagoas 

do PARNA Restinga de Jurubatiba e a lagoa Feia não possuem, ao menos, listagens prévias 

publicadas e acessíveis considerando coletas e métodos semelhantes para comparações 

mais adequadas.  

Considerando os estudos consultados na região, para a porção marinha não houve 

registros significativos conforme o esperado com base nos dados secundários 

(TEPOR/OITI, 2017), possivelmente pela menor complexidade ambiental em relação ao 

estudo consultado bem como interferências antrópicas da porção costeira. Já para a 

porção continental, no entanto, houve uma diversidade maior do que a observada 

anteriormente (GNA/MOTT, 2020).  

O resultado das análises correlaciona pontos como FA1, ponto mais a montante no canal 

das Flechas, próximo ao cruzamento da LT e dutos, com variáveis que indicam menor 

degradação ambiental, ao passo que a presença de determinadas espécies de 

protozoários termotolerantes indica alta descarga de efluentes comuns em FA5, situado 

no rio Iguaçu, próximo ao terreno da UTE, por exemplo.  

Os três grupos permitem diagnosticar três compartimentos aquáticos, sendo um 

compartimento potâmico, um limnético / estuarino e outro de influência marinha. Os 
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indicadores observados apontam para comunidades zooplanctônicas características 

desses ambientes com indícios de alterações nas comunidades em relação ao possível 

estado e composição original. 

Destaca-se que é desejável e necessária a continuidade de monitoramento de 

comunidades zooplanctônicas em ambientes de possíveis impactos antrópicos, 

especialmente nos locais associados ao lançamento de efluentes e captação de água. O 

monitoramento ambiental garante a devida manutenção dos serviços ecossistêmicos à 

população, bem como a preservação e conservação da biodiversidade e cumprimento da 

legislação ambiental vigente. 

 

6.2.4.2.2 Macroinvertebrados bentônicos 

6.2.4.2.2.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.2.2.1.1 Dados Secundários 

De acordo com Agostinho et al. (2005), as águas continentais brasileiras possuem uma 

grande importância global para diferentes filos, no entanto, a riqueza de espécies nestes 

ambientes é difícil de ser estimada. Entre as comunidades que colonizam os ambientes 

aquáticos, existem grupos que se caracterizam por serem bons indicadores biológicos de 

ambientes aquáticos, principalmente continentais. A comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos pode ser considerado um destes grupos indicadores (RESH & JACKSON, 1993; 

BAPTISTA et. al. 2007), e a presença, abundância e distribuição dos mesmos podem vir a 

indicar impactos ambientais nos ecossistemas (CALLISTO et al., 2002). 

Dentre as características dos indivíduos desta comunidade de bons indicadores da 

qualidade ambiental são, por exemplo, os macroinvertebrados bentônicos que possuem 

uma ampla distribuição em diferentes tipos de ambientes (ambientes de água doce como 

rios, lagos, e águas subterrâneas; ambientes marinhos e de transição, como os mangues); 

grande riqueza de espécies com um gradiente de resposta aos diferentes níveis de 

distúrbios ambientais; são na sua maioria sedentários; e podem ser amostrados de forma 

simples e com baixo custo (BONADA et al. 2006). Esta comunidade é uma importante 

ferramenta para a avaliação da qualidade do ambiente, já que reflete as mudanças que o 

ecossistema analisado atravessa. 

Ambientes estuarinos e de manguezais se caracterizam pela mistura entre as águas 

continentais (geralmente rios) com o mar. É um ambiente onde a dinâmica das marés 

modifica diariamente os parâmetros físicos e químicos da água (temperatura, salinidade, 

matéria orgânica etc.), sendo áreas produtivas, mas também consideradas áreas de 

condições ambientais extremas para os organismos, devido às constantes mudanças. 

Nestes ambientes fluviomarinhos pode-se encontrar, majoritariamente, os grupos 

taxonômicos dos poliquetas, moluscos, crustáceos, entre outros. 
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Por outro lado, as lagoas costeiras também são importantes ecossistemas de transição 

entre ambientes terrestres e marinhas (KJERFVE, 1994), e, da mesma forma que os 

estuários, mostram uma marcada variação dos parâmetros físicos e químicos (TLIG-

ZOUARI, 2009). Estes parâmetros estão principalmente regulados pela proximidade ou 

tipo de conexão com o mar, vazão da água do rio, e/ou o intercâmbio entre a lagoa e o 

mar. A salinidade é um dos fatores mais estressantes para as comunidades aquáticas, 

agindo sobre o potencial de osmorregulação dos mesmos, onde flutuações marcadas na 

salinidade são geralmente letais para organismos marinhos e de água doce que não 

podem tolerar esta variação (SANDERS et al., 1965; YAMAMURO, 2000; PECHENIK et al., 

2000; TESKE & WOOLDRIDGE, 2003; KANAYA & KIKUCHI, 2008). Assim, a biodiversidade 

destes ambientes pode ser bastante peculiar, sendo principalmente dominada por 

organismos marinhos, de água doce ou estuarinos dependendo da variação da salinidade 

do local. 

O estado de conhecimento de macroinvertebrados no Rio de Janeiro é vasto para 

ambientes aquáticos como riachos e rios (MUGNAI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009; 

BAPTISTA et al. 2014); porém, estudos sobre macroinvertebrados bentônicos em corpos 

lênticos ou áreas de transição, ainda são bastante escassos. 

A partir do levantamento de dados secundários, considerando os estudos consultados 

conduzidos na região da Barra do Furado para a composição da listagem, contemplando 

tanto ambientes estuarinos, como dulcícolas sob influência marinha e marinha, registrou-

se uma riqueza considerável ao nível de grupos morfológicos e táxons superiores 

(famílias, ordens e classes) de invertebrados aquáticos bentônicos. Ao total, considerando 

as identificações não específicas, foram contabilizadas 118 morfoespécies distribuídas em 

12 filos por meio das amostras conduzidas nos estudos consultados, com maior 

representatividade dos filos Mollusca e Arthropoda. Ganham destaque as classes Bivalvia 

e Gastropoda pertencentes ao filo Mollusca, que contiveram os maiores contingentes de 

formas identificadas. No filo Arthropoda, as classes Insecta e Malacostraca recebem 

destaque por também apresentarem pujança em sua representatividade dentro da 

composição, especialmente nas formas marinhas desta última. Filos como Bryozoa, 

Echinodermata e Chordata foram pouco representativos nas amostras consultadas, se 

fazendo presente, principalmente, como larvas e jovens (Tabela 21).  

Em termos de representatividade regional, o estudo conduzido por GNA/MOTT (2020) 

abrange geograficamente os principais cursos hídricos dulcícolas observados na AEL, 

canal das Flechas e rio Iguaçu, com aderência em termos de representatividade de 

ambientes. Nas amostras houve um baixo registro de espécies típicas de ambientes 

dulcícolas com substrato inconsolidado.  Já o estudo conduzido por TEPOR/OITI (2017) 

apresenta uma macrofauna bentônica exclusivamente marinha, com uma composição 

bastante diversa em termos de formas, cujo estudo foi conduzido na costa do município 

de Macaé no entorno do Arquipélago de Sant’anna. Apesar deste estudo se inserir fora 

dos limites definidos para AEL costeira, há aderência em termos de aspectos ambientais 
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de correntes, sedimentos e outros fatores abióticos que permitem uma fauna de 

potencial ocorrência, especialmente àquelas mais comuns e tolerantes a diferentes 

condições ambientes, semelhante na região costeira da Barra do Furado. Em relação à 

distância da zona costeira há modificação de fatores como disponibilidade de nutrientes 

e incidência solar disponível, podendo promover mudanças na estrutura e composição de 

espécies, principalmente as especialistas, sendo este fator responsável pelas distinções 

observadas. 

Apesar de ser uma zona estuarina altamente utilizada no contexto urbano e degradada 

com relação à sua vegetação marginal, a porção da Barra do Furado, tanto continental 

como costeira, ainda abriga um potencial considerável para a fauna bentônica. A maior 

parte das espécies registradas é de origem marinha, ocupando a coluna d´água e o 

substrato inconsolidado nas porções mais superficiais do solo. Tais espécies toleram 

alguma alteração na qualidade da água, contaminada por poluentes de origem doméstica 

e industrial. 

Após o levantamento de bibliografia sobre a fauna de macroinvertebrados bentônicos da 

Lagoa Feia, foi possível constatar que não há dados disponíveis desta comunidade na 

bibliografia disponível, e pouca bibliografia é registrada sobre este tema para as lagoas 

costeiras do norte fluminense no geral. Isto gera uma dificuldade na comparação da 

comunidade de invertebrados bentônicos registrados no presente trabalho com dados 

secundários, sendo o presente estudo o primeiro levantamento significativo de 

invertebrados bentônicos da região em relação à bibliografia levantada.  
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Tabela 23: Lista de espécies de macroinvertebrados bentônicos registradas a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

FILO PLATYTHELMINTHES 

Platythelminthes não identificado 1, 2 - - marinho inconsolidado 

FILO NEMATODA 

Nematoda não identificado 2 - - marinho inconsolidado 

FILO NEMERTEA 

Nemertea não identificado 2 - - marinho inconsolidado 

FILO MOLLUSCA 

CLASSE BIVALVIA 

ORDEM ARCIDA 

Família Glycymerididae      

Glycymeris longior 1, 2 - - marinho consolidado 

SUPERFAMÍLIA CUSPIDARIOIDEA      

Família Cuspidariidae      

Cardiomya cleryana 2 - - marinho consolidado 

SUPERFAMÍLIA MACTROIDEA      

Família Mactridae      

Mactra janeiroensis 2 - - marinho consolidado 

ORDEM CARDIIDA 

Família Semelidae      

Abra lioica 1, 2 - - marinho consolidado 

Família Tellinidae      

Macoma tenta 1, 2 - - marinho consolidado 

Temnoconcha brasiliana 1, 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

ORDEM CARDITIDA 

Família Carditidae      

Carditamera floridana 2 - - marinho consolidado 

Família Condylocardiidae      

Americuna besnardi 2 - - marinho consolidado 

Família Crassatellidae      

Crassinella martinicensis 2 - - marinho consolidado 

ORDEM MYIDA 

Família Corbulidae      

Corbula pulchella 1, 2 - - marinho consolidado 

Corbula contracta 1, 2 - - marinho consolidado 

Corbula cymella 2 - - marinho consolidado 

Corbula caribaea 2 - - marinho consolidado 

ORDEM NUCULIDA 

Família Nuculidae      

Nucula semiornata 2 - - marinho consolidado 

Nucula puelcha 2 - - marinho consolidado 

ORDEM NUCULANIDAE 

Família Yoldiidae      

Adrana electa 2 - - marinho consolidado 

ORDEM VENERIDA 

Família Veneridae      

Chione sp. 2 - - marinho consolidado 

Dosinia sp. 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Transennella stimpsoni 1, 2 - - marinho consolidado 

CLASSE GASTROPODA 

ORDEM CEPHALASPIDEA 

Família Acteocinidae      

Acteocina bullata 2 - - marinho inconsolidado 

Família Cylichnidae      

Cylichna discus 2 - - marinho inconsolidado 

Cylichna verrillii 2 - - marinho inconsolidado 

Família Rhizoridae      

Volvulella persimilis 2 - - marinho inconsolidado 

Família Planorbidae      

Família Viviparidae      

Campeloma sp. 1 - - marinho inconsolidado 

CLASSE BIVALVIA 

ORDEM VENEROIDA 

Família Corbiculidae      

Corbicula sp. 1 - - marinho inconsolidado 

ORDEM LITTORINIMORPHA 

Família Caecidae      

Caecum strigosum 2 - - marinho inconsolidado 

Família Naticidae      

Natica marochiensis 2 - - marinho inconsolidado 

Natica menkeana 2 - - marinho inconsolidado 

Tectonatica pusilla 2 - - marinho inconsolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

SUPERFAMÍLIA TROCHOIDEA      

Família Trochoidae      

Halistylus columna 2 - - marinho inconsolidado 

ORDEM NEOGASTROPODA 

Família Olividae      

Olivella puelcha 2 - - marinho inconsolidado 

Família Columbellidae      

Anachis isabellei 2 - - marinho inconsolidado 

SUPERFAMÍLIA PYRAMIDELLOIDEA      

Família Pyramidellidae      

Turbonilla brasiliensis 2 - - marinho inconsolidado 

SUPERFAMÍLIA ACTEONOIDAE      

Família Acteonoidae      

Acteon candens 2 - - marinho consolidado 

CLASSE SCAPHOPODA 

ORDEM DENTALIIDA 

Família Dentaliidae      

Graptacme calamus 2 - - marinho inconsolidado 

Paradentalium gouldii 2 - - marinho inconsolidado 

Paradentalium infractum 2 - - marinho inconsolidado 

Paradentalium disparile 2 - - marinho inconsolidado 

ORDEM GADILIDA 

Família Gadilidae      

Gadila braziliensis 2 - - marinho inconsolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Polyschides sp. 2 - - marinho inconsolidado 

FILO SIPUNCULA 

CLASSE SIPUNCULIDEA 

ORDEM GOLFINGIIDA 

Família Golfingiidae      

Nephasoma sp. 2 - - marinho inconsolidado 

FILO ANNELIDA 

CLASSE CLITELLATA 

SUBCLASSE OLIGOCHAETA 

CLASSE POLYCHAETA 

INFRACLASSE SCOLECIDA 

Família Maldanidae      

Axiothella sp. 1, 2 - - marinho inconsolidado 

Clymenella sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Euclymene sp. 1, 2 - - marinho inconsolidado 

Notoproctus sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Família Orbiniidae      

Leitoscoloplos sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Phylo sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Família Paraonidae      

Aricidea sp. 1, 2 - - marinho inconsolidado 

Paradoneis sp. 1, 2 - - marinho inconsolidado 

Paraonis sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Família Travisiidae      
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Travisia sp. 2 - - marinho inconsolidado 

ORDEM OLIGOCHAETA 

ORDEM EUNICIDA 

Família Dorvilleidae      

Protodorvillea sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Pettiboneia sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Família Lumbrineridae      

Lumbrineri sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Lumbrineriopsis sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Ninoe sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Família Oenonidae      

Drilonereis sp. 1, 2 - - marinho inconsolidado 

Família Onuphidae      

Amerconuphis sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Kinbergonuphis sp. 2 - - marinho inconsolidado 

Nothria sp. 2 - - marinho inconsolidado 

ORDEM SPIONIDA 

Família Magelonidae      

Magelona sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Spionidae 2 - - marinho consolidado 

Aonides paucibranchiata      

Boccardia sp. 2 - - marinho consolidado 

Paraprionospio pinnata 2 - - marinho consolidado 

Prionospio dayi 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Pygospio sp. 2 - - marinho consolidado 

Spiophanes sp. 2 - - marinho consolidado 

ORDEM PHYLLODOCIDA 

Família Glyceridae      

Glycera americana 2 - - marinho consolidado 

Hemipodia sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Goniadidae      

Glycinde sp. 1, 2 - - marinho consolidado 

Goniada sp. 2 - - marinho consolidado 

Goniadides sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Hesionidae      

Heteropodarke sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Nereididae      

Ceratonereis sp. 2 - - marinho consolidado 

Hediste sp. 2 - - marinho consolidado 

Platynereis sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Nephtyidae      

Aglaophamus sp. 2 - - marinho consolidado 

Nephtys sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Phyllodocidae      

Eteone sp. 1, 2 - - marinho consolidado 

Eulalia sp. 1, 2 - - marinho consolidado 

Eumida sp. 2 - - marinho consolidado 

Mystides sp. 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Phyllodoce sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Pilargidae      

Cabira sp. 2 - - marinho consolidado 

Hermundura tricuspis 1, 2 - - marinho consolidado 

Sigambra setosa 2 - - marinho consolidado 

Sigambra tentaculata 2 - - marinho consolidado 

Família Polynoiae      

Polynoidae sp. 2 - - marinho consolidado 

Lagisca sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Syllidae      

Subfamília Autolytinae 2     

Subfamília Eusyllinae 2     

Subfamília Exogoninae 2     

Subfamília Syllinae 2     

Família Sigalionidae      

Pisionidens sp. 2 - - marinho consolidado 

ORDEM SABELLIDA 

Família Sabellidae      

Hypsicomus sp. 2 - - marinho consolidado 

ORDEM TEREBELLIDA 

Família Ampharetidae      

Amphicteis sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Cirratulidae      

Aphelochaeta sp. 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Chaetozone sp. 2 - - marinho consolidado 

Cirratulus sp. 2 - - marinho consolidado 

Kirkegaardia sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Trichobranchidae      

Terebellides sp. 2 - - marinho consolidado 

FILO ARTHROPODA 

CLASSE INSECTA 

ORDEM COLEOPTERA 

Família Gyrinidae 2     

Família Dytiscidae 2     

ORDEM DIPTERA      

Família Chironomidae 2     

Família Syrphidae 2     

ORDEM TRICOPTERA 

Família Philopotamidae 2     

CLASSE CRUSTACEA 

ORDEM AMPHIPODA 

Família Dogielinotidae 2     

SUBFILO CRUSTACEA 

CLASSE MALACOSTRACA 

ORDEM AMPHIPODA 

Família Ampeliscidae      

Ampelisca brevicornis 2 - - marinho consolidado 

Ampelisca brevismulata 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

Ampelisca cristata 2 - - marinho consolidado 

Ampelisca pugetica 2 - - marinho consolidado 

Família Bathyporeiidae      

Bathyporeia sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Photidae      

Photis sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Phoxocephalidae      

Família Platyischnopidae      

Tiburonella viscana 2 - - marinho consolidado 

ORDEM CUMACEA 

Família Diastylidae      

Diastyllis sp. 2 - - marinho consolidado 

ORDEM DECAPODA 

Família Hippidae      

Emerita brasiliensis 2 - - marinho consolidado 

Família Hippolytidae      

Carida sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Paguridae      

Pagurus sp. 2 - - marinho consolidado 

ORDEM ISOPODA 

Família Cirolanidae      

ORDEM STOMATOPODA 

Família Squillidae      

Squilla sp. 2 - - marinho consolidado 
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Classificação Taxonômica Dados Secundários IUCN CITES Habitat Hábito 

ORDEM TANAIDACEA 

Família Leptocheliidae      

Leptochelia sp. 2 - - marinho consolidado 

Família Kalliapseudidae      

Kalliaspseudes schubarti 2 - - marinho consolidado 

ORDEM OSTRACODA 

FILO BRYOZOA 

CLASSE GYMNOLAEMATA 

ORDEM CHEILOSTOMATIDA 

Família Cupuladriidae      

Discoporella umbellata 2 - - marinho consolidado 

FILO ECHINODERMATA      

ORDEM OPHIURIDA 

Família Amphiuridae      

Amphiodia riisei 2 - - marinho consolidado 

Microphiopholis atra 2 - - marinho consolidado 

FILO HEMICHORDATA 

CLASSE ENTEROPNEUSTA 

FILO CHORDATA 

CLASSE LEPTOCARDII 

ORDEM AMPHIOXIFORMES 

Família Branciostomidae      

Branchiostoma platae 2 - - marinho consolidado 

Legenda: Referências bibliográficas: 1. GNA/MOTT (2020); 2. TEPOR/OITI (2017) 
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6.2.4.2.2.1.2 Dados Primários 

Para a região da Barra do Furado, por onde se estendem os componentes previstos para 

a implantação da UTE Barra do Furado, há grande representatividade de diferentes 

ambientes continentais, marinhos e estuarinos cuja presença da macrofauna bentônica de 

diferentes filos é conspícua (GNA/MOTT, 2020).   

Na plataforma continental estes ambientes são representados por uma série de lagoas e 

ambientes lacustres, canais artificiais e naturais com influência marinha em sua porção 

estuarina. De maneira geral suas as águas são lênticas e o sedimento de granulometria 

fina, com remansos, meandros e áreas de várzea temporariamente alagadas. Atualmente, 

estes ambientes encontram-se descaracterizados de maneira significativa, com intenso 

fluxo de embarcações e descarte de efluentes de forma inadequada, podendo impactar 

determinados filos do zooplâncton, sensíveis a alteração destes fatores. Isto, dada a 

especificidade ambiental de uma série de grupos que o compõem, reduz 

significativamente a sua diversidade nas amostras (RESH & JACKSON, 1993; BAPTISTA et. 

al. 2007). 

Na região, ganha destaque sob o ponto de vista de conservação a lagoa Feia, situada ao 

noroeste do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, como porção de água continental 

que se conecta com o mar através do canal das Flechas, ainda com biótopos conservados 

quando comparado à matriz na qual se insere. Entretanto, como mencionado, a região 

ainda carece de estudos básicos que permitam comparações adequadas com relação à sua 

composição de espécies. 

De maneira a amostrar de forma significativa essa diversidade de ambientes e os 

remanescentes da macrofauna bentônica, a malha amostral buscou cobrir os principais 

cursos hídricos da região (canal das Flechas e rio Iguaçu) além de porções estuarinas e 

marinhas da Barra do Furado, em consonância com os pontos de análise de água e 

sedimento. Nestes pontos estudados, a comunidade bentônica amostrada nas áreas de 

estudo definida para a UTE Barra do Furado esteve constituída por 14 táxons divididos em 

3 grandes Filos (Arthropoda, Annelida e Mollusca) e 7 Classes (Malacostraca, Ostracoda, 

Insecta, Clitellata, Aclitellata, Gastropoda, Bivalvia). A ocorrência e abundância absoluta 

(número total de indivíduos registrados) de cada táxon pode ser observada na Tabela 24.  
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Tabela 24. Lista das espécies de macroinvertebrados bentônicos registradas por meio do 
levantamento de dados primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Classificação Taxonômica 
Pontos Amostrais 

FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 

ARTHROPODA 

Mallacostraca      

Decapoda      

Hippidae      

Emeritta brasiliensis 0 0 0 4 0 

Tanaidacea      

Kalliapseudidae      

Kalliapseudidae não identificado 0 388 0 0 0 

Ostracoda      

Ostracoda não identificado 2 0 0 0 0 

Insecta      

Diptera      

Chironominae não identificado 0 0 0 0 15 

Chironomus sp. 1 0 0 0 0 

Tanypodinae não identificado 1 0 0 0 0 

ANNELIDA 

Clitellata      

Hyrundinae não identificado 0 0 1 1 0 

Glossiphoniidae      

Glossiphoniidae não identificado 9 0 0 0 1 

Naiidididae      

Pristina sp. 12 0 0 0 0 

Tubificinae não identificado 220 0 0 0 4 

Branchiura sowerbyi 7 0 0 0 0 

MOLUSCA 

Aclitellata      

Phyllodocida      

Nereididae      

Laoneires culveri 0 0 0 0 5 

Gastropoda      

Ampullariidae      

Pomacea sp. 0 0 0 0 1 

Bivalvia      

Bivalvia não identificado 0 1 0 0 0 

TOTAL 252 389 1 5 26 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.2.4.2.2.2 Comparação Entre os Pontos Amostrais 

A riqueza de táxons por ponto de amostragem pode ser observada na Figura 88. A maior 

riqueza foi registrada no ponto FA1, a montante no canal das Flechas, após a construção 

da comporta, com uma maior abundância de oligoquetas, a maioria pertencentes à 

subfamília Tubificinae (227 indivíduos) e a subfamília Naidinae (12 indivíduos). Os demais 

organismos foram registrados em baixa abundância. É importante destacar que todos os 

táxons registrados neste ponto são representantes de invertebrados de água doce. Já o 

segundo ponto com maior riqueza foi o FA5 no Rio Iguaçu (sendo na sua maioria táxons 

de água doce, e um representante de ambiente marinho (Laeonereis culveri). 

 

Figura 88. Gráfico de riqueza da macroinvertebrados bentônicos registrado por grupo por ponto 

amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

A densidade de indivíduos da comunidade bentônica em cada ponto amostral foi variável 

e divergente entre os pontos (Figura 89 e Figura 90). Os pontos FA1 e FA2 foram os mais 

abundantes (252 e 389 indivíduos, respectivamente). Esta alta densidade esteve 

dominada pelo grupo Oligoqueta no ponto FA1. Estes organismos podem ocorrer em altas 

densidades em ambientes com poluição orgânica, e são dos poucos grupos que ocorrem 

em ambientes profundos, que geralmente tem tendência a anóxia no fundo, por serem 

organismos altamente tolerantes às baixas concentrações de oxigênio na água em relação 

a outros grupos, diminuindo assim a competição interespecífica e aumentando em 

abundância. Além disso, os Oligochaeta são, em sua maioria, sensíveis ao aumento da 

salinidade na água, havendo poucos grupos verdadeiramente marinhos. 

Os pontos FA1 e FA2 são pontos com profundidade entre um e dois metros, salinidade 

baixa, com características de água doce segundo a CONAMA nº 357/2005, diferentemente 

dos pontos FA3 e FA5, que foram considerados de água salobra. Considerando que a 
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concentração de coliformes termotolerantes e coliformes totais foram baixas no FA1, é 

possível considerar que a diferença de salinidade entre os pontos favoreceu a proliferação 

de oligoquetos neste ponto de amostragem. Outra característica que influencia a 

composição e abundância de invertebrados é a estrutura do sedimento. O ponto FA1 

evidenciou-se um sedimento com maior porcentagem de silte/argila, e baixa porcentagem 

de areia, o que pode favorecer o desenvolvimento deste grupo de anelídeos, 

característico em sedimentos lamosos.  

O FA2 foi dominado pelo micro crustáceo da família Kalliapseudidae, sendo esta 

exclusivamente marinha. Kalliapseudidae é uma família de tanaidáceos marinhos e 

estuarinos que vivem em tocas rasas. Os tanaidáceos são crustáceos bentônicos 

cosmopolitas que ocorrem desde zonas entre marés a zonas abissais, incluindo lagoas e 

estuários (HOLDICH & JONES, 1983). Eles vivem enterrados ou dentro de tubos no 

sedimento, em pequenos buracos, ou na superfície de plantas marinhas (GARDINER, 1975; 

JOHNSON & ATTRAMADAL, 1982; NAKAOKA, 2002). A maioria dos tanaides desse 

alimentam de depósitos, mas os Kalliapseudidae se alimentam de material em suspensão 

(OGLE et al., 1982). Algumas das espécies desta família podem ocorrer em altas 

densidades e mostrar uma distribuição espacial irregular.  

A terceira maior densidade de organismos bentônicos foi registrada no ponto FA5. O 

táxon que apresentou maior abundância neste ponto foram os quironomídeos, 

geralmente organismos de água doce. Este grupo, da mesma forma que os oligoquetos, 

tendem a proliferar em ambientes com alta carga orgânicos, mas também são um dos 

grupos mais abundantes em ambientes aquáticos bem conservados, enquanto os outros 

táxons registrados neste ponto ocorreram em menores quantidades. Como este ponto 

caracterizou-se por ter águas salobras com altos valores de coliformes termotolerantes 

(bactérias que ocorrem no trato intestinal de animais de sangue quente e são indicadoras 

de poluição por esgotos domésticos), isto pode ter favorecido a proliferação deste grupo 

neste ponto. A característica salobra deste ponto permite a colonização de uma mistura 

de táxons marinhos e de água doce, sendo evidenciada pela colonização de poliquetas 

como Leonereis culveri, gastrópodas de água doce como a Pomacea sp. e oligoquetos 

tubificídeos.  

A menor abundância de indivíduos foi registrada no ponto marinho FA3, onde foi 

registrado apenas um táxon, Hirudinea. Este táxon possui representantes marinhos e de 

água doce. O ponto FA3 apresentou a maior salinidade (19,17 ‰), mas ainda é classificado 

como água salobra. No entanto, ponto AF4, localizado na região marinha, apresentou uma 

salinidade baixa, caracterizando o ambiente como de água doce. O motivo pode estar 

relacionado à situação da maré na hora da coleta dos parâmetros da água, sendo que na 

maré baixa, a influência do Canal das Flechas é maior, caracterizando uma pluma de água 

doce maior para dentro do mar, influenciando na salinidade da água. No entanto, um dos 

grupos registrados é exclusivamente marinho (Emerita brasiliensis), e o outro grupo 
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registrado é um hirudíneo, porém, não foi possível avançar na identificação do mesmo 

para saber se se trata de um organismo marinho ou de água doce. 

 

Figura 89. Gráfico de abundância da macroinvertebrados bentônicos registrado por grupo por 

ponto amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
 

Figura 90. Gráfico de densidade da macroinvertebrados bentônicos por m² registrado por grupo 

por ponto amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Na Tabela 25 é possível observar a diversidade de Shannon e a equitabilidade de cada 

ponto amostral. A diversidade variou de 0,0 a 1,17, sendo uma diversidade relativamente 

baixa no geral para todos os pontos. No ponto FA3, a diversidade e equitabilidade foi de 
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valor zero, já que só foi registrado um táxon neste ponto. O ponto FA2 apresentou um 

padrão semelhante, já que foram registrados dois táxons com abundância muito baixa. 

Como a diversidade é uma medida que associa a presença e ausência dos indivíduos tanto 

quanto a sua abundância, aqueles pontos com poucas espécies e baixa abundância, 

tenderam a valores de diversidade menor.  

Já o ponto FA5, por se tratar de um ponto com baixa influência marinha e ser um local 

resguardado de correnteza e efeito da maré (diferentemente dos pontos FA2 e FA3), e 

com várias características de um ambiente aquático de água doce, este ponto mostrou a 

maior diversidade (H’=1,173), misturando táxons de ambiente de água doce tanto quanto 

marinhos, aumentando a diversidade através da variabilidade de táxons e a distribuição 

equitativa (J=0,7) dos indivíduos entre os táxons amostrados. O ponto FA1 teve a 

ocorrência de várias espécies, porém, a equitabilidade dele foi muito baixa pela ocorrência 

de um táxon dominante (Tubificinae). 

Tabela 25. Índices descritores de comunidade obtidos para a macroinvertebrados bentônicos partir 
de levantamento de dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Unidades Amostrais 

Zonas Amostrais 

Total do 
estudo 

FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 

(AER) (AER) (AER) (AEL-C) (AEL) 

Abundância absoluta (n) 252 389 1 5 26 673 

Riqueza observada (S) 7 2 1 2 5 14 

Diversidade 
(H') 

0,566 0,017 0 0,5 1,173 0,4512 

Equitabilidade 
(J) 

0,29 0,02 0 0,721 0,728 0,3518 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Na Figura 91 é possível observar o grau de similaridade entre os pontos amostrais em 

relação à comunidade bentônica registrada em cada um deles. No gráfico é possível 

observar um grupo formado pelos pontos da área marinha (FA4, FA3) e estuarina (FA5). A 

maior distância entre as comunidades registradas foi entre os pontos FA2 e FA1. Este 

último ponto ficou separado em um grupo à parte, e foi o único com características de 

ambiente lótico de água doce, com correnteza forte no centro do canal e macrófitas 

aquáticas nas margens. Esta separação entre os pontos é esperada, uma vez que fatores 

estressantes como a salinidade influenciam na composição das comunidades bióticas, 

assim, ambientes com características marinhas e estuarinas (FA2 e FA3) tenderam a ser 

mais semelhantes que aqueles que não possuíam esta característica.  
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Figura 91. Gráfico de análise de similaridade de NMDS d macroinvertebrados bentônicos 

registrados por ponto amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.2.4.2.2.3 Comparação com Dados de Qualidade da Água e Sedimento 

Com o intuito de correlacionar as características da água e o sedimento e a comunidade 

de macroinvertebrados bentônicos registrada em cada ponto, foi realizada uma Análise 

de Correspondência Canônica (ACC), após a seleção das variáveis abióticas que mais 

contribuíram para a caracterização e separação dos pontos amostrais através de uma 

Análise de Componentes Principais (ACP). Através do cruzamento da matriz ambiental e a 

matriz biótica foi possível observar a separação de três grupos em relação à comunidade 

de invertebrados e as características da água e o sedimento.  

Os pontos FA1 e FA5 agruparam-se em relação as características do sedimento (maior 

porcentagem de argila e silte e à maior transparência da água e temperatura) e os grupos 

bióticos associados a estes pontos foram anelídeos, gastrópodes e poliquetas. Já os 

pontos FA3 e FA4, agruparam-se por possuírem maior condutividade, coliformes totais, 

maior turbidez, porcentagem de areia no substrato e maior profundidade, além de uma 

maior salinidade, e a presença do organismo marinho Emerita brasiliensis.  

O ponto FA2 também formou um grupo associado principalmente à concentração de 

coliformes termotolerantes, e aos grupos Kalliapseudidae e Bivalvia. Kalliapseudidae é um 

organismo tubular que habita fundos moles submarinos estuarinos ao longo das costas 

sudeste e sul do Brasil e do Uruguai. Estudos associam a maior abundância de algumas 

espécies desta família ao aumento de matéria orgânica. Devido a que este ponto ter 

FA1 

FA3 

FA5 

FA4 

FA2 



 
                                         

 

 

UTE BARRA DO FURADO                       DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 191 
  

apresentado a maior concentração coliformes termotolerantes, é possível dizer que com 

a maior entrada de dejetos domésticos há uma maior carga de matéria orgânica, 

favorecendo assim a maior abundância deste organismo. 

 

Figura 92. Gráfico de Análise de Correspondência Canônica (ACC) das variáveis ambientais da água e 
o sedimento (A) e a comunidade de macroinvertebrados bentônicos (B) registrados por ponto 

amostral. Ambos os gráficos pertencem a mesma análise CCA. UTE Barra do Furado, RJ. 
Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.2.4.2.2.4 Considerações Finais 

Os estudos consultados para a elaboração da listagem de potencial ocorrência de espécies 

que compõem o grupo da macrofauna bentônica, de maneira geral, apresenta uma 

composição associada a ambientes sob influência marinha e com algum grau de 

interferência antrópica. A região carece de estudos concisos e que avaliem 

adequadamente invertebrados aquáticos. Mesmo regiões mais expoentes regionalmente 

como as lagoas do PARNA Restinga de Jurubatiba e a lagoa Feia não possuem, ao menos, 

listagens prévias publicadas e acessíveis considerando coletas e métodos semelhantes 

para comparações mais adequadas.  

Considerando os estudos consultados na região, para a porção marinha não houve 

registros significativos conforme o esperado com base nos dados secundários 

(TEPOR/OITI, 2017), possivelmente pela menor complexidade ambiental em relação ao 

estudo consultado bem como interferências antrópicas da porção costeira. Já para a 

porção continental, no entanto, houve uma diversidade maior do que a observada 

anteriormente (GNA/MOTT, 2020).  

Os padrões de qualidade da água indicam predomínio de algumas espécies adaptadas aos 

impactos causados pela presença antrópica, com destaque para Kalliapseudidae, 

ocorrente em zonas com descarte de efluentes domésticos e amplamente observado. De 

maneira geral, os grupos de macroinvertebrados bentônicos registrados permitem 

diagnosticar dois compartimentos, a saber: um com influência dulcícola (FA1, FA2 e FA5) 

e outro marinho com influência estuarina (FA3, FA4).  Os registros dos táxons ocorreram 

dentro do esperado para a região, considerando as características observadas. 

 

6.2.4.2.3 Ictiofauna 

6.2.4.2.3.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.2.3.1.1 Dados Secundários 

Com base no levantamento dos estudos realizados para a Área de Estudo Regional, foram 

levantadas 17 ordens, 43 famílias e 124 espécies registradas para o baixo Paraíba do Sul ( 

trecho entre a foz do rio Muriaé e a foz no Oceano Atlântico), lagoa Feia e os sistemas de 

canais e lagoas localizadas entre a lagoa Feia e entorno da foz do rio Paraíba do Sul. Três 

ordens foram as mais representativas: Siluriformes, com 9 famílias e 28 espécies; 

Characiformes, com 8 famílias e 33 espécies; Perciformes, com 6 famílias e 18 espécies 

(Tabela 27).  

A ordem Characiformes é composta exclusivamente por peixes dulcícolas. Das nove 

famílias de Siluriformes, oito são formadas por espécies de água doce, enquanto que a 

família Ariidae é composta por bagres estuarinos e marinhos. Por outro lado, todas as 

espécies de Perciformes aqui levantadas são estuarinas e/ou marinhas. 
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Tabela 26: Lista de espécies da ictiofauna registradas a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

 

Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 

Familia Synbrachidae         

Synbranchus marmoratus muçum 1,5,7 LC LC LC DUL/AUT Residente Não-migrador 

Ordem Elopiformes         

Família Elopidae         

Elops smithi ubarana 1,2,3,5  LC DD MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

ORDEM CLUPEIFORMES 

Família Clupeidae         

Platanichthys platana sardinha 1,3,5,6,7 LC LC LC DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Harengula clupeola savelha 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Família Engraulidae         

Anchoa januaria manjuba 3,7 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Anchoa tricolor manjuba 1,3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Anchoa spinifer manjuba 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Anchovia clupeoides manjuba 3,6 LC LC LC MAR/AUT Ocasional Migrador 

Anchoviella lepidentostole manjuba 3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Cetengraulis edentulus xingó 2,4 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Lycengraulis grossidens sardinha-boca-torta 3,4,6 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

ORDEM CHARACIFORMES 
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Família Curimatidae         

Cyphocharax gilbert sairú 1,2,3,4,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Família Prochilodontidae         

Prochilodus lineatus curimbatá/ 6,7  LC  DUL/ALO Residente Migrador 

Prochilodus vimboides grumatã 4,6,7 LC VU  DUL/AUT Residente Migrador 

Família Characidae         

Astyanax bimaculatus 
lambari-de-rabo-

amarelo 
1,3,4,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Deuterodon giton lambari/piaba 4,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Deuterodon hastatus lambari/piaba 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Psalidodon parahybae lambari/piaba 3,4,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Deuterodon taeniatus piaba 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Deuterodon janeiroensis lambari 6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Bryconamerus tenuis piaba 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Cheirodon parahybae piabinha 6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hyphessobrycon bifasciatus piabinha 1,3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hyphessobrycon eques mato-grosso 3,6  LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Hyphessobrycon flammeus piabinha 3,6,7 VU EN  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Deuterodon luetkenii piabinha 1,3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hyphessobrycon reticulatus piabinha 1,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Mimagoniates microlepis lambari-azul 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Oligosarcus hepsetus peixe cachorro, bocarra 1,2,3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Deuterodon heterostomus Piaba 1,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Família Bryconidae         

Brycon insignis piabanha 1,7 LC EN  DUL/AUT Residente Migrador 

Brycon opalinus pirapitinga 7 LC VU  DUL/AUT Residente Migrador 

Família Anostomidae         

Hypomasticus mormyrops chimburé 1,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Migrador 

Leporinus copelandii piau-vermelho 3,7 LC LC  DUL/AUT Residente Migrador 

Megaleporinus conirostris piau-branco 1,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Migrador 

Família Serrasalmidae         

Metynnis lippincottianus pacu-cd 1,6 LC LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Piaractus mesopotamicus Pacu 1,6 LC LC  DUL/ALO Residente Migrador 

Família Crenuchidae         

Characidium interruptum charutinho 1,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Characidium litorale charutinho 7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Família Erythrinidae         

Hoplerythrinus unitaeniatus marobá 1,2,3,5,6,7  LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Hoplias malabaricus Traíra 1,2,3,4,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

ORDEM SILURIFORMES 

Família Ariidae         
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Genidens genidens bagre-branco 2,3,5,6,7 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Família Auchenipeteridae         

Glanidium melanopterum cumbaquinha 6,7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Trachelyopterus striatulus Cumbaca 1,2,3,5,6,7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Família Pseudopimelodidae         

Microglanis parahybae bagrinho 5,7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Família Pimelodidae         

Pimelodus maculatus mandi-açu 1,4,6  LC  DUL/LO Residente Migrador 

Família Heptapteridae         

Acentronichthys leptos bagrinho 6,7  LC LC DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Imparfinis minutus bagrinho 6,7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Pimelodella lateristriga mandi 5,6,7  LC LC DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Rhamdia quelen jundiá 1,2,3,4,5,6,7  LC  DUL/AUT Residente Não-migrador 

Família Callichthyidae         

Callichtys callichtys camboatá 1,3,5,6  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Corydoras nattereri coridora 6,7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hoplosternum littorale camboatá 1,2,3,5,6,7  LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Scleromystax barbatus coridora 7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Scleromystax prionotos coridora 7  LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Família Clariidae         
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Clarias gariepinus bagre-africano 1,2,4,6   LC DUL/EXO Residente Não-migrador 

Família Loricariidae         

Harttia loricariformis rola-canoa 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hisonotus notatus cascudinho 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hypostomus affinis caximbau 6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Hypostomus luetkeni cascudo-lajeiro 6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Loricariichthys castaneus cascudo-viola 2,3,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Neoplecostomus microps cascudinho 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Otocinclus affinis cascudinho 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Otothyris lophophanes cascudinho 6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Parotocinclus maculicauda cascudinho 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Schizolecis guentheri cascudinho 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

ORDEM GYMNOTIFORMES 

Familia Hypopomidae         

Brachyhypopomus 
janeiroensis 

sarapó 5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Família Gymnotidae         

Gymnotus carapo sarapó 3,4,6,7 LC LC LC DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Gymnotus pantherinus sarapó 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Familia Sternopygidae         

Eigenmannia virescens tuvira 1,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

ORDEM MUGILIFORMES 

Familia Mugilidae         

Mugil curema parati 2,3,5,6,7 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Mugil liza tainha 2,3,6,7 LC LC DD MAR/EST?AUT Ocasional Migrador 

Ordem Gasterosteiformes         

Família Syngnathidae         

Pseudophallus brasiliensis peixe-cachimbo 7 LC LC DD MAR/EST?AUT Ocasional Não-Migrador 

Família Fistulariidae         

Fistularia tabacaria peixe-trombeta 6 LC LC  MAR/EST?AUT Ocasional Não-Migrador 

Ordem Atheriniformes         

Família Atherinopsidae         

Atherinella brasiliensis mama-reis 2,3,5,7 LC LC  MAR/EST?AUT Ocasional Não-Migrador 

ORDEM BELONIFORMES 

Família Belonidae         

Strongylura marina peixe-agulha 4 LC LC  MAR/EST?AUT Ocasional Migrador 

Strongylura timucu peixe-agulha 4,5 LC LC  MAR/EST?AUT Ocasional Migrador 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 

Familia Rivulidae         

Atlantirivulus janeiroensis peixe 7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Familia Anablepidae         
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Jenynsia lineata barrigudinho 3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Familia Poeciliidae         

Phalloceros harpagos barrigudinho 1,3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Phalloptychus januarius barrigudinho 3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Poecilia reticulata barrigudinho 3,4,6 LC LC  DUL/EXO Residente Não-Migrador 

Poecilia vivipara barrigudinho 3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

ORDEM GOBIIFORMES 

Familia Gobiidae         

Awaous tajasica peixe-flor 3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Gobionellus oceanicus moreia 6  LC  MAR/EST/AUT Residente Não-Migrador 

Evorthodus lyricus maria-da-toca 6  LC  MAR/EST/AUT Residente Não-Migrador 

Familia Eleotridae         

Dormitator maculatus maria-da-toca - 6  DD  MAR/EST/AUT Residente Não-Migrador 

Eleotris pisonis maria-da-toca 6 LC LC LC MAR/EST/AUT T Residente Não-Migrador 

ORDEM CICHLIFORMES 

Familia Cichlidae         

Australoheros facetus acará-ferreira 1,3,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Coptodon rendalli tilápia-do-congo 1,3,4,5,6   LC DUL/EXO Residente Não-Migrador 

Crenicichla lepidota jacundá   LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Crenicichla lacustris jacundá 3,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Geophagus brasiliensis acará 1,3,4,5,6,7 LC LC  DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Cichla kelberi tucunaré-amarelo 6  LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Cichlasoma dimerus acará 4  LC  DUL/ALO Residente Não-Migrador 

Oreochromis niloticus tilápia-do-nilo 1,3   LC DUL/EXO Residente Não-Migrador 

ORDEM CARANGIFORMES 

Família Carangidae         

Caranx latus xaréu 2,3,  LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Caranx crysos xerelete 2,3  LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Trachinotus carolinus pampo 3  LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Trachinotus falcatus sernambiguara 2  LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Selene vomer peixe-galo 3  LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

ORDEM PERCIFORMES 

Familia Centropomidae         

Centropomus parallelus robalo-peva 2,3,5,6,7 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Centropomus undecimalis robalo-flecha 2,3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Familia Gerreidae         

Diapterus auratus caratinga 3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Diapterus rhombeus caratinga 2,3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Eucinostomus argenteus carapicu 3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Eucinostomus melanopterus carapicu 2,3,4 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Eucinostomus gula carapicu 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Eucinostomus lefroyi carapicu 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Eugerres brasilianus carapeba 3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Familia Haemulidae         

Conodon nobilis roncador 2 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Orthopristis rubra corcoroca 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Familia Sciaenidae         

Micropogonias furnieri corvina 2,3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Pachyurus adspersus corvina-de-água-doce 6,7 LC DD DD DUL/AUT Residente Não-Migrador 

Menticirrhus americanus betara 2,3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Stellifer rastrifer canguá-de-ferrão 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Famíla Polynemidae  

        

Polydactylus oligodon parati-barbudo 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional 
Não=migrado

r 

Família Pomatomidae         

Pomatomus saltatrix anchova 2,3  DD LC MAR/EST/AUT Ocasional Migrador 

Família Uranoscopidae  

        

Astroscopus ygraecum mira-céu 3  LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

ORDEM PLEURONECTIFORMES 

Família Paralichthyidae         

Citharichthys arenaceus linguado 7 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

https://www.fishbase.se/summary/FamilySummary.php?ID=361
https://www.fishbase.se/summary/FamilySummary.php?ID=378
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Classificação Taxonômica Nome Comum 
Dados 

Secundários 
SEMA/

RJ 
MMA IUCN Origem Ocorrência Hábito 

Citharichthys spilopterus linguado 3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Syacium micrurum solha 2 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Família Achiridae         

Trinectes paulistanus linguado 2,3,5 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Achirus lineatus linguado 3 LC LC LC MAR/EST/AUT Ocasional Não-Migrador 

Legenda: Referências bibliográficas: 1. AÇU PETRÓLEO/MOTT (2020); 2. IPF (2018); 3. GNA/CPEA (2017); 4. GNA/MOTT (2017); 5. PETROBRÁS/MINERAL ENGENHARIA (2011); 6. 

TEIXEIRA et al. (2005); 7. PRIMO & BIZERRIL (2001). 
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6.2.4.2.3.1.2 Dados Primários 

Durante a campanha de campo foram capturados 132 indivíduos, representantes de 10 

ordens, 15 famílias e 24 espécies. As ordens mais representativas foram siluriformes, com 

quatro famílias e quatro espécies, e Characiformes, com três famílias e seis espécies 

(Tabela 27). Nenhuma das espécies capturadas consta em alguma das listas de espécies 

ameaças. Das 24 espécies, 14 são dulcícolas e 10 de ambientes estuarinos ou marinhos. 

Entre as estuarinas/marinhas, quatro são exploradas pela pesca: Genidens genidens, 

Atherinella brasiliensis, Caranx latus, Mugil cf. curema. 

A diversidade de peixes capturados foi similar à encontrada nos últimos dois 

levantamentos de dados primários realizados para os sistemas de canais da região. No 

levantamento disponível em Açu Petróleo/Mott (2020), foram capturadas 25 espécies de 

12 famílias e 5 ordens. Em GNA/Mott (2017) foram levantadas 14 espécies representativas 

de 12 famílias e 5 ordens. Em ambos os trabalhos foram registradas exclusivamente 

espécies dulcícolas, com exceção de um robalo (Centropomus paralellus) registrado em 

GNA/Mott (2017). A principal diferença desses dois trabalhos para o presente estudo é o 

fato de terem sido capturados dez espécies estuarinas/marinhas. Essa diferença se deve 

ao fato de o ponto FA03 estar localizado no Canal das Flechas próximo ao seu encontro 

com o mar. Com exceção de Hyporhamphus roberti (peixe agulha) todas as outras espécies 

capturadas foram registradas nos trabalhos anteriores consultados. H. roberti é uma 

espécie encontrada em estuários e ao longo da costa oeste do Atlântico e Pacífico 

ocidental. No presente estudo, ela foi capturada no FA3. 

Cabe destaque que, apesar dos esforços de coleta em poças continentais, nenhuma 

espécie de peixes-das-nuvens (Rivulidae) foi encontrada em campo, a despeito do 

momento da coleta (estação chuvosa) ser o mais favorável ao encontro do grupo, que 

possui forte componente sazonal associado, em campo (Figura 93). 
  

Figura 93. Amostragem voltada para a família Rivulidae em poças continentais 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Tabela 27. Lista das espécies de ictiofauna registradas por meio do levantamento de dados primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Classificação Taxonômica Nome comum 

 Categorias de Ameaça Importância Conservacionista 

Hábitos Método 
de 

Registro 

Unidade 
Amostral 

IUCN 
MMA/ 

ICMBio 
Estad

ual 
CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

CLUPEIFORMES 

ENGRAULIDAE 

Anchoa januaria (Steindachner, 
1879) 

Manjuba A FA03 - - - - - AD 
Marinho/Estu

arino 
carnívoro 

CHARACIFORMES 

CHARACIDAE 

Astyanax lacustris (Lütken 1875) Lambari R 
FA01, 
FA02, 
FA05 

- - - - - AD 
Dulcícola/ 
Onivora 

Hyphessobrycon bifasciatus Ellis 
1911 

Lambari P FA04 - - - - - MA 
Dulcícola/ 
Onivora 

Hyphessobrycon 
eques (Steindachner, 1882) 

Tetra Mato-
Grosso 

X - - - - - - AD, I 
Dulcícola/ 
Onivora 

Hyphessobrycon luetkenii 
(Boulenger, 1887) 

Lambari X - - - - - - MA 
Dulcícola/ 
Onivora 

Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 
1911 

Lambari X - - - - - - MA 
Dulcícola/ 
Onivora 

Oligosarcus hepsetus (Cuvier, 
1829) 

- R 
FA05, 
FA05 

- - - - - MA 
Dulcícola/ 
Carnivora 

CURIMATIDAE 

Cyphocharax gilbert (Quoy & 
Gaimard 1824) 

Sairu X - - - - - - MA 
Dulcícola/ 

Iliófoga 

ERYTHRINIDAE 

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix 
& Agassiz 1829) 

Marombá R 
FA03, 
FA04, 
FA05 

- - - - - AD 
Dulcícola/ 
Carnivora 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Traíra R 
FA01, 
FA05 

- - - - - AD 
Dulcícola/ 
Carnivora 
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Classificação Taxonômica Nome comum 

 Categorias de Ameaça Importância Conservacionista 

Hábitos Método 
de 

Registro 

Unidade 
Amostral 

IUCN 
MMA/ 

ICMBio 
Estad

ual 
CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

SERRASALMIDAE 

Metynnis maculatus (Kner 1858) Pacú-CD R, T 
FA01, 
FA03 

- - - - - AD, I Dulcícola 

SILURIFORMES 

ARIIDAE 

Genidens genidens (Cuvier, 1829) Bagre-Urutu T FA03 - - - - X AD 
Marinho/ 
Estuarino 
onívoro 

AUCHENIPTERIDAE 

Trachelyopterus striatulus 
(Steindachner 1877) 

- R 
FA01, 
FA04 

- - - - - MA 
Dulcícola, 
Onívora 

CALLICHTHYIDAE 

Hoplosternum littorale (Hancock 
1828) 

Tamoatá R 
FA01, 
FA04, 
FA05 

- - - - - AD Dulcícola 

Callichthys callichthys (Linnaeus 
1758) 

Tamboatá X - - - - - - AD Dulcícola 

CLARIIDAE 

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Bagre-africano X - - - - - X AD, I 
Dulcícola, 
Onívora 

LORICARIIDAE 

Loricariichthys melanurus Reis, 
Vieira & Pereira 2021 

Viola R 
FA01, 
FA05 

- - - - - MA Dulcícola 

CYPRINODONTIFORMES 

POECILIIDAE 

Phalloceros harpagos Lucinda, 
2008 

Barrigudinho P 
FA03, 
FA04 

- - - - - MA 
Dulcícola/ 
Carnívora 

Phalloptychus januarius  (Hensel 
1868) 

Barrigudinho P 
FA03, 
FA04 

- - - - - MA Dulcícola 
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Classificação Taxonômica Nome comum 

 Categorias de Ameaça Importância Conservacionista 

Hábitos Método 
de 

Registro 

Unidade 
Amostral 

IUCN 
MMA/ 

ICMBio 
Estad

ual 
CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

Poecilia vivipara Bloch & 
Schneider, 1801 

Barrigudinho P 
FA03, 
FA04 

- - - - - AD 
Dulcícola/ 
Carnívora 

ATHERINIFORMES 

ATHERININOPSIDAE 

Atherinella brasiliensis (Quoy & 
Gaimard 1825) 

Peixe-rei A FA03 - - - - X AD 
Marinha/Estu
arina, Onívora 

PERCIFORMES 

CARANGIDAE 

Caranx latus Agassiz, 1831 Xerelete R FA02 - - - - X AD 
Marinha/ 
Estuarina, 
Carnívora 

MUGILIDAE 

Mugil cf. curema Valenciennes, 
1836 

Parati A FA03 - - - - X AD 
Marinha/ 
Estuarina, 

Iliófaga 

CICHLIFORMES 

CICHLIDAE 

Australoheros sp Acará R FA05 - - - - - MA Dulcícola 

Cichlasoma sp. Acará X - - - - - - - D 

Crenicichla lacustris (Castelnau, 
1855) 

Jacundá X - - - - - X AD 
Dulcícola, 
Carnívora 

Crenicichla sp. Jacundá X - - - - - - - Dulcícola 

Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

Acará R, A 
FA01, 
FA02, 
FA03 

- - - - - MA 
Dulcícola, 
Onívora 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 
1758) 

Tilápia X - - - - - X AD, I 
Dulcícola, 
Onívora 

GOBIIFORMES 
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Classificação Taxonômica Nome comum 

 Categorias de Ameaça Importância Conservacionista 

Hábitos Método 
de 

Registro 

Unidade 
Amostral 

IUCN 
MMA/ 

ICMBio 
Estad

ual 
CIT
ES 

Cinegética Ocorrência 

GOBIIDAE 

Gobionellus oceanicus (Pallas 
1770) 

- A FA03 - - - - - AD 
Estuarino, 
Carnívora 

PLEURONECTIFORMES 

CYCLOPSETTIDAE 

Syacium micrurum Ranzani 1842 linguado A, T FA03 - - - - - AD 
Marinha/ 
Estuarina 

SYNBRANCHIFORMES 

SYNBRANCHIDAE 

Synbranchus marmoratus Bloch 
1795 

Muçum X - - - - - - AD 
Dulcícola, 
Carnívora 

BELONIFORMES 

HEMIRAMPHIDAE 

Hyporhamphus 
roberti (Valenciennes 1847) 

Peixe agulha A FA03 - - - - - AD 
Estuarina e 

Costeira. 
Epipelágico 

Legenda: Registro: X: registro ocasional/complementar R: rede de espera; T: tarrafa; P: picaré; A: rede de arrasto. Categorias de ameaça: IUCN (2016): LC: pouco preocupante, DD: 

dados insuficientes, VU: vulnerável, NT: quase ameaçada; MMA (2014): Peixes; Rio de Janeiro (2002). Importância conservacionista: CITES (2017): I: espécie listada no apêndice I; II: 

espécie listada no apêndice II e III: espécie listada no apêndice III; Cinegética: CI: espécies de interesse comercial para consumo ou criação; Padrão de ocorrência: AD: ampla 

distribuição. MA: endêmica do bioma Mata Atlântica; I: espécie introduzida. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  
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Figura.94 Anchoa januaria (Manjuba) Figura.95. Astyanax lacustris (piaba) 

  

Figura 96. Hyphessobrycon bifasciatus 

(lambari) 

Figura 97. Oligosarcus hepsetus (lambari-
cachorra) 

  

Figura 98. Hoplerythrinus unitaeniatus 
(Marombá) 

Figura 99. Hoplias malabaricus (Traíra) 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Com base nas oito entrevistas realizadas com pescadores locais e nos levantamentos de 

dados secundários, incluindo os Boletins de Pesca da FIPERJ do ano de 2017, as atividades 

de pesca da comunidade local ocorrem entre a costa do Arraial do Cabo até o sul do 

Espírito Santo, concentrando-se principalmente na região costeira, em profundidades de 

até 50 m, dos municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Quissamã. Essa 

região litorânea é altamente alterada por conta de atividades antrópicas (zonas urbanas, 

pecuária, drenagem artificial), mas ainda possui porções de restinga e estuários que são 

utilizadas como fonte de recursos pelos peixes marinhos. 

Os peixes marinhos explorados pela comunidade pesqueira local constam na Tabela 28. 

São espécies cujos adultos são capturados principalmente no mar, mas que também 

podem ser encontrados na foz de rios e canais, como o Canal da Flecha. Contudo, uma vez 

que os pescadores não ficam fixos em um só local, mas sim pescando próximo a costa 

entre Arraial do Cabo e sul do Espírito Santo, não é possível mensurar as quantidades de 

pescado capturas próximo aos locais de captação de água e de emissão de efluentes. No 

entanto, dada a ampla distribuição das espécies marinhas, pode-se assumir de que elas 

também ocorrem na região do empreendimento. 

Tabela 28. Relação das principais espécies de peixes marinhos descarregadas na Praia do Farol de 
São Tomé, entre julho e dezembro de 2017.  

Nome vulgar Nomes científicos FIPERJ Entrevista 

Cação Diversas espécies  X 

Corvina Micropogonias furnieri  X 

Espada Trichiurus lepturus X  

Goete Cynoscion jamaicensis X  

Linguado 
Paralichthys isosceles; P.orbignyanus; P. patagonicus; Syacium 

micrurum; S. papillosum; Xystreurys rasile 
X  

Maria-luiza Paralonchurus brasiliensis X  

Namorado Pseudopercis numida; Pseudopercis semifasciata  X 

Papa-terra Menticirrhus americanus; Menticirrhus littoralis  X 

Pargo Pagrus pagrus X X 

Peruá 
Tetraodontiformes (Aluterus monoceros, Balistes capriscus, 

Stephanolepis hispidus) 
X X 

Pescada 
Cynoscion acoupa; C. guatucupa; C. jamaicensis; C. leiarchus; C. 

microlepidotus; C. virescens; Nebris microps 
X  

Pescadinha Cynoscion spp.  X 

Raia Diversas espécies X  

Raia viola 
Pseudobatos horkelii; Pseudobatos percellens; Zapteryx 

brevirostris 
X  

Raia-manteiga 
Dasyatidae ( Bathytoshia centroura; Dasyatis hypostigma; 

Hypanus americanus; H. guttatus) 
X  

Sapo Lophius gastrophysus X  

Tira-vira Percophis brasiliensis X  

Xerelete 
Caranx crysos; C. hippos; C.latus; C.lugubris; C. ruber; 

Decapterus spp.; Selar crumenophthalmus; Uraspis secunda 
 X 

Fonte: FIPERJ, 2017. 
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6.2.4.2.3.2  Suficiência Amostral e Riqueza Estimada 

A riqueza estimada pela análise de suficiência amostral foi de 28 espécies (Figura 100). 

Considerando que nas coletas foram registradas 24 espécies, e com base na tendência de 

estabilidade da curva de acúmulo, pode-se considerar que os esforços de coletas 

empregados foram satisfatórios e são condizentes com a riqueza espera para a área. 

 

Figura 100. Curva de rarefação e acumulação de espécies para a ictiofauna amostrada baseada em 

estimador não-paramétrico Jackknife1 com intervalo de confiança de 95%. UTE Barra do Furado, 

RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.2.4.2.3.3 Comparação Entre os Pontos Amostrais 

Os pontos apresentaram no geral baixa riqueza, variando de três a oito espécies na 

maioria dos casos (Figura 101). O ponto mais rico foi o FA03 com 14 espécies, enquanto o 

FA02 foi o que apresentou menor número, com 3 espécies. O ponto FA04 foi o segundo 

com maior riqueza e o com maior abundância (67 exemplares), seguido pelo FA03 com 33 

exemplares amostrados (Figura 102). O ponto FA02 obteve a menor abundância, com 

quatro exemplares e menor riqueza. 

A baixa riqueza observada refletiu nos índices de diversidade calculados (Tabela 29) e 

pode estar correlacionada com o fato de que os ambientes são consideravelmente 

alterados. Os corpos d’água são formados por canais artificiais retificados, com ausência 

de vegetação ciliar na maior parte de sua extensão. 

Os pontos podem ser divididos entre aqueles predominantemente de água doce ao longo 

do ano (FA01, FA04, FA05) e os que sofrem influência direta da entrada de água do mar 

(FA02 e FA03). Essa distinção se reflete na ocorrência da espécie Hoplosternum litoralle 

que se desenvolve com facilidade em ambientes brejosos e em sistemas lênticos, 

densamente cobertos por macrófitas e alta concentração de matéria orgânica. 
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Provavelmente por esse motivo foi a espécie mais abundante nos três primeiros pontos. 

Além disso, em nenhum desses três locais foi registrado espécies de ambiente estuarino.  

Por outro lado, FA02 e FA03 estão sob influência da entrada de água do mar, com a 

presença de espécies estuarinas e marinhas. A significativa diferença de valores de 

diversidade entre esses dois pontos pode estar mais relacionada com a metodologia de 

coleta empregada do que com alterações ambientais. A região amostrada no FA03 

localiza-se próximo à margem direita do Canal das Flechas, onde a profundidade é baixa, 

com pouca correnteza, o que facilita a instalação de redes e a implementação de métodos 

de buscas ativas (tarrafa, picaré, arrasto). No entanto, FA02 localiza-se no lado mais fundo 

do canal, com poucos locais de fácil acesso para instalação de redes e métodos de buscas 

ativas.  

A análise de similaridade (Figura 103) refletiu de maneira parcial as semelhanças entre os 

pontos acima relatados. Os pontos FA01 e FA05 foram agrupados entre si, mas o FA04 

agrupou com FA03. FA03 e PA04 são os únicos pontos em que havia a presença de poças 

para amostragem, e as espécies presentes nessas poças foram quase todas as mesmas, 

fato esse que explica o agrupamento entre esses dois pontos. 

 

Figura 101. Gráfico de riqueza da ictiofauna bentônicos registrado por grupo por ponto amostral. 
UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 102. Gráfico de abundância da ictiofauna registrado por grupo por ponto amostral. UTE 
Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
 

A Tabela 29 abaixo apresenta os índices descritores de comunidades obtidos para a 

ictiofauna a partir de levantamento dos dados primários. 

 
Tabela 29. Índices descritores de comunidade obtidos para a ictiofauna partir de levantamento de 

dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Unidades Amostrais 

Zonas Amostrais  

FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 Total 

(AER) (AER) (AER) (AEL) (AEL)  

Abundância (N%) 0.11 0.03 0.25 0.51 0.09 1 

Abundância (rede) 1.2 0.2 0.2 4.0 1.4 1.2 

Riqueza 7 3 14 8 7 24 

Shannon 1,841 1,04 2,328 1,654 1,792 2,536 

Equitabilidade 0,9008 0,9428 0,7887 0,6537 0,8571 0,549 

Dominância 0,1733 0,375 0,1166 0,2569 0,1944 0,1274 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 103. Gráfico de análise de similaridade de NMDS da ictiofauna registrados por ponto 

amostral. UTE Barra do Furado, RJ. Novembro/2021. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.2.4.2.3.4  Espécies Raras, Endêmicas, Migratórias, Xerimbabos, Bioindicadoras, 

Ameaçadas, Cinegéticas e de Interesse Médico 

Oito espécies levantadas nos dados secundários são consideradas ameaçadas: 

Hypomasticus thayeri (VU), Brycon opalinus (VU), Cheirodon parahybae (VU), Characidium 

alipioi (VU), Prochilodus vimboides (VU), Potamarius grandoculis (CR), Steindachneridion 

parahybae (CR), Pogonopoma parahybae (CR). No entanto, apenas Prochilodus vimboides 

(VU) e Potamarius grandoculis (CR) são registradas para a lagoa Feia. As demais espécies 

ocorrem no rio Paraíba do Sul, mas eventualmente podem entrar nos canais da lagoa Feia 

dada as diversas conexões naturais e artificiais entre os dois sistemas e em períodos de 

cheia, quando o Paraíba do Sul transborda, criando conexões temporárias.  

O P. vimboides está categorizada como vulnerável (ICMBIO, 2018). É uma espécie 

migradora que era comum em rios do sudeste brasileiro e amplamente explorada pela 

pesca comercial. A pressão da pesca, poluição, desmatamento, introdução de espécies 

exóticas e construção de barragens estão entre as causas associadas com o declínio 

acentuado de suas populações (AKAMA et al., 2018).  

A situação de Potamarius grandoculis é mais crítica. Ela sempre foi considerada uma 

espécie rara. Espécimes tombados em coleções zoológicas indicam que até meados do 

século XX ela ocorria em lagoas costeiras do sudeste do Brasil. Os últimos registros da 

FA5 

FA1 

FA2 

FA3 

FA4 
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espécie são de material tombado em 1965, para a lagoa de Juparanã, bacia do rio Doce. 

Para a lagoa Feia, existe um lote tombado no Museu Nacional, provavelmente coletado 

em 1906. A intensa degradação/destruição do habitat natural é considerada a principal 

ameaça. Atualmente a espécie está na categoria Criticamente em Perigo, Possivelmente 

Extinta (CR-PEX) do ICMBIO (2018). No entanto, numa recente revisão taxonômica da 

espécie, os autores não concluem se está de fato extinta, mesmo que o último registro 

tenha sido no início do século XX. A espécie é morfologicamente semelhante a outro 

bagre comum (Genidens genidens) e por isso, não descartam a possibilidade de a espécie 

ser confundida com a do bagre mais comum (MARCENIUK et al., 2019). 

Vale destaque que, em campo, nenhuma espécie ameaçada com ocorrência presumida por 

meio do levantamento de dados secundários foi registrada (Tabela 27). 

6.2.4.2.3.5 Áreas de Potencial Relevância Ecológica, Reprodução, Descanso, Pouso ou 

Nidificação 

A região da lagoa Feia sofreu uma série de intervenções que alteraram drasticamente a 

paisagem local. Originalmente a região era composta por diversos rios, lagoas brejos e 

canais perenes. Os rios transbordavam na época das chuvas, inundando as planícies 

próximas e formando imensas áreas pantanosas que eram o local de refúgio, alimentação 

e procriação de diversas espécies de peixes de água doce, estuarinos e marinhos. Todavia, 

uma série de obras ao longo tempo, intensificadas principalmente pelo Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) entre as décadas de 1960 e 1970, criaram uma 

complexa rede de canais retificados visando drenar as áreas alagáveis, consideradas como 

criadouros de inseto transmissores de doenças e limitadoras da expansão das atividades 

agropecuárias (BIDEGAIN et al., 2002).  

A eliminação das áreas alagáveis impediu que ovos e alevinos fossem transportados pelas 

águas das cheias para as lagoas marginais, que eram os principais locais de crescimento 

dos alevinos e juvenis. A perda desses locais impactou diretamente a quantidade de peixes 

pescados na região. Hoje em dia existem apenas remanescentes dessas áreas que, todavia, 

que ainda são locais de procriação, alimentação e refúgio da ictiofauna estuarina e 

marinha.  

Embora significativamente alterado por conta das intervenções humanas, a região da foz 

do canal das flechas ainda é local de refúgio de espécies marinha e estuarinas. Nas coletas 

realizadas nessa região (ponto FA03), foram capturados larvas e alevinos de peixes, 

incluindo os de interesse pesqueiro. Os alevinos foram capturados em prainhas marginais 

do canal principal e em poças laterais (Figura 104). Na região do PA03, PA02, e entorno 

existem diversas áreas com essas mesmas características e que por isso merecem 

prioridade para ações de conservação a fim de garantir a viabilidade das espécies nativas, 

incluindo aquelas de valor comercial exploradas pelas comunidades de pescadores locais. 
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Figura 104. Exemplo de poça amostrada no ponto PA03 e peixe em fase larval capturado, indicando 

a importância da conservação delas para a reprodução de peixes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.2.4.2.3.6 Considerações Finais 

Embora os pontos amostrados sejam predominantemente áreas consideravelmente 

degradadas em razão dos projetos de drenagem e ocupação do terreno por atividades 

agropecuárias, a região ainda abriga importante representatividade da ictiofauna 

continental da Mata Atlântica, espécies essas comuns de ambientes costeiros lacustres. 

Ademais, as regiões estuarinas também são o refúgio e fonte de recursos para diversas 

espécies de peixes marinhos, muitos destes fonte de renda para a comunidade pesqueira 

local. Por esses motivos, atenção especial deve ser dada a estes locais, com o intuito de 

evitar danos maiores a essas áreas já tão impactadas, mas que ainda possuem papel vital 

no ciclo de vida da ictiofauna, bem como da comunidade pesqueira local. 

Os pontos de captação de água e emissão de efluentes previstos no projeto estão 

localizados na costa da Barra do Furado, local explorado por diversas espécies marinhas. 

Conforme as informações levantadas nas entrevistas e pelos dados secundários obtidos 

nos boletins de pesca, os dutos de captação e emissão encontram-se na faixa litorânea 

explorada pela comunidade pesqueira. Apesar da extensa faixa de pesca identificada no 

levantamento de dados, como mencionado, virtualmente todas as espécies registradas 

podem ocorrer na região costeira de emissão de efluentes e captação de água. A sua 

composição, apesar de apresentar importância, de maneira geral não se refletiu em uma 

importância ecológica significativa, contendo espécies que ocorrem sob determinado 

grau de alteração antrópica. 
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6.2.4.2.4 Mamíferos Marinhos 

6.2.4.2.4.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.2.4.1.1 Dados Secundários 

A lista de dados secundários reuniu cinco espécies da mastofauna aquática e semiaquática 

com ocorrência potencial na área de estudo regional do empreendimento (Tabela 30). As 

fontes de consulta não apresentam refinamento geográfico sobre os registros uma vez 

que se tratam muitas vezes de avistamentos que não são atribuídos necessariamente à 

AER ou AEL costeira, entretanto, dada as localidades, pode se conjecturar que foram 

realizados na região de suas adjacências. As espécies alvo deste capítulo registradas por 

meio dos estudos consultados apresentam plena capacidade de nado de forma que as 

permite ocupar virtualmente toda a AER e AEL costeira, sendo, inclusive, o seu registro 

esperado, mesmo para as porções mais rasas onde se findam o duto de captação de água 

e emissário de efluentes (com profundidade média de 10 m).  

As espécies levantadas por meio das fontes consultadas com potencial ocorrência para a 

AEL e AER costeira estão distribuídas em cinco famílias de apenas uma ordem.  Um total 

de três espécies estão classificadas como ameaçadas de extinção em ao menos uma 

dentre as listas oficiais de espécies ameaçadas (IUCN, 2021; MMA, 2014; SEMA, 1998). 

Todas as cinco espécies são listadas no Apêndice II da CITES (CITES, 2021). As cinco 

espécies são consideradas migratórias (IUCN, 2021). 

Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) é uma espécie amplamente distribuída pelos 

oceanos. É classificada como Vulnerável (VU) na lista estadual (SEMA, 1998) de espécies 

ameaçadas de extinção. Contudo, a população que utiliza a costa brasileira como área de 

cria realiza migrações para a área de alimentação próxima às Ilhas Geórgia do Sul e 

Sandwich do Sul, ao Sul (ZERBINI et al., 2006). A sua população foi drasticamente reduzida, 

entretanto, devido ao intenso trabalho conservacionista, sua população na costa brasileira 

se encontra em plena recuperação. A recuperação foi tão expressiva que levou à retirada 

da espécie da lista nacional de espécies ameaçadas de extinção (ICMBIO, 2018). 

Sotalia guianensis (boto-cinza) foi registrada desde Honduras até o sul do Brasil, na costa 

de Santa Catarina. É classificada como Vulnerável (VU) na lista nacional de espécies 

ameaçadas (MMA, 2014). Na lista global (IUCN, 2021), é considerada Quase Ameaçada 

(NT). É uma espécie costeira que apresenta preferência por habitats protegidos, como 

baías e estuários. Pode ser considerada relativamente comum ao longo de sua distribuição 

geográfica (SECCHI et al., 2018). Entretanto, suas populações sofrem com capturas 

acidentais em redes de pesca e redução da qualidade do habitat devido ao crescimento 

da urbanização das cidades litorâneas (ICMBIO, 2018).  

Pontoporia blainvillei (toninha) é uma espécie costeira de cetáceo de pequeno porte 

endêmica do Atlântico Sul Ocidental e considerada a mais ameaçada da América do Sul 

(ICMBIO, 2018). É classificada como Vulnerável (VU) na lista global (IUCN, 2021), como 

Criticamente Ameaçada (CR) na lista nacional (MMA, 2014) e Vulnerável (VU) na lista 
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estadual (SEMA, 1998) de espécies ameaçadas. Devido ao seu hábito costeiro, é 

frequentemente acometida por captura acidental em redes de pesca, assim como sofre 

com a degradação do habitat costeiro. Uma estimativa por modelagem de dados revelou 

que esta espécie pode sofrer uma severa redução populacional em um curto período, o 

que levou a sua classificação na categoria Criticamente Ameaçada na lista nacional 

(ICMBIO, 2018). 
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Tabela 30: Lista de espécies de mamíferos marinhos a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

Classificação Taxonômica Nome comum 

Registro   Categorias de Ameaça Importância Conservacionista 

Referência 
bibliográfica 

Método 
de 

Registro 

Unidade 
Amostral 

IUCN MMA/ICMBio ESTADUAL CITES Cinegética Ocorrência 

CLASSE MAMMALIA 

ORDEM CETACEA 

FAMÍLIA 
BALAENOPTERIDAE 

          

Megaptera novaeangliae baleia-jubarte 1; 3   LC  VU II  AD 

FAMÍLIA DELPHINIDAE           

Sotalia guianensis boto-cinza 1; 3   NT VU  II  AD 

FAMÍLIA KOGIDAE           

Kogia breviceps 
cachalote-

pigmeu 
1   LC   II  AD 

FAMÍLIA 
PONTOPORIIDAE 

          

Pontoporia blainvillei toninha 1; 2   VU CR VU II  ED 

FAMÍLIA ZIPHIIDAE           

Ziphius cavirostris 
baleia-bicuda-

de-Cuvier 
1   LC   II  AD 

Legenda: Referências: 1 – SIMBA 2021; 2 – PMBA (2021); 3 – TEPOR/OITI (2017). Categorias de ameaça: IUCN (2021)/ MMA (2014)/ SEMA (1998): LC: pouco preocupante, DD: dados 
insuficientes, VU: vulnerável, NT: quase ameaçada. Importância conservacionista: CITES (2021): I: espécie listada no apêndice I; II: espécie listada no apêndice II e III: espécie listada 
no apêndice III; Cinegética: CI: espécies de interesse comercial para consumo ou criação; Padrão de ocorrência: AD: ampla distribuição, ED: endêmica; RR: espécie de registro raro em 
levantamentos. 
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6.2.4.2.4.1.2 Dados Primários 

Apesar da realização das atividades de campo em um dos melhores períodos para a 

observação de mamíferos marinhos, ao longo das amostragens não foi obtido nenhum 

avistamento em terra ou em mar de espécimes do grupo-alvo em questão.  

Os registros foram realizados apenas de maneira indireta por meio de entrevistas com 

moradores e pescadores locais, especialmente. Na condução dos diálogos, pescadores 

informaram já terem avistado na região indivíduos de baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) e botos-cinza (Sotalia guianensis) tanto em águas mais próximas à zona 

costeira (até 1 km da costa) como mar adentro (após 1 km da costa) (Tabela 32). 

De acordo com as informações o registro é mais frequente dos botos-cinza (Sotalia 

guianensis) sendo observados na zona costeira de Barra do Furado e o litoral norte como 

um todo. Já para a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), seus avistamentos 

concentram-se exclusivamente na temporada de acasalamento, entre julho e novembro, 

quando adultos migram das águas frias da Antártica para águas mais quentes do litoral 

norte do Brasil, comumente utilizando águas mais profundas mar adentro. Os registros 

não indicaram a sua ocorrência direta no entorno da área de término dos dutos na costa. 

Ainda assim, sua ocorrência foi considerada como presumida para fins de diagnóstico e 

avaliação de impactos, visto que possui capacidade de se aproximar da costa em 

profundidades semelhantes a que os dutos se encontrarão (cerca de 10 m de 

profundidade). 
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Tabela 31. Lista das espécies de mamíferos aquáticos registradas por meio do levantamento de dados primários (campo) UTE Barra do Furado, RJ. 
Novembro/2021. 

Classificação Taxonômica 
Nome 

comum 

Registro Categorias de Ameaça Importância Conservacionista 

Método de 
Registro 

Unidade 
Amostral 

IUCN MMA/ICMBio ESTADUAL CITES Cinegética Ocorrência 

CLASSE MAMMALIA 

ORDEM CETACEA 

FAMÍLIA 
BALAENOPTERIDAE 

         

Megaptera novaeangliae 
baleia-
jubarte 

ET - LC  VU II  AD 

FAMÍLIA DELPHINIDAE          

Sotalia guianensis 
boto-
cinza 

ET - NT VU  II  AD 

Legenda: ET: entrevistas. Categorias de ameaça: IUCN (2021)/ MMA (2014)/ SEMA (1998): LC: pouco preocupante, DD: dados insuficientes, VU: vulnerável, NT: quase ameaçada. 

Importância conservacionista: CITES (2021): I: espécie listada no apêndice I; II: espécie listada no apêndice II e III: espécie listada no apêndice III; Cinegética: CI: espécies de interesse 

comercial para consumo ou criação; Padrão de ocorrência: AD: ampla distribuição, ED: endêmica; RR: espécie de registro raro em levantamentos. 
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6.2.4.2.4.2  Espécies Raras, Endêmicas, Migratórias, Xerimbabos, 

Bioindicadoras, Ameaçadas, Cinegéticas e de Interesse Médico 

Através dos dados primários, foram registradas duas espécies ameaçadas, cinegéticas e 

migratórias. São elas: Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte), Sotalia guianensis (boto-

cinza). 

Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) é classificada na categoria Vulnerável (VU) na 

lista do Estado do Rio de Janeiro (SEMA, 1998). Embora esta espécie tenha sido listada em 

versões ultrapassadas da lista nacional de espécies ameaçadas, ela foi removida da lista 

atual (MMA, 2014) pela melhora na situação de conservação da espécie no país devido ao 

aumento populacional na costa brasileira em função dos esforços de manutenção de 

ações de proibição de caça e demais esforços conservacionistas (ICMBIO, 2018). No estado 

do Rio de Janeiro, o histórico de caça reduziu drasticamente a população da espécie. 

Entretanto, ações internacionais de proteção da espécie iniciadas na década de 1960, e no 

Brasil, na década de 1980, contribuíram com uma notável recuperação em termos 

populacionais de Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) na costa do estado 

(PASSAMANI & MENDES, 2007). A população global de Megaptera novaeangliae (baleia-

jubarte) foi estimada em 84.000 indivíduos em maturidade sexual e se encontra em plena 

recuperação (COOKE, 2018). Para o Brasil, foi estimada a ocorrência de 6.250 indivíduos 

(ANDRIOLO et al., 2010). 

A poluição sonora (ruídos de origem antrópica) no ambiente marinho usualmente 

apresenta frequência inferior a 1 Kilohertz, podendo atingir pressões sonoras de até 200 

Decibéis próximo à fonte emissora de ruido. Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) 

apresenta dependência do uso de vocalizações para executar suas atividades, de maneira 

que a poluição sonora pode afetar aspectos fisiológicos e comportamentais das jubartes 

(BORGGAARD et al., 1999). Bauer e colaboradores (1993), observaram alterações na 

velocidade de natação e deslocamento e no comportamento cardiorrespiratório de 

baleias-jubarte associado ao tráfego de embarcações, sendo relevante o monitoramento 

rigoroso da população de baleias-jubarte após a implantação do empreendimento. A 

colisão com embarcações também é considerada um dos principais impactos à espécie em 

águas brasileiras (BEZAMAT et al., 2015). 

Sotalia guianensis (boto-cinza) é classificada como Vulnerável (VU), na lista nacional 

(MMA, 2014) e Quase Ameaçada (NT) na lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2021). 

Sotalia guianensis (boto-cinza) é frequentemente vítima de captura acidental em redes de 

pesca, o que constitui uma das principais ameaças à espécie (SECCHI et al., 2018). A 

construção de portos, marinas e condomínios, e a poluição sonora e química associadas, 

também representam ameaças ao boto-cinza na costa brasileira. Estimativas indicam que 

no Brasil há populações que variam entre algumas centenas até cerca de 800 indivíduos e 

há evidências de que tais populações poderão sofrer redução maior que 50% em um 

período de aproximadamente 10 anos (ICMBIO, 2018). 
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Assim como as baleias, os botos também são afetados por poluição sonora (ruídos de 

origem antrópica), aumentando o gasto energético durante a emissão de vocalizações. 

Adicionalmente, devido ao seu mecanismo de ecolocalização, a poluição sonora e 

atividades sísmicas podem afetar negativamente as espécies (HOLT et al., 2015). 

As duas espécies ameaçadas são listadas atualmente nos Planos de Ação Nacional para a 

Conservação de Cetáceos Marinhos cujo primeiro ciclo está sendo realizado atualmente, 

com início em 2019 e término em 2024. 

Anteriormente, Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) havia sido incluída no Plano de 

Ação Nacional para Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes, com primeiro ciclo 

entre 2010 e 2020. O mesmo para Sotalia guianensis (boto-cinza), que anteriormente 

havia sido incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos, 

com primeiro ciclo entre 2015 e 2020. Após o término do primeiro ciclo destes dois PANs, 

as espécies, Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) e Sotalia guianensis (boto-cinza), 

foram realocadas para o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Cetáceos 

Marinhos. 

Todas as espécies listadas secundariamente integram o Apêndice II da CITES. Megaptera 

novaeangliae (baleia-jubarte), Sotalia guianensis (boto-cinza), Kogia breviceps (cachalote-

pigmeu), Pontoporia blainvillei (toninha) e Ziphius cavirostris (baleia-bicuda-de-Cuvier) 

são caçadas e comercializadas em diversos países como alimento, iguarias e medicinas 

alternativas, além de servirem de isca para pesca (COOKE, 2018; SECCHI et al., 2018). No 

Brasil, a pesca e comercialização de espécies ameaçadas é proibida, sendo a captura 

acidental, poluição sonora e descaracterização de habitat as principais pressões que 

acometem as espécies no país (ICMBIO, 2018). 

Dentre as espécies migratórias, Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) é uma espécie 

migratória da mastofauna aquática brasileira (MMA Nº 138, de 6 de abril de 2021; ICMBIO, 

2018; IUCN, 2021). A população que realiza migração para a costa brasileira se desloca 

desde as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul até o Brasil (ZERBINI et al., 2006), para os 

indivíduos se reproduzirem em águas com temperaturas mais amenas. Durante a sua 

migração, a espécie cruza a costa brasileira durante o inverno e a primavera, sendo o 

Banco de Abrolhos uma área relevante para a reprodução e desenvolvimento de filhotes 

da espécie no oceano Atlântico Sul Ocidental. Grandes grupos de baleia-jubarte foram 

registrados ao Sul do Banco de Abrolhos, uma evidência de que a costa sudeste atua como 

corredor migratório para a espécie (SICILIANO, 1997). 

6.2.4.2.4.3 Considerações Finais 

Foram registradas cinco espécies de mamíferos aquáticos, somente através do 

levantamento de dados secundários e duas espécies com ocorrência confirmada por meio 

de entrevistas. Do total de espécies, três foram categorizadas com algum grau de ameaça, 
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e as cinco possuem importância econômica (CITES). Adicionalmente, uma das espécies é 

migratória (Megaptera novaeangliae). Ambas as espécies confirmadas nas entrevistas são 

ameaçadas de extinção e estão inseridas na CITES. Não houve registros de espécies 

exóticas ou invasoras no contexto da avaliação. 

Considerando a capacidade de nado, hábitos das espécies relacionadas nos relatos 

obtidos por pescadores e a ausência de apontamento geolocalizado dos registros, há de 

se considerar que tanto a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) como o boto cinza 

(Sotalia guianensis) ocorrem tanto em áreas costeiras, próximo ao litoral (cerca de 1 km) 

como em águas mais profundas (além de 1 km da costa), podendo ocupar, portanto, tanto 

a AER como a AEL costeira. 

Isto denota cuidados na região face a implantação de componentes que potencialmente 

podem afetar a migração de baleias-jubarte e a ocorrência de outros mamíferos na porção 

costeira da Barra do Furado, no qual os animais podem se aproximar da costa a menos de 

1km, em busca de águas mais rasas. O monitoramento das espécies de mamíferos 

aquáticos é recomendado como medida de avaliação de impactos ambientais do 

empreendimento em pauta para a fase de implantação. 

6.2.4.2.5 Quelônios Marinhos 

6.2.4.2.5.1 Composição e Representatividade 

6.2.4.2.5.1.1 Dados Secundários 

Com base na análise de dados secundários, obtidos a partir de estudos conduzidos na 

costa da Barra do Furado (Monitoramento de Praias Petrobrás, 2021; GNA/MOTT, 2020) e 

litoral norte do município de Macaé (TEPOR/OITI, 2017), ou seja, adjacente ou 

diretamente inserido nas AEL e AER costeira, as cinco espécies de tartarugas marinhas 

com ocorrência no Brasil estão contempladas nos registros (Tabela 32). Mesmo que as 

espécies incluídas nos dados secundários não tenham sido registradas nos dados 

primários, é importante considerar a potencial ocorrência destas na área de estudo, já que 

os estudos consultados foram desenvolvidos próximos à AEL e AER costeira. 

As espécies integram duas famílias da ordem Testudines. Todas as cinco espécies são 

classificadas como ameaçadas de extinção em nível regional (SEMA, 1998), nacional (MMA, 

2014) e global (IUCN, 2021), além de serem citadas no Apêndice I da CITES (CITES, 2021) e 

realizarem movimentos migratórios. Nenhuma das espécies é considerada endêmica. 
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Tabela 32: Lista de espécies de quelônios marinhos a partir de dados secundários (bibliografia). UTE Barra do Furado/RJ. 

Classificação 
Taxonômica 

Nome 
comum 

Registro Categorias de Ameaça 
Importância 

Conservacionista 
Hábitos 

Referência 
bibliográfica 

Método 
de 

Registro 

Unidade 
Amostral 

IUC
N 

MMA/ICMBi
o 

Estadu
al 

CITES 
Cinegé

tica 
Ocorrência 

CLASSE REPTILIA 

ORDEM TESTUDINES 

FAMÍLIA CHELONIIDAE 

Caretta caretta 
tartaruga-
cabeçuda 

1; 2; 3 - - VU EN VU AP. I - AD 

Espécie 
marinha. 

Desova em 
praias arenosas 

Chelonia mydas 
tartaruga-

verde 
1; 2; 3 - - EN VU VU AP. I - AD 

Espécie 
marinha. 

Desova em 
praias arenosas 

Eretmochelys 
imbricata 

tartaruga-
de-pente 

1; 2; 3 - - CR CR VU AP. I - AD 

Espécie 
marinha. 

Desova em 
praias arenosas 

Lepidochelys 
olivacea 

tartaruga-
oliva 

1; 2; 3 - - VU EN - AP. I - AD 

Espécie 
marinha. 

Desova em 
praias arenosas 

FAMÍLIA CHELONIIDAE 

Dermochelys 
coriacea 

tartaruga-
de-couro 

1; 2; 3 - - VU CR VU AP. I - AD 

Espécie 
marinha. 

Desova em 
praias arenosas 

Legenda: Referências: 1. GNA/MOTT (2020); 2. TEPOR/OITI (2017); 3. Monitoramento de Praia Petrobrás (2021). Categorias de ameaça: IUCN (2021)/ MMA (2014)/ SEMA (1998): LC: 

pouco preocupante, DD: dados insuficientes, VU: vulnerável, NT: quase ameaçada. Importância conservacionista: CITES (2021): I: espécie listada no apêndice I; II: espécie listada no 

apêndice II e III: espécie listada no apêndice III; Cinegética: CI: espécies de interesse comercial para consumo ou criação; Padrão de ocorrência: AD: ampla distribuição, ED: endêmica. 
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A tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), é uma espécie de tartaruga-marinha pertencente 

à família Cheloniidae. Habita no oceano Atlântico, Pacífico e Índico, e no Mediterrâneo. 

Passa a maior parte da sua vida em habitats marinhos e estuarinos, e as fêmeas só vêm à 

praia para desovar. O seu potencial de reprodução é extremamente baixo, as fêmeas 

põem em média quatro ninhadas de ovos e posteriormente passam por um período de 

aquiescência no qual não põem ovos durante dois ou três anos. A espécie é avistada na 

região Norte Fluminense com frequência, sendo registrada na Barra do Furado. 

A tartaruga-verde (Chelonia mydas) é uma tartaruga marinha da família Cheloniidae, 

distribuída por todos os oceanos, nas zonas de águas tropicais e subtropicais e de 

qualquer latitude do mundo, com duas populações distintas no Oceano Atlântico e no 

Oceano Pacífico. Tal qual outras espécies de tartarugas-marinhas, desovam em praias e 

ambientes estuarinos. A espécie é avistada na região Norte Fluminense com frequência, 

sendo registrada na Barra do Furado. 

A tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) tem distribuição circunglobal. A área prioritária 

de desova desta espécie no Brasil está localizada entre o litoral sul do estado de Alagoas 

e o litoral norte da Bahia com maior densidade de desovas no estado de Sergipe. Juvenis 

e adultos ocorrem em áreas costeiras e oceânicas desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e 

em águas internacionais adjacentes à zona econômica exclusiva do Brasil. Este táxon é 

altamente migratório. As fêmeas migram das áreas de alimentação e descanso para as 

áreas de reprodução, em deslocamentos que podem chegar a mais de 1500 km. São 

carnívoros durante todo o ciclo de vida. A espécie é avistada na região Norte Fluminense 

com frequência, sendo registrada na Barra do Furado. 

A tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) é encontrada circunglobalmente, em águas 

tropicais e numa menor extensão, em águas subtropicais. No Brasil, as áreas prioritárias 

de reprodução de Eretmochelys imbricata são o litoral norte da Bahia e Sergipe, e o litoral 

sul do Rio Grande do Norte. Sendo a mais tropical das espécies de tartarugas marinhas, as 

áreas de alimentação conhecidas deste táxon no Brasil, são as ilhas oceânicas de Fernando 

de Noronha-PE e Atol das Rocas-RN, havendo evidências de que o banco dos Abrolhos-BA 

seja uma importante área de alimentação. Há ainda ocorrência na reserva biológica do 

Arvoredo/SC e na Ilha de Trindade/ES. A espécie é avistada na região Norte Fluminense 

com frequência, sendo registrada na Barra do Furado. 

A espécie de tartatura-de-couro (Dermochelys coriacea) é cosmopolita, ocorrendo nos 

oceanos tropicais e temperados de todo o mundo, chegando próximo de águas sub-

árticas. Vive usualmente na zona oceânica durante a maior parte da vida. A única área 

regular de desova conhecida no Brasil situa-se no litoral norte do Espírito Santo. A espécie 

apresenta ciclo de vida longo com maturação sexual entre 24,5 e 29 anos, valor estimado 

para a população que desova no Atlântico Norte. É uma espécie altamente migratória. As 

fêmeas migram das áreas de alimentação e descanso para as áreas de reprodução, em 

deslocamentos que podem chegar até mais de 4.000 km. São carnívoros, alimentando-se 
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de zooplâncton gelatinoso, como celenterados, pyrossomos e salpas durante todo o ciclo 

de vida. A espécie é avistada na região Norte Fluminense com frequência, sendo 

registrada na Barra do Furado. 

6.2.4.2.5.1.2 Dados Primários 

Com base nas entrevistas realizadas com comunidades e pescadores da Barra do Furado 

e buscas por ninhos na zona praial da Barra do Furado, observou-se a ocorrência de dois 

ninhos ativos de tartarugas marinhas durante o levantamento de campo (Tabela 33). Esses 

locais eram sinalizados por funcionários do TAMAR (Figura 105), onde não foi possível a 

identificação da espécie que fez a postura. Vale destaque que os registros não se 

inseriram nem na AEL e nem na AER, distando cerca de 18 km dos componentes dos dutos 

e emissário. A espacialização dos ninhos em relação aos componentes da UTE Barra do 

Furado são apresentados no Mapa 5. 

Avistamentos não foram observados durante o levantamento de dados embarcado ou nos 

pontos da zona costeira pré-definidos. 

  

  

Figura 105. Localização da sinalização de ninhos ativos de tartarugas marinhas e sinalização na praia 
de área de desova registrados durante o levantamento de dados primários. UTE Barra do Furado, RJ. 

Novembro/2021 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Mapa 5. Espacialização dos ninhos de tartarugas marinhas em relação à UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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Tabela 33. Ninhos ativos registrados durante o levantamento de tartarugas marinhas. A 
numeração corresponde ao observado nas placas de identificação mantidas pelo Projeto Tamar. 

Dados obtidos em novembro de 2021. 

Ninho Latitude Longitude 
Distância dos 
componentes 

Sazonalidade Ano 

40 293806.09 7564099 18,5 km primavera 2021 

125 293775.99 7564037.86 18,5 km primavera 2021 
 

6.2.4.2.5.2 Espécies Raras, Endêmicas, Migratórias, Xerimbabos, Bioindicadoras, 

Ameaçadas, Cinegéticas e de Interesse Médico 

As cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil estão ameaçadas de 

extinção, segundo critérios do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de extinção 

(ICMBio/MMA) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN): 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), 

tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), tartaruga-verde (Chelonia mydas) e tartaruga-de-

couro (Dermochelys coriacea). Estas espécies também estão enquadradadas ameaçadas na 

listagem estadual (SEMA, 1998). 

Cabe destaque que as cinco espécies de tartarugas-marinhas registradas através dos 

dados secundários estão contempladas no Plano de Ação Nacional para a Conservação de 

Tartarugas Marinhas. O primeiro ciclo do PAN foi realizado entre 2010 e 2015. O segundo 

ciclo se iniciou em 2017 e está previsto para se encerrar em 2022. 

Devido aos aspectos da história de vida das espécies e de suas respostas às pressões de 

origem antrópica, as cinco espécies de tartarugas marinhas registradas nos dados 

secundários podem ser consideradas bioindicadores de qualidade ambiental positiva 

(LUTZ et al., 2002). 

As espécies de importância econômica são listadas nos apêndices CITES (CITES, 2021), 

como uma forma de controle global do comércio e exploração delas. Todas as cinco 

espécies registradas através dos dados secundários são listadas no Apêndice I da CITES. 

Até o início dos anos 80, a caça e coleta de ovos interrompiam o ciclo de vida das 

tartarugas-marinhas. Hoje, após décadas de atividades da Fundação Projeto Tamar nas 

áreas prioritárias de desova, esta ameaça se tornou muito rara. Entretanto, as cinco 

espécies que desovam no litoral brasileiro seguem expostas a uma variedade de 

atividades humanas. 

Nas praias onde ocorrem desovas de tartarugas, a destruição do habitat pela ocupação 

desordenada do litoral, a iluminação artificial e o trânsito de veículos nas praias de desova, 

seguem dificultando o processo de reprodução e nascimento. No mar, a captura incidental 

na pesca, a poluição em suas variadas formas (principalmente resíduos sólidos e químicos) 
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e as mudanças climáticas podem afetar as tartarugas marinhas ao longo de todo seu ciclo 

de vida. 

Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda) é considerada uma espécie em perigo de extinção 

pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Os equipamentos de pesca 

deixados ao abandono são um dos principais fatores responsáveis por numerosas mortes 

de tartarugas-marinhas, incluindo a C. caretta. Em certos casos, também podem afogar-se 

quando ficam presas nas redes de arraste. Por forma a reduzir a mortalidade, são 

utilizados nas redes dispositivos que excluem as tartarugas marinhas das redes de pesca, 

o que lhes proporciona uma via de escape caso fiquem presas. A perda de praias 

adequadas para a desova e nidificação, e a introdução de predadores exóticos afetam 

consideravelmente as populações de C. caretta. Essa espécie, durante o monitoramento 

de praia na Barra do furado, entre os anos de 2017 e 2021, teve 108 indivíduos registrados. 

Chelonia mydas (tartaruga-verde) apresenta ocorrência não reprodutiva registrada em 

toda a costa do Brasil e nas ilhas. Este táxon apresenta ciclo de vida longo, com maturação 

sexual entre 26 e 40 anos. É altamente migratório. As fêmeas migram das áreas de 

alimentação e descanso para as áreas de reprodução, em deslocamentos que podem 

chegar a mais de 1500 km. São onívoros nos primeiros anos de vida e depois adotam dieta 

exclusivamente herbívora. Pelo fato de as áreas prioritárias de reprodução estarem 

localizadas em ilhas oceânicas isoladas, C. mydas sofreu menor impacto de predação sobre 

ovos e fêmeas que outras espécies, e estas áreas de desova não estão sujeitas à ocupação 

desordenada da zona costeira. Esta espécie apresenta o maior número de indivíduos 

juvenis mortos encalhados ao longo da costa brasileira em decorrência do aumento da 

pesca costeira de emalhe. Essa espécie, durante o monitoramento de praia na Barra do 

furado, teve 135 indivíduos registrados, entre os anos de 2017 e 2021, executado pelo 

TAMAR/Monitoramento de Praias. 

O táxon apresenta alta mortalidade de juvenis por captura incidental em pescarias 

costeiras ao longo de toda a costa brasileira. Mantém-se a categoria Vulnerável (VU) 

segundo o critério A2ab, ou seja, ameaçado, de acordo com informações sobre redução 

da população (ALMEIDA et al., 2011). 

Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) é capturada incidentalmente em praticamente 

todas as pescarias no Brasil, destacando-se a alta mortalidade de fêmeas adultas que 

ocorre no entorno das áreas de reprodução. Não existem dados quantitativos 

comprovados da abundância deste táxon para o período anterior ao levantamento 

realizado pelo TAMAR entre 1980-82, onde está registrada a interrupção do ciclo de vida 

desses animais em várias áreas visitadas, devido a um longo histórico de coleta de 

praticamente todos os ovos e abate de quase todas as fêmeas. Essa espécie, durante o 

monitoramento de praia na Barra do Furado, teve 107 indivíduos registrados, entre os 

anos de 2017 e 2021. 
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Mantém-se a categoria Em Perigo (EN) segundo o critério A2abcde, ou seja, ameaçado, de 

acordo com informações sobre redução da população (CASTILHOS et al., 2011). 

Eretmochelys imbricata (tartarugas-de-pente) é capturada incidentalmente, 

principalmente em redes costeiras de emalhe e lagosteira. Não existem dados 

quantitativos comprovados da abundância deste táxon para o período anterior ao 

levantamento realizado pelo TAMAR entre 1980-82, onde está registrada a interrupção 

do ciclo de vida desses animais em várias áreas visitadas, devido a um longo histórico de 

coleta de praticamente todos os ovos e abate de quase todas as fêmeas. Historicamente, 

a abundância destas populações era maior do que o cenário atual. Essa espécie, durante o 

monitoramento de praia na Barra do furado, teve apenas três indivíduos registrados, 

entre os anos de 2017 e 2021. 

A principal área de ocorrência reprodutiva atual (norte da Bahia, Sergipe e sul do Rio 

Grande do Norte) é bastante reduzida quando comparada à sua área de ocorrência no 

passado. Mantém-se a categoria Criticamente em Perigo (CR) segundo o critério A2abcde, 

ou seja, ameaçado, de acordo com informações sobre redução da população 

(MARCOVALDI et al., 2011). 

Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro), tem como sua principal ameaça o 

desenvolvimento e a ocupação desordenada da zona costeira e a pesca artesanal e 

industrial que aumentaram vertiginosamente – principalmente nos últimos 10-15 anos. As 

tartarugas-marinhas são capturadas incidentalmente em praticamente todas as pescarias 

no Brasil, com destaque para a alta mortalidade em rede de emalhe de deriva.  Essa 

espécie, durante o monitoramento de praia na Barra do furado, teve 11 indivíduos 

registrados, entre os anos de 2017 e 2021, executado pelo TAMAR/Monitoramento de 

Praias. 

Essa espécie mantém-se a categoria Criticamente em Perigo (CR) segundo o critério A2ab, 

ou seja, ameaçado, de acordo com informações sobre redução da população (ALMEIDA et 

al., 2011).  

6.2.4.2.5.3 Áreas de Potencial Relevância Ecológica, Reprodução, Descanso, Pouso ou 

Nidificação 

Em campo, houve o registro de duas posturas de espécies de tartarugas-marinhas não 

identificadas em monitoramento pela equipe do Projeto TAMAR, distante cerca de 18 km 

dos dutos do empreendimento, cuja localização foi detalhada em item anterior. 

Considerando que toda a região representa um mesmo biótopo com características 

bióticas e abióticas semelhantes, a região como um todo é potencialmente uma área de 

reprodução, e deverá ser considerada como potencial área de relevância ecológica, 

reprodução, descanso, pouso ou nidificação de tartarugas-marinhas. 
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6.2.4.2.5.4 Considerações Finais 

Foram registradas as cinco espécies de tartarugas-marinhas ocorrentes no Brasil, através 

do levantamento de dados secundários e dois ninhos (desovas) durante o levantamento 

de dados primários. Todas as espécies registradas são ameaçadas de extinção e 

apresentam importância econômica (CITES). Houve registro de nidificação com marcação 

do Projeto TAMAR, a aproximadamente 18 km dos dutos do empreendimento, durante as 

atividades de campo. Este projeto, atua no litoral norte do Rio de Janeiro com base no 

Farol de São Tomé desde 1992. No seu escopo, são executados monitoramentos de 105 

km de praias entre Campos dos Goytacazes (incluindo a Barra do Furado) Conceição da 

Barra e São Francisco do Itabapoana, onde todas as cinco espécies de tartaruga-marinha 

conhecidas para o Brasil ocorrem. 

Isto deverá ser levado em consideração nas análises de avaliação e mitigação de impactos 

visto a importância da região para o ciclo de vida das espécies. Especial atenção deve ser 

dada à implantação dos dutos de captação de água marinha e lançamento de efluentes na 

porção costeira, bem como as atividades associadas para à sua instalação na porção final 

do continente representada pelas praias e restingas, mesmo que o registro em campo 

tenha sido realizado a 18 km de distância. Essas espécies por serem migratórias, 

percorrem longas distancias e podem desovar ao longa de toda a linha costeira da Barra 

do Furado. 

  



 
                                         

 

 

UTE BARRA DO FURADO                       DIAGNÓSTICO DE FAUNA  PÁG. 232 
  

6.2.5 Conclusão 

Uma vez realizada a campanha de amostragens dos grupos faunísticos em questão, os 

resultados obtidos in loco para a região da UTE Barra do Furado foram concordantes em 

apontar uma fauna local composta principalmente por espécies comuns em ambientes 

com pouca complexidade paisagística, pontuada por algumas poucas espécies de 

interesse conservacionista. Tal fauna foi caracterizada por espécies de comportamento 

plástico, pouco relacionada com alta qualidade ambiental e que, de salvo poucas 

exceções, não figuram como ameaçadas em listagens oficiais. As estimativas estatísticas 

de riqueza indicam ainda um número um pouco mais expressivo de espécies do que as 

registradas em campo pelos métodos aplicados, indicando que o esforço amostral foi 

adequado no sentido de registrar as espécies mais comuns de ocorrência local, 

adequadamente complementadas com a ponderação levantamentos secundários. 

Como sinalizado ao longo dos diagnósticos, apesar da fauna registrada ser de caráter 

plástico e comum, o levantamento de dados secundários, mais amplo, abarca um 

quantitativo maior de espécies sendo algumas indicadas como de especial atenção como 

as migratórias (aves, quelônios e mamíferos marinhos, principalmente), inspirando 

cuidados acerca da projeção dos potenciais impactos. Os estudos não foram concordantes 

em apontar uma área ou ponto, terrestre ou aquático, que apresentasse destaque com 

suporte nos dados estatísticos e qualitativos de campo, tal qual observado nas análises de 

similaridade que, apesar de formar pequenos grupos com base nas composições ainda 

compartilham um número elevado de espécies. Isto reforça a ideia de uma ampla 

descaracterização indicando uma degradação pretérita com ação de homogeneização dos 

ambientes, que encontra arcabouço no histórico de uso e ocupação do solo do Norte 

Fluminense para a agropecuária e, mais recentemente, expansão dos vetores urbanos.  

Desta maneira, desde que as boas práticas ambientais em obras desta tipologia e medidas 

mitigadoras apontadas em capítulo específico sejam desenvolvidas, sob a óptica da fauna, 

não são observados óbices à implantação UTE Barra do Furado. Entende-se que os 

impactos mais contundentes sobre a fauna, em especial a mais sensível, foram realizados 

em períodos pretéritos ao atual, cujas ações resultaram na fauna pouco rica, diversa e 

equitável, tal qual diagnosticada. 
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6.2.6 Anexos

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 6 Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo:

Anexo I – Estudos consultados para levantamento de espécies.

Anexo II – Dados Brutos.
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6.3 DIAGNÓSTICO DA FLORA 

O presente tópico apresenta o diagnóstico ambiental da vegetação da Área de Estudo da 

UTE Barra do Furado e estruturas associadas, definida em detalhe no Capítulo 5 deste EIA. 

O presente estudo contribuirá para a caracterização da vegetação nas Áreas de Estudo, 

bem como naquelas passíveis à supressão vegetal, permitindo a análise da viabilidade 

técnica e ambiental do empreendimento, sob o ponto de vista dos eventuais impactos 

ambientais sobre a flora regional, local e diretamente afetada. 

Para a realização do diagnóstico da flora, foi realizado um inventário florístico e florestal 

na Área de Estudo Local, fundamentado em embasamentos teóricos e práticos já 

consolidados por publicações técnico-científicas. Não obstante, foi considerada a 

estrutura e as exigências contidas no Termo de Referência emitido pelo IBAMA aplicável 

ao estudo. Essas informações foram utilizadas como referência para orientar a 

metodologia aplicada ao estudo e a comparação dos resultados obtidos. Serão 

apresentadas informações qualitativas e quantitativas da vegetação ocorrente nas áreas 

afetadas pelo empreendimento, considerando as variações florísticas e fitofisionômicas 

locais.  

Neste estudo serão apresentadas informações referentes ao mapeamento e 

caracterização da vegetação, composição florística das espécies arbóreas e não arbóreas 

registradas, a análise fitossociológica e a relação das espécies protegidas por lei e de 

interesse conservacionista. Neste sentido, este estudo apresenta o Diagnóstico da Flora 

presente na região e no traçado do empreendimento, com o objetivo de identificar 

principais fitofisionomias presentes na Área de Estudo com respectivo enquadramento 

legal das comunidades vegetais conforme a Lei Federal nº 11.428/06, a CONAMA 06/1994 

e a CONAMA nº 417/2009. 

A coleta de dados primários considerou duas metodologias distintas. Para as áreas 

interceptadas pelo traçado do empreendimento foi realizado o censo florestal, em que 

todas as árvores/arbustos foram registradas, identificadas, mensuradas e 

georreferenciadas. Por outro lado, de maneira a ampliar o conhecimento da florística 

regional, foi realizado um inventário florestal amostral em fragmentos florestais 

ocorrentes na AEL, a partir da amostragem aleatória estratificada.  

O levantamento de dados secundários consistiu na coleta e análise de informações 

provenientes de bibliografias especializadas e outros estudos realizados na região de 

implantação do empreendimento. Todas as informações obtidas de natureza primária e 

secundária serão de suma importância para a avaliação do impacto ambiental do 

empreendimento sobre a vegetação interceptada, bem como subsidiará a proposição de 

medidas a serem adotadas de forma a reduzir, mitigar e/ou compensar os eventuais danos 

ambientais causados na vegetação. 
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6.3.1  CARACTERIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS 

A região onde será instalada a UTE Barra do Furado e as estruturas associadas está 

localizada entre os municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes – RJ, na região 

hidrográfica da Bacia do Baixo Paraíba do Sul. Essa região nordeste fluminense, está 

inserida no domínio morfoclimático da Mata Atlântica, que originalmente ocupava 98% 

do território fluminense e aproximadamente 15% do território brasileiro (Fundação SOS 

Mata Atlântica, 2009 e 2012). 

A Mata Atlântica pelo seu potencial biodiversidade e pelos seus serviços ecossistêmicos, 

foi considerada como Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988, além ser 

reconhecida internacionalmente como Patrimônio Mundial pela ONU e Patrimônio 

Mundial e Reserva da Biosfera pela UNESCO (Fundação SOS Mata Atlântica, 2009). Com 

isso, a Lei nº 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 

da Mata Atlântica, traz em seu escopo principal o regime jurídico, tratado no art. 1º: 

“Art. 1º A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata 
Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem 
como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965.” 

As restrições de preservação e conservação da Mata Atlântica, portanto, baseia-se na 

biodiversidade e nos serviços oferecidos pelo Bioma, que vão desde a proteção e 

manutenção dos mananciais hídricos das grandes cidades, a garantia da qualidade de vida 

e bem-estar da sociedade, por ser abrigo de uma imensa biodiversidade, além de 

preservar o patrimônio histórico e diversas comunidades indígenas e tradicionais 

(Fundação SOS Mata Atlântica, 2009). 

Conforme o art. 2º da Lei n. 11.428/2006, consideram-se integrantes do Bioma Mata 

Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as 

respectivas delimitações estabelecidas em mapa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 

Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 

Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 

vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do 

Nordeste. 

Na região nordeste fluminense, onde será estabelecido o empreendimento, a vegetação 

originária encontra-se bastante degradada, restando os remanescentes de vegetação 

nativa fragmentados na paisagem em meio às áreas destinadas a pastagem e cultivos 

agrícolas, como a cana de açúcar (CARVALHO et al., 2006). As áreas abrangidas por 

fragmentos de vegetação nativa são caracterizadas pelas Florestas Estacionais 

Semideciduais de Terras Baixas e pelas Formações Pioneiras, que abrangem as áreas de 

Restinga e Manguezais, sendo todas as áreas influenciadas pelo acúmulo fluvial na maior 

parte do ano.  
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Essas áreas oriundas dos ecossistemas das formações pioneiras (Restingas e Manguezais) 

vêm sofrendo grande pressão antrópica e sendo alterados, excluindo-se as áreas 

presentes em Unidades de Conservação (ICMBIO, 2007). Além disso, segundo dados da 

SOS Mata Atlântica/INPE (2001), a região norte e nordeste do Estado do Rio de Janeiro 

são as mais críticas, na qual vem sofrendo grande perda da cobertura vegetal, alto grau 

de degradação e manchas de erosão nos últimos anos. 

As Florestas Estacionais Semideciduais de Terras Baixas, segundo CARVALHO (2015), 

estão relacionadas diretamente as variações climáticas, visto que nas regiões tropicais é 

marcada pela definição dos dois períodos, chuvoso e seco. Além disso, tem sua dispersão 

irregular entre as florestas ombrófilas e pelas formações campestres, caracterizando-se 

por clima estacional menos chuvoso. Para as espécies arbóreas dominantes, essa 

estacionalidade tem influência no repouso fisiológico, fazendo com que cerca de 20 a 50% 

dos indivíduos arbóreos percam suas folhas. 

De acordo com CARVALHO (2015), as Formações Pioneiras são áreas pedologicamente 

instáveis, na qual sofrem processos de acumulação fluvial, lacustre, marinha e/ou 

fluviomarinha. São áreas cobertas por vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, 

formada por espécies adaptadas às condições ecológicas locais, em sua maioria por 

espécies herbáceas de pequeno porte, assim como cactáceas e algumas espécies 

arbustivas. Entre os ecossistemas característicos das Formações Pioneiras estão incluídas 

a vegetação da Restinga, a vegetação do Mangue e dos Campos salinos e as Comunidades 

aluviais. 

6.3.1.1 Formações Florestais - Florestas Estacionais Semideciduais das Terras Baixas 

As Florestas Estacionais Semideciduais das Terras Baixas, também conhecidas como 

Florestas de Terras Baixas, estão presentes principalmente em regiões de planície 

costeira. De acordo com IBGE (2012), essa é uma formação florestal encontrada 

frequentemente revestindo tabuleiros do Pliopleistoceno do Grupo Barreiras, desde o sul 

da cidade de Natal (RN) até o norte do Estado do Rio de Janeiro, nas cercanias do 

Município de Campos dos Goytacazes, até as proximidades do Município de Cabo Frio, que 

se encontra sobre terreno quaternário. 

Conforme apontado por ICMBIO (2007), esses ambientes florestais ocupam os planaltos 

do interior e alcançam o litoral apenas ao norte do Estado do Rio de Janeiro e ao sul do 

Espírito Santo. A ocorrência dessas formações é em áreas sob um clima tropical estacional 

com mais dois meses de estiagem (seca) por ano, sobre litologia pré-cambriana, em 

diversas formas de relevo, até o quaternário. 

De acordo com DAN et al. (2010), as Florestas Estacionais Semideciduais do Rio de Janeiro 

encontram-se extremamente fragmentadas, e apenas 10% de sua área original encontra-

se vegetada, sendo que mais de 50% desses remanescentes florestais estão 

fragmentados em meio a terrenos agrários. 
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Está é uma das tipologias das Florestas Estacionais Semideciduais, na qual é tratado no 

âmbito do CONAMA nº 06/1994, por ser uma tipologia florestal protegida da Mata 

Atlântica, é alvo de análise de sucessão ecológica para determinação de uso, conforme a 

seguinte redação: 

“Art. 2° As formações florestais abrangidas pela Mata Atlântica, no Estado do Rio de 
Janeiro, compreendem a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional 
Semidecidual que, em seus estágios sucessionais secundários, apresentam os seguintes 
parâmetros estipulados com base em amostragens que consideraram indivíduos 
arbóreos com DAP médio de 10 cm.    
§1º Estágio Inicial:  
a) fisionomia herbáceo/arbustiva, cobertura aberta ou fechada, com a presença de 
espécies predominantemente heliófitas; plantas lenhosas, quando ocorrem, 
apresentam DAP médio de 5 cm e altura média de até 5 m;  
b) os indivíduos lenhosos ocorrentes pertencem a, no máximo, 20 espécies botânicas 
por hectare;  
c) as espécies são de crescimento rápido e ciclo biológico curto;  
d) a idade da comunidade varia de 0 a 10 anos;  
e) a área basal média é de 0 a 10 m2/ha;  
f) epífitas raras, podendo ocorrer trepadeiras; 
g) ausência de subosque; 
h) serapilheira, quando existente, forma uma camada fina pouco decomposta, contínua 
ou não; 
(...) 
§ 2º Estágio Médio:  
a) fisionomia arbustivo/arbórea, cobertura fechada com início de diferenciação em 
estratos e surgimento de espécies de sombra;  
b) as espécies lenhosas, por sombreamento, eliminam as componentes herbáceas ou de 
pequeno porte do estágio inicial;  
c) as árvores têm DAP médio variando de 10 a 20 cm, altura média variando de 5 até 
12 m e idade entre 11 e 25 anos;  
d) sempre existe uma serapilheira, na qual há sempre muitas plântulas;  
e) a área basal média varia de 10 a 28 m2/ha;  
f) muitas das árvores do estágio inicial podem permanecer, porém mais grossas e mais 
altas;  
g) subosque presente;  
h) trepadeiras, quando presentes são predominantemente lenhosas; 
(...) 
§ 3º Estágio Avançado:  
a) fisionomia arbórea, cobertura fechada formando um dossel relativamente uniforme 
no porte, podendo apresentar árvores emergentes com subosque já diferenciado em 
um ou mais estratos formados por espécies esciófilas;  
b) grande variedade de espécies lenhosas com DAP médio 20 cm e altura superior a 20 
m;  
c) comunidade com idade acima de 25 anos;  
d) há cipós, trepadeiras e abundância de epífitas;  
e) a área basal média é superior a 28 m²/ha;  
f) serapilheira sempre presente, com intensa decomposição;” 

 

Quanto à composição florística, como citado por DAN et al. (2010), há pouco 

conhecimento sobre a florística e estrutura das Florestas Estacionais Semideciduais para 

o Estado do Rio de Janeiro. No entanto, o autor cita a riqueza de espécies de algumas 

famílias botânicas ocorrentes nos fragmentos de Florestas Estacionais Semideciduais no 

Estado, como Rutaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Bignoniaceae e Meliaceae. 
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Já Roberto (2013), elucida em seu trabalho sobre as Florestas Estacionais Semideciduais 

de Terras Baixas, uma composição florística bastante variada, com a presença de 

indivíduos de Inga sp. (ingás), Tabebuia cassinoides (pau de tamanco), Bactris setosa (coco 

de tucum), Symphonia globulifera (guanandi) e Callophyllum brasiliense (uanani) nas áreas 

mais úmidas dessas florestas. Já nas porções mais drenadas, observa-se o registro de 

espécies como Alchornea triplinervia (tanheiro), Croton sp. (sangue de drago), Ficus 

organensis (figueira do brejo), Ficus insipida e Tabebuia sp. (ipê do brejo). Também 

podendo ocorrer as espécies Virola sp. (bicuiba), Xilopia sp. (pindaíba), Cordia sp. (freijó), 

Piptadenia gonoacantha (pau jacaré), Trema micranta (crindiúva) e Parapiptadenia sp. 

(angico branco). De acordo com o autor, devido à umidade nesses ambientes há um 

favorecimento a alta incidência de indivíduos epífitas das famílias Piperaceae, Araceae, 

Bromeliaceae, Orchidaceae e Cactaceae. 

6.3.1.2 Formações Pioneiras - Restinga 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 10/1993, a restinga é uma vegetação que sofre 

influência marinha, presente no litoral brasileiro e pertence à comunidade edáfica, tem 

ocorrência em mosaico e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 

apresentando de acordo com o estágio sucessional, estrato desde herbáceo a arbóreo. O 

decreto estadual nº 41.612 de 2008 apresenta descrição similar, caracterizando as 

restingas como planícies arenosas costeiras de origem marinha, abrangendo praias, 

cordões arenosos, dunas, depressões entre cordões e depressões entre dunas com 

respectivos brejos, charcos, alagados e lagoas, cuja vegetação e fauna estão adaptadas às 

condições ambientais locais. 

As restingas, segundo ICMBIO (2007) estão associadas às areias quartzosas litorâneas 

depositadas durante o período quaternário. É um ecossistema bem representado no 

Estado do Rio de Janeiro, ocorrendo desde o Município do Rio de Janeiro até o litoral 

norte, onde as planícies litorâneas alcançam maior amplitude, principalmente na região 

de Macaé, Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Nesses ambientes pode 

ser encontrado um grande número de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. 

A Resolução CONAMA nº 417/2009 traz os parâmetros básicos para definição de 

vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na 

Mata Atlântica, na qual em seu art. 2° inciso IV e no art. 3° inciso I, elucidam as 

características do tipo da vegetação de restinga atingida pelo projeto, conforme a 

seguinte redação:  

“Art. 2o Para o disposto nesta Resolução entende-se por: 
(...) 
IV - Vegetação Herbácea e Subarbustiva de Restinga: vegetação composta por espécies 
predominantemente herbáceas ou subarbustivas, atingindo até cerca de 1 (um) metro 
de altura, ocorrendo em praias, dunas frontais e internas (móveis, semifixas e fixas), 
lagunas e suas margens, planícies e terraços arenosos, banhados e depressões, 
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caracterizada como vegetação dinâmica, mantendo-se sempre como vegetação 
pioneira de sucessão primária (clímax edáfico), inexistindo estágios sucessionais 
secundários;  
(...) 
Art. 3o A vegetação primária e secundária nos distintos estágios de regeneração das 
fitofisionomias de Restinga a que se refere o artigo 4o da Lei no 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, são assim definidos: 
I - Vegetação Herbácea e Subarbustiva de Restinga: 
a) Vegetação clímax. 
1. Plantas herbáceas providas de estolões ou de rizomas, em alguns casos formando 
touceiras, com distribuição esparsa ou recobrindo totalmente a areia, podendo ocorrer 
à presença de arbustos e formação de moitas; 
2. Estrato herbáceo predominante; 
3. No estrato herbáceo não se consideram parâmetros como altura e diâmetro; 
4. Epífitas inexistentes ou raras, em geral representadas por liquens e pteridófitas; 
5. Espécies que em outras formações ocorrem como trepadeiras, nesta formação 
podem aparecer recobrindo o solo; 
6. Serapilheira não considerada; 
7. Sub-bosque ausente; e 
8. Espécies vegetais indicadoras.” (...) 

Em outras áreas de restinga mais ao sul do Rio de Janeiro, na Estação Ecológica da 

Guanabara, Roberto (2013) relatou a ocorrência de restinga com o registro das espécies 

manacá da serra (Tibouchina pulchra), murici (Byrsonima sericea), copaíba (Alchornea 

triplinervea), aroeira vermelha (Schinus therebintifolius), capororoquinha (Myrsine 

ferruginea), pindaíba vermelha (Xylopia sericea), além do cacto (Cereus pernambucensis), já 

descritas na literatura como espécies encontradas nesse ecossistema. 

6.3.1.3 Formações Pioneiras - Manguezal 

Segundo a Resolução CONAMA nº 10/1993, o manguezal é uma vegetação com influência 

fluviomarinha, especifica de solos limosos de regiões estuarinas e dispersão descontínua 

ao longo da costa brasileira. Esse ecossistema halófilo desenvolve uma flora especializada 

com ocorrência de gramíneas (Spartina) e amarilidáceas (Crinum), trazendo uma 

característica fisionômica herbácea, e por espécies arbóreas dos gêneros Rhizophora, 

Laguncularia e Avicennia. De acordo com a predominância de cada gênero, o manguezal 

pode ser classificado, em mangue vermelho (Rhizophora), mangue branco (Laguncularia) 

e mangue siriúba (Avicennia), sendo que os dois primeiros colonizando os locais mais 

baixos e o terceiro os locais mais altos e mais afastados da influência das marés. 

Os manguezais, de acordo com ICMBIO (2007), presentes no interior das baías, 

preferencialmente nas fozes dos rios, apresentam uma flora arbórea bem característica e 

simplificada, com ocorrência de basicamente três espécies Rhizophora mangle, Avicennia 

schaueriana e Laguncularia racemosa. As maiores áreas de manguezais do Estado do Rio 

de Janeiro encontram-se na foz dos Rios Paraíba do Sul, na Baia de Guanabara e no litoral 

sul fluminense. 
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6.3.2 OBJETIVOS 

6.3.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é realizar o levantamento quantitativo e qualitativo da 

vegetação afetada pela instalação do empreendimento denominado UTE Barra do Furado 

e estruturas associadas. 

6.3.2.2 Objetivos Específicos 

• Mapear a vegetação e demais usos do solo em toda área alvo do presente estudo; 

• Identificar as espécies vegetais presentes na Área de Estudo do empreendimento; 

• Apresentar as espécies ameaçadas, protegidas, raras e endêmicas; 

• Analisar a composição florística e estrutura fitossociológica, riqueza e diversidade 

do componente arbóreo levantado. 

• Estimar o volume de material lenhoso estimado que será suprimido, indicando as 

espécies de maior destaque.  
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6.3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.3.3.1 Mapeamento da Vegetação 

Para a quantificação e a qualificação da área total de Estudo do empreendimento, foram 

considerados os resultados do mapeamento cartográfico das fitofisionomias e estágios 

sucessionais que compõem a AEL e AER do empreendimento. As verdades de campo 

foram somadas às impressões cartográficas para compor o mapeamento final da 

vegetação. As seguintes etapas foram realizadas inicialmente para o desenvolvimento do 

estudo: 

• Levantamento de campo da vegetação e dos usos inseridos na AEL e AER do 

empreendimento; 

 
• Elaboração da base de dados georreferenciada da região a partir de visita prévia 

em campo e visita final exploratória. Foi percorrida a área do empreendimento para 

aquisição de pontos de controle, pontos notáveis e trajetos utilizando-se um 

receptor GPS Garbin 62 sc. Os dados e análises espaciais foram referenciados na 

Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e ao Datum SIRGAS 2000, zona 

22L; 

 
• A partir de imagens georreferenciadas foram identificados e classificados 

visualmente os fragmentos florestais presentes na AEL e AER do empreendimento. 

Para auxiliar na quantificação e identificação da vegetação, imagens provenientes 

do sistema Google Earth© e do satélite Sentinel© 2A também foram utilizadas, 

além das informações cadastrais dos pontos de controle em campo. Os fragmentos 

foram vetorizados e, utilizando ferramentas de cálculos geométricos, foram 

obtidas as áreas (ha) e a respectiva área total. 

 
• O mapeamento cartográfico das fitofisionomias que compõem a Área de Estudo do 

empreendimento foi realizado em ambiente ArcMap 10.5 (ESRI, 2016) em formato 

shapefile para elaboração do mapa de uso, ocupação e cobertura vegetal e seus 

quantitativos geométricos (hectares). Os arquivos em formato shapefile da 

cobertura vegetal, parcelas amostrais e transectos de amostragem qualitativa se 

encontram no Anexo I. 

 

• Para a classificação fitofisionômica da vegetação, utilizamos as notações propostas 

no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), para os tipos de vegetação 

do bioma Mata Atlântica, a qual leva em consideração a localização geográfica, a 

florística, a estrutura, as formas de crescimento e as mudanças estacionais da 

vegetação. 
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6.3.3.2 Levantamento da Vegetação 

Para obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da vegetação da área em estudo, a 

metodologia adotada para a realização do inventário florestal consistiu em diferentes 

etapas: planejamento; trabalho de campo; identificação de material botânico; 

padronização, análise e processamento da base de dados; e produção do Relatório de 

Inventário Florestal. 

Durante a fase de planejamento, a coordenação técnica dos estudos determinou a 

metodologia e os critérios a serem seguidos para a execução plena e satisfatória dos 

trabalhos, definindo diretrizes e parâmetros visando obter resultados padronizados com 

a mínima margem de erro. Essa etapa contemplou o estudo da base de dados geográficos 

disponíveis, como mapas, imagens de satélites e imagens aéreas ortorretificadas; 

contratação e treinamento de profissionais competentes para os serviços de campo; e, 

levantamento dos materiais de campo. 

O treinamento das equipes consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, 

esclarecendo funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do trabalho 

e padronização da coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material botânico. 

Em seguida, as equipes procederam à coleta de dados em campo, conforme as diretrizes 

determinadas na etapa de treinamento. Cada equipe designada para a coleta de dados foi 

equipada com uma fita métrica, uma máquina fotográfica, um GPS de navegação Garmin 

GPSmap 62 sc, além de planilhas para anotação das informações coletadas. 

As espécies não identificadas em campo durante a etapa de coleta de dados foram 

fotografadas e herborizadas para posterior identificação. Essa etapa de identificação 

consistiu na determinação taxionômica das espécies não identificadas, por meio da 

comparação das características morfológicas dessas, mediante consulta e comparação 

com amostras (exsicatas) de espécies depositadas em herbários e apresentadas em 

publicações técnicas e científicas. 

Posteriormente à etapa de identificação, foi realizada a padronização dos dados coletados 

em campo, principalmente da nomenclatura científica das espécies registradas no 

levantamento. Nesse sentido, foi gerada uma lista de espécies a partir da identificação 

dos indivíduos registrados, tendo por referência o sistema filogenético de classificação 

APG IV – Angiosperm Phylogeny Group (CHASE et al., 2016), na qual as espécies foram 

classificadas ao nível de família botânica, gênero, espécie e nome comum. 

O processamento de dados do levantamento florístico e fitossociológico, da estrutura 

horizontal da vegetação, dos índices de diversidade, dos cálculos do volume, bem como a 

avaliação estatística do processamento dos dados, foi realizado com o auxílio do software 

Mata Nativa 4® e Excel®. Os trabalhos em escritório seguiram as diretrizes estabelecidas 

durante o planejamento, onde foram processadas e analisadas as informações coletadas 

em campo para elaboração dos relatórios técnicos, caracterizando a vegetação das áreas 
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de Estudo em termos de estrutura e florística, tipos vegetacionais, estágios de sucessão 

e cálculos dos parâmetros volumétricos. 

6.3.3.2.1 Coleta de Dados em Campo 

A coleta de dados em campo referente ao inventário florístico e florestal contemplou uma 

única campanha, considerando apenas o ciclo hidrológico da época chuvosa. O trabalho 

de campo foi realizado no mês de novembro de 2021, com objetivo de caracterizar, 

mapear e realizar o levantamento da vegetação. 

A equipe de coleta de dados contou com aparelho de navegação GPS da marca Garmin, 

modelo Gpsmap 62sc, câmera fotográfica e mapas em escala contendo os detalhes do 

projeto, com os quais foram registradas as parcelas das áreas passíveis à supressão e 

pontos de especial interesse. 

O aparelho GPS foi alimentado com as informações geográficas dos limites do projeto em 

formato GPX, produzidos a partir do mapeamento prévio contendo o polígono do 

empreendimento e dos estratos da vegetação, compondo a área a ser analisada, objeto 

do inventário florístico e florestal. Os dados e informações inseridos nos aparelhos GPS 

continham os limites externos da área total em estudo, as áreas passíveis a supressão, 

bem como a localização das parcelas sorteadas nos remanescentes florestais, como forma 

de orientar a amostragem da vegetação. 

6.3.3.2.2 Levantamento – Censo Florestal  

Conforme já discutido, a matriz vegetacional interceptada pelo traçado de 

empreendimento encontra-se sob já forte caráter antrópico, sendo notoriamente 

escassos os fragmentos de vegetação nativa. Portanto, a vegetação na Área Diretamente 

Afetada do estudo é composta basicamente por áreas antropizadas contendo árvores 

isoladas, ou áreas alagadas com vegetação exótica e/ou invasora, interceptando apenas a 

borda de pequenos trechos contendo fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual de 

Terras Baixas, em maioria já sob forte antropização e em estágio inicial de sucessão. 

O levantamento e registro das árvores interceptadas pela área passível à supressão do 

empreendimento foi realizado por meio de Censo, ou Inventário Florestal 100%, 

conforme apresentado por Péllico Netto e Brena (1997). Esse tipo de levantamento é 

comumente empregado em pequenas áreas ou em casos que se deseje obter maior 

precisão das estimativas, uma vez que consiste no registro de todas as árvores ocorrentes 

na área de interesse, enquadradas pelo limite mínimo de inclusão pré-determinado. No 

caso específico do presente estudo, todas as árvores registradas por meio de censo foram 

identificadas, mensuradas, plaquetadas e georreferenciadas. 
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Para cada indivíduo registrado no censo florestal foi mensurado o diâmetro à altura da 

base (DAP - medida a 1,30 m em relação ao solo), altura total (Ht), altura comercial (Hcom 

-medida do solo até o ponto da primeira bifurcação notável), nome vulgar, nome 

científico, e qualidade do fuste. Estas informações coletadas em campo foram anotadas 

em uma planilha segundo a ordem de ocorrência dos indivíduos ao longo do 

levantamento.  

Foram medidos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm (CAP ≥ 15,7 cm). As medidas de 

circunferências foram transformadas em diâmetros pela equação descrita abaixo, 

conforme sugerido por FELFILI e REZENDE (2003): 

𝐷𝐴𝑃 =  
𝐶𝐴𝑃

𝜋
 

Onde π = 3,1415. 

A medição do CAP foi realizada com fita métrica a 1,30 m do solo, tomando-se o cuidado 

de mantê-la sempre na posição horizontal em relação ao solo e retirando cipós, galhos, 

cupins ou outros elementos presentes no ponto de medição. A unidade de medida foi 

centímetros, com uma casa decimal. 

6.3.3.2.3 Levantamento – Amostragem Estratificada  

De maneira a ampliar o conhecimento florístico da região onde está inserido o estudo, 

foram verificados a partir de técnicas de SIG os fragmentos remanescentes de vegetação 

nativa na AEL, para posteriormente serem alvo de levantamento florístico e florestal 

amostral. Estes fragmentos, em maioria de Floresta Estacional Semidecidual, foram 

delimitados cartograficamente e, posteriormente sorteados para fins amostrais. 

A amostragem é imprescindível nos estudos de populações vegetais homogêneas e 

heterogêneas que ocupam vastas áreas, de forma a viabilizar e reduzir o custo logístico 

destes levantamentos. No caso de populações heterogêneas, deve-se utilizar a 

amostragem aleatória estratificada, garantindo que todos os segmentos da população 

sejam representados na amostra, reduzindo a variância dentro dos estratos e aumentando 

a precisão das estimativas. 

A estratificação consiste na identificação da variabilidade da população, permitindo a 

delimitação dos estratos que apresentem variações estruturais. A estratificação é 

utilizada quando a vegetação apresenta alto grau de variabilidade na característica de 

interesse, onde a coleta e o processamento de dados por estratos são convenientes para 

o planejamento e a condução dos trabalhos de campo (SCOLFORO & MELLO, 2006). 
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Devido às diferenças estruturais e ambientais observadas por meio de mapeamento 

prévio dos fragmentos remanescentes de vegetação nativa constantes na área do 

empreendimento, e a visitação no local, as fitofisionomias registradas foram agrupadas 

em 2 estratos, sendo estes: Estratos 01 e Estrato 02. O Estrato 01 é composto por 

remanescentes mais antropizados, próximos de habitações, com a presença constante de 

pessoas, e locais com cultivos agrícolas e/ou pecuária, já o Estrato 02 são remanescentes 

mais distantes das áreas antrópicas, com um nível de conservação maior da vegetação. 

Considerando as classes de vegetação alvo do inventário florestal amostral, a utilização 

da Amostragem Aleatória Simples não garantiria que todas as áreas e segmentos da 

população avaliada seriam bem representados na amostra. Já a amostragem estratificada, 

possibilita extrair uma amostra que represente os diferentes segmentos de uma 

população para qualquer variável de interesse (SUKHATME, 1984), produzindo, 

frequentemente, estimativas mais precisas dos parâmetros avaliados do que uma 

amostragem aleatória simples (HUSCH et al., 1982). 

Ante ao exposto, para os fragmentos de vegetação de Floresta Estacional Semidecidual 

avaliados foi aplicado o sistema de amostragem aleatório estratificado, em que foi 

adotado o método de parcelas de tamanho fixo, composto por unidades amostrais de 0,04 

hectares (20 m x 20 m) para os Estratos do levantamento. A escolha por essa metodologia 

pautou-se na literatura, mais especificamente em IBGE, 2012 e Felfili et al. 2005. 

Ao todo foram instaladas 15 parcelas amostrais (400 m²), sendo 6 parcelas no Estrato 1 e 

9 parcelas no Estrato 2, perfazendo uma área amostrada de 0,6 ha, equivalente a 

aproximadamente 2% da área abrangida pelos fragmentos remanescentes de Floresta 

Estacional Semidecidual na AEL. Em campo, as parcelas foram instaladas com o auxílio de 

trenas métricas e os quatro vértices foram georreferenciadas com o auxílio do aparelho 

GPS. Cada árvore registrada no levantamento recebeu um lacre de identificação numérico, 

para posterior conferência e monitoramento. 

Para cada indivíduo registrado na amostragem em áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual foi mensurada a circunferência a altura do peito (CAP - medida a 1,30 m em 

relação ao solo), altura total (Ht), altura comercial (Hcom -medida do solo até o ponto da 

primeira bifurcação notável), nome vulgar, nome científico, e qualidade do fuste. Estas 

informações coletadas em campo foram anotadas em uma planilha segundo a ordem de 

ocorrência dos indivíduos ao longo do levantamento.  

Foram medidos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm (CAP ≥ 15,7 cm), adotando a mesma 

metodologia já descrita para o Censo, conforme sugerido por FELFILI e REZENDE (2003), 

as medidas de circunferências foram transformadas em diâmetros, de acordo com a 

equação a seguir: 

𝐷𝐴𝑃 =  
𝐶𝐴𝑃

𝜋
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Onde π = 3,1415. 

A metodologia de amostragem empregada buscou abranger todo o gradiente 

vegetacional e obter a maior heterogeneidade florística possível. Nesse sentido, as 

parcelas foram distribuídas de forma aleatória, resguardando uma distância mínima de 50 

metros entre as parcelas nos remanescentes de vegetação nativa. 

6.3.3.2.4 Levantamento – Resumo Metodológico  

De maneira a facilitar o entendimento acerca da metodologia adotada no presente 

estudo, correlata às características ambientais e estruturais de cada um dos estratos 

determinados, a Tabela 1 seguinte apresenta o resumo e compilação das principais 

características das áreas a serem estudadas, sua tipologia e o arranjo metodológico 

adotado. 

Tabela 1. Resumo do arranjo metodológico aplicado a cada área do levantamento. 

Local Formação Método 

Unidade 

Amostral 

(UA) 

Nº 

U.A. 

Área 

medida 

Área de Estudo Local – AEL 
Floresta Estacional 

Semidecidual 

Amostragem 

casual 

estratificada 

400 m² 15 0,6 ha 

Área passível à supressão 

vegetal 

Áreas antropizadas e 

bordas de fragmentos de 

Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio 

inicial de sucessão natural 

Censo - - 107,6 ha 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

A Tabela 2 abaixo apresenta as coordenadas geográficas de todos os pontos amostrais 
levantados das Florestas Estacionais Semideciduais. 
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Tabela 2. Coordenadas geográficas das U.A utilizadas para o levantamento amostral das Florestas 
Estacionais Semideciduais. 

Parcela Coord. X Coord. Y Parcela Coord. X Coord. Y 

P-01 V01 277.405,00 7.555.427,00 P-08 V03 264.446,05 7.575.565,21 

P-01 V02 277.386,00 7.555.433,00 P-08 V04 264.451,74 7.575.548,71 

P-01 V03 277.394,00 7.555.452,00 P-09 V01 253.193,60 7.584.043,08 

P-01 V04 277.413,00 7.555.447,00 P-09 V02 253.193,46 7.584.051,90 

P-02 V01 277.410,00 7.555.484,00 P-09 V03 253.174,09 7.584.053,11 

P-02 V02 277.391,00 7.555.489,00 P-09 V04 253.174,27 7.584.038,45 

P-02 V03 277.400,00 7.555.511,00 P-10 V01 253.063,81 7.584.086,70 

P-02 V04 277.418,00 7.555.504,00 P-10 V02 253.070,78 7.584.105,80 

P-03 V01 277.410,00 7.555.384,00 P-10 V03 253.090,10 7.584.097,27 

P-03 V02 277.391,00 7.555.391,00 P-10 V04 253.082,74 7.584.078,07 

P-03 V03 277.400,00 7.555.409,00 P-11 V01 252.997,88 7.584.960,82 

P-03 V04 277.418,00 7.555.405,00 P-11 V02 252.998,04 7.584.940,99 

P-04 V01 267.539,15 7.571.480,26 P-11 V03 252.977,94 7.584.962,56 

P-04 V02 267.560,49 7.571.480,23 P-11 V04 252.977,84 7.584.939,35 

P-04 V03 267.557,72 7.571.498,78 P-12 V01 252.926,13 7.584.899,53 

P-04 V04 267.538,96 7.571.499,97 P-12 V02 252.943,27 7.584.894,43 

P-05 V01 267.656,78 7.571.499,36 P-12 V03 252.929,44 7.584.913,63 

P-05 V02 267.636,49 7.571.497,63 P-12 V04 252.943,47 7.584.911,79 

P-05 V03 267.658,48 7.571.474,82 P-13 V01 252.978,77 7.584.679,39 

P-05 V04 267.639,07 7.571.473,65 P-13 V02 252.959,77 7.584.674,60 

P-06 V01 267.656,40 7.571.424,73 P-13 V03 252.965,40 7.584.655,73 

P-06 V02 267.635,98 7.571.421,50 P-13 V04 252.983,85 7.584.660,06 

P-06 V03 267.634,64 7.571.439,90 P-14 V01 252.854,03 7.584.646,99 

P-06 V04 267.652,73 7.571.442,68 P-14 V02 252.857,59 7.584.626,29 

P-07 V01 264.387,65 7.575.544,88 P-14 V03 252.873,32 7.584.649,59 

P-07 V02 264.385,03 7.575.524,99 P-14 V04 252.875,92 7.584.627,23 

P-07 V03 264.407,06 7.575.540,35 P-15 V01 253.002,47 7.584.442,87 

P-07 V04 264.403,65 7.575.522,06 P-15 V02 252.983,83 7.584.447,00 

P-08 V01 264.432,84 7.575.543,79 P-15 V03 253.000,33 7.584.423,39 

P-08 V02 264.425,18 7.575.563,00 P-15 V04 252.982,02 7.584.431,59 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

O Mapa 1 apresenta a localização das parcelas amostrais aplicadas ao levantamento da 
vegetação na Área de Estudo Local. 
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Mapa 1. Localização das parcelas amostrais aplicadas ao levantamento da vegetação na Área de Estudo Local (AEL) da UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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6.3.3.3 Avaliação da Intensidade e Suficiência Amostral 

6.3.3.3.1 Suficiência Amostral Qualitativa 

A suficiência amostral qualitativa da amostragem realizada na área em estudo foi avaliada 

por meio da curva espécie-área (ou curva coletora), que relaciona a área amostrada, ou 

número de parcelas, com o número de espécies encontradas (MUELLER-DOMBOIS & 

ELLEMBERG, 1974; FELFILI & VENTUROLI, 2000). Esta metodologia tem como base a ideia 

de que quanto maior o tamanho da amostra, maior o número de espécies que será 

encontrado, mas a uma taxa decrescente, até o ponto em que a curva estabiliza e torna-

se horizontal. Esse ponto seria a área mínima necessária para representar a comunidade. 

6.3.3.3.2 Suficiência Amostral Quantitativa - Estatística 

Para as áreas levantadas por meio de amostragem, a suficiência amostral quantitativa 

(estatística) foi determinada com vistas ao atendimento do limite máximo de erro, 

determinado em 20% pelo Termo de Referência aplicável ao presente estudo, 

considerando um nível de probabilidade de 95%. Não obstante, uma vez que a 

amostragem realizada teve por objetivo um maior reconhecimento da flora local, e essas 

áreas amostradas não serão alvo de supressão vegetal, esse erro foi considerado de 

maneira orientativa.  

Para a amostragem dos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, o 

processamento estatístico foi realizado considerando o sistema de amostragem 

estratificado. O processamento estatístico do inventário foi realizado, conforme 

apresentado por PÉLLICO NETTO & BRENA (1997), por meio dos parâmetros padrões de 

análises estatísticas, como variância, desvio padrão, erro padrão da média, erro amostral 

percentual, intervalos de confiança, dentre outros. 

Para as áreas interceptadas diretamente pelo empreendimento, as árvores foram 

levantadas por meio de censo, a suficiência amostral é tida como satisfatória, não 

necessitando de nenhuma análise complementar por se tratar de uma avaliação de 100% 

dos indivíduos presentes na área, ou seja, os parâmetros da população são obtidos de 

forma direta em vez de suas estimativas (SANQUETTA et al., 2014). 

6.3.3.4 Inventário Florestal Qualitativo 

6.3.3.4.1 Composição e Riqueza Florística 

A identificação botânica em nível de família, gênero e espécie foi realizada mediante 

consultas em literatura específica. Foi gerada uma lista de espécies a partir da 

identificação dos indivíduos amostrados em campo, tendo por referência o sistema 

filogenético de classificação APG IV – Angiosperm Phylogeny Group (CHASE et al., 2016), 
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na qual as espécies foram classificadas ao nível de família botânica, gênero, espécie e 

nome comum.  

A grafia, validade dos nomes científicos e a origem em relação ao bioma Cerrado (exótica 

ou nativa), foram verificadas no banco de dados disponibilizados pelo Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (http://floradobrasil.jbrj.gov.br). Os nomes populares, as informações 

fenológicas, ecológicas e etnobotânicas das espécies registadas foram obtidos a partir de 

pesquisas bibliográficas na plataforma supra, bem como nas seguintes publicações: 

LORENZI (2002, 2008 e 2009) e CARVALHO (2003, 2006 e 2008). 

6.3.3.4.2 Parâmetro da Estrutura Horizontal - Fitossociologia 

Os parâmetros que expressam a estrutura horizontal da vegetação são densidade, 

frequência e dominância, os quais permitem inferir a posição sociológica de uma 

determinada espécie em uma comunidade arbórea a partir do cálculo do Índice de Valor 

de Cobertura – IVC – e/ou Índice Valor de Importância – IVI - (MUELLER-DOMBOIS e 

ELLEMBERG, 1974; KENT e COKER, 1992). A Tabela 3 apresenta a síntese das variáveis e 

fórmulas utilizadas na composição do Índice de Valor de Importância (Adaptado de 

ARAÚJO et al., 2016): 

Tabela 3. Síntese das variáveis e fórmulas utilizadas na composição do Índice de Valor de Importância  

Variável Fitossociológica Unidade Fórmula 

N° de indivíduos da espécie i (Ni) Indivíduo 𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑁𝑖

𝑆

𝑖=1

 

N° total de indivíduos da amostra (NTotal) Individuo 𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑁𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Área total da amostra (A) Hectare (ha)  

Densidade Absoluta da espécie i (DAi) Individuo/ha 𝐷𝐴𝑖 =
𝑁𝑖

𝐴⁄  

Densidade Relativa da espécie i (DRi) % 𝐷𝑅𝑖 = (𝐷𝐴𝑖
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

⁄ ) × 100 

Diâmetro Basal da espécie i (Dbi) Metros (m)  

Área basal total da espécie i (Gi) m2 𝐺𝑖 =
𝜋𝐷𝑏𝑖

4⁄  

Área basal total da amostra (G) ha 𝐺 = ∑ 𝐺𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Dominância Absoluta da espécie i (DoAi) m2/ha 𝐷𝑜𝐴𝑖 = (
𝐺𝑖

𝐴⁄ ) × 100 

Dominância Relativa da espécie i (DoRi) % 𝐷𝑜𝑅𝑖 = (𝐷𝑜𝐴𝑖
∑ 𝐷𝑜𝐴𝑖𝑆

𝑖=1
⁄ ) × 100 

Frequência Absoluta da espécie i (FAi) U.A. 𝐹𝐴𝑖 = (
𝑃𝑖

𝑃
) ∗ 100   

Frequência Relativa da espécie i (FRi) % 𝐹𝑅 = (
𝐹𝐴𝑖

Ʃ𝐹𝐴
) ∗ 100 
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Índice de Valor de Cobertura da espécie i (IVCi) % 𝐼𝑉𝐶𝑖 =  
𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖

2
 

Índice de Valor de Importância da espécie i (IVIi) % 𝐼𝑉𝐼𝑖 =
𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖

3
 

Fonte: Adaptado de ARAÚJO et al., 2016. 

A estrutura horizontal foi analisada separadamente para cada fisionomia da vegetação, a 

fim de observar como os parâmetros se comportam nas diferentes formações florestais e 

estágios de conservação, assim como, a diferente florística ocorrente nestas áreas. 

A densidade refere-se ao número de indivíduos de cada espécie dentro de uma associação 

vegetal por unidade de área, podendo ser expressa em termos absolutos ou relativos. A 

densidade absoluta (DA) indica o número total de indivíduos de uma determinada espécie 

por unidade de área. Já a densidade relativa (DR) indica o número total de indivíduos de 

uma determinada espécie em relação ao total de indivíduos de todas as espécies 

identificadas no levantamento (SCOLFORO; MELLO, 2006). 

A dominância indica a ocupação dos ambientes pelos indivíduos das espécies a partir de 

suas áreas basais, estimadas com base no diâmetro à altura do peito (DAP). Este 

parâmetro pode ser expresso de forma absoluta e relativa (SCOLFORO; MELLO, 2006). 

Segundo estes autores, dominância absoluta (DoA) refere-se à soma das áreas seccionais 

dos indivíduos pertencentes à mesma espécie, por unidade de área. No caso da 

dominância relativa (DoR) indica a porcentagem da área basal de cada espécie que 

compõe a área basal total das árvores de todas as espécies por unidade de área. 

A frequência considera o número de unidades amostrais em que uma determinada espécie 

ocorre, de modo a indicar a dispersão média e a probabilidade de se encontrar a espécie 

em uma unidade amostral. Este índice pode ser expresso em termos absolutos e relativos. 

A frequência absoluta (FA) expressa à porcentagem de parcelas em que cada espécie 

ocorre (SCOLFORO; MELLO, 2006). Já a frequência relativa (FR) é a porcentagem de 

ocorrência de uma espécie em relação à soma das frequências absolutas de todas as 

espécies. 

O Índice de Valor de Importância (IVI) indica a posição fitossociológica de uma espécie na 

comunidade e é expresso pelo somatório dos parâmetros de densidade relativa (DR), 

frequência relativa (FR) e dominância relativa (DoR). Esse somatório indica a importância 

ecológica da espécie no local, sendo seu valor máximo igual a 300%. Este índice permite 

uma visão mais ampla da posição da espécie caracterizando a sua importância na área total 

do povoamento (SCOLFORO; MELLO, 2006). O Índice de Valor de Cobertura (IVC) também 

reflete a importância da espécie na comunidade, mas considerando apenas a densidade 

relativa (DR) e a dominância relativa (DoR). 
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A estrutura diamétrica da vegetação foi avaliada pela distribuição dos indivíduos 

amostrados em classes de diâmetro definidas segundo a fórmula de SPIEGEL (1972) dada 

por:  

𝐼𝐶 =  
𝐴

𝑛𝑐
 ;  𝑛𝑐 = 1 + 3,3log (𝑛) 

Equação 1. Fórmula de Spiegel 

Em que: 

IC = intervalo de classe; 

A = amplitude (valor máximo – valor mínimo de diâmetro); 

nc = número de classes; 

n = número de indivíduos; 

log = logaritmo na base 10. 

A distribuição em classes de diâmetro foi realizada considerando todos os indivíduos da 

comunidade estudada e também a contribuição de cada espécie nas classes de diâmetro. 

Essa distribuição diamétrica teve como objetivo avaliar a representatividade de cada 

classe de diâmetro, para verificar a tendência de uma curva exponencial negativa, tomada 

como indicativa de estabilidade populacional. 

6.3.3.4.3 Índices de Diversidade 

Para analisar a diversidade florística foi utilizado o Índice de Shannon-Wienner 

(MAGURRAN, 1988), em que seu valor usualmente encontra-se entre 1,5 e 3,5, embora em 

casos excepcionais possa exceder a 4,5 (MARGURRAN, 1988). Conforme KENT e COKER 

(1992) este índice é dado por: 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖. ln (𝑝𝑖)

𝑛

𝑖−1

 

Equação 2. Índice de Shannon-Wienner 

Em que: 

pi = proporção de indivíduos ou abundância da i-ésima espécie expressa como uma 

proporção da cobertura total, dado por: pi = ni / N; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

ln = logaritmo neperiano. 

O Índice de Simpson (C) é dado pela probabilidade de dois indivíduos quaisquer retirados 

aleatoriamente da comunidade pertencerem a espécies diferentes. Este índice mede 

principalmente a dominância e confere maior peso maior às espécies comuns, ao contrário 

de Shannon, sendo menos sensível à riqueza florística encontrada na área (FELFILI; 
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REZENDE, 2003). À medida que C aumenta, decresce a diversidade. O Índice de Simpson é 

geralmente expresso como i – C ou 1 / C. Este índice é expresso por: 

𝐶 = ∑
𝑛𝑖  (𝑛𝑖 − 1)

𝑁 (𝑁 − 1)
 

Equação 3. Índice de Simpson 

Em que: 

ni = número de indivíduos da espécie i;  

N = número total de indivíduos. 

Para expressar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice de Uniformidade 

ou Equabilidade - J - (KENT e COKER, 1992). Também conhecido por Índice de Pielou, é 

derivado do índice de diversidade de Shannon, e permite representar a uniformidade da 

distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 1975). Quanto maior o 

valor de J, mais homogênea é a distribuição das espécies dentro da comunidade 

(SCOLFORO e MELLO, 2006). 

Este valor de J tende a zero, quando uma única espécie é presente na comunidade e pode 

atingir no máximo 1 (um) quando todas as espécies possuem abundância igual 

(MARGURRAN, 1988; KENT e COKER, 1992). Conforme KENT e COKER (1992) este índice 

é dado por: 

𝐽 =
𝐻′

ln (𝑆)
 

 Equação 4. Índice de Pielou 

Em que: 

H’ = Índice de Shannon; 

S = número de espécies presentes; 

ln = logaritmo neperiano. 

Outra forma para avaliar a diversidade é o “coeficiente de mistura de Jentsch” que 

expressa de maneira geral a composição florística da floresta, indicando, em média, o 

número de árvores de cada espécie que é encontrado na área de estudo. Desta maneira, 

obtém um fator para medir a intensidade de mistura das espécies. Quanto mais próximo 

de 1, mais diversa é a população. Conforme proposto por HOSOWAKA (1981) é dado por: 

𝑄𝑀 =
𝑆

𝑁
 

Equação 5. Coeficiente de Mistura de Jentsch 
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Em que: 

S = número de espécies presentes; 

N = número total de indivíduos. 

O Índice de MacGuinnes (IGAi) determina o padrão de distribuição espacial das espécies 

considerando as densidades esperada e observada (MCGUINNES, 1934; CALEGÁRIO et al., 

1993). De acordo com os autores, se IGAi < 1, a espécie teve padrão de distribuição 

espacial uniforme; se IGAi = 1, a espécie teve padrão de distribuição aleatório; se 1 < IGAi 

≤ 2, o padrão tendeu ao agrupamento; e IGAi > 2, padrão de distribuição foi do tipo 

agregado ou agrupado. Conforme MACGUINNES (1934) este índice é dado por: 

𝐼𝐺𝐴𝑖 =
𝐷𝑖

𝑑𝑖
;  𝐷𝑖 =

𝑛𝑖

𝑈𝑡
;  𝑑𝑖 = −ln (1 −

𝑈𝑖

𝑈𝑡
) 

Equação 6. Índice de MacGuinnes 

Em que: 

Di = densidade observada da i-ésima espécie; 

di = densidade esperada da i-ésima espécie; 

ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

Ui = número de unidades de amostra em que a i-ésima espécie ocorre; e 

Ut = número total de unidades de amostras. 

O Índice de Fracker e Brischle (Ki) utiliza a densidade observada e esperada, para estimar 

o grau de agregação da espécie (FRACKER; BRISCHLE, 1944), em que, se Ki ≤ 0,15, o padrão 

de distribuição espacial da espécie foi aleatório, se 0,15 < Ki ≤ 1,0, o padrão tendeu ao 

agrupamento; e se Ki > 1,0, o padrão de distribuição espacial da espécie apresenta-se do 

tipo agregado. Conforme Fracker e Brischle este índice é dado por: 

𝐾𝑖 =
|𝐷𝑖 − 𝑑𝑖|

𝑑𝑖
2  

Equação 7. Índice de Fracker e Brischle 

Em que:  

Di = densidade observada da i-ésima espécie; e 

di = densidade esperada da i-ésima espécie.  

O Índice de Payandeh (Pi), de acordo com PAYANDEH (1970), é baseado no cálculo da 

razão entre a variância do número de árvores por parcela e a média do número de árvores. 

Considera-se que se Pi < 1,0 indica um padrão aleatório; se 1 ≤ Pi ≤ 1,5, indica uma 

tendência ao agrupamento e; se Pi > 1,5, indica um agrupamento ou agregado. Conforme 

Payandeh este índice é dado por: 
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𝑃𝑖 =
𝑆𝑖

2

𝑀𝑖
;  𝑀𝑖 =

∑ 𝑛𝑖𝑗
𝑗
𝑗=1

𝑢𝑡
;  𝑆𝑖

2 =
∑ 𝑛𝑖𝑗

2𝑗
𝑗=1 −

(∑ 𝑛𝑖𝑗
𝑗
𝑖=1

)2

𝑢𝑡

𝑈𝑡−1
 

Equação 8. Índice de Payandeh 

Em que: 

Si2 = variância do número de árvores da i-ésima espécie; 

Mi = média do número de árvores da i-ésima espécie; 

nij = número de árvores da i-ésima espécie na j-ésima parcela; 

Ui = número de unidades de amostra em que a i-ésima espécie ocorre; e 

Ut = número total de unidades de amostras. 

A fim de comparar a similaridade florística das unidades amostrais, será utilizado o índice 

de Sorensen, conforme sugerido por FELFILI e REZENDE (2003). Quanto maior o valor 

encontrado, maior a similaridade entre as áreas (SCOLFORO, MELLO, 2006). O índice de 

Sorensen é uma avaliação qualitativa e se baseia na presença ou ausência das espécies. É 

calculado pela fórmula sugerida por KENT e COKER (1992): 

𝑆𝑠 =
2𝑐

(𝑎 + 𝑏)
 

Equação 9. Índice de similaridade de Sorensen 

Em que: 

a = Número de espécies na unidade de amostra 1; 

b = Número de espécies na unidade de amostra 2; 

c = Número de espécies comuns em ambas às amostras. 

6.3.3.4.4 Parâmetro da Estrutura Vertical - Fitossociologia 

A análise dos parâmetros da estrutura vertical das espécies permite obter indícios sobre 

o estágio sucessional em que a comunidade se encontra. Segundo FINOL (1971), a inclusão 

deste estudo na análise estrutural de uma comunidade caracteriza de forma mais 

eficiente à importância das espécies, sendo que a estrutura vertical da floresta influencia 

a riqueza, a diversidade, o crescimento e a produção de biomassa, sendo um importante 

indicador de sustentabilidade ambiental de uma vegetação (SOUZA, 2008). 

A Posição Sociológica é um parâmetro que faz parte da estrutura vertical da vegetação e 

diz respeito à posição que as diferentes espécies ocupam os diferentes estratos da 

floresta. São adotados três estratos e seus limites são definidos pela variabilidade da 

altura das espécies observadas em relação à média das alturas totais (SCOLFORO; MELLO, 

2006). 
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O estrato inferior é composto pelas árvores que apresentam altura total (HT) inferior à 

média aritmética das alturas ( HT ) de todas as árvores mensuradas menos 1 desvio-

padrão (SHT) quantificado para esta mesma variável (SCOLFORO; MELLO, 2006). 

O estrato médio é composto pelas árvores com altura entre a média aritmética menos um 

desvio padrão e a média aritmética mais um desvio padrão e o estrato superior será 

composto pelas árvores com altura total superior à média das alturas mais um desvio 

padrão (SCOLFORO; MELLO, 2006). 

Estrato inferior: HTi < ( HT – 1SHT) 

Estrato médio: ( HT – 1SHT ≤ HTi ≤ HT  + 1SHT) 

Estrato superior: HTi > ( HT  + 1SHT) 

Com este resultado é possível classificar a vegetação de acordo com suas características 

no aproveitamento de luz, sendo sub-bosque (estrato inferior), secundárias (estrato 

médio) ou clímax (estrato superior). 

E para descrever a estrutura da vegetação por completo, o Índice de Valor de Importância 

Ampliado, reúne os valores obtidos na análise da estrutura horizontal e vertical, 

destacando a real importância fitossociológica do indivíduo em cada estrato dentro da 

comunidade (SCOLFORO; MELLO, 2006). É dado por: 

𝐼𝑉𝐼𝐴 =  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 +  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

𝐼𝑉𝐼𝐴 =  𝐼𝑉𝐼 +  𝑃𝑆𝑅 

Em que: 

IVIA = Índice de Valor de Importância Ampliado; 

IVI = Índice de Valor de Importância; 

PSR = Posição Sociológica Relativa. 

6.3.3.5 Espécies Imunes ao Corte ou de Interesse Conservacionista 

Para a identificação das espécies protegidas por Lei, de interesse conservacionista e/ou 

ameaçadas de extinção, foram utilizadas: a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção estabelecida pela Portaria Nº 443/2014 do Ministério do Meio 

Ambiente; a Resolução CONEMA nº 80/2018 que estabelece a “Lista Oficial de Espécies 

Endêmicas Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado do Rio de Janeiro; a lista vermelha 

do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLORA); as espécies registradas na lista 

elaborada pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), na qual o Brasil é parte desde 1975 (Dec. 

nº 76.623/75), estão disponibilizadas no sítio e https://cites.org/eng/app/appendices.php. 
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As espécies relacionadas pela Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente são 

distribuídas em dois Anexos distintos, em que o Anexo II lista as espécies ameaçadas de 

extinção e essas estão sujeitas às restrições previstas na legislação em vigor, e sua coleta, 

para quaisquer fins, será efetuada apenas mediante autorização do órgão ambiental 

competente. No Anexo III, por sua vez, são apresentadas aquelas espécies com deficiência 

de dados, cujas informações (distribuição geográfica, ameaças/impactos e usos, entre 

outras) são ainda deficientes, não permitindo enquadrá-las com segurança na condição de 

ameaçadas. 

6.3.3.6 Inventário Florestal Quantitativo 

6.3.3.6.1 Estimativa do Volume de Madeira 

Para o cálculo volumétrico da vegetação nativa interceptada pela área do 

empreendimento foram utilizadas equações ajustadas conforme as fitofisionomias e 

demais usos do solo registrados na área. Considerando a composição florística das áreas 

ocupadas por fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, foram utilizadas equações 

desenvolvidas por SCOLFORO, J. R. et al. (2008) para Florestas Estacionais Semideciduais, 

que foram utilizadas no Inventário Florestal Nacional do Estado do Rio de Janeiro (SFB, 

2018). 

Cabe ressaltar que os cálculos volumétricos para as árvores exóticas foram efetuados a 

partir da aplicação de equações aliadas à utilização de fator de forma (ff) para cada fuste, 

o mesmo utilizado por IBGE (2012), para a vegetação nativa, a partir dos quais se estimou 

os volumes do material lenhoso contido nessas árvores. 

𝐿𝑛(𝑉𝑜𝑙. 𝑚3) =  −9,7394993677 + 2,3219001043 𝐿𝑛 (𝐷𝐴𝑃) + 0,5645027997 𝐿𝑛(𝐻𝑡) 

Equação 10. Volume para Floresta Estacional Semidecidual.  

Fonte: SCOLFORO, J. R. et al. (2008) 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑚³ = 𝐴𝐵 × 𝐻𝑡 × 𝑓𝑓 .:. ff = 0,7 

Equação 11. Volume de espécies exóticas e para áreas antropizadas.  

Fonte: IBGE (2012) 

Em que: 

Vol.m³ = volume total, em m³; 

DAP = diâmetro tomada à altura do peito (1,30 cm do solo), em cm; 

Ht = altura total, em m; 

AB = Área Basal, em m²; 

ff = Fator de forma. 
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6.3.3.7 Definição do estágio sucessional 

Para definição dos estágios sucessionais da vegetação sobre influência do 

empreendimento, foram verificados os parâmetros apresentados pelas Resoluções 

Conama nº 06/1994 (Florestas Estacionais Semideciduais) e CONAMA nº 417/2009 

(Restinga), em consonância aos parâmetros obtidos da vegetação por meio de 

levantamento de dados primários. 

6.3.3.8 Análise Estatística 

A análise estatística da amostragem considerou as variáveis: área basal, densidade e 

volume. Atendendo aos requisitos mínimos de precisão, foi estabelecido o erro de 

amostragem máximo de 20% com α = 95% de probabilidade seguindo orientações usuais 

para trabalhos dessa natureza com formações florestais do bioma da Mata Atlântica. 

O processamento estatístico do inventário amostral foi realizado conforme apresentado 

por PÉLLICO NETTO & BRENA (1997), cujos resultados evidenciaram a suficiência amostral 

quantitativa por meio dos parâmetros padrões de análises estatísticas, como variância, 

erro padrão da média, erro absoluto, erro amostral percentual, intervalos de confiança, 

dentre outros. 
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6.3.4 RESULTADOS 

6.3.4.1 Mapeamento e Caracterização do Uso do Solo 

Para a caracterização e mapeamento da vegetação da Área de Estudo Local e da Área 

Diretamente Afetada do empreendimento, foi realizada a interpretação visual de imagens 

de satélite de alta resolução oriundas do sistema Google Earth© e do satélite Sentinel-

2A©. Em paralelo, a classificação das tipologias vegetais nativas seguiu a nomenclatura 

dos mapeamentos oficiais do IBGE (2015) com as devidas correções oriundas das verdades 

de campo, obtidas nas campanhas de reconhecimento e inventário florestal. 

Os resultados do mapeamento em conjunto com as informações obtidas durante a coleta 

de dados em campo apontam que na região onde será instalado o empreendimento em 

análise, ocorrem fragmentos de vegetação compostos por espécies nativas do bioma da 

Mata Atlântica, comuns às Florestas Estacionais Semideciduais de Terras Baixa e 

Formações Pioneiras e seus ecossistemas associados, além de áreas com caracterização 

mais antropizada. 

Observando a área onde está inserido o empreendimento, em uma escala regional, 

verifica-se que a AER é constituída pelos seguintes tipos de vegetação, conforme 

classificação do Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (2012): Floresta 

Estacional Semidecidual de Terras Baixas e as Formações Pioneiras formadas por 

Manguezais e Restingas. Além destes, considerando um contexto de uso antrópico da 

paisagem, podem ser verificadas áreas agrícolas/silvicultura, pastagens e áreas urbanas. 

Essa configuração de uso e ocupação do solo se perpetua desde uma escala regional 

(AER), até a escala local (AEL), em que as tipologias de vegetação se repetem, porém em 

níveis diferentes de conservação e sucessão ecológica.  

A Tabela 4 e o Mapa 2 apresentam os resultados do mapeamento do uso e ocupação do 

solo da AEL da UTE Barra do Furado. 
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Tabela 4. Classes de Uso e Ocupação do Solo da AER e da AEL, assim como as áreas de APP da AEL, e 
suas respectivas áreas em hectares e percentual. 

Classe de Uso e Ocupação do Solo 
AER AEL APP da AEL 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Áreas Antrópicas Agropastoris 324.493,01 68,10% 15.187,60 40,81% 598,38 51,70% 

Áreas Antrópicas Não Agropastoris 12.297,79 2,58% 213,37 0,57% 4,33 0,37% 

Áreas Não Consolidadas 180,97 0,04% - - - - 

Áreas Naturais Florestadas 47.043,88 9,87% 33,30 0,09% 4,88 0,42% 

Áreas Naturais Não Florestadas 42.049,88 8,82% 2.832,23 7,61% 275,78 23,83% 

Mangue 112,93 0,02% 0,88 0,00% 0,30 0,03% 

Massa d'água 33.192,69 6,97% 18.856,89 50,67% 271,01 23,41% 

Restinga 15.539,74 3,26% 77,47 0,21% 1,97 0,17% 

Silvicultura 1.587,03 0,33% 16,06 0,04% 0,81 0,07% 

Total 476.497,93 100,00% 37.217,81 100,00% 1.157,45 100,00% 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

A avaliação e mapeamento das Áreas de Preservação Permanente evidenciaram uma área 

de 1.157,45 ha, equivalente a 3% da AEL. Não obstante, apenas 0,6% encontram-se 

ocupadas por remanescentes de vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual 

(4,88ha), Restinga (1,97ha) e Mangue (0,3ha). A avaliação do percentual de APPs 

atualmente ocupadas por usos antrópicos (52,1%) permite constatar o alto nível de 

antropização da região onde será instalado o empreendimento.  
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Mapa 2. Uso e Ocupação do Solo da Área de Estudo Local (AEL) da UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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Por outro lado, os níveis de antropização regional e local também se apresentam na ADA, 

cujos remanescentes de vegetação nativa ocupam apenas 1,64% da área. Estes 

remanescentes são compostos principalmente por Florestas Estacionais de Terras Baixas, 

em estágio inicial de sucessão (6,52 ha) registradas em pequenas manchas contíguas à 

ADA, e Restinga (0,67 ha), registrada na faixa litorânea em Barra do Furado, entre a praia 

e o local de instalação da UTE.  

A Tabela 5 e o Mapa 3 apresentam os resultados do mapeamento do uso e ocupação do 

solo da ADA da UTE Barra do Furado. 

Tabela 5. Classes de Uso e Ocupação do Solo da ADA, assim como as áreas de APP da ADA, e suas 

respectivas áreas em hectares e percentual. 

Classe de Uso e Ocupação do Solo 
ADA APP da ADA 

Área (ha) % Área (ha) % 

Áreas Antrópicas Agropastoris 326,09 81,81% 14,56 3,66% 

Áreas Naturais Não Florestadas 0,08 0,02% - - 

Corpo d'água 4,50 1,13% 2,49 0,63 

Edificações 1,36 0,34% 0,05 0,01% 

Espécies Exóticas 1,38 0,35% 0,01 0,00% 

Remanescente de Vegetação Nativa 6,52 1,64% 1,02 0,26% 

Restinga 0,67 0,17% - - 

Silvicultura 0,73 0,18% - - 

Vegetação Campestre/Alagada 53,88 13,52% 15,98 4,06% 

Vias de Acesso 3,38 0,85% 0,25 0,06% 

Total 398,59 100,00% 33,76 8,68% 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 

A ADA do empreendimento não difere das demais Áreas de Estudo, cuja cobertura vegetal 

da classe com maior predominância é composta por espécies exóticas típicas de áreas 

antropizadas, como pastagens, cercas vivas, árvores frutíferas ou madeireiras, dentre 

outras. Nesse sentido, a classe de uso denominada “Áreas Antrópicas Agropastoris” 

atualmente ocupa 82% da área da ADA do empreendimento, sendo que 42% das áreas de 

APP da ADA estão nessa classe de uso e ocupação do solo. 
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Mapa 3. Uso e ocupação do solo da Área Diretamente Afetada (ADA) da UTE Barra do Furado 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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Por fim, apresentamos os resultados da classificação de uso do solo das áreas passíveis de 

supressão determinadas para o empreendimento (Tabela 6). Cabe destacar que o projeto 

executivo do empreendimento ainda se encontra em fase de finalização, portanto, 

podendo sofrer possíveis alterações nas áreas passíveis à supressão. 

Considerando a atual projeção, aproximadamente 1,63% desta área é ocupada por 

remanescentes de vegetação nativa composta por Floresta Estacional Semidecidual em 

estágio inicial de sucessão e, 0,62% por Restinga, ocupada por vegetação herbácea clímax 

(faixa litorânea). Não foram verificadas áreas ocupadas por Manguezal na área passível de 

supressão. 

Ademais, aproximadamente 4% da área passível à supressão são ocupadas por APPs, dos 

quais apenas 0,11 hectares (2,8%) são constituídos por Floresta Estacional Semidecidual, 

que devido à pressão antrópica direta, encontram-se antropizadas e em estágio inicial de 

sucessão natural. 

Tabela 6. Classes de Uso e Ocupação do Solo das atuais Áreas Passíveis de Supressão Vegetal 
(APSV), assim como as áreas de APP, e suas respectivas áreas em hectares e percentual. 

Classe de Uso e Ocupação do Solo 
APSV APP da APSV 

Área (ha) % Área (ha) % 

Áreas Antropicas Agropastoris 91,318 84,88% 2,59 66,09% 

Áreas Naturais Não Florestadas 0,08 0,07% - - 

Corpo d'água 1,49 1,39% 0,36 9,25% 

Edificações 0,50 0,47% 0,01 0,29% 

Espécies exóticas 0,05 0,05% - - 

Remanescente de Vegetação Nativa 1,43 1,33% 0,11 2,78% 

Restinga 0,67 0,62% - - 

Silvicultura 0,11 0,10% - - 

Vegetação Campestre/Alagada 11,13 10,34% 0,82 20,97% 

Vias de Acesso 0,82 0,76% 0,02 0,63% 

Total Geral 107,58 100,00% 3,92 100,00% 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 

6.3.4.1.1 Remanescentes de Vegetação Nativa (Floresta Estacional Semidecidual de 

Terras Baixas) 

A Floresta Estacional Semidecidual é uma fitofisionomia caracterizada por apresentar 

dupla estacionalidade climática, tendo um período tropical com chuvas de verão seguidas 

por estiagens acentuadas e outro subtropical, com seca fisiológica provocada pelo frio do 

inverno, em direção ao sul do Brasil, a partir do estado do Paraná (Veloso et al., 1991). O 

comportamento fenológico de “queda” foliar, no qual a porcentagem de indivíduos 

caducifólios pode variar de 20 a 50% (IBGE, 2012), tem correspondência com a alternância 
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da estacionalidade, ocorrendo em resposta à deficiência hídrica ou à queda de 

temperatura.  

Os remanescentes de vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual de Terras 

Baixa localizados na Área de Estudo Local (AEL) são majoritariamente compostos por 

pequenos fragmentos com sinais evidentes de interferência antrópica. Mesmo em 

tamanho diminuto, os fragmentos de Florestas Estacionais Semideciduais ainda detêm 

certa relevância ambiental, resguardando importantes atributos florísticos e de 

conservação da biodiversidade.  

Essa classe de uso ocupa uma área de 33,30 ha da AEL equivalente a 0,09% desta, o que 

confirma o grande avanço das atividades antrópicas sobre a vegetação florestal nativa. 

Em relação à ADA e às áreas passíveis à supressão essa situação não difere muito, já que 

essa classe ocupa 6,52 ha, equivalente à 1,64% de toda a ADA do empreendimento.  

A Figura 1 apresenta os aspectos predominantes das Florestas Estacionais de Terras 

Baixas encontradas na Área de Estudo Local. 

  

 

 

Figura 1. Aspectos predominantes de fragmentos de Florestas Estacionais de Terra Baixas registradas 
na Área de Estudo Local do empreendimento. |A|: Fragmento em estágio médio de sucessão, |B| e |C|:  
sub-bosque aberto e dossel descontínuo em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual de 
Terras Baixas |D|: Fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de sucessão. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Em termos gerais, considerando os parâmetros elencados na Resolução Conama 06/1994 

e os resultados do levantamento de dados primários, os fragmentos remanescentes de 

Floresta Estacional encontram-se em estágio médio de sucessão natural na AEL.  

Nos fragmentos amostrados na AEL foram identificadas 33 espécies de plantas arbóreo 

arbustivas e 34 espécies de hábitos não arbóreos. Dentre as arbóreas, obtiveram destaque 

em termos de porte, ocupação e distribuição na área de estudo: Trichila hirta (Catiguá), 

Machaerium hirtum (borrachudo), Sideroxylon obtusifolium (quixabeira), Monteverdia 

obtusifolia (lenha-branca) e Schinus terebinthifolious (aroeirinha) 

Por outro lado, nas áreas efetivamente passíveis à supressão vegetal, encontram-se em 

estágio inicial de sucessão, com grande ocorrência de espécies exóticas, refletindo os 

efeitos de borda aos quais estão integrados. Do total de indivíduos registrados nessas 

classes de uso de solo, mais de 60% são pertencentes a espécies exóticas, tais como Acacia 

auriculiformis e Eucalyptus sp., além da espécie naturalizada Syzygium cumini. 

6.3.4.1.2 Restinga 

As restingas são formas de vegetação associadas diretamente às areias litorâneas. É um 

ecossistema bem representado no Estado do Rio de Janeiro, com grande abundância na 

região norte. A vegetação está diretamente associada às praias, cordões arenosos, dunas, 

depressões entre cordões e depressões entre dunas com respectivos brejos, charcos, 

alagados e lagoas. 

A Restinga abrangida na AEL ocupa uma área de 77,47 ha, equivalente à 0,21 % de toda 

essa área. Na ADA, esse uso do solo ocupa 0,67 ha, é composta por espécies 

predominantemente herbáceas ou subarbustivas, que podem atingir cerca de 1 (um) 

metro de altura, com característica de “...vegetação pioneira de sucessão inicial, sem 

estágios sucessionais secundários”.  

Quanto à florística registrada na área de Restinga da ADA do empreendimento, é 

composta por espécies predominantemente herbáceas ou subarbustivas, que podem 

atingir cerca de 1 (um) metro de altura, com característica de vegetação pioneira de 

sucessão inicial, sem estágios sucessionais secundários.  

A florística verificada no local mesclou espécies herbáceas ruderais, com espécies nativas 

comumente encontradas em áreas de Restinga em estágios iniciais. Foram registradas as 

seguintes espécies nessas áreas classificadas como restinga: Ipomea imperati (ipomea-

branca), Ipomoea pes-caprae (ipomea-rocha), Phyllanthus niruri (quebra-pedra), Senecio 

crassiflorus (margarida-das-dunas, Calotropis procera (flor-de-seda), Cereus 

fernambucensis (cacto-da-restinga), Portulaca sp (beldroeaga), Commelina erecta 

(trapoeiraba), Canavalia rosea (Feijao da praia), e Paspalim sp. (Capim nativo).  
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A Figura 2 apresenta os aspectos predominantes da Restinga encontrada na Área de 

Estudo Local. 

  

  
Figura 2. Aspectos predominantes da Restinga registradas na Área de Estudo Local do 
empreendimento. |A|: Fragmento de restinga em estágio de sucessão inicial, |B| Calotropis procera, 
com vários indivíduos espalhados |C|:  Cobertura da área de restinga por Ipomoea imperati e I. pes-
caprae |D|:Registro de cactos Cereus fernambucensis 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.3.4.1.3 Vegetação Campestre/Alagada 

Essas formações são compostas em parte por áreas de pastagem e/ou agricultura que 

sofrem alagamento sazonal, ou então por áreas constantemente alagadas devido a 

influência fluvial da região. A vegetação ocorrente em áreas permanentemente alagadas 

normalmente é composta por plantas macrófitas aquáticas, que possuem grande 

capacidade de adaptação às condições de saturação hídrica do solo. As áreas campestres 

alagadas apresentam características campestres em terrenos com depressão úmida, 

ficando periodicamente alagado. Em relação à proteção e preservação dessas alagadas, o 

código florestal não prevê nenhum regime especial de proteção para as áreas úmido-

alagadas, com exceção das áreas de vereda. 

Grande parte dessas formações alagadiças são dominadas por plantas da espécie Typha 

dominguensis, à qual é uma forte bioindicadora de solo úmido e pantanoso. Outras plantas 

comumente encontradas nesses ambientes foram aquelas pertencentes às espécies 

Meniscium serratum, Thelypteris sp, e Eichhornia crassipes. As áreas de campo alagadas 
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ocupam 53,88 hectares (13,52%) da ADA pelo empreendimento, cuja área passível à 

supressão vegetal foi estimada em 11,13 hectares, equivalente à 10,34% do total. 

A Figura 3 apresenta a Vegetação Campestre identificada na AEL. 

  

  

Figura 3. Vegetação campestre e /ou alagada na AEL. |A| Área alagada com presença de Typha 
dominguensis, |B| Área alagada cercada por plantas das espécies Meniscium serratum e Typha 
dominguensis |C|: Área de área alagada com grande ocupação por Thelypteris sp.|D|:Área dominada por 
plantas das espécies Eichhornia crassipes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.1.4 Áreas Antrópicas Agropastoris 

A classe de uso do solo denominada de Áreas Antrópicas Agropastoris é aquela que abarca 

a maior quantidade de áreas ocupando 40,8% na AEL. Essa classe é composta por áreas 

antropizadas e reconhecidas pela descaracterização das demais tipologias naturais, 

apresentando indivíduos arbóreos e arbustivos bem espaçados, sem definição de estratos 

sucessionais de vegetação, e com presença de gramíneas e herbáceas principalmente 

exóticas.  

Além disso, essas áreas são destinadas ao pastoreio de gado, a plantações de cana-de-

açúcar, de abacaxi e outros cultivares. Essa classe de uso ocupa 326,1 hectares da ADA e 
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91,31 hectares da faixa da área passível à supressão vegetal para instalação do 

empreendimento, equivalente à 85% do total. 

Uma característica marcante dessas áreas é a presença massiva da espécie de origem 

africana Euphorbia tiruricalli (Aveloz). Essa espécie é amplamente utilizada como cerva-

viva nos limites entre as propriedades rurais na região. Por ser uma planta bastante tóxica 

e com características favoráveis à formação de cerva viva, foram plantadas em abundância 

na região formando verdadeiras muralhas entre as propriedades, sendo 

intransponíveis.na maioria dos locais. Em termos gerais essas áreas são utilizadas pelas 

propriedades rurais para fins agropecuários, podendo inclusive sofrer sazonalmente 

processos de alagamento. 

A Figura 4 apresenta as Áreas Antrópicas identificadas na Área de Estudo Local. 

  

  
Figura 4. Áreas antrópicas. |A|, |B| e |C| Áreas de pastagens |D|: Pastagem com cerva viva de Aveloz 

(Euphorbia tirucalli) 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.1.5 Corpo d'água 

Essa classe de uso do solo ocupa 4,50 ha (1,13%) da ADA e 1,49 ha da área passível à 

supressão vegetal. Caracteriza-se pela presença dos cursos d’água tanto naturais quanto 

escavados para facilitar a drenagem das propriedades da região. A maior parte desses 

canais é escavada e são drenados para o canal de drenagem que liga a Lagoa Feia ao mar. 

A Figura 5 apresenta alguns exemplos de corpos d’ága encontrados na AEL. 

  
Figura 5. Corpos d’água na Área de Estudo Local 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.1.6 Silvicultura 

A área caracterizada como silvicultura, apresenta plantios florestais principalmente da 

espécie Eucalyptus sp., tendo algumas áreas com a presença de plantios de Syzygium 

cumini e Acacia auriculiformes. Corresponde aos fragmentos dentro do traçado de 

implantação do empreendimento, ocupando uma área total de 0,73 ha da ADA e 0,11 ha 

da área passível à supressão. Essas áreas são formadas apenas pelas monoculturas das 

referidas espécies, na qual apresenta uma baixíssima relevância ecológica e florística, por 

descaracterizar a vegetação original do local. 

A Figura 6 apresenta alguns exemplos de áreas com silviculturas observadas. 

  
Figura 6. Áreas com silvicultura. |A| Área com plantios de Syzygium cumini, |B| Área com 

monodominância de Acacia auriculiformis 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.1.7 Espécies Exóticas 

Essas áreas (0,05 ha) são formadas principalmente pela dominância da espécie Euphorbia 

tirucalli (Aveloz), que são introduzidas pelos próprios moradores/proprietários das 

fazendas da região, para servir de cerca viva e dividir as propriedades. Dentre essas cercas 

vivas, é comum a ocorrência de indivíduos de algumas espécies nativas. Por serem áreas 

basicamente ocupadas pela monodominância de Aveloz, apresenta uma baixíssima 

relevância ecológica e florística. A Figura 7 apresenta algumas áreas com presença de 

espécies exóticas. 

  
Figura 7. Áreas com espécies exóticas. |A| e |B| Área com plantios de cercas-viva composta por 

Aveloz (Euphorbia tirucalli) 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.1.8 Áreas Naturais Não Florestadas 

Essa classe de uso do solo ocupa 0,08 ha de toda a área interceptada pelo projeto (apenas 

na área onde passarão os dutos para o mar) e é caracterizada pela presença de bancos de 

areia da praia, não apresentando nenhuma vegetação devido o contato diretamente com 

a água do mar. A Figura 8 apresenta alguns exemplos dessas áreas. 

  
Figura 8. Áreas naturais não florestadas 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.1.9 Demais Áreas Antropizadas 

Essa classe de uso do solo é a junção das áreas de Edificações e Vias de Acesso, 

caracterizadas por áreas completamente antropizadas e reconhecida pela 

descaracterização das demais tipologias naturais. Essas áreas são ocupadas por 

residências isoladas ou por benfeitorias rurais e por áreas de distritos residenciais (0,50 

ha) e pelas estradas pavimentadas e não pavimentadas (0,82 ha). 

A Figura 9 apresenta alguns exemplos dessas demais áreas antropizadas. 

  
Figura 9. Demais áreas antropizadas. |A| Estradas rurais e |B| benfeitorias rurais 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.2 Reserva Legal 

As áreas de Reserva Legal foram identificadas por meio da base de dados 

georreferenciadas do CAR (Cadastro Ambiental Rural, 2021). Segundo essa base, foram 

encontrados 20 registros de reservas legais que perfazem uma área de 230 ha, deste total 

cerca de 30 ha estão contidos na ADA do empreendimento (Tabela 7). De acordo com o 

status de aprovação junto ao CAR, são classificadas como “Reserva Legal Proposta” e 

“Reserva Legal Averbada”.  
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Tabela 7. Reservas Legais 

 IDF Status 
Área Total 

RL (ha) 
Área AEL (ha) 

Área ADA 

(ha) 
Área APSV (ha) 

1 12491 Reserva Legal Proposta  4,698   4,688   0,084   0,084  

2 365863 Reserva Legal Proposta  125,762   125,481   10,664   2,937  

3 369678 Reserva Legal Proposta  0,632   0,419   0,015   -  

4 493106 Reserva Legal Proposta  0,315   0,314   0,052   -  

5 2366223 Reserva Legal Proposta  4,528   4,516   1,124   0,497  

6 2409561 Reserva Legal Proposta  2,159   2,153   1,128   0,211  

7 2409635 Reserva Legal Proposta  6,401   6,384   0,588   0,045  

8 2883759 Reserva Legal Proposta  9,371   9,348   1,447   0,215  

9 3784548 Reserva Legal Proposta  2,098   2,094   0,146   0,000  

10 4070738 Reserva Legal Proposta  0,692   0,691   0,247   0,018  

11 4376319 Reserva Legal Proposta  3,885   3,874   0,021   -  

12 4743627 Reserva Legal Proposta  0,055   0,055   0,055   0,002  

13 5439230 Reserva Legal Proposta  0,100   0,100   0,015   0,015  

14 5994991 Reserva Legal Proposta  21,077   21,022   1,032   0,297  

15 6833767 Reserva Legal Averbada  4,218   4,207   4,207   0,071  

16 6833784 Reserva Legal Averbada  4,251   4,239   4,239   -  

17 6833870 Reserva Legal Averbada  6,057   6,041   4,941   0,327  

18 7548271 Reserva Legal Proposta  29,100   29,022   0,021   -  

19 7599351 Reserva Legal Proposta  3,348   3,340   0,384   0,139  

20 8791972 Reserva Legal Proposta  1,325   1,322   0,477   0,034  

  Total 230,072 229,309 30,886 4,894 

Legenda: AEL = Área de Estudo Local; ADA = Área Diretamente Afetada; APSV = Área Passível de Supressão Vegetal 

 

Dentre as Reservas Legais verificadas no CAR e listadas acima, destacam-se as seguintes 

por já serem de propriedade do empreendedor estando devidamente averbadas: 

a) Matrícula 8.652 - Registro no CAR RJ-3301009- 

E09A.16B5.7ED2.4E7A.AF13.86CF.3369.B77E 

b) Matrícula 8.653 - RJ-3301009-4118.95A2.9704.4859.B23F.9817.6775.2752 

c) Matrícula 8.722 - RJ-3301009-BE23.3B10.DE86.45DC.A2EF.F448.4D22.CD5A 

Além disso, cabe informar que está sendo executado um Projeto de Restauração Florestal 

(PRF) em uma área de 14,49 ha na área das RLs de propriedade do empreendedor, à qual 

foi autorizada a partir da Autorização Ambiental INEA nº IN04678, emitida em 21 de 

setembro de 2018. Tais Reservas Legais estão presentes no terreno onde pretende-se 
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instalar o empreendimento. Ressalta-se que a área de Reserva Legal que será alvo de 

intervenção será realocada durante a fase de projeto executivo. 

6.3.4.3 Estágios Sucessionais 

Conforme já descrito, para definição dos estágios sucessionais da vegetação nas Áreas 

Estudadas, foram verificados os parâmetros apresentados pelas Resoluções Conama nº 

06/1994 (Florestas Estacionais Semideciduais) e CONAMA nº 417/2009 (Restinga).  

Os fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual situados na AEL, em termos gerais 

apresentaram a vegetação em estágio médio de sucessão natural. Os fragmentos 

amostrados e vistoriados em campo apresentaram em sua maioria cobertura de dossel 

fechada, com início de diferenciação em estratos e sobosque presente. Nesses locais 

verificou-se quantidade expressiva de serrapilheira e presença considerável de plântulas.  

O DAP médio obtido nas parcelas amostradas foi de 11,11 no Estrato 01 e 12,24 cm no 

Estrato 02, sendo as respectivas alturas médias iguais à 5,08 m e 5,97 m. A análise das 

médias das alturas e dos DAPs, correlacionando com a Resolução supracitada, corrobora 

a hipótese de a comunidade em tela apresentar o estágio médio de sucessão secundária, 

uma vez que estes parâmetros se situam no intervalo de 10 a 20 cm para o DAP e 5 a 12 m 

para a altura. 

Em relação à área basal os resultados do processamento dos dados primários apontaram 

valores de 16,85 m².ha-1 (Estrato 01) e 28,4 m².ha-1 (Estrato 02). Segundo a Resolução 

CONAMA nº 06/1994, este valor expressa uma floresta secundária em estágio médio 

(Estrato 01) e no limítrofe entre o estágio médio e avançado (Estrato 02).  

Por outro lado, os fragmentos registrados na área passível à supressão, foram 

classificados como em estágio inicial de sucessão natural, principalmente devido à 

ocupação e porte dos indivíduos pertencentes às espécies exóticas, tais como Eucalyptus 

sp. e Acacia auriculiformis. Nestas áreas a área basal calculada em 2,82 m².ha-1, sendo que 

as espécies nativas abarcam apenas 23,8% deste total (0,67 m².ha-1), valor indicativo de 

estágio inicial conforme o CONAMA 06/1994. Portanto, constata-se que a estrutura da 

vegetação registradas nestas áreas estão estruturadas principalmente pelas espécies 

exóticas.  

Quanto ao estágio sucessional da área de Restinga da ADA do empreendimento, a 

vegetação verificada é composta por espécies predominantemente herbáceas ou 

subarbustivas, atingindo até cerca de 1 (um) metro de altura, ocorrendo apenas na parte 

litorânea do empreendimento, contendo vegetação pioneira de sucessão primária (clímax 

edáfico), não tendo sido verificado estágios sucessionais secundários. As plantas 

verificadas no local são predominantemente herbáceas providas de estolões ou de 
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rizomas, formando touceiras, em alguns locais com distribuição esparsa e em outros 

recobrindo totalmente a areia, ainda com a presença de arbustos.  

A florística verificada no local, apesar de conter espécies herbáceas ruderais, apresentou 

espécies nativas comumente encontradas em áreas de Restinga em estágios clímax, a 

exemplo de Ipomea imperati (ipomea-branca), Ipomoea pes-caprae (ipomea-rocha), Cereus 

fernambucensis (cacto-da-restinga) e Canavalia rosea (Feijão-da-praia). 

6.3.4.4 Composição Florística 

No presente estudo, considerando toda a florística registrada tanto na amostragem na 

AEL quanto no Censo realizado na área passível à supressão, foram registradas 146 

espécies, distribuídas em 143 gêneros e 57 famílias botânicas (Tabela 8). Deste total de 

espécies registradas, 83% são nativas do bioma Mata Atlântica (118 sp.).  

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies na composição florística geral 

foram Fabaceae (22 espécies), Myrtaceae (10), Euphorbiaceae (7), Anacardiaceae (6), 

Moraceae (6), Bignoniaceae (5), Boraginaceae (5), Malvaceae (4), Meliaceae (4) e 

Rubiaceae (4). Estas 10 famílias abarcam aproximadamente 47% de todas as espécies 

registradas no levantamento florístico na AEL do empreendimento, conforme a Figura 10. 

  

Figura 10. Distribuição do número de espécies identificadas nas 10 famílias mais representativas nas 
áreas estudadas no empreendimento 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Considerando o levantamento arbóreo realizado por meio de amostragem nos 

remanescentes de vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual presentes na 

AEL, foram registradas 35 espécies, pertencentes a 33 gêneros e 23 famílias. Em relação 

às espécies não arbóreas, o levantamento florístico realizado nessas mesmas áreas 
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registrou um total de 34 espécies distribuídas em 21 famílias. No total, foram registradas 

67 espécies distribuídas em 33 famílias na área alvo da amostragem. 

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies na composição florística dos 

fragmentos amostrados na AEL foram Fabaceae (6 sp.), Boraginaceae (4), Euphorbiaceae 

(4), Solanaceae (4), Bromeliaceae (3), Cactaceae (3), Moraceae (3), Myrtaceae (3), 

Phytoloccaceae (3), Rubiaceae (3).e Sapindaceae (3), conforme a Figura 11. 

 

Figura 11. Distribuição do número de espécies identificadas nas 10 famílias mais representativas nas 
áreas amostradas no empreendimento. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Por sua vez, o censo realizado nas áreas passíveis de supressão vegetal para o 

empreendimento, registrou 80 espécies arbóreas, pertencentes a 71 gêneros e 34 

famílias. Em relação às espécies não arbóreas, o levantamento florístico realizado ao 

longo do caminhamento nas áreas alvo do censo, registrou um total de 26 espécies 

distribuídas em 20 famílias. No total, foram registradas 105 espécies distribuídas em 48 

famílias, sendo 68 nativas da Mata Atlântica. 

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies na composição florística dos 

fragmentos amostrados na AEL foram Fabaceae (16 sp.), Myrtaceae (8 sp.), Anacardiaceae 

(6 sp.), Euphorbiaceae (6 sp.), Arecaceae (4 sp.), Malvaceae (4 sp.), Moraceae (4 sp.), 

Bignoneaceae (3 sp.), Boraginaceae (3 sp.) e Cactaceae (3 sp.). Estas 10 famílias abarcam 

aproximadamente 37% de todas as espécies registradas no levantamento florístico na 

Faixa de Servidão do empreendimento, conforme Figura 12 seguinte. 
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Figura 12. Distribuição do número de espécies identificadas nas 10 famílias mais representativas nas 
áreas alvo de censo no empreendimento 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

A seguir será apresentada na Tabela 8 a listagem florística das espécies identificadas nas 

áreas amostradas ao longo da área do empreendimento. 
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Tabela 8. Listagem florística das espécies identificadas nas áreas amostradas no empreendimento. 

       Fenologia Distribuição Registros 

Família Nome da Científico Nome popular Origem GE 
Forma de 

Vida 
Utilidade Flor Frut 

Endemi
smo 

Domínio Habitat 1 2 

Acanthaceae Mendoncia velloziana Mart. Mendoncia Nativa Si Liana/vol/trep - 
Nov-
Mar 

Fev-
Mai 

 MA Fed, FO  x 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. Cajueiro Nativa Pi Arv 
Api, Ali, Orn,Mad,  

Med, Res 
Jun-
Nov 

Set-
Jan 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

CA, CE, Re, SA x  

 Lithraea molleoides (Vell.) 
Engl. 

Aroeira-brava Nativa Pi Arb / Arv Fau, Mad, Orn 
Jul-
Set 

Out-
Jan 

 CE/MA/PA Aa x  

 Mangifera indica L. Mangueira 
Cultivad

a 
Pi Arv Ali, Orn 

Dez-
Jan 

Set-
Dez 

 AA - x x 

 Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira-Pimenteira Nativa Si Arb / Arv Api, Fau, Orn 
Set-
Nov 

Dez-
Fev 

 CA/CE/MA/PA Aa, Cl, Ce, FC, Fes, FO, Fom, MA, Re x x 

 Spondias mombin L. Caja da mata Nativa Si Arv Ali, Orn 
Set-
Nov 

Fev-
Abr 

 AM/CE/MA Aa, FC, Fi , FT, Fv, Fes x  

 Spondias purpurea L. Siriguela 
Cultivad

a 
- Arb / Arv Ali, Orn 

Set-
Nov 

Dez-
Jan 

 AA - x  

Annonaceae Annona muricata L. Graviola 
Cultivad

a 
Pi Arb Ali, Med 

Mar-
Abr 

Jan-
Mar 

 AA Aa x  

Apocynaceae 
Calotropis procera (Aiton) 

W.T. Aiton 
algodão-de-seda 

Naturali
zada 

Pi - Tox 
Ano 

Todo 
Ano 

Todo 
 AM/CA/CE/MA Aa, CA, CE, Re  

 Forsteronia leptocarpa (Hook. 
& Arn.) A.DC. 

Peroba Nativa - Liana/vol/trep - Nov - Brasil CA/MA/PA -  x 

 Tabernaemontana laeta Mart. Leiteira Nativa Pi Arv Orn - 
Mar-
Jun 

Brasil CE/MA - x x 

Arecaceae Cocos nucifera L. Coco da Bahia 
Naturali

zada 
Pi Palmeira Ali, Orn 

Jan-
Abr 

Jul-
Fev 

 MA Re x  

 Dypsis lutescens (H.Wendl.) 
Beentje & J.Dransf. 

Areca-bambu 
Cultivad

a 
Pi Palmeira Orn 

Out-
Mar 

Dez-
Mar 

 AA - x  

 Roystonea oleracea (Jacq.) 
O.F.Cook 

Palmeira-imperial 
Cultivad

a 
Pi Palmeira Orn 

Set-
Dez 

Dez-
Mar 

 AA - x  

 Bactris sp. Palmeira Nativa - - - - -  - - x  

Asteraceae Senecio crassiflorus (Poir.) DC. (vazio) Exótica - Suc Orn - -  MA/PA Cl, Re x  

Bignoniaceae 
Dolichandra unguis-cati (L.) 

L.G.Lohmann 
Unha-de-Gato Nativa - Liana/vol/trep Orn Out 

Ano 
Todo 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, Car, FC, Fi, FT, Fv, Fed, Fes, FO, Fom x 

 Handroanthus ochraceus 
(Cham.) Mattos 

Ipê amarelo do 
cerrado 

Nativa Si Arv Mad, Orn, Rec Jul 
Ago-
Set 

 AM/CA/CE/MA Cr, Car, CE, Va x  

 Handroanthus serratifolius 
(Vahl) S.Grose 

Pau d'arco Nativa Si Arv Mad, Orn, Rec 
Ago-
Nov 

Out-
Dez 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

FT, Fep, FO, Fom x  

 Sparattosperma leucanthum 
(Vell.) K.Schum. 

Cinco-chagas Nativa Si Arv Orn 
Fev-
Mar 

Ago-
Set 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

FC, Fed, Fes, FO, Fom x 

 Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth 

Ipê de jardim 
Naturali

zada 
- Arb Orn 

Ano 
Todo 

Ano 
Todo 

 AA Aa, Car, CE x  

Boraginaceae Cordia superba Cham. Babosa branca Nativa Si Arb / Arv Fau, Orn 
Out-
Fev 

Set-
Nov 

Brasil CA/CE/MA CE, CA, FO x  

 Cordia taguahyensis Vell. louro-da-praia Nativa St Arb / Arv Ali, Orn, Rec - 
Dez-
Mai 

 CA/CE/MA FO  x 

 Heliotropium indicum L. Gervão-Branco Nativa Pi Erva/Sub Med Jul -  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, Ca, Caa, Cv, CE, Fv, Fed, Fep, Fes, FO, Fom, SA x x 

 Myriopus membranaceus (A. 
DC.) J.I.M. Melo, comb. nov. 

Mãe-da-Lua Nativa - 
Arb/Liana/vol/

trep|Sub 
- - -  - -  x 

 Varronia curassavica Jacq. Erva-Baleeira Nativa Pi Arb Med 
Dez-
Mar 

Abr-
Dez 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, CE, Fes FO re x x 

Bromeliaceae Tillandsia recurvata (L.) L. Cravo-do-Mato Nativa - Erva 
Orn 

 

 

Ano 
Todo 

Ano 
Todo 

 CA/CE/MA/PA Aa, CA, Cr, CE, FC, Fed, Fes, Va x 
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Tabela 8. Listagem florística das espécies identificadas nas áreas amostradas no empreendimento. 

       Fenologia Distribuição Registros 

Família Nome da Científico Nome popular Origem GE 
Forma de 

Vida 
Utilidade Flor Frut 

Endemi
smo 

Domínio Habitat 1 2 

 Tillandsia stricta Sol. 

Cravo-do-Mato 
 

 

Nativa - Erva Orn 
Ano 

Todo 
Ano 

Todo 
 CA/CE/MA/PA Aa, Cr, CE, FC, Fed, Fes, FO, Fom, MA, Re, Va x x 

 Tillandsia usneoides (L.) L. Barba-de-Pau Nativa - Erva Orn 
Out-
Nov 

Dez-
Mar 

 AM/CA/CE/MA
/PA 

Aa, CA, Caa, CE, FC, Fed, Fes, FO, Fom, MA, Re, Va x x 

Cactaceae Cereus fernambucensis Lem. cacto-da-caatinga Nativa Pi Arb/Sub/Suc Fau, Orn - 
Fev-
Abr 

 CA/MA Re, Va x x 

 Rhipsalis lindbergiana 
K.Schum. 

Cacto-Macarrão Nativa Si Sub/Suc Orn 
Set-
Dez 

Dez-
Fev 

Brasil CA/MA FC, Fes, FO, Re x x 

 Selenicereus setaceus (Salm-
Dyck) Berg 

Pitaya-Tiu Nativa Pi Liana/vol/trep Orn Nov Jan  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

- x x 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva Nativa Pi Arb / Arv Orn, Med 
Out-
Jan 

Mar-
Mai 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

FC, Fes, FO x x 

Capparaceae Crateva tapia L. Tapiá Nativa Pi Arv Ali, Fau 
Nov-
Dez 

Jan-
Fev 

 AM/CA/CE/MA CA, Car, FC, MA x  

 Cynophalla flexuosa (L.) 
J.Presl 

feijão-de-boi Nativa Si Arb Med, Orn 
Jun-
Dez 

Jan-
Jul 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

CA, Car, Fed, Fes, Re x x 

Celastraceae 
Monteverdia obtusifolia 

(Mart.) Biral 
Lenha-branca Nativa St Arb / Arv Med, Orn - - Brasil AM/MA Fes, FO, MA, Re x x 

Chrysobalanacea
e 

Moquilea tomentosa Benth. Oiti Nativa Pi Arv Fau, Orn 
Jun-
Set 

Dez-
Mar 

Brasil MA FO x  

Combretaceae 
Combretum fruticosum 

(Loefl.) Stuntz 
Mafumbo Nativa Pi 

Arb/Liana/vol
ú/trep 

Ali, Orn 
Mai-
Ago 

Set-
Jan 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, CE, FC, Fi, Fv, Fe, FO, Fom x 

 Terminalia catappa L. Sete copas 
Naturali

zada 
Pi Arv Orn 

Out-
Jan 

Nov-
Jan 

 AA Aa x  

Commelinaceae Commelina erecta L. trapoeiraba Nativa - - Med 
Set-
Mar 

-  AM/CE/CA/MA
/PA 

Aa, CA, CL, Cr, CE, Fe, FO, Re, Vegetação aquática, Va x  

Convolvulaceae Ipomea imperati Griseb ipomea-branca Nativa - Liana/vol/trep - 
Jan-
Fev 

Mar-
Abr 

 - FO, Re x  

 Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. (vazio) Nativa - Liana/vol/trep - 
Jan-
Fev 

Mar-
Abr 

 - Re x  

Cyperaceae Cyperus L. - - - - - - -  - -  x 

 Eleocharis geniculata (L.) 
Roem. & Schult. 

Junco Nativa Pi Erva - 
Ano 

Todo 
Ano 

Todo 
 AM/CA/CE/MA

/PA/PN 
Aa, Re, CL, Cr, Fv, Vegetação aquática x 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. Cipó-Caboclo Nativa Si 
Liana/vol/trep

/Sub 
Fau, Med 

Abr-
Jul 

Abr-
Jul 

 AM/MA Ca, Fi, FT, Fv, FO, Re x x 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum passerinum 

Mart. 
Muxiba Nativa NC Arb / Arv Med 

Ano 
Todo 

Ano 
Todo 

Brasil MA Fes, MA, Re, Va x 

 Erythroxylum subrotundum 
A.St.-Hil. 

- Nativa Pi Arb / Arv Med 
Jan-
Jun 

Mar-
Jun 

Brasil CA/CE/MA CA, Cr, CE, FC, Fed, Fes, Re, Va x x 

Euphorbiaceae 
Actinostemon verticillatus 

(Klotzsch) Baill. 
Marfim Nativa St Arb - - - Brasil MA FO x  

 Croton triqueter Lam. Sangue-de-Adave Nativa Si Arb/Sub Med 
Mai-
Nov 

Mai-
Jun 

 CA/CE/MA/PA Aa, CA, Car, CE, FC, Fe, FO, Fom, Va x x 

 Euphorbia tirucalli L. Aveloz 
Cultivad

a 
- - Orn, Tox 

Nov-
Jan 

Nov-
Jan 

 - - x x 

 Joannesia princeps Vell. Indaguaçú Nativa Pi Arv Mad, Med, Res 
Jun-
Dez 

Jan-
Jun 

Brasil CA/CE/MA CA, FC, Fed, Fes, FO, Re x  

 NI Euphorbiaceae NI Euphorbiaceae - - - - - -  - - x  

 Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

Leiteiro Nativa Pi Arb / Arv Tox 
Nov-
Dez 

Jan-
Mar 

 AM/CA/CE/MA CA, CE, FC, FT, FO x x 

 Tragia volubilis L. Embiratanha Nativa St 
Liana/vol/trep

/Sub 
- 

Ano 
Todo 

Nov-
Mar 

 AM/CA/CE/MA Aa, CA, CE, FT, Fep, FO x 
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Tabela 8. Listagem florística das espécies identificadas nas áreas amostradas no empreendimento. 

       Fenologia Distribuição Registros 

Família Nome da Científico Nome popular Origem GE 
Forma de 

Vida 
Utilidade Flor Frut 

Endemi
smo 

Domínio Habitat 1 2 

Fabaceae 
Acacia auriculiformis A.Cunn. 

ex Benth. 
Acácia Exótica Pi Arv Orn, Rec 

Abr-
Mai 

Set-
Out 

 AA Aa x  

 Adenanthera pavonina L. Mangelim 
Cultivad

a 
Pi Arv Mad, Orn, Rec 

Mar-
Abr 

Jun-
Ago 

 AA Aa x  

 Albizia lebbeck (L.) Benth. Albízia Exótica Pi Arv Orn, Med 
Mar-
Abr 

Out-
Mar 

 AA Aa x  

 Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan 

Angico branco Nativa Si Arv Api, Orn, Mad 
Nov-
Dez 

Jan-
Mar 

 CA/CE/MA CA, CE, Fe, FO x  

 Andira fraxinifolia Benth. Pau-angelim Nativa Si Arv Api, Med, Orn, Rec 
Jun-
Ago 

Jan-
Jul 

 CA/CE/MA Aa, FC, Fe, FO, Re x  

 Andira legalis (Vell.) Toledo angelim Nativa St Arv Api, Rec 
Out-
Nov 

Abr-
Mai 

 MA MA  x 

 Canavalia rosea Feijao da praia Nativa - Liana/vol/trep - - -  - - x  

 Cenostigma pluviosum (DC.) 
Gagnon & G.P.Lewis 

Sibipiruna Nativa Pi Arb / Arv - 
Ago-
Out 

Abr-
Jun 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

CA, Car, CE, FC, Fe, FO, Re, Vas x  

 Chloroleucon tortum (Mart.) 
Pittier 

tartaré Nativa Pi Arv Orn, Mad, Rec 
Out-
Nov 

Ago-
Set 

 CE/MA CE, Fe, FO  x 

 Delonix regia (Bojer ex Hook.) 
Raf. 

Flamboyant 
Cultivad

a 
Pi Arv Orn 

Set-
Dez 

Jan-
Mar 

 AA Aa x  

 Erythrina mulungu Mart. Mulungu Nativa Pi Arv Orn, Rec 
Ago-
Set 

Out-
Nov 

 CE CE x  

 Inga edulis Mart. Ingá de metro Nativa Pi Arv Ali, Fau, Orn, Rec 
Dez-
Jan 

Mai-
Jul 

 AM/CA/CE/MA Aa, FC, Fv, Fes, FO, Re x  

 Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-feijão Nativa Si Arv Ali, Fau, Orn, Rec 
Ago-
Dez 

Nov-
Mar 

 AM/CA/CE/MA Cr, Fes, FO, Re x  

 Inga marginata Willd. ingá-feijão Nativa Si Arv 
Api, Ali, Fau, Orn, 

Rec 
Out-
Fev 

Dez-
Abr 

 AM/CE/MA/PA Aa, Cl, FC, FT ,Fv, Fes, FO x 

 Inga vera Willd. ingá-quatro-quina Nativa Pi Arv Ali, Fau, Orn, Rec 
Ago-
Set 

Jan-
Mar 

 AM/MA/PA Aa, Cl, Cr, CE, FC, Fi, FT, Fv, Fes x 

 Leucaena leucocephala Benth. Leucena 
Naturali

zada 
Pi Arv - 

Set-
Dez 

Set-
Dez 

 AM/CA/CE/MA Aa x  

 Machaerium hirtum (Vell.) 
Stellfeld 

Borrachudo Nativa Si Arv Orn, Rec 
Mar-
Abr 

Set-
Out 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, CE, FC, FT, Fes, FO, Va x 

 Machaerium nictitans (Vell.) 
Benth. 

Bico-de-pato Nativa Pi Arv Mad, Orn 
Jan-
Abr 

Mar-
Dez 

 CE/MA - x  

 Machaerium sp.1 jacarandá NA - Arv - - -  - -  x 

 Mimosa bimucronata (DC.) 
Kuntze 

Maricá Nativa Pi Arb / Arv Api, Med 
Dez-
Mar 

Abr-
Jun 

 CA/CE/MA/PA Aa, Cv, CE, Fc, Fes, FO Re x  

 Mimosa pudica L. dormiedeira Nativa Si - Orn 
Jan-
Abr 

Jan-
Mai 

 AM/CA/CE/MA Aa, CA, CE, FC, Fed, Fes, FO, Fom, Re, SA x  

 Tamarindus indica L. Tamarindeiro 
Cultivad

a 
- Arv Ali, Orn - 

Out-
Nov 

 AA - x  

Gramineae Paspalim sp. Capim nativo Nativa - - - - -  - - x  

Lamiaceae 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

Moldenke 
Tamanqueira Nativa Pi Arv Api, orn, Med, Rec 

Out-
Jan 

Fev-
Abr 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, Cr, CE, FC, FT, Fe, FO, Fom, Re, SA x  

Lauraceae Persea americana Mill. Abacateiro 
Naturali

zada 
Pi Arv Ali Abr 

Fev-
Mai 

 AA - x  

Lecythidaceae Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia Nativa St Arv Mad, Rec 
Set-
Out 

Ago-
Set 

Brasil AM/MA Aa, FO x  

Lygodiaceae Lygodium volubile Sw. (vazio) Nativa - 
Erva/Liana/vol

/trep 
Orn - -  - -  x 
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Tabela 8. Listagem florística das espécies identificadas nas áreas amostradas no empreendimento. 

       Fenologia Distribuição Registros 

Família Nome da Científico Nome popular Origem GE 
Forma de 

Vida 
Utilidade Flor Frut 

Endemi
smo 

Domínio Habitat 1 2 

Lythraceae 
Lafoensia vandelliana Cham. 

& Schltdl. 
Pacari Nativa St Arv Mad, Med, Orn 

Out-
Mar 

Abr-
Set 

 AM/MA - x x 

Malpighiaceae 
Byrsonima crassifolia (L.) 

Kunth 
Murici Nativa Pi Arv Ali, Orn 

Set-
Dez 

Dez-
Mar 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Ca,CE , FC, FO, Re,  SA x  

 Malpighia emarginata DC. Acerola 
Cultivad

a 
Si Arv Ali, Orn 

Ago-
Set 

Nov-
Dez 

 AA - x  

Malvaceae 
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) 

Ravenna 
Barriguda Nativa Si Arv Api, Med, Orn 

Nov-
Dez 

Jun-
Ago 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, Fe, FO x  

 Hibiscus tiliaceus L. (vazio) - Si - Orn, Med 
Ago-
Jan 

Ano 
Todo 

 - - x  

 Pachira aquatica Aubl. Munguba Nativa Si Arv Mad, Med 
Set-
Nov 

Abr-
Jun 

 AM - x  

 Sida cordifolia L. malva-branca Nativa - - - Mai -  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, Va x  

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer carrapeta Nativa Pi Arv Orn, Rec 
Dez-
Jan 

Nov-
Dez 

 AM/CA/CE/MA Aa, CE, FC, Fv, FO x 

 Melia azedarach L. Para-raio 
Naturali

zada 
Si Arv Api, Orn 

Set-
Nov 

Jan-
Mar 

 AM/CA/CE/MA CA, CE, Fes, FO x  

 Trichilia catigua A.Juss. Catuaba Nativa Si Arb / Arv Rec 
Jul-
Out 

Jan-
Mar 

 AM/CA/CE/MA FC, FT, Fes, Re x  

 Trichilia hirta L. Catiguá Nativa Si Arb / Arv Fau, Orn 
Out- 
Nov 

Jun-
Jul 

 AM/CA/CE/MA Aa, CA, CE, FC, Fed, Fes, FO x 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 
Cultivad

a 
Pi Arv Ali 

Jan-
Mar 

Jan-
Jun 

 AM/CA/MA Aa, Fe, FO, Fom, SA x  

 Ficus gomelleira Kunth Gameleira-Branca Nativa Si Arv Orn, Rec 
Nov-
Dez 

Fev-
Mar 

 AM/CA/CE/MA Aa, Ca, CE, FT, Fes, FO x x 

 Ficus sp. Ficus - - - - - -  - - x  

 Maclura tinctoria (L.) D.Don 
ex Steud. 

tajuba Nativa Si Arb / Arv Ali, Fau, Rec 
Jan-
Mar 

Dez-
Jan 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

CA, CE, Fed, Fep, Fes, FO, Fom, Re x 

 Morus alba L. Amora 
Cultivad

a 
- Arb / Arv Ali, Orn 

Jun-
Dez 

Set-
Nov 

 AA - x  

 Sorocea hilarii Gaudich. Sorocea Nativa Si Arb / Arv - - -  CE/MA FO, Re  x 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 
Cultivad

a 
- Arv - - -  AA - x  

 Eugenia florida DC. guamirim-branco Nativa Si Arb / Arv Ali, Fau, Rec 
Nov-
Dez 

Out-
Nov 

 AM/CA/CE/MA CA, CE, FT, Fv, Fes, FO x 

 Eugenia sp. - - - - - - -  - - x  

 Myrcia sp. - - - - - - -  - - x  

 Neomitranthes obscura (DC.) 
N.Silveira 

Araçá-Preto Nativa Si Arv Ali, Fau, Orn, Rec - 
Jun-
Ago 

Brasil MA FO, Re  x 

 Plinia peruviana (Poir.) 
Govaerts(Mart.) Kausel 

Jaboticaba Nativa Pi Arv Ali, Fau, Orn 
Set-
Out 

Out-
Nov 

 MA FO, Fom x  

 Psidium cattleyanum Sabine Araçá-rosa Nativa Si Arb / Arv Ali, Fau, Orn 
Fev-
Mar 

Abr-
Mai 

Brasil CA/CE/MA CE, FO, Fom, Re x  

 Psidium guajava L. Goiaba 
Naturali

zada 
Pi Arv Ali, Orn 

Set-
Nov 

Dez-
Mar 

 AM/CA/CE/MA
/PA 

- x  

 Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 
Naturali

zada 
- Arv Ali, Orn - 

Jan-
Mai 

 AM/CE/MA/PA Aa x x 

 Syzygium malaccense (L.) 
Merr. & L.M.Perry 

Jambo-vermelho 
Cultivad

a 
- Arv Ali, Orn 

Ago-
Fev 

Jan-
Mai 

 AA - x  

Passifloraceae Passiflora L. Maracujá - - - - - -  - 
Aa, CA, Ca, Caa, Cv, Cl, Cr, Car, CE, FC, Fi, FT, Fv, Fed, Fes, Fep, FO 

,Fom, Re, SA, Va 
x 
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Tabela 8. Listagem florística das espécies identificadas nas áreas amostradas no empreendimento. 

       Fenologia Distribuição Registros 

Família Nome da Científico Nome popular Origem GE 
Forma de 

Vida 
Utilidade Flor Frut 

Endemi
smo 

Domínio Habitat 1 2 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. Cinta larga Nativa Si Arb / Arv Fau 
Jun-
Jul 

Set-
Out 

 AM/CA/CE/MA Aa, CA, Ca, CE, FT, Fed, Re, SA x  

Phytolaccaceae 
Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms 
Pau d'alho Nativa Pi Arv Orn, Rec 

Mar-
Mai 

Ago-
Set 

Brasil AM/CA/CE/MA CA, CE, Fi, FT x  

 Petiveria alliacea L. Pipi 
Naturali

zada 
- Sub Orn 

Set-
Nov 

Abr  AM/CA/MA/PA CA, Cl, Cr  x 

 Seguieria aculeata Jacq. Espinheiro Nativa Pi Arv - 
Dez-
Mar 

Mar-
Jun 

 AM/CA/MA/PA CA, FO  x 

Pinaceae Pinus sp. Pinheiro Exótica - - - - -  - - x  

Piperaceae Piper tuberculatum Jacq. Aperta-Ruão Nativa Pi Arb Tox Jul -  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, CE, FC, FT, FO, Re x x 

Poaceae Olyra glaberrima Raddi - Nativa Pi Erva Orn - -  CE/MA FC, Fes, FO, Re x 

Pontederiacea 
Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms 
aguapé Nativa - - Orn 

Dez-
Mar 

Dez-
Mar 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Vegetação Aquática x  

Portulacaceae Portulaca sp. Bredo Nativa - - - - -  - - x  

Primulaceae 
Myrsine gardneriana A.DC. 

(A.DC.) Mez 
Capororoca Nativa Pi Arb / Arv Mad 

Mai-
Jun 

Nov-
Jan 

 CE/MA CE, FO x  

Rosaceae Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb Amendoeira 
Cultivad

a 
- Arv Orn 

Mar-
Abr 

-  AA - x  

Rubiaceae 
Borreria verticillata (L.) 

G.Mey. 
(vazio) Nativa - - - 

Jun-
Set 

Jul  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, Ca, Cl, Cr, Car, CE, FT, Fe, Fom, Re, Va x  

 Genipa americana L. Jenipapo Nativa Pi Arb / Arv Ali, Fau, Orn, Rec 
Nov-
Dez 

Jul-
Ago 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CE, FC, Fi, FT, Fv, Fed, Fep, Fes, FO, Re x x 

 Psychotria carthagenensis 
Jacq. 

Chacrona Nativa Si Arb / Arv Fau, Orn - 
Mai-
Ago 

Brasil 
AM/CA/CE/MA

/PA/PN 
-  x 

 Psychotria leiocarpa Cham. & 
Schltdl. 

Jasmin-Verdadeiro Nativa Si Arb Fau, Orn - 
Mar-
Ago 

 CE/MA/PA Cr, FC, FO, Fom, Re x 

Rutaceae Citrus ×limon (L.) Osbeck Limão 
Cultivad

a 
- Arv Ali 

Set-
Dez 

Mar-
Jun 

 CE/MA Aa x  

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá Nativa Si Arb/Árv/Sub Mad, Med 
Jul-
Set 

Out-
Dez 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

CA, Ca, CE, FC, Fe, FO, Fom, Re x x 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. camboatá Nativa Si Arv Orn 
Mar-
Mai 

Set-
Nov 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

CE, FC, FT, Fes, FO x 

 Sapindus saponaria L. Saboneteira Nativa Pi Arv Orn 
Mar-
Abr 

Jul-
Dez 

 AM/CE/MA/PA Aa, FC, FT, Fes, FO x x 

 Serjania caracasana (Jacq.) 
Willd. 

Tingui-da-Mata Nativa St Liana/vol/trep - 
Mai-
Set 

Jul-
Nov 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, CE, FT, Fes, FO, Re x 

Sapotaceae Chrysophyllum cainito L. Caimito Exótica Pi Arv Ali, Orn - 
Fev-
Abr 

 AA Aa x  

 Sideroxylon obtusifolium 
(Roem. & Schult.) T.D.Penn. 

Quixabeira Nativa Si Arb / Arv Fau 
Mai-
Ago 

Set-
Dez 

 CA/CE/MA CA, CE, Car, Re, SA x x 

Solanaceae 
Athenaea fasciculata (Vell.) 

I.M.C. Rodrigues & Stehmann 
Tomate-Silvestre Nativa - Arb - - -  MA FO, Re  x 

 Cestrum axillare Vell. fumo-fedido Nativa Pi Arv Tox 
Set-
Mar 

Set-
Mar 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CL, CE, Fe, FO, Fom, Re x 

 Solanum americanum Mill. Maria-Pretinha Nativa Pi Erva Orn Jan -  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, Cr, CE, FC, FT, Fv, Fed, Fes, FO, Fom, Va x 

 Solanum L. - - - - - - -  - 
Aa, CA, Ca, Caa, Cv, Cl, Cr, Car, CE, FC, Fi, FT, Fv, Fed, Fep, Fes, FO, 

Fom, Re, SA, Vegetação Aquática, Va 
x 

Thelypteridacea
e 

Thelypteris sp (vazio) Exótica - - - - -  - -   

 Meniscium serratum Cav. (vazio) Nativa - - - - -  - - x  
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Legenda: (GE): Grupo Ecológico; (P): Espécie Pioneira; (S): Espécie Secundária; (C): Espécie Clímax; Forma de Vida: Arv = Árvore; Arb = Arbusto; Sub = Subarbusto. Utilidade: (Fau): Espécie Atrativa à Fauna Silvestre; (Mad): Espécie com Utilização Madeireira; (Rec) Espécie 

Recomendada para recuperação de Áreas Degradadas; (Ali): Espécie Usada para Alimentação Humana; (Orn) Espécie Ornamental; (Med) Espécie de Uso Medicinal Tradicional; (Api) Espécie utilizada por abelhas para produção melífera; (Res): Espécie utilizada para 

exploração de resinas; (Lat): espécie produtora de látex; (tox): Espécie tóxica para pessoas. Distribuição Geográfica: Domínios Fitogeográficos: AM = Amazônia; CE = Cerrado; CA = Caatinga; MA = Mata Atlântica; PA = Pantanal; PP = Pampa; Habitat: Aa = Área Antrópica; 

Ca = Campinarana; Caa = Campo de Altitude; Car = Carrasco; Cer = Cerradão; CA = Caatinga; Ce = Cerrado; Cl = Campo Limpo; Cs = Campo Sujo; Cr = Campo Rupestre; Cv = Campo de Várzea; FC = Floresta Ciliar; FO = Floresta Ombrófila; Re = Restinga; Ce = Cerrado; Fe = 

Floresta Estacional; FT = Floresta de Terra Firme; Fi = Floresta de Igapó; Fom = Floresta Ombrófila Mista; Fv = Floresta de Várzea; Va = Vegetação sobre afloramento rochoso; Ma = Manguezal; Pa = Palmeiral. Local de Identificação: |1: Registrada no censo da Área 

Passível a Supressão Vegetal; 2 – registrada a partir da amostragem realizada na AEL do empreendimento. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Tabela 8. Listagem florística das espécies identificadas nas áreas amostradas no empreendimento. 

       Fenologia Distribuição Registros 

Família Nome da Científico Nome popular Origem GE 
Forma de 

Vida 
Utilidade Flor Frut 

Endemi
smo 

Domínio Habitat 1 2 

Typhaceae Typha domingensis Pers. taboa Nativa Pi - Orn 
Jul-
Fev 

Jul-
Fev 

 AM/CA/CE/MA
/PA 

Aa, CA, Ca, Cv, MA, Re, Vegetação aquática x  

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba-branca Nativa Pi Arv Fau, Rec 
Set-
Dez 

Jun-
Nov 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CE, FC, Fe, FO, Fom, Re x x 

Verbenaceae 
Citharexylum myrianthum 

Cham. 
pau-viola Nativa Si Arv Api, Rec 

Out-
Dez 

Jan-
Mar 

 CA/CE/MA/PA - x x 

 Lantana camara L. (vazio) 
Naturali

zada 
- - Fau, Orn 

Mar-
Out 

-  AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, Caa, Cl, Cr, Car, CE, FC, FT, Fv, Fed, Fes, FO, 
Fom, Re, Va 

x  

Verbenaceaecor
dia 

Cordia verbenacaea Erva-Baleeira Nativa - - - - -  - - x  

Vitaceae 
Cissus verticillata (L.) Nicolson 

& C.E.Jarvis 
Cipó-Puci Nativa Pi Liana/vol/trep Api, Ali, Med - 

Dez-
Abr 

 AM/CA/CE/MA
/PA/PN 

Aa, CA, Caa, CE, FC, Fi, FT, Fv, Fe, FO, Fom, Palmeiral, Re, Vegetação 
Sobre Afloramentos Rochosos 

x 

Turneraceae Turnera subulata Sm. flor-do-guarujá Nativa - - Orn Fev -  AM/CA/CE/MA Aa, CA, Cl, CE, FO, Re x  

 Morta Morta - - - - - - - - - x  

- NI 01 NI 01 - - - - - - - - - x  

 NI 02 NI 02 - - - - - - - - - x  
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6.3.4.1 Suficiência Amostral Qualitativa 

Na análise da suficiência amostral qualitativa das espécies arbóreas e arbustivas 

registradas por meio de amostragem, foi gerada curva coletora (Curva Espécie-Área) para 

as áreas de Floresta Estacional Semidecidual, na qual a curva coletora das espécies 

registradas em Floresta Estacional Semidecidual demonstrou que a partir da 12ª parcela 

amostrada, já havia totalizado 34 espécies registradas (94% do número de espécies 

presentes no levantamento). Ao todo foram levantadas 36 espécies nas 15 parcelas 

amostradas, conforme a Figura 13. 

 
Figura 13. Curva coletora gerada a partir dos dados coletados nas parcelas de Floresta Estacional 

Semidecidual. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.3.4.2 Fitossociologia 

A densidade de indivíduos arbóreo-arbustivos vivos registrados na vegetação levantada 

por meio de amostragem, considerando os fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual, foi estimada em 1.193,33 ind.ha-1, com dominância de 23,41 m².ha-1. Para as 

áreas passíveis à supressão vegetal do empreendimento levantados por meio de censo, a 

densidade absoluta foi estimada em 7,08 ind.ha-1, com dominância de 0,513 m².ha-1.  

De acordo com os resultados encontrados por DAN et al. (2010) para as Florestas 

Estacionais Semideciduais do Rio de Janeiro, a densidade arbórea varia entre 905 a 1445 

ind.ha-1. Dessa forma, os resultados obtidos nesse levantamento se enquadram na mesma 

classificação descrita pelo autor, na qual se comparada com outras áreas desse mesmo 

tipo florestal, se encaixam nos limites médios a inferiores para esse tipo de vegetação. 
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A estrutura fitossociológica da amostragem das áreas de Floresta Estacional Semidecidual 

expressou representatividade de 71,68% do Índice de Valor de Importância em apenas 10 

espécies, sendo elas: Sapium glandulosum, Guarea guidonia, Cynophalla flexuosa, Casearia 

sylvestris, Chloroleucon tortum, Schinus terebinthifolia, Monteverdia obtusifolia, Sideroxylon 

obtusifolium, Machaerium hirtum e Trichilia hirta, sendo que todas as espécies são nativas 

do Bioma da Mata Atlântica (  Tabela 9). 

A estrutura fitossociológica das áreas passíveis à supressão, expressou 

representatividade de 75,25% do Índice de Valor de Cobertura em apenas 10 espécies, 

sendo elas: Syzygium cumini, Acacia auriculiformis, Schinus terebinthifolia, Eucalyptus sp., 

Mangifera indica, Sideroxylon obtusifolium, Erythrina mulungu, Sapium glandulosum, Cocos 

nucifera e Genipa americana, sendo que algumas espécies são nativas do Bioma da Mata 

Atlântica e as demais foram introduzidas pela população local, reforçando o caráter 

antropizado das áreas (Tabela 10).  

A espécie Machaerium hirtum apresentou maior contribuição dos parâmetros de 

dominância e densidade considerando a, e a segunda maior contribuição em densidade, 

ou seja, apresentam em maioria árvores de médio a grande porte e em maior quantidade 

de indivíduos, representando cerca de 13,53% do IVI da amostragem. 

Já para as áreas passíveis à supressão, as espécies que mais se destacaram foram Syzygium 

cumini e Acacia auriculiformis, tendo uma representatividade de 31,49% do IVC. Conforme 

já discutido, essas espécies são comumente encontradas na região devido a introdução 

pela própria população local, naturalizando essas espécies à localidade. 

Em relação à área basal (14,05 m2.ha-1) calculada para os remanescentes de Floresta 

Estacional Semidecidual na AEL, conforme elucidado por DAN et al. (2010), esses valores 

menores que 30 m2.ha-1 são comumente encontrados na literatura para áreas de Floresta 

Estacional Semidecidual perturbadas pela ação antrópica. De acordo com a Resolução 

CONAMA n° 06/1994, a área basal encontrada nesse trabalho se enquadra nas descrições 

do Estágio Médio, presentes no Art. 2° parágrafo 2°, que apresentam variação de 10 a 28 

m2.ha-1. 
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  Tabela 9. Parâmetros fitossociológicos das áreas de Floresta Estacional Semidecidual amostradas. 

Espécie Nome popular Família N U AB DA DR FA FR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Trichilia hirta L. Catiguá Meliaceae 125 9 2,16 208,333 17,46 60 7,76 3,6 15,38 32,527 16,42 39,965 13,59 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Borrachudo Fabaceae 146 4 2,306 243,333 20,39 26,67 3,45 3,844 16,42 36,465 18,41 39,771 13,53 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira Sapotaceae 53 9 2,153 88,333 7,40 60 7,76 3,588 15,33 22,501 11,36 29,939 10,18 

Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral Lenha-branca Celastraceae 86 7 1,017 143,333 12,01 46,67 6,03 1,695 7,24 19,075 9,63 24,86 8,46 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira Anacardiaceae 44 11 1,081 73,333 6,15 73,33 9,48 1,801 7,69 13,707 6,92 22,798 7,76 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier Tartaré Fabaceae 21 5 0,931 35 2,93 33,33 4,31 1,551 6,63 9,462 4,78 13,595 4,62 

Casearia sylvestris Sw. Pau-lagarto Salicaceae 37 5 0,486 61,667 5,17 33,33 4,31 0,809 3,46 8,545 4,31 12,677 4,31 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão-de-boi Capparaceae 19 6 0,322 31,667 2,65 40 5,17 0,537 2,29 4,903 2,47 9,862 3,35 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Carrapeta Meliaceae 30 3 0,294 50 4,19 20 2,59 0,491 2,10 6,228 3,14 8,708 2,96 

Sapium glandulosum (L.) Morong Burra-leiteira Euphorbiaceae 14 5 0,353 23,333 1,96 33,33 4,31 0,588 2,51 4,425 2,23 8,558 2,91 

Genipa americana L. Jenipapo Rubiaceae 7 4 0,352 11,667 0,98 26,67 3,45 0,586 2,50 3,447 1,74 6,753 2,30 

Erythroxylum passerinum Mart. Muxiba Erythroxylaceae 19 4 0,114 31,667 2,65 26,67 3,45 0,19 0,81 3,435 1,73 6,741 2,29 

Cordia taguahyensis Vell. Louro-da-praia Boraginaceae 6 6 0,12 10 0,84 40 5,17 0,199 0,85 1,673 0,84 6,632 2,26 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba-branca Urticaceae 9 4 0,213 15 1,26 26,67 3,45 0,355 1,52 2,748 1,39 6,054 2,06 

Inga marginata Willd. Ingá-feijão Fabaceae 10 3 0,302 16,667 1,40 20 2,59 0,503 2,15 3,51 1,77 5,989 2,04 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão Myrtaceae 13 1 0,423 21,667 1,82 6,67 0,86 0,704 3,01 4,776 2,41 5,603 1,91 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá Sapindaceae 7 4 0,059 11,667 0,98 26,67 3,45 0,098 0,42 1,386 0,70 4,692 1,60 

Cestrum axillare Vell. Fumo-fedido Solanaceae 8 3 0,052 13,333 1,12 20 2,59 0,086 0,37 1,471 0,74 3,95 1,34 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau-d’alho Phytolaccaceae 2 1 0,374 3,333 0,28 6,67 0,86 0,623 2,66 2,908 1,47 3,735 1,27 

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. Pacari Lythraceae 8 2 0,115 13,333 1,12 13,33 1,72 0,191 0,82 1,917 0,97 3,57 1,21 

Tabernaemontana laeta Mart. Leiteira Apocynaceae 7 2 0,095 11,667 0,98 13,33 1,72 0,158 0,67 1,636 0,83 3,289 1,12 

Sapindus saponaria L. Sabão-de-soldado Sapindaceae 11 1 0,071 18,333 1,54 6,67 0,86 0,119 0,51 2,026 1,02 2,852 0,97 

Eugenia florida DC. Guamirim-branco Myrtaceae 3 2 0,078 5 0,42 13,33 1,72 0,129 0,55 0,962 0,49 2,615 0,89 

Seguieria aculeata Jacq. Espinheiro Phytolaccaceae 2 2 0,081 3,333 0,28 13,33 1,72 0,135 0,58 0,847 0,43 2,5 0,85 

Inga vera Willd. Ingá-quatro-quina Fabaceae 6 1 0,117 10 0,84 6,67 0,86 0,194 0,83 1,653 0,83 2,479 0,84 

Euphorbia tirucalli L. Aveloz Euphorbiaceae 3 1 0,168 5 0,42 6,67 0,86 0,279 1,19 1,596 0,81 2,422 0,82 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva Cannabaceae 2 2 0,016 3,333 0,28 13,33 1,72 0,027 0,12 0,392 0,20 2,045 0,70 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba Moraceae 2 2 0,014 3,333 0,28 13,33 1,72 0,023 0,10 0,373 0,19 2,025 0,69 

Mangifera indica L. Mangueira Anacardiaceae 4 1 0,059 6,667 0,56 6,67 0,86 0,099 0,42 0,973 0,49 1,799 0,61 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Cincochagas Bignoniaceae 3 1 0,037 5 0,42 6,67 0,86 0,062 0,26 0,675 0,34 1,502 0,51 

Piper tuberculatum Jacq. aperta-ruão Piperaceae 4 1 0,012 6,667 0,56 6,67 0,86 0,02 0,09 0,64 0,32 1,467 0,50 

Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira Cambuí Myrtaceae 2 1 0,019 3,333 0,28 6,67 0,86 0,032 0,14 0,41 0,21 1,237 0,42 

Citharexylum myrianthum Cham. Pau-viola Verbenaceae 1 1 0,037 1,667 0,14 6,67 0,86 0,062 0,26 0,401 0,20 1,228 0,42 

Andira legalis (Vell.) Toledo Angelim Fabaceae 1 1 0,016 1,667 0,14 6,67 0,86 0,027 0,12 0,252 0,13 1,078 0,37 

Machaerium sp.1 Jacarandá Fabaceae 1 1 0,003 1,667 0,14 6,67 0,86 0,005 0,02 0,158 0,08 0,984 0,33 

*** Total   716 116 14,05 1193,33 100 773,36 100 23,41 100,00 198,10 100,00 293,97 100,00 

Legenda: (FA): Frequência Absoluta; (FR): Frequência Relativa; (DA): Densidade Absoluta; (DR): Densidade Relativa; (DoA): Dominância Absoluta; (DoR): Dominância Relativa; (IVI): Índice de Valor de Importância; (IVC): Índice de Valor de Cobertura; (N): Número de 
Indivíduos identificados; (U): Número de Parcelas em que a espécie foi identificada; (AB): Área Basal (m²). *Indivíduos organizados em ordem decrescente de IVI. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Tabela 10. Parâmetros fitossociológicos das áreas passíveis à supressão por meio do censo. 

Espécie Nome popular Família N AB DA DR DoA DoR *VC *VC (%) 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão Myrtaceae 91 12,715 0,846 11,94 0,118 23,06 35,000 17,50 

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. Acácia Fabaceae 116 7,031 1,078 15,22 0,065 12,75 27,973 13,99 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira Anacardiaceae 112 5,217 1,041 14,70 0,048 9,46 24,160 12,08 

Eucalyptus sp. Eucalipto Myrtaceae 91 5,935 0,846 11,94 0,055 10,76 22,706 11,35 

Mangifera indica L. Mangueira Anacardiaceae 61 2,845 0,567 8,01 0,026 5,16 13,165 6,58 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira Sapotaceae 20 3,662 0,186 2,62 0,034 6,64 9,266 4,63 

Erythrina mulungu Mart. Mulungu Fabaceae 1 3,059 0,214 3,02 0,010 1,87 4,892 2,45 

Sapium glandulosum (L.) Morong Leiteiro Euphorbiaceae 23 1,033 0,195 2,76 0,009 1,67 4,429 2,21 

Cocos nucifera L. Coco da Bahia Arecaceae 21 0,922 0,009 0,13 0,028 5,55 5,679 2,84 

Genipa americana L. Jenipapo Rubiaceae 13 0,944 0,130 1,84 0,007 1,41 3,249 1,62 

Euphorbia tirucalli L. Aveloz Euphorbiaceae 14 0,863 0,130 1,84 0,008 1,56 3,402 1,70 

Adenanthera pavonina L. Mangelim Fabaceae 2 1,694 0,074 1,05 0,004 0,70 1,747 0,87 

Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral Papagaio Celastraceae 14 0,778 0,121 1,71 0,003 0,50 2,202 1,10 

Machaerium nictitans (Vell.) Benth. Bico-de-pato Fabaceae 10 0,48 0,019 0,26 0,016 3,07 3,334 1,67 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-brava Anacardiaceae 3 0,918 0,065 0,92 0,002 0,37 1,290 0,65 

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. Pacari Lythraceae 8 0,384 0,056 0,79 0,000 0,08 0,871 0,44 

Sapindus saponaria L. Saboneteira Sapindaceae 5 0,385 0,046 0,66 0,001 0,18 0,832 0,42 

Psidium guajava L. Goiaba Myrtaceae 8 0,157 0,093 1,31 0,004 0,87 2,182 1,09 

Malpighia emarginata DC. Acerola Malpighiaceae 7 0,205 0,074 1,05 0,001 0,28 1,334 0,67 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Albízia Fabaceae 7 0,177 0,028 0,39 0,009 1,67 2,059 1,03 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê amarelo do cerrado Bignoniaceae 8 0,086 0,065 0,92 0,002 0,32 1,240 0,62 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry Jambo-vermelho Myrtaceae 5 0,251 0,046 0,66 0,002 0,46 1,112 0,56 

Persea americana Mill. Abacateiro Lauraceae 5 0,223 0,046 0,66 0,002 0,40 1,061 0,53 

Tamarindus indica L. Tamarindeiro Fabaceae 2 0,415 0,056 0,79 0,001 0,21 0,994 0,50 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Tamanqueira Lamiaceae 6 0,114 0,028 0,39 0,003 0,59 0,981 0,49 

Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-feijão Fabaceae 3 0,324 0,056 0,79 0,001 0,18 0,963 0,48 

Leucaena leucocephala Benth. Leucena Fabaceae 6 0,097 0,037 0,52 0,002 0,29 0,819 0,41 

Citrus limon L. Limão Rutaceae 6 0,046 0,019 0,26 0,002 0,40 0,661 0,33 

Pera glabrata (Schott) Baill. Cinta larga Peraceae 2 0,333 0,046 0,66 0,004 0,70 1,354 0,68 

Anacardium occidentale L. Cajueiro Anacardiaceae 5 0,097 0,019 0,26 0,002 0,33 0,591 0,30 

Citharexylon myrianthum Cham. Pau-tucano Verbenaceae 4 0,162 0,019 0,26 0,002 0,32 0,584 0,29 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook Palmeira-imperial Arecaceae 2 0,284 0,028 0,39 0,001 0,13 0,519 0,26 

Inga edulis Mart. Ingá de metro Fabaceae 2 0,22 0,028 0,39 0,001 0,12 0,509 0,25 

Palmeira Palmeira Arecaceae 2 0,181 0,028 0,39 0,000 0,06 0,451 0,23 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant Fabaceae 2 0,179 0,074 1,05 0,001 0,16 1,207 0,60 

Terminalia catappa L. Sete copas Combretaceae 2 0,177 0,019 0,26 0,000 0,05 0,317 0,16 

Annona muricata L. Graviola Annonaceae 4 0,028 0,019 0,26 0,004 0,75 1,014 0,51 
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Espécie Nome popular Família N AB DA DR DoA DoR *VC *VC (%) 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d'alho Phytolaccaceae 2 0,172 0,019 0,26 0,003 0,60 0,866 0,43 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá Fabaceae 3 0,069 0,019 0,26 0,003 0,51 0,777 0,39 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jaboticaba Myrtaceae 3 0,064 0,019 0,26 0,002 0,32 0,587 0,29 

Rapanea gardneriana (A.DC.) Mez Capororoca Primulaceae 2 0,123 0,037 0,52 0,000 0,05 0,576 0,29 

Psidium cattleyanum Sabine Araçá-rosa Myrtaceae 3 0,032 0,019 0,26 0,002 0,31 0,574 0,29 

Ficus sp. Ficus Moraceae 1 0,173 0,019 0,26 0,001 0,22 0,486 0,24 

Eugenia sp. - Myrtaceae 2 0,099 0,009 0,13 0,002 0,31 0,444 0,22 

Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá Salicaceae 1 0,143 0,019 0,26 0,001 0,18 0,442 0,22 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão Myrtaceae 1 0,128 0,009 0,13 0,001 0,26 0,390 0,19 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Barriguda Malvaceae 1 0,107 0,009 0,13 0,001 0,23 0,364 0,18 

Cordia superba Cham. Babosa branca Boraginaceae 2 0,03 0,009 0,13 0,001 0,19 0,325 0,16 

Melia azedarach L. Para-raio Meliaceae 1 0,102 0,009 0,13 0,001 0,19 0,316 0,16 

Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia Lecythidaceae 1 0,1 0,009 0,13 0,001 0,18 0,312 0,16 

Crataeva tapia L. Tapiá Capparaceae 2 0,026 0,019 0,26 0,000 0,05 0,309 0,15 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão-de-boi Capparaceae 2 0,025 0,019 0,26 0,000 0,05 0,308 0,15 

Moquilea tomentosa Benth. Oiti Chrysobalanaceae 2 0,02 0,019 0,26 0,000 0,04 0,298 0,15 

Caesalpinia pluviosa DC. Sibipiruna Fabaceae 1 0,085 0,009 0,13 0,001 0,15 0,285 0,14 

Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva Cannabaceae 2 0,005 0,019 0,26 0,000 0,01 0,272 0,14 

Chrysophyllum cainito L. Caimito Sapotaceae 1 0,075 0,009 0,13 0,001 0,14 0,268 0,13 

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca Moraceae 1 0,075 0,009 0,13 0,001 0,14 0,267 0,13 

NI 01 NI 01 - 1 0,074 0,009 0,13 0,001 0,13 0,265 0,13 

Hibiscus tiliaceus L. Algodoeiro-da-praia Malvaceae 1 0,071 0,009 0,13 0,001 0,13 0,259 0,13 

Pachira aquatica Aubl. Munguba Malvaceae 1 0,064 0,009 0,13 0,001 0,12 0,248 0,12 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco Fabaceae 1 0,057 0,009 0,13 0,001 0,10 0,234 0,12 

Spondias purpurea L. Siriguela Anacardiaceae 1 0,05 0,009 0,13 0,000 0,09 0,222 0,11 

NI Euphorbiaceae NI Euphorbiaceae Euphorbiaceae 1 0,048 0,009 0,13 0,000 0,09 0,218 0,11 

Trichilia catigua A.Juss. Catuaba Meliaceae 1 0,045 0,009 0,13 0,000 0,08 0,212 0,11 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba-branca Urticaceae 1 0,035 0,009 0,13 0,000 0,06 0,194 0,10 

Morus alba L. Amora Moraceae 1 0,024 0,009 0,13 0,000 0,04 0,175 0,09 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco Bignoniaceae 1 0,021 0,009 0,13 0,000 0,04 0,169 0,08 

Pinus sp. Pinheiro Pinaceae 1 0,018 0,009 0,13 0,000 0,03 0,164 0,08 

Spondias mombin L. Caja da mata Anacardiaceae 1 0,018 0,009 0,13 0,000 0,03 0,163 0,08 

Andira fraxinifolia Benth. Pau-angelim Fabaceae 1 0,017 0,009 0,13 0,000 0,03 0,162 0,08 

Tabernaemontana laeta Mart. Leiteira Apocynaceae 1 0,011 0,009 0,13 0,000 0,02 0,151 0,08 

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. Areca-bambu Arecaceae 1 0,009 0,009 0,13 0,000 0,02 0,148 0,07 

Myrcia sp. Cambuí Myrtaceae 1 0,008 0,009 0,13 0,000 0,01 0,146 0,07 

Joannesia princeps Vell. Indaguaçú Euphorbiaceae 1 0,007 0,009 0,13 0,000 0,01 0,144 0,07 

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb Amendoeira Rosaceae 1 0,006 0,009 0,13 0,000 0,01 0,142 0,07 
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Espécie Nome popular Família N AB DA DR DoA DoR *VC *VC (%) 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Ipê de jardim Bignoniaceae 1 0,006 0,009 0,13 0,000 0,01 0,142 0,07 

NI 02 NI 02 - Flor laranja - 1 0,004 0,009 0,13 0,000 0,01 0,139 0,07 

Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. Caranguinha-do-mato Euphorbiaceae 1 0,003 0,009 0,13 0,000 0,01 0,137 0,07 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici Malpighiaceae 1 0,002 0,009 0,13 0,000 0,00 0,135 0,07 

*** Total   762 55,143 7,083 100,00 0,513 100,00 200,000 100,00 

Legenda: (DA): Densidade Absoluta; (DR): Densidade Relativa; (DoA): Dominância Absoluta; (DoR): Dominância Relativa; (IVC):Índice de Valor de Cobertura; (N): Número de Indivíduos identificados; (AB): Área Basal (m²). *Indivíduos organizados em ordem decrescente 
de IVC. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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A Figura 14 apresenta o histograma da contribuição dos parâmetros do Índice de Valor de 

Importância (IVI) para as principais espécies arbórea-arbustivas registradas na 

amostragem e a Figura 15 apresenta o histograma da contribuição dos parâmetros do 

Índice de Valor de Cobertura (IVC) para as principais espécies arbórea-arbustivas 

registradas no censo. Essas análises permitem avaliar as diferentes estratégias e 

características das espécies na ocupação e distribuição na área de estudo. 

 
Figura 14. Parâmetros fitossociológicos das 10 espécies mais importantes na análise do Índice de 

Valor de Importância (IVI) da Amostragem. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
Figura 15. Parâmetros fitossociológicos das 10 espécies mais importantes na análise do Índice de 

Valor de Cobertura (IVC) do Censo. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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As áreas de Floresta Estacional Semidecidual (amostragem) e nas áreas diretamente 

afetadas pelo empreendimento (censo) apresentaram distribuição diamétrica 

exponencial negativa (“J-reverso”), conforme esperado para florestas naturais (FELFILI; 

REZENDE, 2003), conforme a Figura 16. É possível observar que todas as classes 

diamétricas estão representadas sugerindo que os fragmentos amostrados nestas áreas 

possuem boa capacidade de autorregeneração e manutenção dos níveis atuais de 

densidade. 

 
Figura 16. Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados nas áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

Figura 17. Distribuição diamétrica dos indivíduos levantados na área afetada diretamente pelo 
empreendimento (censo) 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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O comportamento geral da área basal (m²/ha) entre as classes diamétricas tanto para 

amostragem quanto para o censo foi semelhante ao comportamento da densidade (N/ha). 

Para ambos os levantamentos houve predominância da área basal nas menores classes 

diamétricas. Observe essas distribuições na Figura 18 e Figura 19 a seguir. 

 
Figura 18. Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados nas áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

 
Figura 19. Distribuição diamétrica dos indivíduos levantados na área afetada diretamente pelo 

empreendimento (censo) 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.3 Diversidade 

A diversidade florística da amostragem da vegetação nos fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual, assim como, a diversidade verificada na área passível à supressão 

vegetal do empreendimento, serão apresentados nas Tabela 11 e Tabela 12. 

A comunidade arbórea foco deste estudo apresentou índice de diversidade de Shannon-

Weaver (H’) igual a 2,74 e índice de equabilidade de Pielou igual a 0,76 para os 

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual. 

A diversidade encontrada é considerada de média a baixa para a área e Bioma em que o 

projeto está localizado. De acordo com GUSSON et al. (2009) estes valores de diversidade 

e equabilidade podem ser considerados baixos para áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual, se diferenciando dos resultados encontrados por outros autores em 

diferentes trechos de Mata Atlântica (CARVALHO et al., 2006; CARVALHO et al., 2007; 

PEIXOTO et al., 2004; KURTZ e ARAÚJO, 2000; ARZOLLA et al., 2007).  

MORENO et al. (2003) registrou índices de diversidade que variaram entre 4,21 e 4,30 e 

equabilidade entre 0,86 e 0,87 em áreas em mais bem estado de preservação no município 

de Campo dos Goytacazes – RJ, local do estudo em questão. Estes autores enfatizam em 

seus trabalhos a elevada diversidade de plantas encontrada na Mata Atlântica, sendo este 

bioma considerado um dos miores centros de diversidade do planeta (MYERS et al., 2000). 

Assim como resultados encontrados nesse trabalho, CARVALHO et al. (2006) também 

encontraram baixos valores de diversidade e equabilidade em trechos de Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas com influência aluvial na REBIO Poço das Antas (H’ = 

1,75 – 1,99 e J = 0,57 – 0,66). Segundo estes autores, as matas sujeitas a alagamento 

periódico são naturalmente menos diversas em função das restrições à colonização de 

novas espécies devido ao estresse hídrico (inundação). 
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Tabela 11. Resumo dos índices de diversidade obtidos na amostragem. 

Parcela N S ln (S) H' C J QM 

P01 46 5 1,609 1,32 0,68 0,82 1 : 9,20 

P02 33 6 1,792 1,54 0,77 0,86 1 : 5,50 

P03 43 6 1,792 1,61 0,79 0,9 1 : 7,17 

P04 17 6 1,792 1,56 0,8 0,87 1 : 2,83 

P05 15 3 1,099 0,8 0,51 0,73 1 : 5,00 

P06 9 4 1,386 1 0,58 0,72 1 : 2,25 

P07 37 9 2,197 1,85 0,83 0,84 1 : 4,11 

P08 58 6 1,792 1,37 0,72 0,76 1 : 9,67 

P09 75 7 1,946 1,35 0,68 0,69 1 : 10,71 

P010 78 11 2,398 1,6 0,69 0,67 1 : 7,09 

P11 85 11 2,398 1,53 0,65 0,64 1 : 7,73 

P12 45 11 2,398 2,02 0,84 0,84 1 : 4,09 

P13 56 14 2,639 2,22 0,87 0,84 1 : 4,00 

P14 59 9 2,197 1,39 0,67 0,63 1 : 6,56 

P15 66 13 2,565 1,77 0,76 0,69 1 : 5,08 

Geral 722 36 3,584 2,74 0,9 0,76 1 : 20,06 

*** Jackknife T (95%) = 2,14   2,55 a 3,24    

Legenda: N = nº de indivíduos amostrados; S = nº de espécies amostradas; ln(S) = diversidade máxima; H’ = índice de 
diversidade de Shannon-Weaver; C = índice de dominância de Simpson; J = equabilidade de Pielou; QM = coeficiente de 
mistura de Jentsch. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Tabela 12. Resumo dos índices de diversidade obtidos no censo. 

Parcela N S ln (S) H' C J QM 

Geral 762 80 4,382 3,09 0,92 0,71 1 : 9,53 

*** Jackknife T (95%) = 0,00   3,09 a 3,09    

Legenda N = nº de indivíduos amostrados; S = nº de espécies amostradas; ln(S) = diversidade máxima; H’ = índice de 

diversidade de Shannon-Weaver; C = índice de dominância de Simpson; J = equabilidade de Pielou; QM = coeficiente de 

mistura de Jentsch. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.4 Análise do Índice de Agregação das Espécies 

Os índices de agregação se referem à distribuição espacial das espécies na área em 

estudo, na qual consegue mensurar o grau de agregação de cada espécie levantada no 

inventário florestal. Os resultados de cada espécie do levantamento apresentaram 
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variações do grau de agregação baseados em cada tipo de índice, tendo espécies 

apresentando três tipos de agregação diferentes, uma para cada índice de agregação.  

Segundo os testes realizados por VIANA et al. (2018), em uma área de Floresta Estacional 

Semidecidual em Minas Gerais, utilizando os três índices de agregação, o índice de 

MacGuinnes apresentou as médias das amostragens mais próximas ao valor real, 

independentemente do tamanho das parcelas. Além disso, de acordo com USHIZIMA, 

BERNARDI e LANDIM (2003), para as fitofisionomias de clima tropical nativa são 

esperados os padrões de distribuição espacial “Agregado” ou “Tendendo ao 

agrupamento” para a maioria das espécies. 

Outra discussão apresentada por VIANA et al. (2018), é a respeito das condições que 

influenciam os padrões de agregação de cada espécie, que podem ser influenciadas pelos 

processos ecológicos, como a heterogeneidade do habitat, a limitação da dispersão da 

espécie, a competição intra ou interespecífica, recrutamento estocástico ou padrão de 

distribuição e sementes (CAPRETZ et al., 2012); as condições topográficas e edáficas do 

local, como textura, profundidade, fertilidade e disponibilidade hídrica do solo 

(HARIDASAN, 2005); além do quantitativo de sementes próximo a matriz, que influencia 

na taxa de germinação (BARBOUR, BURK e PITTS, 1987). 

A Tabela 13 apresenta os resultados dos índices de agregação das espécies florestais nas 

áreas amostradas ao longo da área do empreendimento. 
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Tabela 13. Resultados dos índices de agregação das espécies florestais nas áreas amostradas do empreendimento. 

Nome Científico Nome Comum Ui Ut IGA Classif. IGA Ki Classif. Ki Pi Classif. Pi 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier Tartaré 5 15 3,45 Agregada 6,05 Agregada 4,78 Agrupamento 

Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral Lenha-branca 7 15 9,12 Agregada 12,92 Agregada 12,27 Agrupamento 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D.Penn. 

Quixabeira 9 15 3,86 Agregada 3,12 Agregada 4,89 Agrupamento 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão-de-boi 6 15 2,48 Agregada 2,9 Agregada 2,87 Agrupamento 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira 11 15 2,22 Agregada 0,92 Tend. Agrup. 7,86 Agrupamento 

Euphorbia tirucalli L. Aveloz 1 15 2,9 Agregada* 27,52 Agregada 3 Agrupamento 

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. Pacari 2 15 3,73 Agregada 19,06 Agregada 4,79 Agrupamento 

Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira Cambuí 1 15 1,93 Tend. Agrup.* 13,52 Agregada 2 Agrupamento 

Cordia taguahyensis Vell. Louro-da-praia 6 15 0,78 Uniforme 0,42 Tend. Agrup. 0,64 Não Agrup. 

Morta Morta 5 15 0,99 Uniforme 0,03 Aleatória 1 Não Agrup. 

Seguieria aculeata Jacq. Espinheiro 2 15 0,93 Uniforme 0,48 Tend. Agrup. 0,93 Não Agrup. 

Sapindus saponaria L. Sabão-de-soldado 1 15 10,63 Agregada* 139,57 Agregada 11 Agrupamento 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. tajuba 2 15 0,93 Uniforme 0,48 Tend. Agrup. 0,93 Não Agrup. 

Mangifera indica L. Mangueira 1 15 3,87 Agregada* 41,53 Agregada 4 Agrupamento 

Trichilia hirta L. Catiguá 9 15 9,09 Agregada 8,83 Agregada 12,13 Agrupamento 

Genipa americana L. Jenipapo 4 15 1,5 Tend. Agrup. 1,63 Agregada 1,49 Tend. Agrup. 

Machaerium sp.1 Jacarandá 1 15 0,97 Uniforme* 0,49 Tend. Agrup. 1 Não Agrup. 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 1 15 12,56 Agregada* 167,58 Agregada 13 Agrupamento 

Citharexylum myrianthum Cham. Pau-viola 1 15 0,97 Uniforme* 0,49 Tend. Agrup. 1 Não Agrup. 

Casearia sylvestris Sw. Pau-lagarto 5 15 6,08 Agregada 12,54 Agregada 10,94 Agrupamento 

Cestrum axillare Vell. Fumo-fedido 3 15 2,39 Agregada 6,23 Agregada 3,45 Agrupamento 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Borrachudo 4 15 31,38 Agregada 97,96 Agregada 31,4 Agrupamento 
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Nome Científico Nome Comum Ui Ut IGA Classif. IGA Ki Classif. Ki Pi Classif. Pi 

Tabernae montana laeta Mart. Leiteira 2 15 3,26 Agregada 15,8 Agregada 3,94 Agrupamento 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) 
K.Schum. 

Cinco-chagas 1 15 2,9 Agregada* 27,52 Agregada 3 Agrupamento 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva 2 15 0,93 Uniforme 0,48 Tend. Agrup. 0,93 Não Agrup. 

Erythroxylum passerinum Mart. Muxiba 4 15 4,08 Agregada 9,94 Agregada 5,8 Agrupamento 

Inga vera Willd. Ingá-quatro-quina 1 15 5,8 Agregada* 69,54 Agregada 6 Agrupamento 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba-branca 4 15 1,93 Tend. Agrup. 3,01 Agregada 3,05 Agrupamento 

Sapium glandulosum (L.) Morong Burra-leiteira 5 15 2,3 Agregada 3,21 Agregada 2,98 Agrupamento 

Inga marginata Willd. Ingá-feijão 3 15 2,99 Agregada 8,91 Agregada 5,07 Agrupamento 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Carrapeta 3 15 8,96 Agregada 35,68 Agregada 12,07 Agrupamento 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá 4 15 1,5 Tend. Agrup. 1,63 Agregada 1,8 Agrupamento 

Eugenia florida DC. Guamirim-branco 2 15 1,4 Tend. Agrup. 2,78 Agregada 1,57 Agrupamento 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau-d’alho 1 15 1,93 Tend. Agrup.* 13,52 Agregada 2 Agrupamento 

Legenda: (Ui): unidades de amostra ocorrentes; (Ut): total de unidades de amostras; (IGA): Índice de MacGuinnes; (Ki): Índice de Fracker e Brischle; (Pi): Índice de Payandeh. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.5 Análise da Similaridade 

Os resultados para análise de similaridade entre as amostras (parcelas) apontaram valores 

oscilando entre 00 e 91%. De maneira geral, dois grandes grupos de ambientes podem ser 

identificados a partir das inferências entre a presença ou ausência de espécies vegetais 

nas áreas amostradas. 

A vegetação do levantamento florístico realizado nos fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual demonstra uma baixa similaridade qualitativa de espécies. Os resultados 

obtidos se assemelham aos resultados encontrados por Mori et al. (1983) e Thomas et al. 

(1998), que destacaram uma alta heterogeneidade florística como padrão na Mata 

Atlântica. Além disso, Santos & Kinoshita (2003) destacam que as áreas que apresentavam 

cobertura vegetal contínua e passaram a ser fragmentadas, com remanescentes entre as 

áreas urbanas e rurais, tendem a se distinguir entre si cada vez mais por conta da 

fragmentação. 

Tabela 14. Resultado do índice de similaridade entre as amostras de acordo com Sorensen (variando 
de 0 a 1). 

Parcelas P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P010 P11 P12 P13 P14 P15 

P01 1,00 0,91 0,91 0,73 0,50 0,44 0,29 0,36 0,33 0,25 0,38 0,13 0,11 0,14 0,11 

P02 0,91 1,00 0,83 0,67 0,44 0,40 0,27 0,33 0,31 0,24 0,35 0,12 0,10 0,13 0,11 

P03 0,91 0,83 1,00 0,83 0,44 0,40 0,27 0,33 0,31 0,24 0,35 0,12 0,10 0,13 0,11 

P04 0,73 0,67 0,83 1,00 0,44 0,40 0,27 0,33 0,15 0,12 0,35 0,12 0,10 0,13 0,11 

P05 0,50 0,44 0,44 0,44 1,00 0,57 0,00 0,00 0,40 0,29 0,14 0,14 0,12 0,17 0,00 

P06 0,44 0,40 0,40 0,40 0,57 1,00 0,15 0,00 0,18 0,27 0,27 0,13 0,11 0,00 0,00 

P07 0,29 0,27 0,27 0,27 0,00 0,15 1,00 0,53 0,13 0,10 0,30 0,20 0,26 0,22 0,36 

P08 0,36 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,53 1,00 0,15 0,12 0,35 0,24 0,30 0,27 0,32 

P09 0,33 0,31 0,31 0,15 0,40 0,18 0,13 0,15 1,00 0,78 0,44 0,22 0,19 0,50 0,30 

P010 0,25 0,24 0,24 0,12 0,29 0,27 0,10 0,12 0,78 1,00 0,45 0,27 0,24 0,40 0,42 

P11 0,38 0,35 0,35 0,35 0,14 0,27 0,30 0,35 0,44 0,45 1,00 0,45 0,48 0,50 0,58 

P12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 0,20 0,24 0,22 0,27 0,45 1,00 0,80 0,60 0,50 

P13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,12 0,11 0,26 0,30 0,19 0,24 0,48 0,80 1,00 0,61 0,59 

P14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,17 0,00 0,22 0,27 0,50 0,40 0,50 0,60 0,61 1,00 0,55 

P15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,36 0,32 0,30 0,42 0,58 0,50 0,59 0,55 1,00 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.6 Estrutura Vertical 

Foi calculada para cada espécie levantada nos remanescentes de Floresta Estacional 

Semidecidual a Posição Sociológica a fim de analisar a estrutura vertical da comunidade 

vegetal das Áreas de Estudo Local do empreendimento. Os indivíduos foram classificados 

em função de sua altura total nos estratos inferior, médio e superior, de acordo com a 

altura média da população e o desvio-padrão das alturas, segundo MARISCAL-FLORES 

(1993).  

Mais de 67% dos indivíduos registrado na área do levantamento estão presentes no 

estrato médio, caracterizado por uma Mair diversidade de espécies. As 10 espécies de com 

Mair índice da Posição Sociológica são responsáveis por 56% dos indivíduos no estrato 

médio. 

A Mairia das espécies mais importantes em termos de IVI também ocupou as primeiras 

posições no ranking de Posição Sociológica. Ainda que tenha ocupada a segunda posição 

quanto ao valor de IVI, a espécie Machaerium hirtum foi à primeira colocada em termos de 

posição sociológica, com 4,7% dos indivíduos no estrato inferior, 76,1% no estrato médio, 

e 19,2% no estrato superior (Tabela 15). Esta espécie pode ser considerada dominante nos 

estratos médios da comunidade. 

Somente 26% dos indivíduos foram encontrados nos estratos superiores. As principais 

espécies que ocupam este estrato são Machaerium hirtum, Trichilia hirta, Sideroxylon 

obtusifolium, Casearia sylvestris e Chloroleucon tortum.
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Tabela 15. Estrutura vertical das espécies florestais nas áreas amostradas do empreendimento. 

Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,79 

3,79 <= 

HT < 7,34 

HT >= 

7,34 
Total PSA PSR 

Machaerium hirtum (Vell.) 

Stellfeld 
Borrachudo 39,77 13,26 18,23 7 111 28 146 137,94 21,64 

Trichilia hirta L. Catiguá 39,97 13,32 16,26 3 92 30 125 117,08 18,36 

Monteverdia obtusifolia (Mart.) 

Biral 
Lenha-branca 24,86 8,29 9,54 12 65 9 86 78,25 12,27 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 

Schult.) T.D.Penn. 
Quixabeira 29,94 9,98 11,25 4 26 23 53 39,86 6,25 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira 22,80 7,6 6,85 4 31 9 44 39,25 6,16 

Casearia sylvestris Sw. Pau-lagarto 12,68 4,23 4,27 0 22 15 37 31,42 4,93 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Carrapeta 8,71 2,9 3,11 3 25 2 30 29,29 4,59 

Erythroxylum passerinum Mart. Muxiba 6,74 2,25 1,72 0 17 2 19 20 3,14 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão-de-boi 9,86 3,29 2,45 1 11 7 19 15,58 2,44 

Chloroleucon tortum (Mart.) 

Pittier 
Tartaré 13,60 4,53 4,73 2 7 12 21 13,41 2,1 

Sapindus saponaria L. Sabão-de-soldado 2,85 0,95 1,01 0 10 1 11 11,69 1,83 

Sapium glandulosum (L.) Morong Burra-leiteira 8,56 2,85 2,21 0 5 9 14 9,63 1,51 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 5,60 1,87 2,39 0 5 8 13 9,19 1,44 

Cestrum axillare Vell. Fumo-fedido 3,95 1,32 0,74 1 7 0 8 7,97 1,25 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba-branca 6,05 2,02 1,37 0 4 5 9 6,72 1,05 

Lafoensia vandelliana Cham. & 

Schltdl. 
Pacari 3,57 1,19 0,96 1 5 2 8 6,61 1,04 

Inga marginata Willd. Ingá-feijão 5,99 2 1,75 0 3 7 10 6,49 1,02 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá 4,69 1,56 0,69 0 5 2 7 6,51 1,02 

Morta Morta 6,03 2,01 0,95 1 5 0 6 5,72 0,9 

Tabernae montana laeta Mart. Leiteira 3,29 1,1 0,82 1 4 2 7 5,48 0,86 
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Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,79 

3,79 <= 

HT < 7,34 

HT >= 

7,34 
Total PSA PSR 

Cordia taguahyensis Vell. Louro-da-praia 6,63 2,21 0,84 0 4 2 6 5,39 0,85 

Inga vera Willd. Ingá-quatro-quina 2,48 0,83 0,83 0 4 2 6 5,39 0,85 

Mangifera indica L. Mangueira 1,80 0,6 0,49 0 4 0 4 4,5 0,71 

Genipa americana L. Jenipapo 6,75 2,25 1,72 0 2 5 7 4,48 0,7 

Piper tuberculatum Jacq. Aperta-ruão 1,47 0,49 0,32 1 3 0 4 3,47 0,54 

Sparattosperma leucanthum 

(Vell.) K.Schum. 
Cinco-chagas 1,50 0,5 0,34 0 2 1 3 2,69 0,42 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 

Steud. 
Tajuba 2,03 0,68 0,19 0 2 0 2 2,25 0,35 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva 2,05 0,68 0,2 0 2 0 2 2,25 0,35 

Euphorbia tirucalli L. Aveloz 2,42 0,81 0,8 0 1 2 3 2,02 0,32 

Eugenia florida DC. Guamirim-branco 2,62 0,87 0,48 0 1 2 3 2,02 0,32 

Neomitranthes obscura (DC.) 

N.Silveira 
Cambuí 1,24 0,41 0,21 1 1 0 2 1,22 0,19 

Machaerium sp.1 Jacarandá 0,98 0,33 0,08 0 1 0 1 1,12 0,18 

Seguieria aculeata Jacq. Espinheiro 2,50 0,83 0,42 0 0 2 2 0,89 0,14 

Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms 
Pau-d’alho 3,74 1,24 1,45 0 0 2 2 0,89 0,14 

Citharexylum myrianthum Cham. Pau-viola 1,23 0,41 0,2 0 0 1 1 0,45 0,07 

Andira legalis (Vell.) Toledo Angelim 1,08 0,36 0,13 0 0 1 1 0,45 0,07 

 *** Total 300 100 100 42 487 193 722 637,54 100 

Legenda: (IVI): Índice de Valor de Importância; (IVC): Índice de Valor de Cobertura; (HT): Altura Total; (PSA): Posição sociológica absoluta; (PSR): Posição sociológica relativa. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Tabela 16. Estrutura vertical das espécies florestais nas áreas diretamente impactadas pelo empreendimento (censo). 

Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,58 

3,58 <= 

HT < 8,76 

HT >= 

8,76 
Total PSA PSR 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira 25,41 8,47 12,08 9 81 22 112 0,16 15,61 

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex 

Benth. 
Acácia 29,223 9,74 13,99 3 53 60 116 0,14 14,38 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 36,25 12,08 17,5 3 53 35 91 0,12 12,06 

Eucalyptus sp. Eucalipto 23,956 7,99 11,35 1 39 51 91 0,11 11,19 

Mangifera indica L. Mangueira 14,415 4,8 6,58 5 50 6 61 0,09 8,92 

Sapium glandulosum (L.) Morong Leiteiro 6,142 2,05 2,45 3 17 3 23 0,03 3,15 

Cocos nucifera L. Coco da Bahia 5,679 1,89 2,21 4 17 0 21 0,03 2,89 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 

Schult.) T.D.Penn. 
Quixabeira 10,516 3,51 4,63 2 9 9 20 0,02 2,36 

Euphorbia tirucalli L. Aveloz 4,652 1,55 1,7 0 8 6 14 0,02 1,88 

Morta Morta 3,452 1,15 1,1 1 10 2 13 0,02 1,86 

Monteverdia obtusifolia (Mart.) 

Biral 
Papagaio 4,499 1,5 1,62 1 7 6 14 0,02 1,73 

Genipa americana L. Jenipapo 4,668 1,56 1,71 0 5 8 13 0,02 1,57 

Psidium guajava L. Goiaba 2,584 0,86 0,67 1 7 0 8 0,01 1,18 

Lafoensia vandelliana Cham. & 

Schltdl. 
Pacari 2,997 1 0,87 1 5 2 8 0,01 1,03 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Albízia 2,49 0,83 0,62 1 6 0 7 0,01 1,01 

Machaerium nictitans (Vell.) Benth. Bico-de-pato 3,432 1,14 1,09 1 2 7 10 0,01 1 

Leucaena leucocephala Benth. Leucena 2,213 0,74 0,48 0 6 0 6 0,01 0,99 

Malpighia emarginata DC. Acerola 2,54 0,85 0,65 1 5 1 7 0,01 0,94 
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Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,58 

3,58 <= 

HT < 8,76 

HT >= 

8,76 
Total PSA PSR 

Anacardium occidentale L. Cajueiro 2,082 0,69 0,42 0 5 0 5 0,01 0,83 

Sapindus saponaria L. Saboneteira 2,604 0,87 0,68 0 5 0 5 0,01 0,83 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & 

L.M.Perry 
Jambo-vermelho 2,362 0,79 0,56 0 5 0 5 0,01 0,83 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

Moldenke 
Tamanqueira 2,244 0,75 0,5 1 4 1 6 0,01 0,77 

Persea americana Mill. Abacateiro 2,311 0,77 0,53 0 4 1 5 0,01 0,75 

Handroanthus ochraceus (Cham.) 

Mattos 

Ipê amarelo do 

cerrado 
2,457 0,82 0,6 4 3 1 8 0,01 0,66 

Citrus limon L. Limão 2,121 0,71 0,44 3 3 0 6 0,01 0,55 

Annona muricata L. Graviola 1,826 0,61 0,29 1 3 0 4 0,01 0,51 

Citharexylon myrianthum Cham. Pau-tucano 2,069 0,69 0,41 0 1 3 4 0 0,44 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-brava 3,309 1,1 1,03 0 2 1 3 0 0,42 

Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-feijão 2,231 0,74 0,49 0 2 1 3 0 0,42 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jaboticaba 1,759 0,59 0,25 0 1 2 3 0 0,35 

Psidium cattleyanum Sabine Araçá-rosa 1,701 0,57 0,23 1 2 0 3 0 0,35 

Terminalia catappa L. Sete copas 1,834 0,61 0,29 0 2 0 2 0 0,33 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl feijão-de-boi 1,558 0,52 0,15 0 2 0 2 0 0,33 

Inga edulis Mart. Ingá de metro 1,911 0,64 0,33 0 2 0 2 0 0,33 

Rapanea gardneriana (A.DC.) Mez Capororoca 1,736 0,58 0,24 0 2 0 2 0 0,33 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook Palmeira-imperial 2,027 0,68 0,39 0 2 0 2 0 0,33 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant 1,837 0,61 0,29 0 2 0 2 0 0,33 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO                 DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO (FLORA)  PÁG. 71 

 

Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,58 

3,58 <= 

HT < 8,76 

HT >= 

8,76 
Total PSA PSR 

Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva 1,522 0,51 0,14 0 2 0 2 0 0,33 

Crataeva tapia L. Tapiá 1,559 0,52 0,15 0 2 0 2 0 0,33 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá 1,769 0,59 0,26 1 1 1 3 0 0,28 

Adenanthera pavonina L. Mangelim 4,584 1,53 1,67 0 1 1 2 0 0,26 

Moquilea tomentosa Benth. Oiti 1,548 0,52 0,15 0 1 1 2 0 0,26 

Cordia superba Cham. Babosa branca 1,567 0,52 0,16 0 1 1 2 0 0,26 

Eugenia sp. - 1,692 0,56 0,22 0 1 1 2 0 0,26 

Pera glabrata (Schott) Baill. Cinta larga 2,116 0,71 0,43 0 0 2 2 0 0,19 

Tamarindus indica L. Tamarindeiro 2,264 0,75 0,51 0 0 2 2 0 0,19 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d'alho 1,824 0,61 0,29 0 0 2 2 0 0,19 

Palmeira Palmeira 1,841 0,61 0,3 0 0 2 2 0 0,19 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Barriguda 1,575 0,53 0,16 0 1 0 1 0 0,17 

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb Amendoeira 1,392 0,46 0,07 0 1 0 1 0 0,17 

Hibiscus tiliaceus L. 
Algodoeiro-da-

praia 
1,509 0,5 0,13 0 1 0 1 0 0,17 

Spondias purpurea L. Siriguela 1,472 0,49 0,11 0 1 0 1 0 0,17 

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 1,517 0,51 0,13 0 1 0 1 0 0,17 

Myrcia sp. Cambuí 1,396 0,47 0,07 0 1 0 1 0 0,17 

Tabernaemontana laeta Mart. Leiteira 1,401 0,47 0,08 0 1 0 1 0 0,17 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba-branca 1,444 0,48 0,1 0 1 0 1 0 0,17 
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Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,58 

3,58 <= 

HT < 8,76 

HT >= 

8,76 
Total PSA PSR 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
Angico branco 1,484 0,49 0,12 0 1 0 1 0 0,17 

Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S.Grose 
Pau d'arco 1,419 0,47 0,08 0 1 0 1 0 0,17 

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje 

& J.Dransf. 
Areca-bambu 1,398 0,47 0,07 0 1 0 1 0 0,17 

Spondias mombin L. Caja da mata 1,413 0,47 0,08 0 1 0 1 0 0,17 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Ipê de jardim 1,392 0,46 0,07 0 1 0 1 0 0,17 

Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia 1,562 0,52 0,16 0 1 0 1 0 0,17 

Andira fraxinifolia Benth. Pau-angelim 1,412 0,47 0,08 0 1 0 1 0 0,17 

Pachira aquatica Aubl. Munguba 1,498 0,5 0,12 0 0 1 1 0 0,09 

Caesalpinia pluviosa DC. Sibipiruna 1,535 0,51 0,14 0 0 1 1 0 0,09 

Chrysophyllum cainito L. Caimito 1,518 0,51 0,13 0 0 1 1 0 0,09 

NI 02 - Flor laranja NI 02 - Flor laranja 1,389 0,46 0,07 0 0 1 1 0 0,09 

Ficus sp. Ficus 1,694 0,56 0,22 0 0 1 1 0 0,09 

NI 01 NI 01 1,515 0,51 0,13 0 0 1 1 0 0,09 

Pinus sp. Pinheiro 1,414 0,47 0,08 0 0 1 1 0 0,09 

NI Euphorbiaceae NI Euphorbiaceae 1,468 0,49 0,11 0 0 1 1 0 0,09 

Melia azedarach L. Para-raio 1,566 0,52 0,16 0 0 1 1 0 0,09 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 1,614 0,54 0,18 0 0 1 1 0 0,09 

Trichilia catigua A.Juss. Catuaba 1,462 0,49 0,11 0 0 1 1 0 0,09 

Erythrina mulungu Mart. Mulungu 6,929 2,31 2,84 0 0 1 1 0 0,09 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO                 DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO (FLORA)  PÁG. 73 

 

Nome Científico Nome Comum IVI IVI % IVC % 
HT < 

3,58 

3,58 <= 

HT < 8,76 

HT >= 

8,76 
Total PSA PSR 

Morus alba L. Amora 1,425 0,47 0,09 0 0 1 1 0 0,09 

Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 1,64 0,55 0,19 0 0 1 1 0 0,09 

Actinostemon verticillatus 

(Klotzsch) Baill. 
 1,387 0,46 0,07 1 0 0 1 0 0,02 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici 1,385 0,46 0,07 1 0 0 1 0 0,02 

Joannesia princeps Vell. Indaguaçú 1,394 0,46 0,07 1 0 0 1 0 0,02 

 *** Total 300 100 100 51 456 255 762 1,01 100 

Legenda: (IVI): Índice de Valor de Importância; (IVC): Índice de Valor de Cobertura; (HT): Altura Total; (PSA): Posição sociológica absoluta; (PSR): Posição sociológica relativa. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.7 Conservação das espécies 

6.3.4.7.1 Espécies protegidas e/ou ameaçadas de extinção 

O levantamento das espécies florestais protegidas por lei considerou legislação vigente 

em nível federal e estadual. Para a identificação das espécies protegidas por Lei, de 

interesse conservacionista e/ou ameaçadas de extinção, foram utilizadas: a Lista Oficial 

das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção estabelecida pela Portaria Nº 

443/2014 do Ministério do Meio Ambiente; a lista vermelha do Centro Nacional de 

Conservação da Flora – CNCFLORA; listagem da CITES - Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (Instrução 

Normativa MMA nº 001/2010) e a Resolução Nº 80 de 24 de Mai de 2018, do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que estabelece a lista oficial de espécies 

endêmicas ameaçadas de extinção da flora do estado do Rio de Janeiro.  

Para a Área de Estudo Local (AEL) foram identificadas 11 espécies vegetais elencadas nas 

listas utilizadas para essa análise (Tabela 17). Destas espécies, apenas Chloroleucon tortum 

possui risco imediato, classificada pelo CNCFlora como “Near threatened” equivalente à 

“Quase ameaçada”. Esta espécie foi registrada peça amostragem realizada nos 

fragmentos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, no entanto, não foi 

registrada na atual área passível à supressão vegetal do empreendimento. 

Todas as demais espécies listadas nos diplomas técnicos e legais elencados foram 

classificadas nas categorias: LC – pouco preocupantes, portanto, atualmente não 

dependem de ações voltadas à conservação da espécie. 
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Tabela 17. Lista das espécies florestais protegidas por lei nas áreas amostradas no empreendimento. 

Família Nome Científico Nome popular Origem 1 2 3 4 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. Barba-de-Pau Nativa   Least Concern  

Cactaceae Selenicereus setaceus (Salm-Dyck) Berg Pitaya-Tiu Nativa   Least Concern  

Erythroxylaceae Erythroxylum passerinum Mart. Muxiba Nativa   Least Concern  

Fabaceae 

Chloroleucon tortum (Mart.)Pittier Tartaré Nativa   Near threatened  

Inga laurina (Sw.)Willd. Ingá-feijão Nativa   Least Concern  

Machaerium nictitans (Vell.)Benth. Bico-de-pato Nativa   Least Concern  

Meliaceae Trichilia hirta L. Catiguá Nativa   Least Concern  

Myrtaceae 
Eugenia florida DC. Guamirim-branco Nativa   Least Concern  

Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira Araçá-Preto Nativa   Least Concern  

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira Nativa   Least Concern  

Solanaceae Athenaea fasciculata (Vell.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann Tomate-Silvestre Nativa   Least Concern  

Legenda: Status de Proteção e Conservação - Listagens endossadas por diplomas legais: |1| = Portaria MMA nº 443/2014; |2| = Resolução Nº 80 de 24 de Mai de 2018, do CONSEMA 
RJ 3| = Lista Vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora CNCFlora -  http://www.cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha/; |4|= CITES - Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção endossada pela Instrução Normativa MMA nº 001/2014; Status de Conservação: (Least Concern) Pouco 
Preocupante; (Lower Risk) Baixo Risco; (Endangered) Ameaçada; (Vulnerable) Vulnerável; (Near threatened) Quase Ameaçada. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

http://www.iucnredlist.org/
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6.3.4.7.1 Espécies Raras 

Para a avaliação das espécies consideradas raras foi verificado o Catálogo de Plantas Raras 

do Brasil (GIULIETTI et al., 2009) e demais publicações aplicáveis. Não foram encontradas 

espécies raras na AEL do empreendimento. 

6.3.4.7.2 Espécies Endêmicas 

Para a Área de Estudo Local foram analisados os níveis de endemismo relacionados à 

ocorrência de uma espécie dentro de um bioma, estado e país. As pesquisas foram 

realizadas nas bases de dados bibliográficos no sistema de dados da flora do Brasil do 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro (REFLORA). 

Foram identificadas 19 espécies consideradas endêmicas do território brasileiro. Não 

foram identificadas espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica ou do estado do Rio de 

Janeiro (Tabela 18). 

Tabela 18. Lista das espécies endêmicas registradas na Área de Estudo Local do empreendimento 

Família Nome Científico Nome popular Endemismo 

Apocynaceae 
Forsteronia leptocarpa (Hook. & Arn.) A.DC. Peroba Brasil 

Tabernaemontana laeta Mart. Leiteira Brasil 

Boraginaceae Cordia superba Cham. Babosa branca Brasil 

Cactaceae Rhipsalis lindbergiana K.Schum. Cacto-Macarrão Brasil 

Celastraceae Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral Lenha-branca Brasil 

Chrysobalanaceae Moquilea tomentosa Benth. Oiti Brasil 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum passerinum Mart. Muxiba Brasil 

Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil. - Brasil 

Euphorbiaceae 
Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. Marfim Brasil 

Joannesia princeps Vell. Indaguaçú Brasil 

Lecythidaceae Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia Brasil 

Myrtaceae 
Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira Araçá-Preto Brasil 

Psidium cattleyanum Sabine Araçá-rosa Brasil 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d'alho Brasil 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. Chacrona Brasil 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.8 Estatística 

O uso da amostragem é imprescindível nos estudos de populações infinitas, difíceis de ser 

totalmente conhecidas. No caso de populações heterogêneas deve-se utilizar a 

amostragem aleatória estratificada, garantindo desta forma que todos os segmentos da 

população sejam representados na amostra, reduzindo a variância dentro dos estratos e 

aumentando a precisão das estimativas.  
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A análise estatística dos dados do inventário florestal considerou as variáveis Volume, 

Densidade e Área Basal. Este levantamento tomou com parâmetro estatístico o erro de 

amostragem em 20%. Sendo a variável Volume considerada de Mair impacto na análise do 

estudo, pois o principal produto da supressão é o volume madeireiro. Estimar o volume 

obtido com a supressão com boa precisão é o objetivo principal de inventariar a 

vegetação. 

O erro de amostragem estimado para a variável Volume foi de 18,10% (Tabela 19). Este 

valor foi considerado satisfatório visto à grande variação entre as tipologias florestais 

amostradas. Além disso, a maior parte dos remanescentes de vegetação nativa da região 

sofre ou já sofreram ações antrópicas.  

Tabela 19. Resumo estatístico do levantamento Florestal para a variável Volume. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

No tocante as demais variáveis analisadas, área basal e densidade, a primeira assim como 

a volumetria apresentou um erro de amostragem abaixo do parâmetro estatístico 

determinado para esse levantamento. Já a variável densidade, apresentou um valor para 

o erro estimado acima do determinado, isso tudo por conta que essa variável apresenta 

Parâmetro \ Estrato Estrato 01 Estrato 02 Geral 

Área Total (ha) 15,45 17,85 33,3 

Parcelas 6 9 15 

n (Número Ótimo por Estrato) 17 11  

n (Número Ótimo pela Alocação 

Proporcional) 
7 8 14 

Volume Medido 19,21 61,57 80,78 

Média 3,20 6,84 5,15 

Desvio Padrão 1,23 2,03 1,66 

Variância 1,52 4,13 2,92 

Variância da Média 0,25 0,45 0,19 

Erro Padrão da Média 0,50 0,67 0,43 

Coeficiente de Variação % 38,53 29,69 32,24 

Valor de t Tabelado 2,57 2,31 2,16 

Erro de Amostragem 1,29 1,55 0,93 

Erro de Amostragem % 40,44 22,59 18,10 

IC para a Média (95 %) 1,91 <= X <= 4,50 5,29 <= X <= 8,39 4,22 <= X <= 6,09 

IC para a Média por ha (95 %) 
47,68 <= X <= 

112,43 

132,39 <= X <= 

209,66 

105,50 <= X <= 

152,13 

Volume Estimado 1236,82 3052,81 4289,64 

IC para o Total (95 %) 
736,68 <= X <= 

1736,97 

2363,17 <= X <= 

3742,45 

3513,30 <= X <= 

5065,97 

EMC 2,19 5,59 4,39 
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sensibilidade às condições de conservação das áreas levantadas, gerando uma 

variabilidade distinta para cada área. O que foi observado é que as áreas mais 

antropizadas apresentaram espécies exóticas e com uma menor quantidade de indivíduos, 

e as outras áreas com o grau de conservação/preservação mais elevados apresentaram 

uma maior quantidade de espécies em sua Mairia nativas e em grande quantidade de 

indivíduos.  

Ademais, a amostragem empregada nesse estudo teve o intuito de fazer o 

reconhecimento das áreas de vegetação nativa, do ponto de vista de levantar as espécies 

vegetais da região, tendo como respaldo que essas áreas amostradas não serão atingidas 

diretamente pela implantação do empreendimento, nem muito menos será fonte de 

supressão vegetal.  A Tabela 20 e Tabela 21 apresentam o resumo estatístico do 

levantamento florestal para as variáveis Densidade e Área Basal, respectivamente. 

Tabela 20. Resumo estatístico do levantamento Florestal para a variável Densidade. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Parâmetro \ Estrato Estrato 01 Estrato 02 Geral 

Área Total (ha) 15,45 17,85 33,3 

Parcelas 6 9 15 

n (Número Ótimo por Estrato) 27 14  

n (Número Ótimo pela Alocação 

Proporcional) 
9 10 18 

N Medido 183 539 722 

Média 30,50 59,89 46,25 

Desvio Padrão 15,15 20,33 17,92 

Variância 229,50 413,11 327,92 

Variância da Média 38,25 44,98 21,42 

Erro Padrão da Média 6,18 6,71 4,63 

Coeficiente de Variação % 49,67 33,94 38,75 

Valor de t Tabelado 2,57 2,31 2,16 

Erro de Amostragem 15,90 15,47 10,00 

Erro de Amostragem % 52,13 25,82 21,62 

IC para a Média (95 %) 14,60 <= X <= 46,40 44,42 <= X <= 75,35 36,25 <= X <= 56,25 

IC para a Média por ha (95 %) 
365,05 <= X <= 

1159,95 

1110,60 <= X <= 

1883,85 

906,36 <= X <= 

1406,32 

N Estimado 11780,63 26725,42 38506,04 

IC para o Total (95 %) 
5639,96 <= X <= 

17921,29 

19824,17 <= X <= 

33626,66 

30181,69 <= X <= 

46830,40 

EMC 18,04 47,42 38,06 
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Tabela 21. Resumo estatístico do levantamento Florestal para a variável Área Basal. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.9  Inventário Florestal da Área Passível a Supressão Vegetal 

6.3.4.9.1  Espécies Estimativa dos Parâmetros Quantitativos 

A média do volume do material lenhoso do inventário florestal considerando a área 

passível a supressão foi de 3,42 m³.ha-1 (Tabela 22), equivalente a um volume total de 

material lenhoso calculado em 368,13 m³. Deste total, 45% são provenientes de espécies 

nativas do Brasil, cujo transporte para áreas exteriores ao empreendimento só poderá ser 

realizado mediante emissão de Documento de Origem Florestal – DOF.  

Em relação à densidade de árvores vivas e mortas, o processamento dos dados estimou 

uma densidade de 7,09 ind.ha-1, correspondente a 762 indivíduos considerando toda a 

área requerida à supressão. Do total de indivíduos registrados na área em estudo, os 

resultados do processamento dos dados de inventário florestal apontam que apenas 37% 

Parâmetro \ Estrato Estrato 01 Estrato 02 Geral 

Área Total (ha) 15,45 17,85 33,3 

Parcelas 6 9 15 

n (Número Ótimo por Estrato) 17 6  

n (Número Ótimo pela Alocação 

Proporcional) 
4 5 8 

AB Medido 3,98 10,22 14,20 

Média 0,66 1,14 0,92 

Desvio Padrão 0,26 0,18 0,21 

Variância 0,07 0,03 0,05 

Variância da Média 0,01 0,00 0,00 

Erro Padrão da Média 0,10 0,06 0,06 

Coeficiente de Variação % 38,57 15,42 23,20 

Valor de t Tabelado 2,57 2,31 2,23 

Erro de Amostragem 0,27 0,13 0,13 

Erro de Amostragem % 40,47 11,74 14,03 

IC para a Média ( 95 %) 0,40 <= X <= 0,93 1,00 <= X <= 1,27 0,79<= X <= 1,04 

IC para a Média por ha ( 95 %) 9,87 <= X <= 23,30 25,05 <= X <= 31,71 19,70 <= X <= 26,12 

AB Estimado 256,23 506,65 762,88 

IC para o Total ( 95 %) 
152,53 <= X <= 

359,93 

447,19 <= X <= 

566,11 

655,88 <= X <= 

869,87 

EMC 0,45 1,03 0,81 



 
                                                                                                                       

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO         DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO (FLORA)  PÁG. 80 

 

dos indivíduos vivos são nativos e considerando todos os indivíduos, 1,7% referem-se ao 

percentual de árvores mortas.  

Tabela 22. Resultados quantitativos do inventário florestal realizado na área passível à supressão 
vegetal. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.3.4.9.2  Parâmetros Quantitativos por Espécie Botânica 

Conforme apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada., cerca de 68% do 

volume total registrado na área em estudo pertencem as seguintes espécies: Syzygium 

cumini (17,7%), Erythrina mulungu (15,8%), Acacia auriculiformis (14,3%), Eucalyptus sp. 

(11,3%%) e Schinus terebinthifolia (8,6%). Os resultados encontrados para as demais 

espécies com destaque em volume total não alteraram muito em relação ao observado na 

análise estrutural da vegetação (fitossociologia). 

Parâmetro Total 

Área Passível de Supressão (ha) 107,58 

D µ 16,03 

Ht µ 5,80 

Árvores levantadas 763 

Dai árv.ha-1 7,09 

Fustes levantados 1572 

DA Fus.ha-1 14,61 

Área basal m² 55,14 

DoA m².ha-1 0,51 

Volume total m³ 368,13 

Volume total m³.ha-1 3,42 
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Tabela 23. Resultados quantitativos por espécie do inventário florestal realizado na área passível de supressão vegetal 

Espécie Origem Brasil D µ Ht µ Árvores DA ind.ha-1 Fustes DA Fus.ha-1 AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Syzygium cumini Naturalizada 20,3 5,73 92 0,8552 226 2,1008 12,84 0,1194 65,13 0,6054 

Erythrina mulungu Nativa 197,35 15 1 0,0093 1 0,0093 3,06 0,0284 58,00 0,5391 

Acacia auriculiformis Exótica 16,24 7,46 117 1,0876 192 1,7847 7,03 0,0654 52,70 0,4898 

Eucalyptus sp. Cultivada 20,65 8,3 92 0,8552 125 1,1619 5,94 0,0552 41,59 0,3866 

Schinus terebinthifolia Nativa 11,89 4,65 111 1,0318 329 3,0582 5,22 0,0485 31,76 0,2952 

Sideroxylon obtusifolium Nativa 18,07 5,76 20 0,1859 68 0,6321 3,66 0,0340 28,13 0,2615 

Mangifera indica Cultivada 15,33 5,66 61 0,5670 82 0,7622 2,85 0,0264 14,78 0,1373 

Genipa americana Nativa 21,41 7,73 13 0,1208 22 0,2045 0,94 0,0088 7,01 0,0651 

Lithraea molleoides Nativa 25,94 4,83 3 0,0279 12 0,1115 0,92 0,0085 6,53 0,0607 

Sapium glandulosum Nativa 17,87 5,24 23 0,2138 33 0,3067 1,03 0,0096 6,36 0,0592 

Adenanthera pavonina Cultivada 78,78 5 2 0,0186 2 0,0186 1,69 0,0157 4,76 0,0442 

Monteverdia obtusifolia Nativa 11,64 5,21 15 0,1394 55 0,5112 0,78 0,0072 4,20 0,0390 

Euphorbia tirucalli Cultivada 13,21 5,14 14 0,1301 53 0,4927 0,86 0,0080 3,75 0,0348 

Cocos nucifera Naturalizada 23,44 5,36 21 0,1952 21 0,1952 0,92 0,0086 3,64 0,0339 

Sapindus saponaria Nativa 28,58 6,5 5 0,0465 5 0,0465 0,38 0,0036 2,64 0,0245 

Lafoensia vandelliana Nativa 15,41 5,07 8 0,0744 15 0,1394 0,38 0,0036 2,34 0,0218 

Tamarindus indica Cultivada 28,75 7,33 2 0,0186 6 0,0558 0,41 0,0039 2,33 0,0216 

Inga laurina Nativa 20,96 5,43 3 0,0279 7 0,0651 0,32 0,0030 2,20 0,0204 

Pera glabrata Nativa 18,95 7,77 2 0,0186 11 0,1022 0,33 0,0031 2,17 0,0202 

Machaerium nictitans Nativa 11,12 5,17 10 0,0930 45 0,4183 0,48 0,0045 2,09 0,0194 

Palmeira Nativa 33,9 10 2 0,0186 2 0,0186 0,18 0,0017 1,55 0,0144 

Morta - 13,91 6,31 13 0,1208 16 0,1487 0,27 0,0025 1,52 0,0141 
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Espécie Origem Brasil D µ Ht µ Árvores DA ind.ha-1 Fustes DA Fus.ha-1 AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Roystonea oleracea Cultivada 42,49 7,5 2 0,0186 2 0,0186 0,28 0,0026 1,49 0,0139 

Inga edulis Nativa 30,03 6,33 2 0,0186 3 0,0279 0,22 0,0020 1,43 0,0133 

Ficus sp. - 32,95 11 1 0,0093 2 0,0186 0,17 0,0016 1,33 0,0124 

Syzygium malaccense Cultivada 24,89 7,2 5 0,0465 5 0,0465 0,25 0,0023 1,32 0,0122 

Gallesia integrifolia Nativa 17,29 8 2 0,0186 6 0,0558 0,17 0,0016 1,10 0,0102 

Terminalia catappa Naturalizada 33,42 7,5 2 0,0186 2 0,0186 0,18 0,0016 0,92 0,0085 

Citharexylum myrianthum Nativa 14,93 7,22 4 0,0372 9 0,0837 0,16 0,0015 0,90 0,0084 

Melia azedarach Naturalizada 25,15 12 1 0,0093 2 0,0186 0,1 0,0009 0,86 0,0080 

Albizia lebbeck Exótica 13,37 4,94 7 0,0651 9 0,0837 0,18 0,0016 0,82 0,0076 

Casearia sylvestris Nativa 22,6 5 1 0,0093 3 0,0279 0,14 0,0013 0,82 0,0076 

Persea americana Naturalizada 14,67 5,1 5 0,0465 10 0,0930 0,22 0,0021 0,78 0,0072 

Lecythis pisonis Nativa 35,65 8 1 0,0093 1 0,0093 0,1 0,0009 0,77 0,0071 

Myrsine gardneriana Nativa 24,27 5,5 2 0,0186 2 0,0186 0,12 0,0011 0,73 0,0067 

Delonix regia Cultivada 32,31 6,25 2 0,0186 2 0,0186 0,18 0,0017 0,66 0,0061 

Malpighia emarginata Cultivada 11,33 4,34 7 0,0651 19 0,1766 0,2 0,0019 0,63 0,0059 

Aegiphila integrifolia Nativa 11,2 5,15 6 0,0558 10 0,0930 0,11 0,0011 0,58 0,0054 

Eugenia sp. - 18,89 7,17 2 0,0186 3 0,0279 0,1 0,0009 0,55 0,0051 

Ceiba speciosa Nativa 21,22 5 1 0,0093 3 0,0279 0,11 0,0010 0,53 0,0050 

Psidium guajava Naturalizada 10,71 4,31 8 0,0744 16 0,1487 0,16 0,0015 0,51 0,0048 

Pachira aquatica Nativa 28,65 9 1 0,0093 1 0,0093 0,06 0,0006 0,49 0,0046 

Cenostigma pluviosum Nativa 15,28 6 1 0,0093 4 0,0372 0,09 0,0008 0,46 0,0042 

Artocarpus heterophyllus Cultivada 30,88 8 1 0,0093 1 0,0093 0,07 0,0007 0,42 0,0039 

Leucaena leucocephala Naturalizada 10,45 5,27 6 0,0558 11 0,1022 0,1 0,0009 0,36 0,0033 
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Espécie Origem Brasil D µ Ht µ Árvores DA ind.ha-1 Fustes DA Fus.ha-1 AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Anacardium occidentale Nativa 10,5 3,65 5 0,0465 10 0,0930 0,1 0,0009 0,35 0,0033 

Anadenanthera colubrina Nativa 18,94 6 1 0,0093 2 0,0186 0,06 0,0005 0,30 0,0028 

NI 01 - 17,61 5,5 1 0,0093 3 0,0279 0,07 0,0007 0,28 0,0026 

Handroanthus ochraceus Nativa 8,23 3,53 8 0,0744 15 0,1394 0,09 0,0008 0,27 0,0025 

Trichilia catigua Nativa 16,87 8 1 0,0093 2 0,0186 0,04 0,0004 0,27 0,0025 

Chrysophyllum cainito Exótica 13,5 5 1 0,0093 5 0,0465 0,08 0,0007 0,26 0,0024 

Mimosa bimucronata Nativa 9,04 4,1 3 0,0279 10 0,0930 0,07 0,0006 0,25 0,0023 

Hibiscus tiliaceus - 21,17 5 1 0,0093 2 0,0186 0,07 0,0007 0,25 0,0023 

NI Euphorbiaceae - 14,22 7 1 0,0093 3 0,0279 0,05 0,0004 0,23 0,0022 

Plinia peruviana Nativa 8,39 4,18 2 0,0186 11 0,1022 0,06 0,0006 0,22 0,0020 

Cecropia pachystachya Nativa 21,01 7 1 0,0093 1 0,0093 0,03 0,0003 0,21 0,0019 

Cordia superba Nativa 9,66 5,83 2 0,0186 3 0,0279 0,03 0,0003 0,20 0,0019 

Pinus sp. Exótica 15,28 10 1 0,0093 1 0,0093 0,02 0,0002 0,13 0,0012 

Cynophalla flexuosa Nativa 11,14 5,5 2 0,0186 2 0,0186 0,03 0,0002 0,13 0,0012 

Spondias purpurea Cultivada 14,43 3,5 1 0,0093 3 0,0279 0,05 0,0005 0,12 0,0011 

Psidium cattleyanum Nativa 11,35 4,17 3 0,0279 3 0,0279 0,03 0,0003 0,12 0,0011 

Handroanthus serratifolius Nativa 16,23 7 1 0,0093 1 0,0093 0,02 0,0002 0,11 0,0011 

Crataeva tapia Nativa 9,97 5,33 2 0,0186 3 0,0279 0,03 0,0002 0,11 0,0011 

Citrus limon Cultivada 8,87 3,43 6 0,0558 7 0,0651 0,05 0,0004 0,11 0,0010 

Moquilea tomentosa Nativa 10,82 6,5 2 0,0186 2 0,0186 0,02 0,0002 0,10 0,0010 

Andira fraxinifolia Nativa 14,64 8 1 0,0093 1 0,0093 0,02 0,0002 0,10 0,0009 

Morus alba Cultivada 8,51 4,25 1 0,0093 4 0,0372 0,02 0,0002 0,07 0,0006 

Spondias mombin Nativa 14,96 4 1 0,0093 1 0,0093 0,02 0,0002 0,07 0,0006 
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Espécie Origem Brasil D µ Ht µ Árvores DA ind.ha-1 Fustes DA Fus.ha-1 AB m² 
DoA 

m².ha-1 
VT m³ VT m³.ha-1 

Annona muricata Cultivada 7,64 3,33 4 0,0372 6 0,0558 0,03 0,0003 0,07 0,0006 

Tabernaemontana laeta Nativa 6,79 4 1 0,0093 3 0,0279 0,01 0,0001 0,03 0,0003 

Myrcia sp. - 10,19 5 1 0,0093 1 0,0093 0,01 0,0001 0,03 0,0003 

NI 02 - Flor laranja - 7,48 9 1 0,0093 1 0,0093 0 0,0000 0,03 0,0003 

Joannesia princeps Nativa 9,55 3 1 0,0093 1 0,0093 0,01 0,0001 0,02 0,0002 

Prunus dulcis Cultivada 8,59 5 1 0,0093 1 0,0093 0,01 0,0001 0,02 0,0002 

Trema micrantha Nativa 5,73 4,5 2 0,0186 2 0,0186 0,01 0,0000 0,02 0,0001 

Tecoma stans Naturalizada 6,05 3,5 1 0,0093 2 0,0186 0,01 0,0001 0,01 0,0001 

Dypsis lutescens Cultivada 5,41 2 1 0,0093 4 0,0372 0,01 0,0001 0,01 0,0001 

Actinostemon verticillatus Nativa 6,37 3 1 0,0093 1 0,0093 0 0,0000 0,01 0,0001 

Byrsonima crassifolia Nativa 5,41 3,5 1 0,0093 1 0,0093 0 0,0000 0,01 0,0001 

Total Geral 16,03 5,8 763 7,09 1572 14,6124 55,14 0,5126 368,13 3,4219 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.4.9.3 Parâmetros Quantitativos por Classe Diamétrica 

Por meio da análise da distribuição por classes diamétricas é possível ampliar o 

entendimento do comportamento das variáveis de interesse, contribuindo para o 

planejamento da supressão da vegetação. A Tabela 24 apresenta os resultados dos 

parâmetros quantitativos relacionados à densidade de árvores e fustes, área basal e 

volume do material lenhoso passível de supressão vegetal. 

Tabela 24. Parâmetros quantitativos por classe de diâmetro do levantamento realizado na Área 
Passível de Supressão Vegetal 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

A distribuição do número total de árvores e fustes por classes diamétricas registrado na 

área passível de supressão vegetal segue o padrão comportamental gráfico de J-Invertido 

(Figura 20). Esse padrão indica um número de árvores concentradas nas classes 

diamétricas iniciais, tendo alta quantidade de indivíduos nas classes de menores 

diâmetros e baixa quantidade nas classes de Maires diâmetros. 

 

 

 

 

 

  

Classe Diamétrica Nº de Árvores Nº de Fuste AB m² Vol. m³ 

00 -| 05 1 2 0,0019 0,0052 

05 -| 10 226 575 2,6531 8,9783 

10 -| 15 198 417 4,9213 20,3515 

15 -| 20 100 216 4,9323 23,9115 

20 -| 25 62 118 4,6294 25,2645 

25 -| 30 68 104 6,1030 36,3561 

30 -| 35 37 51 4,1509 28,2941 

35 -| 40 22 31 3,3908 22,0380 

40 -| 45 11 16 2,2605 15,2907 

45 -| 50 7 8 1,4407 9,5606 

50 -| 55 5 6 1,2640 8,8292 

55 -| 60 5 6 1,5215 10,2273 

≥ 60 21 22 17,8735 159,0181 

Total Geral 763 1572 55,1429 368,1250 
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Figura 20. Distribuição diamétrica do número de árvores e fustes do levantamento 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

A distribuição diamétrica dos parâmetros referentes à área basal (Figura 21) e volume 

total (Figura 22) apresentaram comportamentos similares, sem um padrão conhecido. 

 

 

 

Figura 21. Distribuição diamétrica da área basal do levantamento 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 22. Distribuição diamétrica do volume do levantamento 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.3.5 Considerações Finais e Conclusões 

Os estudos realizados na vegetação da Área de Estudo da UTE Barra do Furado permitiram 

uma completa caracterização e mapeamento das diversas tipologias vegetais presentes 

na região, que está inserida no domínio morfoclimático da Mata Atlântica. Em termos 

gerais, na região onde será instalado o empreendimento a vegetação originária encontra-

se bastante degradada, restando os remanescentes de vegetação nativa fragmentados na 

paisagem em meio às áreas destinadas a pastagem e cultivos agrícolas. 

As áreas remanescentes abrangidas por fragmentos de vegetação nativa são compostas 

pelas tipologias Florestas Estacionais Semideciduais de Terras Baixas e pelas Formações 

Pioneiras, que abrangem as áreas de Restinga e Manguezais. Essa matriz vegetacional 

encontra-se presente sobretudo na AER do empreendimento, cujos percentuais de 

ocupação se reduzem de maneira proporcional conforme a escala avaliada, em que a 

tipologia Mangue não foi verificada na Área Diretamente Afetada. 

A matriz vegetacional interceptada pelo traçado de empreendimento encontra-se sob já 

forte caráter antrópico, sendo notoriamente escassos os fragmentos de vegetação nativa. 

Portanto, a vegetação na Área Diretamente Afetada do estudo é composta basicamente 

por áreas antropizadas contendo árvores isoladas, ou áreas alagadas com vegetação 

exótica e/ou invasora, interceptando apenas a borda de pequenos trechos contendo 

fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas, em Mairia já sob forte 

antropização e em estágio inicial de sucessão. 

O mapeamento de uso e ocupação do solo da AEL do empreendimento identificou as 

seguintes classes de solo, que se perpetuam desde a AER até a ADA: Vegetação 

Campestre/Alagada (51%), Áreas Naturais Florestadas (Floresta Estacional Semidecidual 

de Terras Baixas, 0,1%), Restinga (0,21%), Áreas Naturais Não Florestadas (8%), além de 

áreas antropizadas (41 %). A avaliação do percentual de APPs atualmente ocupadas por 

usos antrópicos na AEL (40,8%) permite constatar o alto nível de antropização da região 

onde será instalado o empreendimento. 

Os níveis de antropização regional e local também se apresentaram na ADA do 

empreendimento, cujos remanescente de vegetação nativa ocupam apenas 1,8% da área. 

Estes remanescentes são compostos principalmente por Florestas Estacionais de Terras 

Baixas (6,52 ha) registradas em pequenas manchas contíguas à ADA, e Restinga (0,67 ha), 

registrada na faixa litorânea em Barra do Furado, entre a praia e o local de instalação da 

UTE. A classe de uso denominada “Áreas antrópicas agropastoris” atualmente ocupa 82% 

das APPs da ADA do empreendimento. 

Os remanescentes de vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual de Terras 

Baixas localizados na área de estudo são majoritariamente compostos por pequenos 

fragmentos com sinais evidentes de interferência antrópica. Mesmo em tamanho 



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO          DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO (FLORA)  PÁG. 89 

 

diminuto, os fragmentos de Florestas Estacionais Semideciduais ainda detêm certa 

relevância ambiental, resguardando importantes atributos florísticos e de conservação da 

biodiversidade. Considerando os parâmetros elencados na Resolução Conama 06/1994 os 

fragmentos remanescentes de Floresta Estacional encontram-se em estágio médio de 

sucessão natural na AEL e estágio inicial de sucessão na ADA.  

A Restinga abrangida na AEL ocupa uma área de 77,47 ha, equivalente à 0,21 % de toda 

essa área. Na ADA, esse uso do solo ocupa 0,67 ha, é composta por espécies 

predominantemente herbáceas ou subarbustivas, que podem atingir cerca de 1 (um) 

metro de altura, com característica de “...vegetação pioneira de sucessão inicial, sem 

estágios sucessionais secundários”. A florística verificada no local mesclou espécies 

herbáceas ruderais, com espécies nativas comumente encontradas em áreas de Restinga 

em estágios iniciais.  

No presente estudo, considerando toda a florística registrada tanto na amostragem na 

AEL quanto no Censo realizado na área passível à supressão, foram registradas 146 

espécies, distribuídas em 143 gêneros e 57 famílias botânicas. Deste total de espécies 

registradas, 83% são nativas do bioma Mata Atlântica (118 sp.).  

A densidade de indivíduos arbóreo-arbustivos vivos registrados na vegetação levantada 

por meio de amostragem, considerando os fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual, foi estimada em 1193,33 ind.ha-1, com dominância de 23,41 m².ha-1. Para as 

áreas passíveis à supressão vegetal do empreendimento levantados por meio de censo, a 

densidade absoluta foi estimada em 7,09 ind.ha-1, com dominância de 0,51 m².ha-1.  

A estrutura fitossociológica da amostragem das áreas de Floresta Estacional Semidecidual 

expressou representatividade de 71,68% do Índice de Valor de Importância em apenas 10 

espécies, sendo elas: Sapium glandulosum, Guarea guidonia, Cynophalla flexuosa, Casearia 

sylvestris, Chloroleucon tortum, Schinus terebinthifolia, Monteverdia obtusifolia, Sideroxylon 

obtusifolium, Machaerium hirtum e Trichilia hirta, sendo que todas as espécies são nativas 

do Bioma da Mata Atlântica. A estrutura fitossociológica das áreas passíveis à supressão, 

expressou representatividade de 75,25% do Índice de Valor de Cobertura em apenas 10 

espécies, sendo elas: Syzygium cumini, Acacia auriculiformis, Schinus terebinthifolia, 

Eucalyptus sp., Mangifera indica, Sideroxylon obtusifolium, Erythrina mulungu, Sapium 

glandulosum, Cocos nucifera e Genipa americana, sendo que algumas espécies são nativas 

do Bioma da Mata Atlântica e as demais foram introduzidas pela população local, 

reforçando o caráter antropizado das áreas 

A diversidade florística da amostragem da vegetação nos fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual, assim como a diversidade verificada na área passível à supressão 

vegetal do empreendimento apresentou índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) 

igual a 2,74 e índice de equabilidade de Pielou igual a 0,76. Esses resultados foram 
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considerados baixos, quando comparados com outros estudos inseridos na Mata 

Atlântica. 

Para a Área de Estudo Local (AEL) foram identificadas 11 espécies vegetais elencadas nas 

listas utilizadas para essa análise. Destas espécies, apenas Chloroleucon tortum possui 

risco imediato, classificada pelo CNCFlora como “Near threatened” equivalente à “Quase 

ameaçada”. Esta espécie foi registrada peça amostragem realizada nos fragmentos 

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, no entanto, não foi registrada na 

atual área passível à supressão do empreendimento. Não foram encontradas espécies 

raras na AEL do empreendimento, mas foram registradas 11 espécies endêmicas do Brasil 

dentre a composição florística registrada.  
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6.3.6 ANEXOS

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 7 do Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo:

ANEXO  I:  ARQUIVOS  EM  FORMATO SHAPEFILE DA  COBERTURA  VEGETAL,  PARCELAS

  AMOSTRAIS E TRANSECTOS DE AMOSTRAGEM QUALITATIVA.
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6.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS 

As áreas protegidas são uma estratégia eficiente do ponto de vista da conservação da 

biodiversidade onde é possível estabelecer mecanismos que visam identificar e fortalecer 

a preservação de ecossistemas de fragilidade e de grande valor ambiental bem como suas 

espécies associadas.  

Pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 fica instituído o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC) que se caracteriza como “espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção. 

Esse sistema categoriza as Unidades de Conservação de acordo com o tipo de uso dos 

recursos naturais, sendo que na categoria de Proteção Integral o objetivo é preservar a 

natureza com o uso indireto dos recursos naturais, enquanto a categoria de Uso 

Sustentável tem por objetivo compatibilizar a conservação com o uso sustentável de uma 

parcela dos recursos naturais. 

Por se tratar de um uso mais restritivo, as UCs de Proteção Integral englobam um número 

menor de categorias, sendo elas: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional/Estadual/Municipal, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Já as UCs 

de Uso Sustentável abarcam Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, Reserva de Fauna, Floresta Nacional/Estadual/Municipal, Reserva Extrativista, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Para o levantamento das informações relativas as Unidades de Conservação foram 

utilizadas informações da Base de Dados Geoespaciais do Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA)1  bem como a base disponibilizada no site do Ministério do Meio Ambiente2. 

Realizado o diagnóstico das possíveis áreas de interferência, as informações obtidas 

foram confrontadas com os planos de manejo das respectivas Unidades de Conservação 

diagnosticadas.  

Em consonância a isso, foram utilizados dois parâmetros de abordagem, onde foram 

observadas as interferências em Unidades de Conservação da Área de Estudo Local (AEL), 

definida conforme Cap. 5 Área de Estudo e que também que engloba a linha de 

transmissão e suas estruturas associadas, e a Área de Estudo Regional (ERA) e que faz 

parte de um contexto mais amplo onde são levadas em consideração as bacias afetadas e 

questões de escala macro.   

 
1 https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed), 

2 http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 
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6.4.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Na Área de Estudo da UTE Barra do Furado foram identificadas Unidade de Conservação 
(UCs), tanto de cunho de proteção integral como de uso sustentável, como pode ser 
observado no Mapa 1. 
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Mapa 1. Mapa das Unidades de Conservação diagnosticadas na Área de Estudo Local (AEL) do empreendimento 

Fonte: Ambientare Soluções Ambientais, 2022. 
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Para subsidiar as análises, foram consideradas a Área Diretamente Afetada – ADA, que é 

composta pela UTE e suas estruturas associadas, bem como a Área de Estudo Local e 

Regional. A mensuração das distâncias das Unidades de Conservação em relação à ADA foi 

realizada utilizando uma medição em linha reta da UC em análise até a ADA, 

respectivamente, e o resultado encontra-se descrito na Tabela 1. 

Conforme pode ser visualizado no Mapa 1, a ADA do empreendimento não intercepta 

nenhuma Unidades de Conservação. A partir da análise foram identificadas as seguintes 

UCs: 1 Parque Nacional, 2 Parques Estaduais, além de 4 APAs considerando a abrangência 

da AEL e AER do Estudo, todas situadas integralmente no estado do Rio de Janeiro. A UC 

de cunho federal encontra-se sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), enquanto as outras duas, de cunho estadual, são de competência 

do Instituto Estadual do Ambiente - INEA. 

A Unidade de Conservação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, gerenciada 

pelo ICMBio, abrange os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã e é legislada pelo 

Decreto nº 29 de abril de 1998. O Parque foi criado para proteger ambientes de restinga, 

ambiente de grande fragilidade ambiental, e diversos ecossistemas associados a Mata 

Atlântica. 

Já o Parque Estadual do Desengano, gerido pelo INEA, tem o objetivo de preservar 

espécies endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora do bioma da Mata Atlântica 

bem como os mananciais das regiões vizinhas, além de propiciar pesquisas científicas e 

educação ambiental. Foi criado 1970 pelo Decreto-lei estadual nº 250 de abril deste ano. 

O Parque Estadual da Lagoa do Açu foi instituído pelo Decreto Estadual nº 43.522 de 

março de 2012. O Parque conta com uma área de 8.276,67 hectares, e tem por objetivo 

preservar ecossistemas de restinga do Estado do Rio de Janeiro bem como recuperar as 

áreas degradadas e assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral 

norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista. 

As Áreas de Proteção (APAs) são locais de grande abrangência cujo objetivo é a 

conservação dos processos naturais e da biodiversidade orientando o desenvolvimento e 

adequando as atividades humanas às características da área. Podem ser de domínio 

público e/ou privado sem a necessidade de desapropriação de terra, no entanto as 

atividades ali desenvolvidas estão sujeitas a disciplinamento específico. 

As APAs podem englobar em seu interior outras Unidades de Conservação bem como 

áreas urbanas. As seguintes APAs foram identificadas na AER do estudo: APA da Lagoa de 

Cima, APA Waldeir Gonçalves – Serra do Itaóca, APA do Lagamar e APA Canal Campos 

Macaé. 

Não obstante, foram observadas mais 2 UCs interceptadas pelo nível de abrangência 

regional (AER) utilizado nas análises, o Parque Municipal Natural dos Terraços Marinhos e 
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a APA Lagoa Ribeira. No entanto, após extensa busca na bibliografia e nos sites dos órgãos 

ambientais pertinentes não foi possível localizar informações sobre eles, conforme 

reportado por Clare, 2009. 

Por fim, não foram identificadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), nas 

Áreas de Estudo. Observa-se que nenhuma Unidade de Conservação é interceptada pela 

Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 



             
                                                                           

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÁG. 6 
 

 

Tabela 1. Distância das Unidades de Conservação da ADA da UTE Barra do Furado.  

Unidade de 
Conservação 

Nível de 
Gestão 

Grupo Categoria Órgão Gestor 
Ato de 
criação 

Área (ha) 
Plano 

de 
Manejo 

 

Zona de 
Amortecimento 

Distância da 
Zona de 

Amortecimento 
até a ADA (km) 

Distância 
da ADA 

UTE Barra 
do 

Furado(km) 

PN da 
Restinga de 
Jurubatiba 

Federal PI 
Parque 

Nacional 

Instituto de Chico Mendes 
de Conservação da 

Biodiversidade 

Decreto 
s/nº de 

29/04/1998 
14.931,95 Sim 

 

Não 
- 15,19  

Parque 
Estadual do 
Desengano 

Estadual PI 
Parque 

Estadual 
Instituto Estadual do Meio 

ambiente 

Decreto-
Lei 

Estadual nº 
250 de 

13/04/1970 

21.432,02 Sim 
 

Sim 
17,79 

21,06 

 

 

Parque 
Estadual da 

Lagoa do Açu 
Estadual PI 

Parque 
Estadual 

Instituto Estadual do Meio 
ambiente 

Decreto 
Estadual nº 
43.522 de 

20/03/2012 

8251,53 Não 
 

Não 
- 

 

9,15 

 

APA Waldeir 
Gonçalves – 

Serra do 
Itaóca. 

Municipal US APA 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Ambiental – Campos dos 
Goytacazes 

Lei 
municipal 

nº 8.424 de 
27/09/2013 

617,48 Não 
 

Não 
- 

2,95 

 

APA Lagoa 
de Cima 

Municipal US APA 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Ambiental – Campos dos 
Goytacazes 

Lei 
municipal 

nº 5.394 de 
27/09/2013 

1709,20 Não 
 

Não 
- 

 

8,70 
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Unidade de 
Conservação 

Nível de 
Gestão 

Grupo Categoria Órgão Gestor 
Ato de 
criação 

Área (ha) 
Plano 

de 
Manejo 

 

Zona de 
Amortecimento 

Distância da 
Zona de 

Amortecimento 
até a ADA (km) 

Distância 
da ADA 

UTE Barra 
do 

Furado(km) 

APA do 
Lagamar 

Municipal US APA 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Ambiental – Campos dos 
Goytacazes 

Lei 
Municipal 

nº 5.418 de 
1993 

156,17 Não 
 

Não 
 

6,23 

 

APA Canal 
Campos 
Macaé 

Municipal US APA Prefeitura de Quissamã 

Lei 
Ordinária 

nº 1.899 de 
17/12/19 

720,39 Não 
 

Não 
- 16,72 

Legenda: Categoria da Unidade de Conservação (UC): US = Uso Sustentável; PI = Proteção Integral; PE = Parque Estadual; APA = Área de Proteção Ambiental; PN = Parque Nacional.
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6.4.1.1 Parque Estadual do Desengano 

A criação do Parque se deu pelo Decreto Estadual nº 250 de 13 de abril de 1970 

abrangendo cerca de 3 municípios dentro dos seus 21.365,82 hectares. Encontra-se 

localizado no estado do Rio de Janeiro e foi reconhecido internacionalmente como área 

prioritária da conservação da biodiversidade de aves, além de ser considerado o primeiro 

Parque criado pelo estado do Rio de Janeiro.  

O limite da UC abrange terras dos municípios de Campos dos Goytacazes, Santa Maria 

Madalena e São Fidelis, protegendo áreas de Floresta ombrófila densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e campos de altitude. Atualmente a zona de amortecimento da Unidade 

possui uma faixa de largura variável, mas perfaz uma área de 141.921 hectares. 

No interior do parque é proibido a entrada/permanência de animais domésticos, 

deposição/disposição de resíduos de qualquer natureza, instalação de infraestruturas que 

não atendam aos objetivos da UC, o lançamento de efluentes de qualquer natureza que 

sejam nocivos aos ecossistemas animal e vegetal, o uso de fogo e/ou fogueiras 

independente da sua finalidade exceto em casos relativos ao manejo do fogo e a manobra 

de aeronaves e maquinário. 

Não obstante, vale a pena ressaltar que tanto a ADA quanto à AEL do estudo não 

interceptam o Parque Estadual do Desengano.  

 

6.4.1.2 Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

 A Unidade de Conservação foi criada em 1998 pelo Decreto s/n e atualmente encontra-

se sob gerencia do ICMBio. O Parque, localizado a nordeste do Estado compreende os 

municípios de Macaé, Carapebeus e Quissamã, tendo 44 km de extensão de costa e 18 

lagoas costeiras, representando o trecho de restinga mais bem conservado de toda a 

costa Fluminense.   

A principal razão do enquadramento da Restinga de Jurubatiba nesta categoria foi a de 

preservar uma amostra significativa dos ecossistemas de restinga e de lagoas costeiras, 

com um alto grau de preservação e importância ecológica. As restingas são ecossistemas 

ainda com pouca representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a 

despeito de ser um ecossistema extremamente representativo do litoral brasileiro e do 

seu alto e acelerado grau de destruição. No Brasil, foram criadas poucas Unidades de 

Conservação federais com o objetivo de proteger as restingas e as lagoas costeiras. 

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba apresenta 17 lagoas e verifica-se a presença 

de 8 (oito) córregos e 2 (dois) canais artificiais, que se inter-relacionam. Suas águas são 

drenadas através de 3 (três) microbacias do Complexo Deltaico do Paraíba do Sul, sendo 



             
                                                                           

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÁG. 9 
 

essas microbacias a do Carapebus, do Arrozal e Preto, cada uma delas com uma rede 

definida de lagoas e córregos, e os canais Campos, Macaé e Ubatuba. 

As análises de mapeamento forneceram informações que ratificam que esta Unidade de 

Conservação se encontra localizada na Área de Estudo Regional – AER, não sendo 

interceptada pela Área Diretamente Afetada do empreendimento (ADA). 

 

6.4.1.3 Parque Estadual da Lagoa do Açu 

O Parque Estadual da Lagoa do Açu se localiza no estado do Rio de Janeiro abrangendo 

os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra em sua área de 8.276,67 

hectares. Foi criado pelo Decreto Estadual nº 43.522 de março de 2012 e tem como 

objetivo de preservar ecossistemas de restinga do Estado do Rio de Janeiro bem como 

recuperar as áreas degradadas e assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes 

no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista. 

A vegetação presente no parque é nativa de Mata Atlântica, está presente com todas as 

tipologias de restinga, mangue e uma importante área alagada. São encontradas espécies 

como quixabeira, pitangueira, araçá, aroeira, taboa, bromélias e orquídeas, cactos, entre 

outras. A UC é gerenciada pelo INEA e ainda não possui plano de manejo.  

Em adição a isso, o Parque localiza-se na AER do empreendimento, não sendo 

interceptado pela ADA. 

 

6.4.1.4 APA Waldeir Gonçalves – Serra do Itaóca 

A APA se localiza em Campos dos Goytacazes, município do Rio de Janeiro e foi criada pela 

Lei Municipal nº 8.424 de setembro de 2013. Sua criação foi pautada na proteção de 

remanescentes florestais de Mata Atlântica, a fauna e a paisagem natural local, bem como 

compatibilizar os seus usos antrópicos à conservação da biodiversidade.  

Possui 300 hectares de área florestada e é denominada popularmente como Morro do 

Rato por possuir alguns pontos elevados onde o mais alto atinge 414 metros de altitude. 

A região da Serra do Itaóca tem histórico de um forte potencial econômico, adquirido 

através da exploração mineral, agricultura de cana-de-açúcar e criação de bovinos, além 

de outros usos, no entanto possui uma região de ecossistemas importantes que 

compatibiliza a conservação da natureza com o uso de seus recursos naturais, visando 

conciliar a exploração do ambiente com a garantia de sua perenidade. 

Não obstante, a APA se localiza-se a 3 km da ADA. 
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6.4.1.5 APA Lagoa de Cima  

A Lagoa de Cima foi classificada como Área de Proteção Ambiental (APA) em 24 de 

dezembro de 1992, pela Lei Municipal nº 5.394. Está localizada em Campos dos 

Goytacazes ficando 28 km do centro urbano do município. A Lagoa de Cima é abastecida 

pela confluência dos rios Urubu, Imbé e por três pequenos córregos, que formam um 

espelho d'água com 14,95 km² de área, 18 quilômetros de circunferência. Grande parte da 

extensão da Bacia de Drenagem do Rio Imbé e Lagoa de Cima encontra-se dentro do 

Parque Estadual do Desengano, que conta com uma considerável cobertura de Mata 

Atlântica, sendo cerca de 68% da área da bacia pertencente a Campos dos Goytacazes, 

31% a Santa Maria Madalena e 1% a Trajano de Morais. 

Com relação ao plano de manejo desta Unidade de Conservação, através de jornais locais 

foi possível constatar que o mesmo segue em vias de formulação e ainda não foi 

implementado. Em adição a isso, a APA localiza-se na AER do empreendimento. 

 

6.4.1.6 APA do Lagamar  

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Lagamar é uma Unidade de Conservação (UC) de 

Uso Sustentável localizada no município de Campos dos Goytacazes, e foi instituída pela 

Lei Municipal nº 5.418 de 1993. 

A laguna do Lagamar faz parte de um ecossistema que está conectado com diversos canais 

da região como o canal Quitingute que desemboca no Lagamar, o rio Viegas, que vai 

desaguar na lagoa do Furado. Por fim, têm-se as lagoas Salgadas, Açu, Iquipari e Grussaí. 

Esse ecossistema lagunar é de grande importância para biodiversidade da região da praia 

do Farol de São Thomé, além de ser utilizada para irrigação, drenagem, pesca e turismo. 

A APA foi criada para proteger um importante ecossistema lacustre da região e 

ecossistemas representativos associados a ele, bem como controlar atividades que 

ameacem a sua integridade. A APA abrange o espelho d’água do ecossistema lagunar, suas 

margens numa faixa de até 30 m, os remanescentes de vegetação localizados em suas 

margens e os leitos e margens dos cursos d’água que afluem para a laguna, numa extensão 

de 500 m a contar da foz ou da nascente deles. 

A Área de Proteção do Lagamar localiza-se na AER do empreendimento. 
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6.4.1.7 APA Canal Campos Macaé 

A APA do Canal Campos-Macaé, localiza-se na Região Hidrográfica IX do estado do Rio de 

Janeiro, na Bacia do Baixo do Sul e Itabapoana, Sub-bacia da Lagoa Feia, segundo a divisão 

proposta pela Resolução CERHI-RJ Nº 107 de 22 de maio de 2013. 

O Canal de Campos-Macaé foi inaugurado em 1861 com 109 km de extensão, é o segundo 

canal artificial mais longo do mundo, perdendo apenas para o Canal de Suez. Considerado 

uma das maiores obras de engenharia do século XIX, conecta os rios Paraíba do Sul e 

Macaé. Com o objetivo de facilitar o escoamento da produção açucareira, o canal começou 

a operar apenas em 1872 e entrou em desuso depois da construção da Estrada de Ferro 

Campos-Macaé. Atravessando as cidades de Campos dos Goytacazes, Quissamã, 

Carapebus e Macaé, o canal passa pelo Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e faz 

parte dos roteiros de ecoturismo da região. 

A APA foi instituída pela lei ordinária nº 1.899 de 17 de dezembro de 2019 e possui 

conselho gestor, mas ainda sem plano de manejo implementado. Não obstante, a APA 

localiza-se a 16 km da ADA do empreendimento. 
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6.4.2 ZONA DE AMORTECIMENTO 

Também chamada de zona tampão essa área é estabelecida ao redor de uma Unidade de 

Conservação com o intuito de minimizar os impactos negativos das atividades humanas 

que ocorrem no entorno da UC, como ruídos, poluição, espécies invasoras dentre outras. 

Ela foi criada pelo artigo 2º, inciso XVIII da Lei do SNUC (Lei nº 9.985/2000), que a define 

como o “entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas 

a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 

a unidade”. Ainda segundo a Lei, as zonas de amortecimento devem ser estabelecidas por 

plano de manejo no ato da criação da UC ou posteriormente. 

O estudo mostra que o empreendimento não possui interferências direta em Unidade de 

Conservação, nem com relação a AEL e nem AER, transladando as análises para a 

interferência na zona de amortecimento das UCs. Através das verificações realizadas para 

esse estudo, foi observado que apenas duas UCs contavam com plano de manejo 

estabelecido, sendo elas: o PARNA de Jurubatiba e o PARNA do Desengano. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que o PARNA de Jurubatiba não possuiu zona de 

amortecimento instituída pelo plano de manejo, ficando susceptível a Resolução nº 473 

de 2015 que em seu parágrafo 2º artigo 1º elucida: “Durante o prazo de 5 anos, contados a 

partir da publicação da Resolução nº 473, de 11 de dezembro de 2015, o licenciamento de 

empreendimento de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros 

a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento 

previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas 

Urbanas Consolidadas”. 

Uma vez que essa resolução foi promulgada em 2015 e o prazo estabelecido na mesma 

consta de 5 anos, infere-se que tal preceito encontra-se desatualizado e que, por este 

motivo, as Unidades de Conservação que não possuem zona de amortecimento instituída 

pelo plano de manejo ficam limitadas apenas ao próprio limite da UC. Mesmo em um 

cenário em que os limites de ZAs previstos na resolução fosse mantida, não haveria 

interferência direta pela ADA nas zonas de amortecimento das UCs listadas acima.  
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6.4.3 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO  

O estudo das informações relativas às Áreas Prioritárias auxilia no conhecimento sobre as 

diferentes composições da flora brasileira sendo este um artificio importante para a 

tomada de decisões no que tange a biodiversidade, subsidiando a definição de estratégias 

de políticas públicas. 

A Portaria de nº 463 de dezembro de 2018 apresenta a relação das áreas destinadas a 

proteção de diversidade biológica levando em consideração a taxa de endemismo, grau 

de ameaça, importância para a manutenção dos serviços ambientais, dentre outros. Este 

dispositivo direciona os programas e projetos de cada um dos biomas afetados para a 

conservação in situ, utilização sustentável de componentes da biodiversidade, pesquisas 

e inventários, recuperação de áreas degradadas e valoração econômica da biodiversidade. 

De acordo com as delimitações realizadas pelos instrumentos apresentados acima, a área 

onde será instalado o empreendimento, a Área Diretamente Afetada (ADA) está contida 

em três APCBs: MA154, ZMC-93, ZMC95. Além disso, a Área de Estudo Local (AEL) abrange 

duas APCBs, a saber: MA150 e a MAZC017. A Tabela 2 apresenta as Áreas Prioritárias para 

a Conservação contidas na Área de Estudo. 

Tabela 2. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira contidas na área de estudo da UTE Barra do Furado 

Código da 
área 

Importância Prioridade 
Código da Ação 

Principal 
Área total (km²) 

MA154 Extremamente Alta Muito alta 3 e 8 40,07 

MA150 Extremamente Alta Muito alta 3 e 8 23,25 

ZCM-93 Extremamente Alta Extremamente Alta 17 192,81 

ZCM-95 Extremamente Alta Muito alta 23 3.024,98 

MAZC017 Extremamente Alta Extremamente Alta 8 25,44 

 

A Tabela 3 a seguir relaciona as ações prioritárias recomendadas para cada APCBs bem 

como o local de interceptação de cada uma. O Mapa 2 apresenta as APCBs mapeadas na 

Área de Estudo. 
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Tabela 3. Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira contidas na área de estudo da UTE Barra do Furado 

Código da 
área 

Ação Principal 
Local de 

interceptação 

MA154 

3 - Reconhecimento de Terras Indígenas 

8 - Reconhecimento Internacional: Sítios do Patrimônio Mundial; 
Reserva da biosfera; Sítio Ramsar  

ADA 

MA150 

3 - Reconhecimento de Terras Indígenas 

8 - Reconhecimento Internacional: Sítios do Patrimônio Mundial; 
Reserva da biosfera; Sítio Ramsar 

AEL 

ZCM-93 
17 – Recuperação de espécies: recuperação de espécies ameaçadas; 

Recuperação de população explorada economicamente (estoque 
pesqueiro) 

ADA 

ZCM-95 
23 – Manejo de recursos: ordenamento pesqueiro; manejo de habitats 

críticos 
ADA 

MAZC017 
8 - Reconhecimento Internacional: Sítios do Patrimônio Mundial; 

Reserva da biosfera; Sítio Ramsar 
AEL 
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Mapa 2. Mapa das Áreas Prioritárias a Conservação interceptadas pela ADA 

Fonte: Ambientare Soluções Ambientais, 2022. 
 

 



!H
Quissamã ZCM-95

ZCM-93

MA154

MA150

MAZC017

247.000

247.000

256.000

256.000

265.000

265.000

274.000

274.000

283.000

283.000

7.
55

8.
00

0

7.
55

8.
00

0

7.
56

7.
00

0

7.
56

7.
00

0

7.
57

6.
00

0

7.
57

6.
00

0

7.
58

5.
00

0

7.
58

5.
00

0

Folha A2
Raiane Machado

Geóloga
CREA: 29.176/D-DF

Projeto

Tema

Escala

Data

Responsável Técnico Produto

1:100.000

Base Cartográfica Contínua do Brasil (1:250.000) IBGE Geociências, 2019; Áreas Prioritárias de 
Conservação da Biodiversidade: MMA, 2018; World Imagery fornecida pela galeria Basemap
do ArcGis 10 (ESRI).                           

Fonte

!H Sedes Municipais

Área Diretamente Afetada

Área de Estudo Local

Limite Municipal

Áreas Prioritárias para a Conservação 

Prioridade de ação

Extremamente Alta

Muito Alta

Importância biológica

Extremamente Alta

Legenda

Parâmetros Cartográficos

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: -39º
Fuso: 24 S

0 2 4 6
km

Empreendedor/Cliente Execução

Fevereiro/2022

Áreas Prioritárias de Conservação da Biodiversidade

Licenciamento Ambiental da Usina Termelétrica Barra do Furado

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

ES

RJ

MG

SP

Localização Estadual

Localização no Município

Oceano 
Atlântico



             
                                                                           

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÁG. 16 
 

A área de código MA154 intercepta a porção inicial do empreendimento, mais voltada para 

o continente, e possui uma importância extremamente alta com relação a conservação da 

biodiversidade apresentando uma prioridade de conservação muito alta. Segundo o 

código de ações prioritárias essa área preconiza o reconhecimento de terras indígenas 

bem como o reconhecimento internacional através de dispositivos como Reserva da 

Biosfera e Sítios do Patrimônio Mundial. A área de código MA150 possui as mesmas ações 

prioritárias que as observadas para APCB MA154, uma vez que ambas possuem mesma 

importância e prioridade, diferindo-se apenas no local de interceptação, sendo que a 

MA154 é interceptada pela ADA enquanto a MA150 localiza-se na AEL. 

Já a área de código ZCM-93 se trata das Praias de Desova de Caretta no estado do Rio de 

Janeiro e são áreas de importância e prioridade extremamente altas devido a sua 

relevância para conservação da biodiversidade de tartarugas marinhas da espécie 

cabeçuda (Caretta caretta). Essa área tem por ação prioritária a recuperação de espécies 

bem como a recuperação de populações exploradas economicamente (estoque 

pesqueiro). Por se tratar de uma zona costeira o empreendimento intercepta a mesma em 

sua porção final mais próxima ao mar. 

Não obstante, a Zona Costeira Norte Fluminense de que trata o código ZCM-95 se 

encontra alocada como uso sustentável dos recursos e possui o Manejo de Recursos como 

ação prioritária, voltado principalmente para o ordenamento pesqueiro e manejo de 

habitats críticos.  

A área de código MAZC017 apresenta prioridade e importância extremamente alta por se 

tratar de um Sítio Ramsar, cuja ação prioritária é reconhecimento internacional. É um 

instrumento adotado pela Convenção Ramsar – tratado intergovernamental para atingir 

o seu objetivo de promover a cooperação entre países na conservação e no uso racional 

das zonas úmidas no mundo. As zonas úmidas reconhecidas como sítios Ramsar se 

beneficiam de prioridade no acesso à cooperação técnica internacional e apoio financeiro 

para promover projetos que visem a sua proteção e a utilização sustentável dos seus 

recursos naturais, favorecendo a implantação, em tais áreas, de um modelo de 

desenvolvimento que proporcione qualidade de vida aos seus habitantes. 
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6.5 DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO 

O empreendimento UTE Barra do Furado localiza-se em Campos dos Goytacazes e 

Quissamã, ambos municípios da região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, 

que compõem a área alvo dos estudos de licenciamento ambiental. A localização do 

empreendimento e demais estruturas associadas é apresentada a seguir (Figura 1).  

O diagnóstico socioeconômico das áreas de estudo regional e local do empreendimento, 

conforme definido no Termo de Referência emitido pelo Ibama, tem como objetivo a 

completa descrição e análise dos recursos socioambientais e suas interações com a 

atividade proposta pelo projeto em estudo, e ainda, o de caracterizar a situação e a 

capacidade de suporte ambiental em detrimento às conjunturas já estabelecidas e em 

desenvolvimento na área de estudo. 

A seguir são apresentadas as análises referentes a cada área de Estudo (Regional e 

Local) usadas para compor o Diagnóstico Socioeconômico da UTE Barra do Furado.
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Figura 1. Localização do empreendimento  
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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6.5.1 METODOLOGIA  

A elaboração do Diagnóstico Socioeconômico apresenta a descrição teórica a partir de 

análise conjunta de dados primários e secundários. No que diz respeito às informações 

secundárias, essas foram obtidas a partir de pesquisas em fontes oficiais de informação, 

como os órgãos de gestão territorial, secretarias municipais e estaduais, produção 

acadêmica, dentre outros.  Há que se destacar que os dados demográficos das unidades 

territoriais aqui utilizados são referentes, em especial, aos censos demográficos 

realizados decenalmente pelo IBGE, sendo que o último no país, ocorreu no ano de 2010. 

Já a coleta de dados primários, obtidos em trabalhos de campo para caracterização da 

Área de Estudo Local (AEL), considerou as áreas das propriedades que denotam inter-

relação com as áreas destinadas ao empreendimento, como: as infraestruturas da Usina 

Termoelétrica e demais estruturas associadas - como a linha de transmissão, o gasoduto 

e os dutos de captação e lançamento de efluentes -, os acessos, as áreas de apoio e o 

próprio sítio destinado à geração de energia.  

A delimitação da Área de Estudo Regional (AER) considerou a totalidade dos municípios 

de Campos dos Goytacazes e Quissamã, como pode ser observado no Mapa 1 a seguir. 
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Mapa 1. Área de Estudo Regional 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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Para a construção do diagnóstico de dados primários, a área de avaliação e de pesquisa 

da AEL foi definida por um buffer de 1 km a partir do eixo da Linha de Transmissão e do 

gasoduto, além de um buffer de 5 km a partir do terreno onde será instalada a UTE Barra 

do Furado, seguindo o que determina legislação vigente para projetos dessa natureza. 

O polígono costeiro, por sua vez, foi definido como o recorte de um buffer de 2km a 

partir dos dutos de captação de água marinha e lançamento de efluentes no mar, 

abrangendo ainda, a desembocadura do Canal das Flechas. Essa área em análise faz-se 

necessária, tendo em vista que para o funcionamento da UTE estão previstas as 

instalações do duto de captação de água marinha e descarte de efluentes na zona 

costeira de Barra do Furado. O Mapa 2 abaixo apresenta a delimitação da AEL.  

Para a caracterização da AEL foram utilizados questionários previamente estruturados 

(Anexo I), preenchidos por meio de entrevista face to face com proprietários / moradores 

e / ou funcionários de imóveis rurais atingidos por equipamentos da UTE Barra do 

Furado, assim como com moradores de localidades identificados, gestores e 

representantes de organizações sociais locais, no período de 23 a 30 de outubro de 

2021.  Além disso, foram utilizadas informações obtidas junto a órgãos municipais de 

Campos dos Goytacazes e Quissamã, e de fontes secundárias de pesquisas em sítios 

eletrônicos de órgãos oficiais, que permitiram correlacionar a dinâmica local aos 

possíveis impactos do empreendimento em questão.  
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Mapa 2. Área de Estudo Local 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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6.5.2 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE ESTUDO REGIONAL  

A área de Estudo Regional da UTE Barra do Furado configura-se como o conjunto 

territorial dos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, que coincidem com os 

impactos indiretos das atividades associadas ao planejamento, instalação e operação do 

empreendimento, a itemização a seguir apresenta a caracterização dos territórios acerca 

dos aspectos estruturados a partir do Termo de Referência, que permite o amplo 

conhecimento da região e a tomada de decisão no que diz respeito ao controle e a 

mitigação dos impactos socioambientais associados ao empreendimento. 

6.5.2.1 Processo Histórico de Ocupação Regional 

Neste item serão abordados os aspectos históricos de ocupação da população dos 

municípios de Campo dos Goytacazes e Quissamã, integrantes da Área de Estudo 

Regional (AER) da UTE Barra do Furado. Esses municípios compõem a Região de Governo 

Norte Fluminense. Para o IBGE, situam-se na Mesorregião Norte Fluminense, sendo 

Campos dos Goytacazes na Microrregião homônima e, Quissamã, na de Macaé. O Quadro 

1 a seguir apresenta as classificações desses municípios integrantes da AER. 

Quadro 1. Divisão regional dos municípios da Área de Estudo Regional (AER), segundo a Região de Governo, 
Mesorregião e Microrregião 

Municípios AER Região de Governo Mesorregião IBGE Microrregião IBGE 

Campos dos 

Goytacazes 
Norte Fluminense Mesorregião do Norte 

Fluminense 

Microrregião de Campos dos 

Goytacazes 

Quissamã Norte Fluminense Mesorregião do Norte 

Fluminense 

Microrregião de Macaé 

Fonte: IBGE; CEPERJ. 

A região Norte Fluminense, que abarca ainda os municípios de Carapebus, Cardoso 

Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São 

João da Barra, possui características históricas e de constituição bastante singulares que 

acabaram por impactar de forma decisiva na formação do perfil socioeconômico dos 

municípios da AER, como pode ser observado nos seguintes trechos da publicação a 

seguir: 

“A agroindústria açucareira caracteriza, tradicionalmente, a Região Norte 

Fluminense. Nas últimas décadas, dois outros produtos – petróleo e gás natural – 

assumiram importante papel na economia regional, colocando-a como uma das 

principais regiões do Estado. A produção do petróleo e do gás natural, extraídos da 

Bacia de Campos, é o principal fator de crescimento do PIB do Estado do Rio de 

Janeiro. As receitas dos municípios do Norte Fluminense – principalmente de 

Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, São João da Barra e Carapebus – 

sofreram substancial aumento em decorrência do recebimento dos royalties 

destes produtos. Em geral, com base nestes royalties, os municípios têm realizado 

melhorias urbanísticas em suas jurisdições, havendo necessidade de estudos mais 
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detalhados sobre a aplicação destes recursos, visando a maximização dos 

benefícios à população, até porque é preciso pensar no pós-petróleo e gás. 

Dois municípios se destacam na Região Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes 

e Macaé. O primeiro exerce função polarizadora sobre o Norte e o Noroeste 

Fluminenses. Historicamente, desenvolveu-se com a economia açucareira, 

fundamental na difusão do povoamento por ambas as Regiões. Ainda hoje, o 

cultivo da cana e a produção do açúcar/álcool se posicionam com destaque na 

economia do Município. Estes setores se modernizam através da mecanização e da 

concentração da produção em grandes unidades. No entanto, se, de um lado, este 

novo perfil da agroindústria contribui para aumentar a capacidade produtiva, de 

outro, reduz a população mantida permanentemente pela agricultura e pelas 

lavouras de subsistência, fazendo crescer o setor informal e a migração. Mais da 

metade da população economicamente ativa encontra-se no setor terciário, que 

atende às populações de grande parte dos municípios do Norte e Noroeste 

Fluminenses”. 

Campos dos Goytacazes concentra o maior número de estabelecimentos industriais da 

Região, destacando-se as indústrias de produtos alimentares, química, transformação de 

produtos de minerais não metálicos e mecânica.1 

Como assinala PEREIRA (2018; pg.9): 

“Desde os anos 1970, a região Norte Fluminense vem experimentado 

transformações em virtude da instalação de Grandes Projetos de Investimento; 

sendo o primeiro, a instalação da Petrobras e indústria ligada a exploração de 

petróleo em Macaé, e a segunda, com a construção do Porto do Açu. Na literatura 

acadêmica, tais empreendimentos são conhecidos por mobilizar grandes 

montantes de capital e de transformar o uso dos solos (VAINER e ARAÙJO 1992; 

PIQUET, 2014; CRUZ, 2016). 2 

Os estudos socioeconômicos dos municípios do Rio de Janeiro, e publicados pelo 

Tribunal de Contas do Estado3, apresenta as seguintes notas históricas sobre os 

municípios da AER, como descrito nos trechos extraídos a seguir: 

Campos dos Goytacazes 

” Com a mais vasta área do estado do Rio de Janeiro, os campos dos índios Goytacazes 

(termo que, trazido para o português, pode significar “corredores da mata” para uns 

ou “índios nadadores” para outros) faziam parte da capitania de Pero de Góis da 

Silveira, conforme consta da carta de doação de 28 de agosto de 1536. Com o 

objetivo de ocupar a área, foi implantado um núcleo populacional e o local escolhido 

foi à margem direita do rio Itabapoana. A vila da Rainha, contudo, não prosperou 

 

1 Disponível em: https://www.ceperj.rj.gov.br/?page_id=262 Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e 

Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). 

2 Disponível em: https://www.ceperj.rj.gov.br/?page_id=264 

3 Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/publicadordearquivo/estudos_socioeconomicos 
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devido aos constantes ataques dos índios. Sem recursos para continuar o 

empreendimento, Pero de Góis resolveu abandonar a capitania.  

Mais tarde, determinou o rei de Portugal que o governador do Rio de Janeiro dividisse 

as terras da capitania e distribuísse sesmarias entre os colonos. Assim, divididos os 

quinhões, foram erguidos dois currais: um no Campo Limpo, à margem da lagoa Feia, 

e outro na ponta de São Tomé. Posteriormente, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, 

governador do Rio de Janeiro, conseguiu a doação das terras da capitania de São 

Tomé para seus filhos, Martim Corrêa de Sá e Benevides e João Corrêa de Sá. Desse 

episódio tem início uma acirrada luta que, por mais de um século, envolveu os 

habitantes das terras e os portugueses. Em poucos anos, a povoação prosperou, a 

área foi emancipada e instalada a vila de São Salvador. Grande parte do município foi 

ocupada, a princípio, por criadores de gado. Posteriormente, a região progrediu com a 

cultura da cana-de-açúcar, e o vilarejo foi elevado à categoria de cidade em 1835, 

com o nome Campos dos Goytacazes.  

O aparecimento da ferrovia, em 1837, facilitou a circulação, transformando o 

município em centro ferroviário da região. A grande riqueza de Campos no século XIX 

pode ser creditada à expansão da produção açucareira, inicialmente apoiada nos 

engenhos a vapor, mais tarde substituídos por usinas. Em 1875, a região contava com 

245 engenhos de açúcar e, por volta do ano de 1879, foi construída a primeira usina, 

batizada como Usina Central do Limão. Entretanto, várias dessas antigas usinas 

fecharam ou foram absorvidas pelas maiores em anos recentes, concentrando-se a 

produção em menor número de estabelecimentos.  

A pecuária sempre manteve papel importante na economia da região, e o café foi 

responsável pela prosperidade dos antigos distritos de Cardoso Moreira e Italva, 

atualmente desmembrados de Campos. No nordeste do município, hoje predomina o 

gado leiteiro. 

 A descoberta de petróleo e gás natural na plataforma continental da bacia de 

Campos tem propiciado o aumento significativo da receita municipal, por meio do 

recebimento de royalties e participações especiais. 

Campos dos Goytacazes, maior município fluminense tem uma área total de 4.026,7 

quilômetros quadrados, correspondentes a 41,3% da área da Região Norte 

Fluminense. Os limites municipais, no sentido horário, são: São Fidélis, Cardoso 

Moreira, Italva, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Espírito Santo, São Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra, oceano Atlântico, Quissamã, Conceição de Macabu e 

Santa Maria Madalena. O principal acesso a Campos é pela BR-101. Já a BR-356 liga a 

cidade a Minas Gerais e a São João da Barra. Outro acesso rodoviário importante é a 

RJ-216, na direção do litoral, que presta serviços fundamentais para as bases de apoio 

à exploração de petróleo na plataforma continental. As ferrovias Rio-Vitória (Espírito 

Santo) e Campos Recreio (Minas Gerais) cruzam o território do município”. 

Quissamã 

“A origem do município de Quissamã encontra-se ligada à de Macaé, ao qual 

pertencia até recentemente como sede distrital. A história começa em meados do 

século XVII, quando as terras entre Macaé e o cabo de São Tomé foram doadas por 

Martim de Sá aos chamados Sete Capitães, militares portugueses que lutaram na 
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expulsão dos franceses da baía de Guanabara. A sesmaria em que se situava seu 

território foi doada a Miguel Aires Maldonado. Ao chegarem à região, os exploradores 

encontraram um escravo alforriado vivendo entre os índios. Indagado sobre como 

chegara ao local, ele disse ser originário da cidade de Quissamã, em Angola. Remonta 

desse fato a origem do nome do município 

A ocupação iniciou-se em 1633, com a instalação de currais para a criação de gado na 

freguesia do Furado, localidade hoje chamada de Barra do Furado. Mas demoraria 

mais de um século para que a ocupação se tornasse efetiva, com a exploração em 

larga escala da lavoura canavieira e a construção dos primeiros engenhos de açúcar. 

O brigadeiro José Caetano de Barcellos Coutinho foi o fundador da vila, em 1749. 

Trinta anos após, foi erguida em Quissamã a casa de Mato de Pipa, conservada até 

hoje. 

 A cultura da cana desenvolveu-se de tal forma que a região chegou a ter sete 

engenhos de médio porte em suas fazendas, além de um elevado contingente de 

escravos. O açúcar produzido em Quissamã era transportado em carros de boi a 

Macaé, e daí por barco ao Rio de Janeiro.  

Em função da conjuntura internacional e de fatores técnicos, os grandes proprietários 

de Quissamã decidiram implantar o Engenho Central. Deu-se início à construção dos 

prédios e à importação do maquinário francês, e em 1877 o engenho foi inaugurado, 

sendo o primeiro da América do Sul com suas características. A partir de então, foram 

desativados os pequenos engenhos da região, passando todos os produtores a 

entregar sua produção ao Engenho Central.  

Quissamã conheceu um desenvolvimento esplendoroso nos 50 anos seguintes, com 

linha férrea entre as fazendas e o Engenho Central e, deste, com as cidades de 

Campos dos Goytacazes e o Rio de Janeiro. A partir da crise de 1929, esse quadro se 

modificou: alguns fazendeiros endividaram-se e acabaram perdendo suas 

propriedades em favor da Cia. do Engenho Central de Quissamã, que praticamente 

passou a monopolizar a economia local. Desde então, Quissamã conheceu um longo 

período de estagnação econômica, só interrompido na década de 70 com o advento 

do programa federal Proálcool. 

 Em 1989, com a emancipação da cidade, dada com o advento da Lei nº 1.419, de 4 de 

janeiro daquele ano, Quissamã retomou o seu desenvolvimento, sendo os royalties do 

petróleo extraído da bacia de Campos sua principal receita. A instalação do município 

deu-se em 1º de janeiro de 1990. 

O município tem um único distrito-sede, ocupando uma área total de 712,9 

quilômetros quadrados, correspondentes a 7,3% da área da Região Norte Fluminense. 

Os limites municipais, no sentido horário, são: Campos dos Goytacazes, oceano 

Atlântico, Carapebus e Conceição de Macabu.  A ligação da sede municipal com os 

municípios da Região das Baixadas Litorâneas e do estado é feita pela rodovia RJ-196, 

que atravessa o município de leste a oeste e alcança a BR-101 já em Conceição de 

Macabu, como também se conecta com a RJ-178 para chegar a Carapebus, ao sul. A 

ferrovia que cruza o território municipal é usada exclusivamente para transporte de 

cargas”. 
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6.5.2.2 Caracterização da População  

6.5.2.2.1 Dinâmica Populacional 

A avaliação das características da população residente nas áreas de estudo é dada a 

partir da apresentação e análise dos dados relativos à população total, Densidade 

Demográfica e Distribuição Urbana e Rural além de indicadores associados à 

movimentação da população e segregação por faixa etária ou outro índice 

correlacionado. 

A Área de Estudo Regional (AER) constitui-se de um território de 4.739,6 quilômetros 

quadrados, dos quais 4.026,7 quilômetros quadrados (85,0%) são pertencentes a 

Campos dos Goytacazes e, 712,9 quilômetros quadrados (15,0%) a Quissamã (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Distribuição da área da AER por município 
Fonte: IBGE. 

A Tabela 1 apresenta os dados do Censo Demográfico da AER, com base no censo do 

IBGE. Verifica-se que em 2010 a população residente total era de 483.973 habitantes, 

15,0% a mais em relação ao ano 2000. Deste total, 95,81% estão concentrados em 

Campos dos Goytacazes. 
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Tabela 1. População Residente Total - série histórica 

Unidade territorial 2000 2010 

Brasil 169.872.856 190.755.799 

Rio de Janeiro 14.392.106 15.989.929 

Campos de Goytacazes - RJ 407.168 463.731 

Quissamã - RJ 13.674 20.242 

AE 184.687.804 207.231.711 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 

A Tabela 2 apresenta dados de incremento populacional. Verifica-se que nos anos 2000, 

a variação percentual da população dos municípios da AER foi superior à média nacional 

(12,3%) e estadual (11,15%), chegando a 13,9% em Campos dos Goytacazes e 48% em 

Quissamã. 

Tabela 2. Incremento populacional absoluto e percentual 

Unidade territorial 
1980/1991 1991/2000 2000/2010 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Nº absoluto Percentual 

Brasil 27.814.423 23.047.381 20.882.943 23,4 15,7 12,3 

Rio de Janeiro 1.516.075 1.584.400 1.597.823 13,4 12,4 11,1 

Campos de Goytacazes - RJ 40.567 18.059 56.563 11,6 4,6 13,9 

Quissamã - RJ - 3.207 6.568 - 30,6 48,0 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 

A densidade demográfica resulta do cálculo da distribuição homogênea da população 

pelo território do município, estado ou país. No Brasil, segundo dados do Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE), como ilustrado pela Tabela 3, a densidade demográfica à 

época era de 22,4 habitantes/km², contra 365,2 habitantes/km² de média para o estado 

do Rio de Janeiro. 

Já nas localidades da Área de Estudo Regional, essa densidade era de 115,2 

habitantes/km² no município de Campos dos Goytacazes e 28,4 habitantes/km² em 

Quissamã. Índices esses que certamente estão relacionados às suas respectivas taxas de 

urbanização. 

Tabela 3. População residente total, área territorial e densidade demográfica no ano 2010 

Unidade territorial População Total Área Territorial (km²) Densidade Demográfica 

(hab./km²) 

Brasil 190.755.799 8.502.728,3 22,4 

Rio de Janeiro 15.989.929 43.780,2 365,2 

Campos de Goytacazes - RJ 463.731 4.026,7 115,2 

Quissamã - RJ 20.242 712,9 28,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

A distribuição da população por local de domicílio (urbanos e rurais), assim como sua 

evolução recente possibilita se compreender não só a dinâmica demográfica do 
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município, mas também sua realidade socioeconômica, uma vez que há uma relação 

estreita e complexa entre a distribuição espacial da população e as modalidades de 

aproveitamento dos recursos naturais que utiliza. A tendência nacional e estadual é de 

concentração cada vez maior de seus contingentes demográficos em áreas urbanas. 

No Brasil, a partir da década de 1970, a maior parte da população passou a se concentrar 

nas áreas urbanas, processo que se intensificou nos anos seguintes, de modo que o 

percentual da população residente em área rural no Brasil reduziu-se em termos 

absolutos e relativos, comparativamente ao seu contingente urbano. 

Assim, o contingente da população residente em áreas urbanas no Brasil, elevou-se de 

maneira significativa em relação à população total do país, quando passou de 67,6%, em 

1980, para 84,4% em 2010. Tendência também observada para o estado do Rio de 

Janeiro, onde cerca de 91,8% de sua população já se concentrava em áreas urbanas em 

1980, elevando-se para 96,7% em 2010. Conforme pode ser observado nas Tabela 4 e 

Tabela 5 abaixo. 

Com relação aos municípios da AER este processo ocorre de maneira distinta, em face de 

seus respectivos históricos de criação e ocupação. Assim, em Campos dos Goytacazes a 

distribuição da participação que era, em 1980, de 58,4% na área urbana e 41,7%, na rural, 

passou para 90,3% e 9,7%, respectivamente. Já em Quissamã, que tinha a maior parte de 

sua população (57,9%) na área rural em 1991, tem essa participação reduzida para 35,8% 

em 2010.  

Tabela 4. População Residente Total e por Situação de Domicílio (Nº de pessoas) 

Municípios 
Situação do 

domicílio 
1980 1991 2000 2010 

Brasil 

Total 119.011.052 146.825.475 169.872.856 190.755.799 

Urbana 80.437.327 110.990.990 137.925.238 160.934.649 

Rural 38.573.725 35.834.485 31.947.618 29.821.150 

Rio de Janeiro 

Total 11.291.631 12.807.706 14.392.106 15.989.929 

Urbana 10.368.387 12.199.641 13.821.484 15.464.025 

Rural 923.244 608.065 570.622 525.904 

Campos de 
Goytacazes 

Total 348.542 389.109 407.168 463.731 

Urbana 203.358 324.667 364.177 418.725 

Rural 143.184 64.442 42.991 45.006 

Quissamã 

Total - 10.467 13.674 20.242 

Urbana - 4.410 7.699 12.996 

Rural - 6.057 5.975 7.246 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 
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Tabela 5. População Residente Urbana e Rural (Percentual) 

Unidade territorial Situação do domicílio 
Ano 

1980 1991 2000 2010 

Brasil 
Urbana 67,6 75,6 81,3 84,4 

Rural 32,4 24,4 18,8 15,6 

Rio de Janeiro 
Urbana 91,8 95,3 96,0 96,7 

Rural 8,2 4,8 4,0 3,3 

Campos dos Goytacazes 
Urbana 58,4 83,4 89,5 90,3 

Rural 41,7 16,6 10,5 9,7 

Quissamã 
Urbana - 42,1 56,3 64,2 

Rural - 57,9 43,7 35,8 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 

6.5.2.2.2 Composição da População por Sexo e Faixas Etárias 

A análise da distribuição populacional por sexo e faixa etária é de significativa 

importância para se compreender o perfil demográfico, no que tange a aspectos 

socioeconômicos e culturais da população. Os dados do Censo Demográfico do IBGE, em 

2010, expostos nas Tabela 6 e Tabela 7, registram uma ligeira predominância do sexo 

feminino nos municípios integrantes da AER. De modo que em Campos dos Goytacazes 

51,9% da população residente é feminina. Índice ligeiramente superior ao de Quissamã 

(50,4%), estando ambos abaixo da média estadual do RJ (52,3%), mas próximos da média 

nacional (51,0%). 

Tabela 6. População residente por sexo (Nº de pessoas) 

Unidade territorial Sexo 1980 1991 2000 2010 

Brasil 

Total 119.011.052 146.825.475 169.872.856 190.755.799 

Homens 59.142.833 72.485.122 83.602.317 93.406.990 

Mulheres 59.868.219 74.340.353 86.270.539 97.348.809 

Rio de Janeiro 

Total 11.291.631 12.807.706 14.392.106 15.989.929 

Homens 5.524.041 6.177.601 6.900.312 7.625.679 

Mulheres 5.767.590 6.630.105 7.491.794 8.364.250 

Campos dos Goytacazes (RJ) 

Total 348.542 389.109 407.168 463.731 

Homens 171.913 190.004 196.711 223.259 

Mulheres 176.629 199.105 210.457 240.472 

Quissamã (RJ) 

Total - 10.467 13.674 20.242 

Homens - 5.307 6.927 10.043 

Mulheres - 5.160 6.747 10.199 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 
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Tabela 7. População residente por sexo (percentual) 

Unidade territorial Sexo 1980 1991 2000 2010 

Brasil 
Homens 49,7 49,4 49,2 49,0 

Mulheres 50,3 50,6 50,8 51,0 

Rio de Janeiro 
Homens 48,92 48,2 48,0 47,7 

Mulheres 51,08 51,8 52,1 52,3 

Campos dos Goytacazes (RJ) 
Homens 49,32 48,8 48,3 48,1 

Mulheres 50,68 51,2 51,7 51,9 

Quissamã (RJ) 
Homens - 50,7 50,7 49,6 

Mulheres - 49,3 49,3 50,4 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 

O Índice Razão de Sexo (IRS) expressa a relação quantitativa entre os sexos, de modo 

que, se igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há 

predominância de homens e se abaixo desse valor, há predominância de mulheres. 

Comumente esse índice guarda relação com a Taxa de Urbanização, de modo que quanto 

mais elevada a Taxa de Urbanização, o IRS tende ao predomínio do feminino e, 

inversamente, quando menor a Taxa, o IRS tende ao masculino. 

Observa-se pelos dados da Tabela 8 que em todas as unidades territoriais analisadas em 

2010 ocorre o predomínio do sexo feminino. Sendo esse predomínio mais acentuado na 

média estadual do RJ (91,2), seguido por Campos dos Goytacazes (92,8), Brasil (96,0) e 

Quissamã (98,5). 

Tabela 8. Razão de sexo 

Unidade territorial 1980 1991 2000 2010 

Brasil 98,8 97,5 96,9 96,0 

Rio de Janeiro 95,8 93,2 92,1 91,2 

Campos de Goytacazes - RJ 97,3 95,4 93,5 92,8 

Quissamã - RJ - 102,8 102,7 98,5 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 

Conforme pode-se verificar pelas pirâmides etárias explicitadas das  Figura 2 a Figura 5. 

Considerando a dinâmica da variação populacional a partir da análise das faixas etárias 

segregadas nas pirâmides populacionais para a União, Estado do Rio de Janeiro e para os 

Municípios, individualizados, evidencia-se uma base larga, concentrada entre os anos 

iniciais (entre 0 e 20 anos), com a redução gradativa e afunilamento acelerado a partir 

dos 50 anos até os anos finais (100 ou +). 

Há uma tendência de envelhecimento populacional que tendência uma alteração de 

formato, reduzindo o destaque para a base e tornando o meio da pirâmide mais 

homogênea, com um aumento da participação da população nos anos finais. Esse 

estreitamento da base da pirâmide dá-se por conta da redução da taxa de fecundidade 
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total, aumento dos estratos intermediários adultos e, consequentemente, 

envelhecimento da população. 

Tais informações são constantes nas análises demográficas pelos órgãos de pesquisa e 

avaliação, porém, não podem ser corroboradas pelo mesmo método estatístico devido 

ao atraso da execução da metodologia censitária, prevista para 2022. 
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Figura 2. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil 2000 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

 

Figura 3. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade – RJ 2000.  
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

Figura 4. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil 2010 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

 

 

 

Figura 5. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idades - Rio de Janeiro 2010 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000, 2010. 
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Figura 6. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Campos dos Goytacazes (RJ) 2000 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

Figura 7. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Quissamã (RJ) 2000 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

Figura 8. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Campos dos Goytacazes (RJ) 2010 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

Figura 9. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Quissamã (RJ) 2010 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000,2010. 

 

 



 

 

 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 18 

 

6.5.2.2.3 Razão de Dependência e Índice de Envelhecimento 

O indicador “Razão de Dependência” permite examinar o peso da parcela populacional 

considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos e mais de idade) sobre aquela potencialmente 

ativa (15 a 64 anos de idade).  

Quando os valores são elevados, estima-se que a população em idade produtiva deva 

sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa consideráveis 

encargos assistenciais para a sociedade. Quando a soma de inativos se revela inferior à 

porção economicamente ativa haver-se-ia, então, uma oportunidade demográfica de 

desenvolvimento socioeconômico, o chamado “bônus demográfico”.  

Segundo o IBGE, “o declínio generalizado da fecundidade no país, conjugado à redução 

da mortalidade, contribuiu de forma decisiva para as mudanças processadas na 

composição por idade da população. Tais alterações caracterizaram fundamentalmente 

o início do processo de envelhecimento da população brasileira” 4. Para mensuração 

deste processo, utiliza-se o Índice de Envelhecimento5.  

Há que se destacar que o Índice de Envelhecimento, por sua vez, está fortemente 

vinculado ao movimento espacial da população (migração), em busca de maiores chances 

socioeconômicas de emprego e renda, de modo que municípios menos dinâmicos 

tendem a expulsar contingentes para centros com maior oferta de oportunidades. 

Observa-se, pela Tabela 9, que o Índice de Envelhecimento aumentou significativamente 

em todas as unidades territoriais estudadas, mas de modo mais acentuado na média do 

estado do Rio de janeiro, onde passou de 42,6, em 2000, para 61,4, em 2010, quando 

situou-se acima da média nacional (44,8). Essa tendência também foi observada para os 

municípios de Campos dos Goytacazes (51,6) e Quissamã (46,9) inseridos na AER do 

empreendimento. 

O aumento do Índice de Envelhecimento foi acompanhado pela queda da Razão de 

Dependência, que se reduziu de maneira mais acentuada no município de Quissamã, o 

qual apresentou variação de 64,4 para 54,5, em comparação aos resultados 

apresentados para Campos dos Goytacazes (53,9), Brasil (53,6) e, do estado do Rio de 

Janeiro (51,9), a menor. 

  

 

4 IBGE. Tendências Demográficas: uma análise do resultado do universo do Censo Demográfico 2000. 
5 Número de pessoas de 65 anos e mais de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população 
residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Razão entre os componentes etários extremos da 
população, representados por idosos e jovens. Valores elevados desse índice indicam que a transição demográfica se 
encontra em estágio avançado. 
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Tabela 9. Razão de Dependência e Índice de Envelhecimento 

Unidade territorial 
Índice de envelhecimento Razão de dependência 

2000 2010 2000 2010 

Brasil 28,9 44,8 61,8 53,6 

Rio de Janeiro 42,6 61,4 55,9 51,9 

Campos dos Goytacazes 36,8 51,6 59,6 53,9 

Quissamã 33,1 46,9 64,4 54,5 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010. 

6.5.2.2.4 Crescimento Populacional 

A partir dos dados apresentados na Tabela 10, observa-se que a Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual (TGCA), que segundo o DIEESE6, indica o ritmo de crescimento 

populacional, ou seja, qual a porcentagem média de crescimento ao ano da população do 

município, sendo diretamente influenciada pela dinâmica da natalidade, da mortalidade 

e das migrações. O resultado obtido para os municípios, comparativamente às décadas 

de 1990 e 2000, reduziu-se, tanto no Brasil, quanto no estado do RJ, quando passou, 

respectivamente, de 1,47% para 1,17% e de 1,17% para 1,06%. 

Inversamente, nos municípios da AER, a taxa elevou-se significativamente variando de 

0,45% para 1,31% em Campos dos Goytacazes e, de modo mais expressivo, em Quissamã 

de 2,71% para 4,0%. 

Os dados da Tabela 10 revelam ainda o aumento da redução da Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual (TGCA) do Brasil e do estado do RJ, tanto na década de 1990, quanto 

nos anos 2000. Enquanto nos municípios da Área de Estudo Regional, a TGCA foi 

negativa no primeiro decênio, mas manteve-se positiva, no segundo. 

Tabela 10. Taxa média geométrica de crescimento anual 

Municípios 
População Total População Urbana População Rural 

1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010 

Brasil 1,47% 1,17% 2,20% 1,55% -1,14% -0,69% 

Rio de Janeiro 1,17% 1,06% 1,26% 1,13% -0,63% -0,81% 

Campos de Goytacazes - RJ 0,45% 1,31% 1,16% 1,40% -3,97% 0,36% 

Quissamã - RJ 2,71% 4,00% 5,70% 5,37% -0,13% 1,95% 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010. 

6.5.2.3 Ocupação da População, Emprego e Renda 

O trabalho e a renda da população dos municípios em estudo são analisados quanto aos 

aspectos concernentes às relações de trabalho, bem como à distribuição da renda. Nesse 

contexto, busca-se caracterizar as questões relacionadas à geração de emprego, 

 

6  
ttps://geo.dieese.org.br/suprof/indicadores/indicador_02.php#:~:text=%2DConceitua%C3%A7%C3%A3o,geral%20co
rrespondentes%20aos%20censos%20demogr%C3%A1ficos.
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trabalho e renda, evidenciando a estrutura de trabalho e renda da População 

Economicamente Ativa (PEA) e da População Ocupada da área de estudo. 

A PEA, formada por uma população de determinado grupo etário, que exerce trabalho 

remunerado, é um indicador que permite dimensionar o quantitativo, o perfil e o 

potencial da mão de obra local, salientando que quanto maior o contingente 

economicamente ativo, maiores as possibilidades de produção de riquezas. 

Nos municípios estudados e formadores da área de estudo, a relação entre a população 

em idade ativa e a população economicamente ativa indica o percentual da população 

que é apta a trabalhar e que está efetivamente passível de ser empregada. Além de uma 

outra análise possível em relação as taxas e índices de emprego, que é a razão entre a 

População Economicamente Ativa (PEA) e População Ocupada (POC), que indica qual 

parcela da população, em 2010, possuía atividade formal de emprego, resultando dessa 

forma, em uma concentração significativa nos municípios da Área de Estudo Regional, 

em comparação com os resultados publicados para o estado do RJ e o Brasil. 

Dessa forma, é necessário informar que a análise proposta reflete o emprego formal, ou 

seja, aquele que resulta de um contrato de trabalho, celebrado entre o contratante ou 

empregador e o contratado ou empregado, com o devido registro na carteira de 

trabalho profissional, sob as normativas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

No decorrer das décadas de 2000, o contingente da População em Idade Ativa (PIA), 

registrou importante crescimento, entre 2000 e 2010, o que interferiu diretamente nos 

números divulgados para a PEA no mesmo período. Esse crescimento dá-se por inúmeros 

fatores, destacando, principalmente, o aumento populacional natural, a evolução entre 

as faixas etárias e o aumento da expectativa de vida da população em geral. 

Observa-se pela Tabela 121 que no Brasil e no estado do RJ houve um ligeiro 

crescimento da PEA nos anos 2000, quando passou, respectivamente, de 56,6% e 56%, 

no ano 2000, para 57,7% e 56,5%, em 2010. Já os municípios da AER apresentaram 

desempenhos diferenciados: em Campos dos Goytacazes houve redução de 53,7% para 

52,8%, respectivamente e, em Quissamã, inversamente, o PEA elevou-se de 52,4% para 

56,9%, respectivamente. 

Verifica-se ainda, que o quantitativo da População Ocupada (PO) da PEA cresceu 

significativamente na década de 2000 em todas as unidades territoriais analisadas 

quando comparadas ao decênio anterior. De tal modo que no Brasil ela passou de 84,5% 

para 92,4% e, no estado do Rio de Janeiro de 82,9% para 91,5%. Quanto aos municípios 

da AER, a PO passou de 83,8% para 89,6% em Campos dos Goytacazes e de 81,4% para 

88,4% em Quissamã.  

A Taxa de Desocupação (TD), por sua vez, é conceitualmente definida pela porcentagem 

de pessoas na força de trabalho que estão desempregadas, independente do tempo sem 



 

 

 
 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 21 

 

emprego ou motivação. De maneira inversa em relação à população ocupada, 

anteriormente, a TD apresentou redução nos dados públicos referente à década de 

2000, quando passou de 15,4% para 8,0% no Brasil e no estado do RJ de 17,2% para 

8,9%. Nos municípios da AER, a TD reduziu-se de 16,2% para 10,8%, em Campos dos 

Goytacazes e, de 18,4% para 12,1%, em Quissamã. As alterações dão-se devido ao macro 

crescimento econômico registrado entre os anos de análise. 

Tabela 11. Pessoas com idade de 10 anos ou mais, por condição de atividade e de ocupação e desocupação 

 Condição de 
atividade 

Brasil Rio de Janeiro 
Campos de 

Goytacazes - RJ 
Quissamã - RJ 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

População em 
Idade Ativa (PIA) 

136.910.358 161.981.299 11.975.390 13.908.173 334.171 396.966 11.041 17.232 

População 
Economicamente 

Ativa (PEA) 
77.467.473 93.504.659 6.703.839 7.814.727 179.522 208.602 5.791 9.753 

População Não 
Economicamente 

Ativa (PNEA) 
59.442.885 68.476.640 5.271.551 6.093.446 154.649 188.364 5.250 7.479 

População 
Ocupada (POC) 

65.629.892 86.353.839 5.555.968 7.151.619 150.472 186.957 4.712 8.621 

População 
Desocupada (PD) 

11.837.581 7.150.820 1.147.871 663.108 29.050 21.645 1.079 1.132 

Taxa de 
Atividade (%) 

56,6 57,9 56,0 56,5 53,7 52,8 52,4 56,9 

Taxa de 
Desocupação (%) 

15,4 8,0 17,2 8,9 16,2 10,8 18,4 12,1 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010; Atlas Brasil. 

A distribuição da PEA por situação do domicílio acompanha a Taxa de Urbanização das 

unidades territoriais analisadas para o presente estudo. Tal relação permite definir o 

tipo de perfil majoritário da população economicamente ativa, se urbano ou rural. 

Verifica-se, portanto, que a PEA é predominantemente urbana no Brasil e no estado do 

RJ, assim como em Campos dos Goytacazes (91,4%) e em Quissamã (66,8%). Este último 

com percentual mais expressivo da participação de contingente rural (33,2%), dentre as 

unidades territoriais estudadas, como pode ser constatado na Tabela 12. 
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Tabela 12. População Economicamente Ativa (PEA) por situação de domicílio 

Municípios 
Total Urbana Rural 

Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

Campos dos Goytacazes - RJ 208.602 100,0 190.720 91,4 17.881 8,6 

Quissamã - RJ 9.753 100,0 6.514 66,8 3.239 33,2 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

A remuneração da PEA é um indicador importante para se avaliar quesitos como a 

mobilidade espacial, a importância do ensino formal para sua qualificação, a distribuição 

da riqueza, dentre outros. Neste sentido, o rendimento nominal mensal do trabalho 

principal torna-se uma importante referência. 

A Tabela 13, a seguir, apresenta os dados do Censo Demográfico de 2010, do IBGE, sobre 

a participação das classes de rendimento nominal mensal no trabalho principal, em 

salários mínimos (s/m) nos munícipios que compõem a AER. Importa destacar, que a 

avaliação das classes de rendimento nominal dá-se a partir do que é dado na letra da Lei 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, também conhecida como Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), que dispõe sobre a organização da Assistência Social no Brasil 

e dá outras providências, estabelece em seu Art. 20, § 3º, em redação dada pela Lei 

12.435/2011, que: “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) 

do salário mínimo”. 

Dessa maneira, verifica-se que o número de pessoas com rendimento até ¼ (um quarto) 

do salário-mínimo em Campos dos Goytacazes é de 1,5% na área urbana e, 0,2%, na área 

rural, índices que se alteram para 1,1% e 0,7%, respectivamente, em Quissamã. Dentre 

outros fatores, o quantitativo da PEA urbana e rural, por certo, impacta diretamente 

nesses índices, uma vez que a importância da atividade rural em Quissamã possui 

destaque em relação ao quantitativo registrado em Campos dos Goytacazes. Vale citar 

ainda, que os valores obtidos de renda nas áreas rurais podem representar valores 

inferiores ao das áreas urbanas, sendo, por isso, os números tão representativos 

apresentados. 

Somando-se a classe de rendimento mensal de “até de ¼ (um quarto) s/m” com a classe 

“mais de ¼ (um quarto) a ½ salário-mínimo”, nota-se então que se encontram nessa 

situação: 4,6% da população urbana e 0,6% da rural em Campos dos Goytacazes e, 3,4% 

e 2,1%, respectivamente, da população em Quissamã. 

Do conjunto da PEA, percebe-se que as maiores participações percentuais são das 

classes de “mais de ½ a 1 salário-mínimo”, que reúne 23,3% da PEA urbana e 3,6% da 

rural, em Campos dos Goytacazes e 15,3% e 11,7%, respectivamente, em Quissamã. Já a 

classe “mais de 1 a 2 salários-mínimos”, predomina sobre as demais, alcançando 28,6% 

da PEA urbana e 2,4% da rural, em Campos dos Goytacazes e, 21,5% e 11,2%, 

respectivamente, em Quissamã. 
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Por último, cabe destacar o contingente da PEA “sem rendimento”, que em Campos dos 

Goytacazes abarca 8,9% da PEA urbana e 1,1% da rural. Já em Quissamã, esses valores 

são de 7,0% e 3,8%, respectivamente. 

Tabela 13. População Economicamente Ativa (PEA), segundo classes de rendimento mensal 

Classes de rendimento 
mensal 

Campos dos Goytacazes - RJ Quissamã - RJ 

Urbana Rural Urbana Rural 

Pessoas % Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

Até 1/4 de salário mínimo 3.180 1,5 501 0,2 112 1,1 73 0,7 

Mais de 1/4 a 1/2 salário 
mínimo 

6.486 3,1 791 0,4 220 2,3 133 1,4 

Mais de 1/2 a 1 salário 
mínimo 

48.506 23,3 7.573 3,6 1.493 15,3 1.142 11,7 

Mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

59.647 28,6 4.912 2,4 2.099 21,5 1.094 11,2 

Mais de 2 a 3 salários 
mínimos 

19.279 9,2 953 0,5 802 8,2 276 2,8 

Mais de 3 a 5 salários 
mínimos 

16.179 7,8 525 0,3 573 5,9 93 1,0 

Mais de 5 a 10 salários 
mínimos 

12.582 6,0 123 0,1 392 4,0 31 0,3 

Mais de 10 a 15 salários 
mínimos 

2.667 1,3 59 0,0 84 0,9 17 0,2 

Mais de 15 a 20 salários 
mínimos 

1.878 0,9 19 0,0 16 0,2 5 0,1 

Mais de 20 a 30 salários 
mínimos 

1.085 0,5 13 0,0 11 0,1 -  

Mais de 30 salários mínimos 594 0,3 17 0,0 30 0,3 6 0,1 

Sem rendimento 18.638 8,9 2.398 1,1 682 7,0 370 3,8 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

A Tabela 14, por sua vez, apresenta o total da População Ocupada (PO) por Seção de 

Atividade do Trabalho Principal. Observa-se assim que em Campos dos Goytacazes, a 

maioria dessa população concentra-se em atividades de Serviços (47,5%), seguida pelo 

Comércio (18,4%), Indústria (22,0%) e, Agropecuária (4,9%). Em Quissamã, estes 

percentuais são, respectivamente, de 53,8%; 12,2%; 17,4 e, 10,0%. 
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Tabela 14. População Ocupada (POC) por Seção de Atividade do trabalho principal 

Seção de atividade do trabalho principal 
Campos dos Goytacazes - RJ Quissamã - RJ 

Pessoas % Pessoas % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

9.078 4,9 863 10,0 

Indústrias extrativas 4.038 2,2 197 2,3 

Indústrias de transformação 15.429 8,3 398 4,6 

Eletricidade e gás 411 0,2 - 0,0 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

1.619 0,9 76 0,9 

Construção 19.392 10,4 831 9,6 

Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

34.469 18,4 1.054 12,2 

Transporte, armazenagem e correio 8.891 4,8 337 3,9 

Alojamento e alimentação 6.276 3,4 328 3,8 

Informação e comunicação 1.901 1,0 90 1,0 

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

1.762 0,9 22 0,3 

Atividades imobiliárias 542 0,3 4 0,0 

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

4.712 2,5 151 1,8 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

7.033 3,8 199 2,3 

Administração pública, defesa e seguridade 
social 

10.884 5,8 1.401 16,2 

Educação 15.269 8,2 664 7,7 

Saúde humana e serviços sociais 10.301 5,5 315 3,7 

Artes, cultura, esporte e recreação 1.034 0,6 129 1,5 

Outras atividades de serviços 5.549 3,0 174 2,0 

Serviços domésticos 14.480 7,7 826 9,6 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

 -  0,0 - 0,0 

Atividades mal especificadas 13.888 7,4 563 6,5 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

Conforme explicitado na Tabela 15, quando se considera os dados da População 

Ocupada (POC) por Seção de Atividade do Trabalho Principal e os dados de Sexo, nota-se 

que os dois municípios da AER, Campos dos Goytacazes e Quissamã, também possuem 

perfis semelhantes. De modo que, em Campos, no setor da Agropecuária, prevalece o 

sexo masculino, 7,0% contra 1,7% do sexo feminino; já em Quissamã, os valores são de 

14,8% contra 3,1%, respectivamente. Já o setor da Indústria, os percentuais são 32,3% 

contra 7,0%, e 26,6% e 4,2%, no primeiro e segundo município, respectivamente. 

As Seções de Atividade que agrupam os maiores contingentes, como se pode constatar 

na Tabela 15, são o Comércio e os Serviços. Assim, em 2010, em Campos dos Goytacazes, 

o Comércio abrigava 19,0% da POC masculina e, os Serviços 33,5%, contra 17,6% e, 
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67,5%, da POC feminina. Situação semelhante ocorre também em Quissamã, onde 13,1% 

da POC masculina encontrava-se empregada no Comércio e, 38,2% nos Serviços, contra 

10,9% e 76,5%, respectivamente, da POC feminina. 

Tabela 15. População Ocupada (POC) por Seção de Atividade do Trabalho Principal e por Sexo 

Seção de atividade do 
trabalho principal 

Campos dos Goytacazes - RJ Quissamã - RJ 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Pessoas % Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 

aquicultura 
7.755 7,0 1.323 1,7 754 14,8 109 3,1 

Indústrias extrativas 3.639 3,3 399 0,5 192 3,8 5 0,1 

Indústrias de transformação 11.415 10,3 4.014 5,3 274 5,4 123 3,5 

Eletricidade e gás 352 0,3 59 0,1 - 0,0 - 0,0 

Água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos e 

descontaminação 
1.286 1,2 333 0,4 65 1,3 11 0,3 

Construção 18.889 17,1 503 0,7 822 16,1 9 0,3 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 

motocicletas 
21.038 19,0 13.431 17,6 668 13,1 386 

10,
9 

Transporte, armazenagem e 
correio 

8.289 7,5 603 0,8 309 6,1 29 0,8 

Alojamento e alimentação 2.929 2,6 3.347 4,4 176 3,5 152 4,3 

Informação e comunicação 1.410 1,3 492 0,6 38 0,7 53 1,5 

Atividades financeiras, de 
seguros e serviços 

relacionados 
942 0,9 821 1,1 11 0,2 11 0,3 

Atividades imobiliárias 334 0,3 208 0,3 - 0,0 4 0,1 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 

2.700 2,4 2.011 2,6 101 2,0 50 1,4 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 

4.538 4,1 2.495 3,3 110 2,2 89 2,5 

Administração pública, 
defesa e seguridade social 

6.407 5,8 4.476 5,9 807 15,8 594 
16,
8 

Educação 3.139 2,8 12.129 15,9 136 2,7 528 
15,
0 

Saúde humana e serviços 
sociais 

3.016 2,7 7.285 9,5 58 1,1 257 7,3 

Artes, cultura, esporte e 
recreação 

731 0,7 303 0,4 69 1,4 60 1,7 

Outras atividades de 
serviços 

2.099 1,9 3.450 4,5 57 1,1 117 3,3 

Serviços domésticos 569 0,5 13.911 18,2 70 1,4 757 
21,
5 

Organismos internacionais e 
outras instituições 

extraterritoriais 
101.477 0,0 71.593 0,0 1408 0,0 3107 0,0 

Atividades mal especificadas 9.119 8,2 4.769 6,2 378 7,4 185 5,2 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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6.5.2.3.1 Emprego Formal 

O Emprego Formal é aquele que resulta de um contrato de trabalho, celebrado entre o 

contratante ou empregador e o contratado ou empregado, com o devido registro na 

Carteira de Trabalho Profissional deste último, sob as normativas da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT). Os números relativos ao volume do Emprego Formal no ano de 

2020 em Campos dos Goytacazes (70.180) e Quissamã (2.902) são quantitativamente 

bastante diferentes, o que está relacionado aos seus respectivos contingentes 

demográficos. 

Assim, segundo as informações apresentadas na Tabela 16, relativas à movimentação do 

Emprego Formal em Campos dos Goytacazes, no ano 2020, isto é, em contexto 

pandêmico da Covid - 19 e retração econômica, o único Setor de Atividade que teve 

variação positiva foi a Indústria (4,01%), com destaque para as Extrativas (34,46%) e de 

Transformação (9,14%). A de Eletricidade e Gás teve uma retração de - 5,30%. 

Observa-se que, no setor da Indústria os números absolutos mais expressivos são do 

ramo da Transformação, cuja variação positiva foi de 9,14%, o que garantiu um saldo de 

491 empregos. Ao final de 2020, registrou-se uma redução total de 687 vagas, o que 

representa uma variação negativa de 0,97%, em relação ao estoque total de 70.180 

empregos, quando somado as vagas dos demais setores. 

Tabela 16. Variação do emprego formal por setor de atividade no município de Campos dos Goytacazes, em 2020 

Setor de atividade Admitidos Desligados Saldo Estoque 
Variação 
relativa 

Agropecuária 1.179 1.212 -33 1.914 -1,69% 

Comércio 6.402 6.894 -492 23.319 -2,07% 

Construção 1.896 2.028 -132 3.630 -3,51% 

Indústria 2.101 1.825 276 7.161 4,01% 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

108 367 -259 974 -21,01% 

Eletricidade e gás 14 21 -7 125 -5,30% 

Indústria de transformação 1.912 1.421 491 5.863 9,14% 

Indústrias extrativas 67 16 51 199 34,46% 

Serviços 10.164 10.470 -306 34.156 -0,89% 

Total 21.742 22.429 -687 70.180 -0,97% 

Fonte: Ministério do trabalho e Previdência (MTE) - Painel de informações do novo CAGED 2020. 

As informações para Quissamã, como constam na Tabela 17, revelam que além do setor 

da Indústria (14,36%), outros setores tiveram variação positiva, ainda que em menor 

proporção, como é o caso da Agropecuária (1,53%) e dos Serviços (0,33%).  

Observa-se que na Indústria os números mais expressivos são do ramo da 

Transformação, cuja variação positiva foi de 12,65%, o que garantiu um saldo de 21 
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empregos. Ao final, em 2020, registrou-se um saldo total de 37 vagas, acrescentando-se 

1,29% ao estoque de 2.902 empregos. 

Tabela 17. Variação do emprego formal por setor de atividade no município de Quissamã no ano de 2020 

Setor de atividade Admitidos Desligados Saldo Estoque 
Variação 
relativa 

Agropecuária 7 5 2 133 1,53% 

Comércio 105 95 10 369 -2,79% 

Construção 18 29 -11 45 -19,64% 

Indústria 94 65 29 231 14,36% 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

4 10 -6 26 -18,75% 

Indústria de transformação 69 48 21 187 12,65% 

Indústrias extrativas 21 7 14 18 350,00% 

Serviços 70 63 7 2124 0,33% 

Total 294 257 37 2.902 1,29% 

Fonte: Ministério do trabalho e Previdência (MTE) - Painel de informações do novo CAGED 2020. 

A Figura 10 a Figura 13 apresentadas a seguir, ilustram algumas atividades profissionais 

desenvolvidas nas áreas de estudo regional e local. Com exceção das sedes municipais 

onde há grande diversidade de atividades profissionais, nos aglomerados populacionais 

situados nas áreas de estudo predominam atividades agropecuárias, de pesca, e de 

comércio e serviços. 

O conjunto de registros fotográficos abaixo ilustram os levantamentos de campo 

realizados com o intuito de avaliar localmente as estruturas de emprego formal 

presentes nas áreas de levantamentos diretos. 
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Figura 10. Trabalhador comerciário na AER, Barra do 
Furado, município de Campos dos Goytacazes, RJ. 

Figura 11.Trabalhador rural na AER, no município de 
Campos dos Goytacazes, RJ. 

  

Figura 12.Trabalhadores no terminal pesqueiro do 
Farol, na AER, Colônia de Pescadores Z 27, município 

de Campos dos Goytacazes, RJ. 

Figura 13. Trabalhadores no terminal pesqueiro do 
Farol, na AER, Colônia de Pescadores Z 27, município 

de Campos dos Goytacazes, RJ. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.2.3.2 Fluxos Migratórios 

As informações relativas à migração são fundamentais para se compreender a dinâmica 

demográfica das unidades territoriais estudadas. Neste sentido, segundo os dados do 

Censo Demográfico de 2010 do IBGE, dispostos na Tabela 18, cerca de 96,3% da 

população residente em Campos dos Goytacazes é originária do próprio estado do Rio 

de Janeiro. Este índice em Quissamã alcança 95,3%, o que enseja a predominância de 

movimentos migratórios intrarregionais. 

Assim, as maiores contribuições para a formação do contingente populacional dos 

municípios da AER são das regiões: (i) Sudeste (exclusive o RJ), com porcentagem total 

correspondente a 2,3%, em Campos dos Goytacazes e 2,2% em Quissamã; seguida pelo 

(ii) Nordeste, com 1,1% e 1,9%, respectivamente. 
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Tabela 18. População residente por lugar de nascimento 

Lugar de nascimento 
Campos dos Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

Pessoas % Pessoas % 

Total 463.731 100,0 20.242 100,0 

Região Norte 488 0,1 28 0,1 

Região Nordeste 4.911 1,1 374 1,9 

Região Sudeste 456.032 98,3 19.728 97,5 

Rio de Janeiro 446.371 96,3 19.299 95,3 

Região Sul 488 0,1 14 0,1 

Região Centro-Oeste 387 0,1 26 0,1 

Brasil sem especificação 976 0,2 58 0,3 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

De fato, quando se observa os dados expostos na Tabela 19, relativos à naturalidade da 

população, verifica-se que no Brasil, do total da população residente, 62,8% são naturais 

do município onde reside, índice que alcança 69,8% no estado do RJ. 

Na AER, os dois municípios apresentam dados bastante distintos, vez que em Campos 

dos Goytacazes 88,5% de seus residentes são naturais do próprio município, índice que 

alcança 65,8% da população total de Quissamã, donde se infere que o movimento 

migratório intrarregional ocorre de maneira mais acentuada neste último. 

Tabela 19. População residente, por naturalidade em relação ao município 

Unidade 
territorial 

População 
Total 

Pessoas % 

Naturais do 
município 

Não naturais do 
município 

Naturais do 
município 

Não naturais do 
município 

Brasil 190.755.799 119.805.320 70.950.479 62,8 37,2 

Rio de Janeiro 15.989.929 11.156.639 4.833.290 69,8 30,2 

Campos dos 
Goytacazes (RJ) 

463.731 410.303 53.428 88,5 11,5 

Quissamã (RJ) 20.242 13.325 6.917 65,8 34,2 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

6.5.2.3.3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um indicador sintético, 

utilizado pelas Nações Unidas para medir a qualidade de vida das pessoas nos 

municípios. O índice considera os componentes: (i) Renda, medido pelo PIB per capita; (ii) 

Longevidade, medido pela expectativa de vida ao nascer e (iii) Educação, que é medido a 

partir da taxa de alfabetização e taxa de escolarização. O IDHM varia de 0 a 1, sendo o 

índice até 0,499 considerado “muito baixo”; de 0,500 a 0,599 é “baixo”, de 0,600 a 0,699 

é “médio”, de 0,700 a 0,799 “alto” e de 0,800 a 1 se considera como IDH “muito alto”, 

conforme apresentado na figura abaixo. 
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Figura 14. Índice de referência do IDH-M 
Fonte: PNUD, 2021. 

Além de classificar países, unidades da federação e municípios quanto ao 

desenvolvimento humano - concebido a partir das dimensões que o compõem - o índice 

é também um importante instrumento para se inferir a eficácia e a eficiência das 

políticas públicas, especialmente no que se refere à geração de trabalho e renda, saúde 

e educação. 

Observa-se na Tabela 20 que mesmo com ajustes metodológicos realizados no cálculo 

do IDHM ao longo de três décadas, todas as unidades territoriais abordadas neste 

relatório tiveram um significativo crescimento de seus índices de desenvolvimento 

humano. O Brasil passa de 0,493 (Muito Baixo), em 1991, para 0,727 (Alto), em 2010. Já o 

estado do RJ, passa de 0,573 (Baixo) para 0,761 (Alto), este, portanto, acima da média 

nacional. 

Os dois municípios que compões a AER também estão na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto. Em Campos dos Goytacazes, o IDHM passou de 0,505, em 1991, para 

0,716, em 2010. Isso implica em um crescimento de 41,78%. A dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi educação (mais 0,301), seguida por renda e por 

longevidade. 

Já o IDHM de Quissamã, passou de 0,406, em 1991, para 0,704, em 2010. Isso implica um 

crescimento de 73,34%. A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

educação (mais 0,421), seguida por renda e por longevidade. Ocupa a 1.776ª posição em 

relação a 5.565 municípios do Brasil e a 55ª posição no estado do Rio de Janeiro.  
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Tabela 20. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

IDHM Ano Brasil 
Rio de 

Janeiro 
Campos dos 
Goytacazes 

Quissamã 

IDHM 

1991 

0,493 0,573 0,505 0,406 

IDHM Renda 0,647 0,696 0,617 0,533 

IDHM Longevidade 0,662 0,690 0,658 0,663 

IDHM Educação 0,279 0,392 0,318 0,189 

IDHM 

2000 

0,612 0,664 0,618 0,561 

IDHM Renda 0,692 0,745 0,662 0,620 

IDHM Longevidade 0,727 0,740 0,751 0,724 

IDHM Educação 0,456 0,530 0,474 0,394 

IDHM 

2010 

0,727 0,761 0,716 0,704 

IDHM Renda 0,739 0,782 0,715 0,698 

IDHM Longevidade 0,816 0,835 0,830 0,821 

IDHM Educação 0,637 0,675 0,619 0,610 

Fonte: Atlas Brasil 1991, 2000, 2010 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), por sua vez, é um estudo do 

Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) que acompanha 

anualmente o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros em três áreas 

de atuação: Emprego & Renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é elaborado, 

exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais. 

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) classificando o nível de cada localidade 

em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto 

(0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

da localidade. 

Segundo os dados disponíveis, que são relativos ao ano de 2016, Campos dos Goytacazes 

possuía um Índice Firjan de 0.7208, ou seja, classificado como “Moderado”, ocupando a 

1.791ª posição nacional e, 28ª estadual. Já Quissamã, possuía um índice de 0.6890, 

também classificado como “Moderado”, ocupando a 2.376ª posição nacional e 46ª 

estadual. 

6.5.2.3.4  Estimativa Populacional 

As estimativas de população, segundo o IBGE, “são calculadas aplicando-se método 

matemático (...), utilizando-se como insumos básicos as populações obtidas das 

Projeções da População para o Brasil e as Unidades da Federação mais recentes, bem 

como o crescimento populacional de cada Município na última década, delineado pelas 

respectivas populações recenseadas nos dois últimos Censos Demográficos realizados. 

Essas populações recenseadas, que servem de base para o cálculo da tendência de 

crescimento populacional dos municípios, podem ser ajustadas em consonância com os 
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ajustes da população adotados nas Projeções da População para o Brasil e as Unidades 

da Federação.”7 

Verifica-se pela Tabela 21 que, segundo a estimativa populacional do IBGE para o ano de 

2021, houve no Brasil uma variação relativa de 11,8% de crescimento de sua população 

desde o último Censo Demográfico de 2010. No estado do RJ essa variação foi de 9,2%; 

no município de Campos dos Goytacazes de 11,0% e no município de Quissamã de 

26,1%. Em relação a este último município, importa destacar que o Censo Demográfico 

de 2010 (IBGE) já havia registrado um crescimento de 48,0% de seu contingente 

residente em relação ao ano 2000. 

Tabela 21. Estimativa da população para 2021 

Unidade territorial Censo 2010 
Estimativa IBGE 

2021 
Variação 
absoluta 

Variação 
relativa 

Brasil 190.755.799 213.317.639 22.561.840 11,8 

Rio de Janeiro 15.989.929 17.463.349 1.473.420 9,2 

Campos de Goytacazes 463.731 514.643 50.912 11,0 

Quissamã 20.242 25.535 5.293 26,1 

Fonte: IBGE, Censo 2010; Estimativa 2021. 

6.5.2.4 Caracterização Econômica  

6.5.2.4.1 PIB por Setores Econômicos  

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador macroeconômico pelo qual se pode inferir 

as características da estrutura produtiva de um país, estado ou município. Por meio dele, 

pode-se verificar o valor da produção de bens e serviços gerada pelo conjunto de 

atividades que compõem uma economia definida por um espaço geográfico em um 

intervalo de tempo, o que possibilita ter a grandeza monetária da capacidade de geração 

de riqueza de magnitude econômica e a contribuição dos setores de atividade que 

formam essa determinada unidade econômica.  

A distribuição do PIB no espaço geográfico é ferramenta importante na atividade de 

planejamento, na distribuição das receitas públicas e na compreensão da dinâmica das 

economias regionais e no nível de concentração econômica existente, podendo ser 

parâmetro para a implementação de políticas destinadas ao desenvolvimento regional. 

Os dados da Tabela 22 revelam os valores do PIB dos municípios da AER em 2010 e 2018. 

Observa-se que, entre 2010 e 2018, tanto o PIB de Campos dos Goytacazes, quanto o de 

Quissamã apresentou uma redução de R$ 38.684.389 para R$ 32.313.154 (-16,43%) e R$ 

3.791.122 para R$ 2.471.430 (-34,9%), respectivamente. 

 

7 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=o-
que-e 
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Quando se considera a participação dos setores de atividade na composição do PIB da 

AER, nota-se que nos dois municípios da AER, o setor da Indústria (Secundário) tem a 

participação mais expressiva dentre os demais. De modo que, em relação ao total, esse 

setor em Campos dos Goytacazes contribuiu com 65,6% do PIB Total em 2010 e 51,7% 

em 2018, percentuais também expressivos em Quissamã, com contribuição de 65,6% e 

51,7% em 2010 e 2018, respectivamente. 

A segunda maior participação na composição do PIB Total dos municípios da AER é do 

Comércio e Serviços (Terciário), com aumento em 2018, em Campos dos Goytacazes de 

35,4% e, em Quissamã, de 27,3% em relação à 2010. Essa ampliação ocorreu devido à 

queda da produção industrial.  Por outro lado, a menor participação é da Agropecuária 

(Primário), que em 2018 chegou a contribuir com 0,6% em Campos dos Goytacazes e 

0,9% em Quissamã. 

Tabela 22. Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ mil), Valor Adicionado (VA) por setores da economia, 
Impostos e PIB per capita em 2018 

Produto Interno Bruto 

Campos de Goytacazes - RJ Quissamã - RJ 

2010 2018 2010 2018 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

Produto Interno Bruto a 
preços correntes (Mil 

Reais) 
38.684.389 - 32.313.154 - 3.791.122 - 2.471.430 - 

Impostos, líquidos de 
subsídios, sobre 

produtos a preços 
correntes (Mil Reais) 

808.740 - 1.070.735 - 53.920 - 45.290 - 

Valor adicionado bruto a 
preços correntes total 

(Mil Reais) 
37.875.649 100,0 31.242.419 

100,
0 

3.737.202 
100,

0 
2.426.139 100,0 

Valor adicionado bruto a 
preços correntes da 

agropecuária (Mil Reais) 
127.130 0,3 172.712 0,6 26.239 0,7 21.900 0,9 

Valor adicionado bruto a 
preços correntes da 
indústria (Mil Reais) 

24.828.258 65,6 16.148.364 51,7 2.569.528 68,8 1.451.100 59,8 

Valor adicionado bruto a 
preços correntes dos 

serviços, exclusive 
administração, defesa, 

educação e saúde 
públicas e seguridade 

social (Mil Reais) 

10.666.794 28,2 11.059.241 35,4 982.306 26,3 661.373 27,3 

Valor adicionado bruto a 
preços correntes da 

administração, defesa, 
educação e saúde 

públicas e seguridade 
social (Mil Reais) 

2.253.466 5,9 3.862.102 12,4 159.129 4,3 291.767 12,0 

PIB per capita (R$) 83.453,36 - 64.186,76 - 187.271,41 - 101.931,44 - 

Fonte: IBGE. 
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No que tange ao PIB per capita, esse é obtido pela distribuição de toda a riqueza 

produzida no ano pelo total da população residente, e constitui-se em importante 

referência como medida síntese de padrão de vida e de desenvolvimento econômico de 

países, estados e municípios. 

Observa-se pela que de 2010 a 2018 ocorreram acentuadas variações no valor do PIB per 

capita dos municípios da AER. Ao contrário do que ocorreu com o Brasil e o estado do 

Rio de Janeiro, cuja dinâmica ao longo dos últimos anos proporcionou-lhes estável 

tendência de crescimento ou mesmo ligeiras oscilações para menos. Assim, em 2010, o 

PIB per capita do Brasil era de R$ 19.938,60 chegando em 2018 a R$ 33.593,80, uma 

variação de 68,4%. No estado do RJ, para o mesmo período, o PIB passou de R$ 

28.127,00 para R$ 44.223,00, uma variação de 57,2%. A variação dos índices pode ser 

vista no Gráfico 2. 

Na AER, o PIB per capita teve um crescimento vertiginoso de 2010 a 2012. A partir deste 

período, ele apresentou significativas retrações, sendo a mais acentuada em 2016, 

quando voltou a recuperar-se, mas em ritmo bem mais lento. Por certo, as oscilações do 

PIB desses municípios têm elevado grau de sensibilidade à indústria de petróleo e gás, 

notadamente à instabilidade dos preços no mercado mundial, rebatendo-se sobre a 

distribuição de royalties e desaceleração na cadeia econômica que envolve a indústria. 

 

Gráfico 2. Evolução do PIB Per capita 
Fonte: IBGE; CEPERJ  
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6.5.2.4.2 Produção Agropecuária e Pesca 

I. Produção Agropecuária 

Segundo informações do Censo  Agropecuário de 2017 (IBGE), apresentadas na Tabela 

23 e Tabela 24, o município de Campos dos Goytacazes possuía naquele ano 353 

estabelecimentos agropecuários com 50 pés e mais da lavoura permanente, 3,2% do 

total estadual; já Quissamã possuía 51 estabelecimentos, representando 0,4% do total 

estadual. 

Por certo, a participação mais significativa na AER em relação à produção estadual, é a de 

Campos dos Goytacazes, em face de seu vasto território, comparativamente à área de 

Quissamã. 

Do ponto de vista da importância dos municípios da AER na produção da lavoura 

permanente, nota-se que, em relação à participação estadual no que se refere ao 

número de estabelecimentos e produção, em Campos dos Goytacazes concentram-se, 

respectivamente, 15,8% dos estabelecimentos produtores de Caju e 15,0% da produção 

estadual; 17,6% dos estabelecimentos produtores de Fruta do Conde e 34,5% da 

produção estadual; 14,8% dos estabelecimentos produtores de Graviola e 30,8% da 

produção estadual; 10,7% dos estabelecimentos produtores de Coco-da-Baía e 6,2% da 

produção estadual; 3,3% dos estabelecimentos produtores de Manga e 22,9% da 

produção estadual, estes os produtos com os percentuais mais expressivos.  

Em Quissamã, por outro lado, reúne-se 8,3% dos estabelecimentos produtores de 

Pimenta do Reino no estado do Rio de Janeiro, mas cuja produção própria a pesquisa 

não revela; 5,3% dos estabelecimentos produtores de Caju no estado; e, 3,4% dos 

estabelecimentos produtores de Coco-da-Baía que concentram 24,2% da produção 

estadual. 
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Tabela 23. Número de estabelecimentos agropecuários e Número de pés existentes, por produtos da lavoura permanente 

Produtos da 
lavoura permanente 

Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 
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Total (não se aplica) 10.932 .. 28.405 353 .. 149 51 .. 50 

Banana (Toneladas) 5.323 60.460 5.953 123 668 66 1 X X 

Café arábica em grão (verde) 
(Toneladas) 

1.709 9.591 17.669 3 6 9 - - - 

Café canephora (robusta, 
conilon) em grão (verde) 

52 95 266 2 - - - - - 

Caju (fruto) (Toneladas) 19 20 1 3 3 0 1 X X 

Coco-da-baía (Mil frutos) 1.257 14.308 525 134 886 35 43 3.456 49 

Erva-mate (Toneladas) 1 X X 1  - - - - 

Fruta-do-conde (Toneladas) 17 29 3 3 10 1 - - - 

Goiaba (Toneladas) 346 4.756 164 9 83 6 0 X X 

Graviola (Mil frutos) 27 13 1 4 4 0 0 X X 

Laranja (Toneladas) 1.572 26.502 1.407 95 361 12 3 5 0 
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Continuação Tabela 23. Número de estabelecimentos agropecuários e Número de pés existentes, por produtos da lavoura permanente  

 Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

Produtos da 
lavoura permanente 
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Limão (Toneladas) 503 5.432 261 9 35 1 1 X X 

Manga (Toneladas) 182 1.466 30 6 335 4 0 X X 

Maracujá (Toneladas) 635 6.297 359 9 299 12 3 0 0 

Pimenta-do-reino (Toneladas) 12 7 9 1 X X 1 X X 

Tangerina, bergamota, 
mexerica (Toneladas) 

662 14.354 602 1 X X - - - 

Uva (mesa) (Toneladas) 23 126 24 1 X X - - - 

Outros produtos (Toneladas) 35 425 94 2 X X - - - 

Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caractere X. 
Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017 
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Tabela 24. Participação percentual dos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã em relação ao estado do Rio de Janeiro 

Produtos da lavoura permanente 

Campos dos Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

Nº de 
estabeleciment

os 
agropecuários 
com 50 pés e 

mais existentes 
da lavoura 

permanente 
(Unidades) 

Quantidade 
produzida nas 

lavouras 
permanentes 

nos 
estabeleciment

os 
agropecuários 
com 50 pés e 

mais existentes 

Nº de pés 
colhidos nos 

estabeleciment
os 

agropecuários 
com 50 pés e 

mais existentes 
da lavoura 

permanente (Mil 
unidades) 

Nº de 
estabelecimen

tos 
agropecuários 
com 50 pés e 

mais 
existentes da 

lavoura 
permanente 
(Unidades) 

Quantidade 
produzida nas 

lavouras 
permanentes nos 
estabelecimento
s agropecuários 

com 50 pés e 
mais existentes 

Nº de pés 
colhidos nos 

estabeleciment
os 

agropecuários 
com 50 pés e 

mais existentes 
da lavoura 

permanente 
(Mil unidades) 

Total (não se aplica) 3,2 - 0,5 0,5 - 0,2 

Banana (Toneladas) 2,3 1,1 1,1 0,0 x x 

Café arábica em grão (verde) (Toneladas) 0,2 0,1 0,1 - - - 

Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) 
(Tn) 

3,8 x x - - - 

Caju (fruto) (Toneladas) 15,8 15,0 0,0 5,3 x  

Coco-da-baía (Mil frutos) 10,7 6,2 6,7 3,4 24,2 9,3 

Erva-mate (Toneladas) 100,0 x x - - - 

Fruta-do-conde (Toneladas) 17,6 34,5 33,3 - - - 

Goiaba (Toneladas) 2,6 1,7 3,7 0,0 x x 

Graviola (Mil frutos) 14,8 30,8 0,0 0,0 x x 

Laranja (Toneladas) 6,0 1,4 0,9 0,2 0,0 0,0 

Limão (Toneladas) 1,8 0,6 0,4 0,2 x x 

Manga (Toneladas) 3,3 22,9 13,3 0,0 x x 

Maracujá (Toneladas) 1,4 4,7 3,3 0,5 0,0 0,0 

Pimenta-do-reino (Toneladas) 8,3 x x 8,3 x x 

Tangerina, bergamota, mexerica (Toneladas) 0,2 x x - - - 

Uva (mesa) (Toneladas) 4,3 x x - - - 

Outros produtos (Toneladas) 0,2 x x - - - 
Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caractere X. Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017 
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Por sua vez, no que tange à Lavoura Permanente, os dados obtidos pela pesquisa do 

IBGE de 2020, apresentados na tabela a seguir apontam que os municípios da AER 

participam de modo bastante discreto no total de área colhida no estado do RJ (34.599 

ha), alcançando 157 ha (0,5%) em Campos dos Goytacazes e, 792 ha (2,3%), em 

Quissamã.  

Com relação aos produtos da Lavoura Permanente, observa-se que os que tiveram maior 

destaque foram, em Campos dos Goytacazes, o Abacate, com 8 ha, representando 20,5% 

da área colhida total do estado do RJ e, a Manga, com 25 ha de área colhida total e 

18,5% da produção estadual. Em Quissamã, do total de 792 ha de área colhida 790 ha 

destinaram-se à produção de Coco-da-baía, 36,5% da área colhida total do estado do RJ. 

Tabela 25. Área colhida (ha) de Lavoura Permanente por tipo de produto 

Produto das lavouras 
permanentes 

Rio de 
Janeiro 

Campos dos Goytacazes 
(RJ) 

Quissamã (RJ) 

Área colhida 
(ha) 

Área colhida 
(ha) 

% em 
relação RJ 

Área colhida 
(ha) 

% em 
relação RJ 

Total 34.599 157 0,5 792 2,3 

Abacate 39 8 20,5 - - 

Banana (cacho) 9.429 50 0,5 - - 

Café (em grão) Total 12.362 21 0,2 - - 

Coco-da-baía* 2.163 13 0,6 790 36,5 

Goiaba 859 5 0,6 - - 

Laranja 5.055 10 0,2 2 0,04 

Limão 1.241 11 0,9 - - 

Manga 135 25 18,5 - - 

Maracujá 439 10 2,3 - - 

Tangerina 1.458 4 0,3 - - 

Outros 1.419 0 0,0 0 0,0 

Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o 
caractere “- “. 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 2020. 

Com relação à lavora temporária, conforme os dados publicados a partir da Pesquisa de 

Produção Agrícola Municipal de 2020 (IBGE), apresentados na Tabela 26 referentes ao RJ 

e aos municípios da AER, revela que o principal produto da lavoura temporária é a Cana-

de-Açúcar, cuja área colhida em Campos dos Goytacazes foi de 30.500 ha, representando 

57,1% do total colhido no estado do RJ, seguido de longe pelo Abacaxi que ocupa uma 

área de 230 ha. Já em Quissamã os principais produtos da lavoura temporária são: 

Mandioca (420 ha) e Cana-de-Açúcar (300 ha). 
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Tabela 26. Área colhida (ha) de lavoura temporária por tipo de produto 

Produto das lavouras 
temporárias 

Rio de 
Janeiro 

Campos dos Goytacazes 
(RJ) 

Quissamã (RJ) 

Área colhida 
Área 

colhida 
% em relação 

RJ 
Área 

colhida 
% em relação 

RJ 

Total 75.860 30.808 40,6 810 1,1 

Abacaxi* 4.559 230 5,0 - - 

Batata-doce 690 8 1,2 - - 

Cana-de-açúcar 53.409 30.500 57,1 300 0,6 

Feijão (em grão) 1.541 - - 42 2,7 

Mandioca 11.677 70 0,6 420 3,6 

Milho (em grão) 1.655 - - 48 2,9 

Outros 2.329 0 0,0 0 0,0 
Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o 

caractere “- “. 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 2020. 

A Figura 15 e Figura 16 ilustram dois tipos de lavoura temporária na AER e AEL, 

notadamente a cultura de abacaxi, em Campos dos Goytacazes, e de aipim (ou 

mandioca), em Quissamã, respectivamente. 

 

Figura 15. Lavoura de Abacaxi na AER, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 16. Lavoura de Aipim ou Mandioca na AER, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Os dados da Pesquisa Pecuária Municipal de 2019 e 2020, do IBGE, expressos na Figura 

25, assinalam o efetivo de rebanhos no estado do RJ e nos municípios da AER, assim 

como sua variação ao longo destes dois anos. Verifica-se assim, que no estado do RJ, em 

2020, o rebanho mais numeroso é o bovino com 2.605.970 cabeças, o que representa 

2,9% a mais em relação a 2019, seguido pelos Galináceos/Galinhas (49,7%), Suíno Total 

(4,3%) e Equino (3,1%).  

Na AER o rebanho bovino é também o mais numeroso, alcançando 274.798 animais no 

ano 2020 em Campos dos Goytacazes e 53.611, em Quissamã, cujas variações em relação 

ao ano anterior foi de queda de 2,8% e 19,3%, respectivamente. 
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Nota-se que nesses dois anos as maiores variações se deram em Campos dos Goytacazes, 

com crescimento nos rebanhos de Equino (14,2%) e Bubalino (4,8%). Inversamente, 

houve redução de Galináceos Total (-22,4%), Galináceos/Galinhas (10,8%), os mais 

importantes. Em Quissamã, pelo contrário, ocorreu um desempenho positivo e 

considerável no seu rebanho de Ovino (313,3%), Suínos – matrizes (60,0%), Bovino 

(19,3%), Caprinos (16,7%), dentre outros. 

Tabela 27. Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho 
 2019 2020 

Tipo de 
rebanho 

Rio de 
Janeiro 

Campos dos 
Goytacazes 

Quissamã 
Rio de 

Janeiro 
Campos dos 
Goytacazes 

Quissamã 

Bovino 2.533.164 282.735 44.940 2.605.970 274.798 53.611 

Bubalino 8.364 851 155 6.338 892 174 

Equino 101.998 9.276 1.510 105.165 10.597 1.600 

Suíno - total 74.023 5.632 265 77.179 5.701 295 

Suíno - 
matrizes de 

suínos 
11.529 788 25 11.746 805 40 

Caprino 13.606 688 60 13.560 688 70 

Ovino 36.710 2.119 600 36.421 2.124 2.480 

Galináceos - 
total 

10.793.037 58.817 3.400 10.401.853 45.659 4.050 

Galináceos - 
galinhas 

628.764 26.653 2.100 941.151 23.776 2.230 

Codornas 194.768 - - 172.098 - - 

Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o 
caractere “- “. 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal 2020 

Apresenta-se nas Figura 17 e Figura 18 o rebanho bovino, amplamente predominante 

nas áreas de estudo e o caprino que está em expansão. 
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Figura 17. Rebanho bovino na AE, município de Campos 
dos Goytacazes, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021.  

 

Figura 18. Rebanho caprino na AE, município de Campos 
dos Goytacazes, RJ.  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

I. Produção de Pesca 

As informações disponíveis para a pesca e aquicultura se encontram no Censo 

Agropecuário de 2017 do IBGE. Conforme apresentado na Tabela 28, no ano de 2017 

havia no estado do RJ 254 estabelecimentos agropecuários com ocorrência de Pesca, 

Apanha ou Captura de moluscos ou de crustáceos, dos quais 143 desenvolviam a 

atividade para consumo doméstico e 111 para venda.  

Na AER, somente para Campos dos Goytacazes, havia registro de 29 estabelecimentos 

agropecuários com ocorrência de Pesca, Apanha ou Captura de moluscos ou de 

crustáceos, todos eles com produção para venda. 

Tabela 28. Número de estabelecimentos agropecuários por pesca, apanha ou captura de moluscos ou de 
crustáceos 

Pesca, apanha ou captura 
de moluscos ou de 

crustáceos 

Rio de 
Janeiro 

Campos dos 
Goytacazes 

Quissamã 
Participação no estado de RJ 

Campos dos 
Goytacazes 

Quissamã 

Ocorrência de pesca, 
apanha ou captura no 

período de referência - 
sim 

254 29 - 11,4 - 

Ocorrência de pesca, 
apanha ou captura no 

período de referência - 
não 

64.821 7.755 302 12,0 0,5 

Objetivo - consumo 
Doméstico 

143 - -   

Objetivo - venda 111 29 - 26,1 - 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017. 

 



 

 

 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 43 
 

Tomando-se como referência as informações de Produção e Valor da Produção da 

Aquicultura, em 20208, por tipo de produto, nota-se pela Tabela 29 que no estado do RJ 

a produção de Tilápia foi de 1.024.467 quilogramas, dos quais 148.608 quilogramas 

(14,5%) foram oriundos de Campos dos Goytacazes, gerando assim um valor de 

produção estadual de R$ 18.539 milhões, dos quais R$ 1.573 milhões (8,5%), foram 

gerados no próprio município. 

Em relação a outros peixes, que não aqueles listados na Pesquisa de Pecuária Municipal 

(2020), o estado do RJ produziu 43.305 quilogramas, dos quais 26.225 quilogramas 

(60,6%) foram oriundos de Campos dos Goytacazes, gerando um valor de produção 

estadual de R$ 399 mil, dos quais R$ 236 mil (59,1%), no próprio município. 

  

 

8 IBGE. Pesquisa Pecuária Municipal, 2017.
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Tabela 29. Produção e Valor da Produção da aquicultura, por tipo de produto 

Tipo de produto da 
aquicultura 

Produção da aquicultura Valor da produção (Mil Reais) 

Rio de Janeiro 

Campos 
dos 

Goytacaze
s 

Percentual 
em relação 

ao RJ 

Rio de 
Janeiro 

Campos 
dos 

Goytacaze
s 

Percentual 
em relação 

ao RJ 

Total - - - 18.539 1.573 8,5 

Tilápia (Quilogramas) 1.024.467 148.608 14,5 10.979 1.337 12,2 

Outros peixes 
(Quilogramas) 

43.305 26.225 60,6 399 236 59,1 

Outros 12.273.300 0 0,0 7.161 0 0,0 

Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal (2020). 

Segundo informações cedidas pelo Departamento de Pesca da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos dos Goytacazes há no município 06 (seis) 

organizações sociais diretamente vinculadas à atividade pesqueira, a saber: 

I – Associação dos Pescadores Artesanais do Parque Prazeres – Paraíba do Sul. Foi 

fundada em 07/2003 e hoje possui 90 associados.  

II – Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa do Campelo. Foi fundada em 

06/2004, com sede alugada e hoje possui 43 associados.  

III – Associação de Pescadores Profissionais e Artesanais de Lagoa de Cima. Foi 

fundada em 12/2006 e atualmente possui 98 associados.  

IV – Associação dos Pescadores Artesanal da Coroa Grande do Rio Paraíba do Sul. 

Foi fundada em 08/2003 e hoje possui 98 associados.  

V – Associação dos Pescadores Artesanais de Ponta Grossa dos Fidalgos. Foi 

fundada em 05/2002 e atualmente possui 216 associados.  

VI – Colônia de Pescadores Z 19. Foi fundada em 1982, hoje com sede própria, 

possuindo 452 associados no total. 

Informa-se que não há no município um diagnóstico da atividade pesqueira, mas 

somente alguns relatos históricos e dados estimados. As informações cedidas fazem 

referência, principalmente, ao terminal pesqueiro de Farol de São Thomé que recebe os 

produtos da pesca marinha costeira. 

Segundo o relatório, elaborado a partir do diagnóstico de atividade pesqueira referente 

ao terminal pesqueiro do Farol de São Thomé: 

“(...) a atividade pesqueira possui uma grande importância econômica, logo que 

esta é uma importante fonte de renda e trabalho dos residentes. A pesca é 

voltada em sua maioria para o abastecimento de outros estados, sendo que a 

quantidade que fica para consumo no município é pequena. A organização deste 

trabalho ocorre com pescadores informais. Nos anos 60 as embarcações que 

eram utilizadas mediam até 5m de comprimento e eram denominadas de bateiras 
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ou canoas. Por volta dos anos 70/80 estas embarcações foram substituídas por 

embarcações de maior porte motorizadas, sendo embarcações de 6m a 9m de 

comprimento. Na década de 90 até a década atual, os pescadores continuaram 

por aumentar o tamanho de suas embarcações que variam de 10 a 12 metros e 

aumentaram a potência dos motores (até 90 HP). Com esse aumento as 

embarcações passaram a arrastar mais pescado, aumentando a produção. Porém, 

o planejamento para infraestrutura não acompanhou essa evolução. As barras 

que são necessárias para atracar as embarcações em condições de mar aberto 

(que representa a praia de Farol de São Tomé) não existem e os barcos são 

obrigados a serem puxados por tratores. Essa iniciativa é extremamente 

degradante ao ecossistema costeiro. Foi a partir da atividade pesqueira que a 

região foi se desenvolvendo e aumentando seu contingente populacional. A 

pesca foi, então, de extrema importância para a ocupação e desenvolvimento da 

região. O ambiente pesqueiro é de mar aberto tendo como limites ao norte o 

manguezal de Maria Rosa e ao sul o da Carapeba, este último bastante 

degradado por obras de saneamento e construção do dique-estrada para dar 

acesso ao Canal das Flechas. Pode-se encontrar uma quantidade significativa de 

barcos de pesca, frigoríficos, fábricas de gelo, possibilitando que haja uma cadeia 

da pesca. Diante dessas constatações citadas e dos dados a serem citados a 

seguir, percebe-se o quanto a região consolida o forte potencial econômico 

pesqueiro local o que demonstra um forte poder econômico pesqueiro para o 

município comprovando assim, a necessidade de investimentos no setor 

pesqueiro que além de incentivar irá estimular na preservação do profissional da 

pesca.” 

A pesca em ambiente costeiro – marinho, que é unicamente artesanal, reúne cerca de 

150 embarcações, excluindo-se o período de defeso do camarão por três meses (março, 

abril e maio). Cerca de 80,0% da produção destina-se a mercados fora do município. 

Quatro empresas fazem o escoamento da produção, são elas: Pioneira, Natubrás, Costa 

Sul e Leardini. 

Baseando-se em informações da Colônia de Pescadores Z – 19, o relatório informa que 

são cerca de 3000 pescadores entre Piúma e Cabo Frio que produzem uma média de 

300.000 t/mês. A produção de camarão e peixes em Farol de São Tomé é estimado 

respectivamente em 450.000 t/mês; 220kg peixes/dia com operacionalização média de 

13 embarcações/mês. A renda média mensal obtida com a atividade pesqueira local é de 

R$ 1.200,00 (acima do valor do salário-mínimo determinado à época do estudo). 

Apresenta-se pelas figuras abaixo, a produção de camarão no terminal pesqueiro 

localizado em Farol de São Thomé, Colônia de Pescadores Z – 19. 
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Figura 19. Colônia de Pescadores Z-19 na AER, Farol, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 20.Colônia de pesquisadores Z-27 na AER, Farol, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.2.4.3 Estabelecimentos Industriais  

Nos municípios do Norte Fluminense, em especial os pertencentes à AER, o segmento de 

Petróleo e Gás Natural (P&G) é aquele que ocasiona o maior impacto nas economias 

locais, especialmente com o pagamento de royalties.  

Segundo os dados do Cadastro Central de Empresas, relativos aos anos de 2018 e 2019 e 

explicitados na Tabela 30, a Área de Estudo Regional estudada reunia 9.496 unidades 

industriais no primeiro ano e, 9.726, no segundo, ou seja, uma variação positiva de 2,4%. 

Em relação à participação no total do estado, houve uma redução de 2,6% para 2,5%. 

Ressalta-se que a grande maioria das unidades industriais se concentrava em Campos 

dos Goytacazes, chegando a 97,5% em 2019. 

Tomando-se como base as informações de 2019 sobre empresas e outras organizações 

da indústria, verifica-se que a AER concentrava 5,7% da indústria de extração de minerais 

não-metálicos, 4,5% da construção e 3,0% da transformação. Destaca-se que Campos 

dos Goytacazes, sediava a única unidade de extração de carvão mineral do estado do RJ.  
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Tabela 30. Empresas e outras organizações da indústria por seção, divisão, grupo e classe da classificação de 
atividades (CNAE 2.0) 

Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 

(CNAE 2.0) 

Rio de Janeiro 
Campos dos Goytacazes 

(RJ) 
Quissamã (RJ) 

Unidades 
% 

Unidades 
% 

Unidades 
% 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total 
367.47

4 
383.90

9 
4,5 9.259 9.481 2,4 237 245 3,4 

B- Indústrias extrativas 715 788 10,2 29 27 -6,9 2 3 50,0 

Extração de carvão 
mineral 

1 1 0,0 1 1 0,0 - - - 

Extração de petróleo e gás 
natural 

74 100 35,1 - - - 1 - -100,0 

Extração de minerais 
metálicos 

47 56 19,1 2 - -100,0 - - - 

Extração de minerais não-
metálicos 

458 471 2,8 26 25 -3,8 1 2 100,0 

Atividades de apoio à 
extração de minerais 

135 160 18,5 - 1 -  1 - 

C- Indústrias de 
transformação 

18.716 18.555 -0,9 535 539 0,7 21 19 -9,5 

D- Eletricidade e gás 340 519 52,6 2 3 50,0 - - - 

E- Água, esgoto, 
atividades de gestão de 

resíduos e 
descontaminação 

738 789 6,9 12 13 8,3 2 3 50,0 

F- Construção 15.513 17.118 10,3 691 748 8,2 16 19 18,8 

Fonte: IBGE- Cadastro Central de Empresas: 2018 e 2019. 

Afere-se da tabela apresentada acima o número total das unidades industriais 

destacadas pelo CNAE em 2018 e 2019 para os municípios formadores da AER e para o 

estado do Rio de Janeiro. Conforme apresentado no cadastro de Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), as unidades são segregadas por unidades 

extrativistas (grupo B), transformação (grupo C), geração, serviços (grupo E) e 

construção civil (grupo F). 

Dentre as vocações municipais expressas a partir da tabela, destacam-se os grupos de 

indústrias de transformação, representando a maior parcela das unidades instaladas nos 

municípios da AER. Em Quissamã, ainda, esse nicho industrial foi a que sofreu a maior 

redução direta, 9,5% em relação ao ano de 2018. 

Com relação ao Pessoal Ocupado Assalariado nessas empresas e/ou outras organizações 

da indústria, a Tabela 31 informa que das 76.084 pessoas ocupadas na Indústria na AER, 

no ano de 2019, 4.850 delas estavam concentradas nos setores de Transformação (1,37% 

do total estadual) e 2.977 no de Construção (1,7% do total estadual). 
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Tabela 31. Pessoal Ocupado Assalariado em empresas e outras organizações, por seção, divisão, grupo e classe 
da classificação de atividades (CNAE 2.0) 

Classificação Nacional 
de Atividades 

Econômicas (CNAE 
2.0) 

Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes Quissamã 

Pessoas 
(%) 

Pessoas 
(%) 

Pessoas 
 (%) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total 
3.827.97

1 
3.783.87

3 
-1,2 71.770 72.981 1,7 2.997 3.103 3,5 

B Indústrias extrativas 76.230 79.096 3,8 X 222 - X - - 

Extração de carvão 
mineral 

X X - X X - - - - 

Extração de petróleo e 
gás natural 

X X - - - - X - - 

Extração de minerais 
metálicos 

53.648 56.087 4,5 X - - - - - 

Extração de minerais 
não-metálicos 

3.778 3.612 -4,4 242 X - X X - 

Atividades de apoio à 
extração de minerais 

15.866 15.799 -0,4 - X - - X - 

Indústrias de 
transformação 

363.802 353.966 -2,7 4.682 4.698 0,3 154 152 -1,3 

D Eletricidade e gás 15.499 17.235 11,2 X 10 - - - - 

E Água, esgoto, 
atividades de gestão de 

resíduos e 
descontaminação 

50.829 51.595 1,5 548 556 1,5 X 32 - 

F Construção 160.230 162.295 1,3 2.939 2.760 -6,1 38 35 -7,9 
Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o 

caractere X. 
Fonte: IBGE- Cadastro Central de Empresas: 2028, 2019. 

6.5.2.4.4 Setor Petróleo e Gás  

A descoberta e início da produção de petróleo e gás na Bacia de Campos, na região 

Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, foi um dos grandes marcos da indústria 

mineral do Brasil em águas profundas. Sua área abrange cerca de 100 mil quilômetros 

quadrados, estendendo-se do estado do Espírito Santo, nas imediações de Vitória, até 

Arraial do Cabo, litoral norte do Rio de Janeiro. É a maior base nacional de produção de 

petróleo, cerca de 800 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia, volume que 

corresponde a aproximadamente 30% da produção de petróleo e gás no Brasil.9  

A crescente produção de petróleo e gás na região Norte Fluminense impactou 

fortemente a gestão pública de seus municípios, inclusive da AER, Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, este que se emancipa do município de Macaé em 1989. 

Gradativamente, os royalties e participações oriundos da exploração do petróleo e gás 

natural na plataforma continental em área confrontante com o litoral fluminense, 

aumentaram significativamente as receitas municipais, tonando-se uma das principais 

fontes de recursos da região e do estado do Rio de Janeiro. 

 

9 https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/ 
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Esta acentuada participação do setor de petróleo e gás natural nas economias 

municipais geram oportunidades para implementação de políticas públicas essenciais à 

vida dos munícipes nos setores de saúde, educação, assistência social, segurança pública, 

mobilidade social e habitação, esporte, cultura e lazer. 

Mas é certo também, que as intempéries no mercado de petróleo e gás natural sempre 

suscitam a necessidade do desenvolvimento de estratégias que viabilizem percursos 

alternativos com o propósito de diversificar e impulsionar a atividade econômica dos 

municípios da região. Campos dos Goytacazes, polo regional, vem construindo um 

diversificado parque industrial, com destaque para as cadeias de construção civil, 

alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, metalmecânica e minerais não 

metálicos. 

Análises recentes indicam que o elevado grau de dependência de recursos provenientes 

de transferências do Estado e União, assim como dos royalties de petróleo, podem 

trazer dificuldades extremas às gestões municipais quanto à administração de seus 

recursos e, consequentemente, das políticas que almejam implementar. 10 

A situação fiscal dos municípios fluminenses em 2019, indica um elevado grau de 

dependência com relação às transferências do estado e da União, além dos royalties 

decorrentes da exploração de petróleo e gás. Para medi-la utiliza-se do indicador obtido 

através da comparação entre as transferências correntes e de capital encaminhadas ao 

município (incluindo, nesse estudo, os royalties) e a receita total (que é o somatório de 

todas as receitas correntes e de capital obtidas pela administração municipal no 

exercício). 

Em 2019, como revelado pelo TCE RJ, em todos os municípios fluminenses analisados as 

transferências e royalties representam mais da metade da receita total à disposição para 

fazer frente às despesas. Campos dos Goytacazes e Quissamã receberam, 

respectivamente, R$ 517,67 e R$ 105,20 milhões, sendo o 4º e 12º no ranking estadual e 

com um grau de dependência de transferências e royalties de 70,0% e, 95,0%, 

respectivamente.11 

As instabilidades e oscilações do preço do barril de petróleo, uma comodity do mercado 

internacional, afeta diretamente as receitas dos municípios da AER, mas com maios 

impacto sobre a economia de Quissamã, em face da maior dependência dos royalties,  

Em 2019, a receita total do município de Campos dos Goytacazes foi de R$ 1.908,42 

milhões em 2019, a 5ª do estado (em comparação que não inclui a capital). Suas receitas 

 

10 Estudo Socioeconômico do TCE. Campos dos Goytacazes e Quissamã – 2020. Disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/publicadordearquivo/estudos_socioeconomicos 
11 Estudo Socioeconômico do TCE. Campos dos Goytacazes e Quissamã – 2020. Disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/publicadordearquivo/estudos_socioeconomicos
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correntes estão comprometidas em 100% com o custeio da máquina administrativa. Em 

relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município teve nelas 27% de sua receita 

corrente total. Em Quissamã a receita total do município em 2019 foi de R$ 270,70 

milhões em 2019, a 36ª do estado (em comparação que não inclui a capital). Suas receitas 

correntes estão comprometidas em 93% com o custeio da máquina administrativa. Em 

relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município teve nelas 39% de sua receita 

corrente total. 

Os dados do mês de outubro de 2021 (Tabela 32) indicam que a produção de petróleo e 

gás natural no Brasil foi de aproximadamente 2,777MMbbl/d (milhões de barris por dia) 

e 132 MMm3/d (milhões de m3 por dia), respectivamente, totalizando 3,606 MMboe/d 

(milhões de barris de óleo equivalente por dia). 

Tabela 32. Histórico nacional de produção de petróleo e gás natural – GASA e GASN (MMm³/d) 

Mês/ano Petróleo Gás (GASA e GASN) 

10/2021 2.777 132 

Legenda: GASA: gás natural associado; GASN: gás natural não associado. 
Fonte: ANP/SDP/SIGEP. 

Os dados relativos à produção de petróleo e gás natural em outubro de 2021 (Tabela 

33), revelam que o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor nacional de petróleo 

com 2.247.259 (bbl/d) e de gás natural com 82.174 (Mm³/d), correspondentes a 80,91% 

e, 62,39%, respectivamente, em relação ao total do país. O estado de São Paulo ocupa o 

segundo lugar com 268.855 (bbl/d) de petróleo (10,0%) e, 16.244 (Mm³/d) de gás natural 

(12,0%). 

Tabela 33. Produção de petróleo e gás natural por estado (outubro/2021) 

Estado Petróleo (bbl/d) 
Gás Natural 

(Mm³/d) 
Produção Total 

(boe/d) 
Nº Campos 
produtores 

Rio De Janeiro 2.247.259 82.174 2.764.118 40 

São Paulo 268.855 16.244 371.028 7 

Espírito Santo 183.333 4.805 213.555 37 

Amazonas 13.918 13.767 100.508 8 

Bahia 21.725 5.556 56.669 76 

Maranhão 84 7.981 50.285 7 

Rio Grande Do Norte 32.431 583 36.099 70 

Sergipe 7.380 44 7.657 17 

Alagoas 1.878 549 5.328 12 

Ceará 584 1 588 2 

Total Geral 2.777.446 131.703 3.605.834 276 

Fonte: ANP/SDP/SIGEP. 
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Observa-se pela Tabela 34, referente ao mês de outubro de 2021, que o estado do Rio 

de Janeiro recebeu um montante acumulado de 2021 de R$ 6.082.119.034,92, 

representando 73,9% do total nacional.  

Tabela 34. Royalties creditados aos estados brasileiros  

Estado 
Royalties (R$) Royalties 

acumulado 2021 
(R$) 

Variação 
mensal 

Percentual de 
participação mês anterior mês corrente 

Alagoas 2.017.311,96 1.864.182,00 18.749.032,64 -7,6% 0,19% 

Amazonas 28.771.831,51 29.074.771,06 238.290.809,93 1,1% 3,03% 

Bahia 19.500.692,00 19.249.280,01 172.849.384,88 -1,3% 2,01% 

Ceará 355.634,01 331.192,35 3.049.215,83 -6,9% 0,03% 

Espírito santo 76.196.094,79 71.689.739,22 623.786.178,21 -5,9% 7,48% 

Maranhão 11.374.891,52 13.106.438,71 76.356.256,88 15,2% 1,37% 

Paraná 955.008,16 897.654,29 8.066.236,49 -6,0% 0,09% 

Rio de janeiro 753.854.313,95 708.291.586,32 6.082.119.034,92 -6,0% 73,90% 

Rio grande do 
norte 

21.455.778,25 20.381.121,73 183.687.570,51 -5,0% 2,13% 

São Paulo 93.398.501,33 88.908.392,01 762.195.788,00 -4,8% 9,28% 

Sergipe 5.339.027,47 4.715.245,07 46.380.037,89 -11,7% 0,49% 

Fonte: INFORMATIVO MENSAL DE PETRÓLEO E GÁS- Novembro-2021/ SEDEERI/ DRM-RJ. 

Os dados das Tabela 35 e Tabela 36,a seguir, revelam que Campos dos Goytacazes 

recebeu em outubro deste ano (2021) o valor de R$ 43.572.758,66 e, Quissamã o 

montante de R$ 20.510.758,86, representando, respectivamente, 5,6% e 2,7% do total 

estadual. 

Tabela 35. Royalties distribuídos aos municípios fluminenses 

Municípios Fluminenses 
ROYALTIES (R$) 

Parcela até 5% Parcela acima de 5% Total 

Campos dos Goytacazes  11.350.441,21 32.222.317,45 43.572.758,66 

Quissamã    7.646.019,26 12.864.739,60 20.510.758,86 

Fonte: INFORMATIVO MENSAL DE PETRÓLEO E GÁS- Novembro-2021/ SEDEERI/ DRM-RJ 
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Tabela 36. Ranking dos 20 municípios fluminenses beneficiários dos royalties 

Municípios Milhões R$ % do total destinado aos municípios do ERJ 

Maricá 119,6 15,5 

Macaé 85,7 11,1 

Saquarema 73,1 9,4 

Niterói 67,9 8,8 

Campos dos Goytacazes 43,6 5,6 

Cabo Frio 25,3 3,3 

Rio de Janeiro 24,9 3,2 

Quissamã 20,5 2,7 

Armação de Búzios 20,3 2,6 

Angra dos Reis 16,9 2,2 

Rio das Ostras 15,1 2 

São João da Barra 14,9 1,9 

Duque de Caxias 11,7 1,5 

Arraial do Cabo 11,7 1,5 

Parati 11,5 1,5 

Casimiro de Abreu 10,4 1,3 

Iguaba Grande 10,3 1,3 

Araruama 102 1,3 

Itaguaí 9,8 1,3 

Magé 7,4 1,0 

Fonte: INFORMATIVO MENSAL DE PETRÓLEO E GÁS- Novembro-2021/ SEDEERI/ DRM-RJ. 

As Figura 21 a Figura 23 são da unidade de Petróleo e Gás da Petrobrás na região de São 

Miguel, em Quissamã e, a Figura 24, do local de passagem do gasoduto da Petrobrás na 

região do Cupim, em Ururaí. 

 
Figura 21. Petrobrás na AER, São Miguel, município de 

Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
Figura 22. Petrobrás na AER, São Miguel, município de 

Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 23. Dutos da Petrobrás na AER, São Miguel, 

município de Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 24 Dutos da Petrobrás na AER, Cupim, Ururaí, 

município de Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

6.5.2.5 Uso e Ocupação do solo  

O uso e parcelamento do solo nos municípios da AER são regulamentados por 

instrumentos legislativos. Em Campos dos Goytacazes, a Lei Complementar nº 0016, de 

07 de janeiro de 2020, institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e, a Lei 

Complementar nº 0015, de 07 de janeiro de 2020, institui o Plano Diretor do Município 

de Campos dos Goytacazes e dá outras providências. Já em Quissamã, a Lei nº 0286 de 

29 de julho de 1994, dispõe sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município 

e, a Lei Complementar nº 002 de 13 de novembro de 2006, institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável de Quissamã, em fase final de revisão e aprovação. 

6.5.2.5.1 Município de Campos dos Goytacazes 

Em Campos dos Goytacazes, a Lei Complementar nº 0016/2020 estabelece em seu Art. 

3º que as normas do Uso e da Ocupação do Solo ali previstos se aplicam à Área Urbana 

da sede municipal e aos núcleos urbanos distritais, incluindo as áreas de expansão 

urbana. 

Para o caso deste estudo, interessa destacar que o Art. 52 veda a instalação de torres de 

transmissão de alta tensão, acima de 34,5 kV em:  

I. Áreas de preservação permanente;  

II. Unidades de Conservação de Proteção Integral;  

III. Praças e calçadas;  

IV. Próximas a edificações para reunião de público, tais como: a. Centros culturais; 

b. Escolas; c. Hospitais; d. Museus e teatros; e. Parques urbanos.  

Veda-se ainda, pelo Art. 53, a instalação de torres e linhas aéreas de transmissão de alta 

tensão em áreas do perímetro urbano, onde só serão permitidas instalações e redes 

subterrâneas (Art. 54). 
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O uso do solo na Área Urbana (Art. 57), abrange Macrozonas Urbanas e Macrozonas de 

Expansão Urbana e divide-se em Zonas Urbanas (Art. 60), quais sejam:  

I. Zona Residencial - ZR;  

II. Zona Comercial - ZC;  

III. Eixo de Comércio e Serviços - ECS;  

IV. Zona ou Eixo de Atividades Produtivas - ZAP; 

V. Setores Especiais - SE;  

VI. Zona de Expansão Urbana – ZEU  

A Zona ou Eixo de Atividades Produtivas (ZAP) destina-se à instalação e ao 

desenvolvimento de atividades econômicas com abrangência metropolitana, como 

complexos industriais, logísticos e armazenagem (Art. 76).  

A Lei Complementar nº 0015/2020, por sua vez, que institui o Plano Diretor do Município 

de Campos dos Goytacazes, estabelece em seu Art. 3º que o Plano Diretor Municipal 

abrange a totalidade do território do município e que às áreas urbanas dos distritos se 

aplicam as mesmas disposições estabelecidas para o perímetro urbano, salvo disposição 

em contrário. 

A divisão territorial do município (Art. 149) contempla quatro macros áreas:  

I. Áreas Urbanas;  

II. Áreas de Preservação Natural e Cultural e de Valorização Turística e de Lazer;  

III. Áreas de Desenvolvimento Rural Sustentável;  

IV. Áreas com Potencial para Atividades Produtivas.  

As Áreas de Desenvolvimento Rural Sustentável (Art. 158) “são compostas por parcelas 

de terras destinadas à produção agropecuária, à agricultura, exploração e 

beneficiamento de argila e à atividade pesqueira onde se localizam pequenos povoados 

vinculados a essas atividades, para as quais é indispensável rever o modo de produção e 

a infraestrutura necessária para que as tornem econômica e ambientalmente 

sustentáveis.” 

As Áreas com Potencial para Atividades Produtivas (Art. 161), por sua vez, são aquelas 

para as quais já existe previsão ou proposta de instalação de complexos destinados a 

dinamizar as vocações econômicas do município, abrangendo áreas e eixos rodoviários 

destinados a: 

• Atividades de logística e de apoio à produção de petróleo e gás, englobando o 

complexo da Barra do Furado, o heliporto existente e as zonas de especial 

interesse de negócios a serem definidas por Lei Municipal específica, a ser 

elaborada em 12 meses após a publicação do presente Plano Diretor;  

• Terminal Pesqueiro na Barra do Furado para abrigar as instalações e embarcações 

da colônia de pesca da praia do Farol;  
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• Ampliação da oferta de áreas industriais situadas ao longo da rodovia RJ-158, no 

trecho entre o perímetro urbano da sede municipal e a usina de Santa Cruz;  

• Na RJ-238, Estrada dos Ceramistas, em toda sua extensão;  

• Na BR-101, no trecho compreendido entre a CEASA e a Codin (Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), englobando a área do 

aeroporto e núcleo urbano de Travessão (trecho norte) e o novo traçado 

projetado para a BR-101. 

Já as Áreas Urbanas abrangem as áreas urbanizadas e as áreas de expansão urbana 

compreendidas pelo perímetro urbano. Elas são subdivididas em sete Macrozonas:  

I. De Proteção Ambiental;  

II. Central;  

III. De Adensamento Controlado;  

IV. De Consolidação Urbana;  

V. De Ocupação Controlada;  

VI. De Atividades Produtivas e de Serviços;  

VII. De Expansão Urbana.  

Em seu art. 187, a Lei nº 0015/2020 afirma que a Macrozona de Atividades Produtivas e 

de Serviços abrange áreas destinadas prioritariamente a atividades produtivas, sendo 

dividida assim em três categorias, denominadas MAPS 1, MAPS 2 e MAPS 3, de acordo 

com o tipo de área, a configuração territorial e a capacidade da infraestrutura instalada 

ou com possibilidades de complementação.  

• A MAPS 1 abrange os terrenos defrontantes com os principais eixos 

estruturadores da circulação rodoviária e de transportes de carga, tais como a BR-

101, tanto na atual rodovia quanto no entorno do novo traçado viário proposto; a 

BR-356, tanto na porção ao norte do Rio Paraíba do Sul quanto na porção ao sul 

do mesmo; a RJ-158, a RJ-216 e a RJ-136 (Rodovia dos Ceramistas), excetuando-se 

as áreas urbanas consolidadas;  

• A MAPS 2 abrange as áreas destinadas a usos institucionais, tais como a área atual 

e a prevista expansão do Aeroporto Bartholomeu Lyzandro, do heliporto de apoio 

à atividade de exploração marítima da Petrobrás e do novo heliporto previsto, 

além da área do Exército localizada ao lado da BR-101 em Guarus;  

• A MAPS 3 abrange as áreas que contém ou que serão destinadas a atividades 

industriais ou comerciais de grande porte, tais como a área da CODIN e sua 

expansão, a área do CEASA, RJ 136 (estrada dos ceramistas) com faixa de 150m 

para cada lado do eixo da via e o futuro complexo industrial de Barra do Furado.  
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Com relação as modalidades de uso do solo, o art. 203 da lei indica a existência de três 

tipos:  

I. Uso Residencial;  

II. Uso de Comércio e Serviços;  

III. Uso Industrial;  

O Uso Industrial (Art. 208), “está localizado nas zonas industriais, nas áreas urbanas onde 

se concentram atividades predominantemente industriais e nas faixas lindeiras dos 

principais Eixos de Mobilidade Urbana que atuam como vetores de grande atratividade 

para investimentos públicos e privados, para as quais serão definidos parâmetros de uso 

e ocupação do solo e de controle, conforme legislação ambiental e aplicados 

instrumentos de indução à dinamização e à diversificação de modalidades de uso do solo 

e das tipologias construtivas.” 

6.5.2.5.2 Município de Quissamã 

Em Quissamã, a Lei nº 0286 de 29 de julho de 1994, que dispõe sobre o Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo do município, em seu art. 3º, divide o território do município em: 

I. Área Urbana (AU); 

II. Área Rural (AR); 

III. Áreas Especiais (AES).  

As AUs são aquelas cujos perímetros encontram-se definidos em leis específicas 

compreendendo a Zona Urbana e a Zona de Expansão Urbana. A definição dessas zonas 

conforme o §1º e §2º desse artigo, são: 

“§ 1º - Zona Urbana é toda a área já parcelada contida no perímetro 

urbano.  

 § 2º - Zona de Expansão Urbana é toda área contida no perímetro 

urbano, que não tenha sofrido nenhum processo de parcelamento 

para fins urbanos.”  

 

Considera-se como Área Rural todo o território do município, excluídas a área urbana e 

as áreas especiais. Por fim, são consideradas Áreas Especiais (AES): 

I.  As áreas de restinga protegidas pela resolução Conama nº 04 de 18 de setembro 

de 1985;  

II. As reservas ecológicas ao longo das lagoas conforme definidas na resolução 

Conama nº 04 de 18 de setembro de 1985. 

O art. 15 dessa mesma lei estabelece que “as faixas de domínio ao longo das rodovias, 

sedes de transmissão, oleodutos, gasodutos, são considerados ‘no aedificandi’ e deverão 

possuir as seguintes larguras:  

a) Rodovias estaduais 30,00m (trinta metros);  

b) Rodovias municipais 20,00m (vinte metros);  

c) Redes de transmissão de energia elétrica; 22,00m (vinte e dois metros);  
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d) Oleodutos, gasodutos: 20,00m (vinte metros).”  

O art.16 conclui então afirmando que serão permitidas vias e saída desde que providas 

de praças de retorno na extremidade. 

A Lei Complementar nº 002 de 13 de novembro de 2006, por sua vez, que institui o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Quissamã, em sua minuta, explicita no art. 

54 que o território municipal é concebido por meio de sete Macrozonas, quais sejam:  

• MZEIA - Macrozonas de Especial Interesse Ambiental; 

• MZEIT - Macrozonas de Especial Interesse Turístico;  

• MZR - Macrozonas Rurais;  

• MZEIAF - Macrozonas de Especial Interesse de Agricultura Familiar;  

• MZEN - Macrozonas de Especial Interesse de Negócios;  

• EUrb – Expansão urbana; e  

• PU – Perímetro urbano.  

As Macrozonas de Especial Interesse Ambiental (MZEIA), segundo o art. 55, são áreas 

voltadas para a preservação ambiental e bioeconomia. Indica-se uma gestão integrada 

das Unidades de Conservação Municipais Jurubatiba em um sistema municipal de 

unidade de conservação, em consonância com a PARNA Jurubatiba.  

As MZEIAs são divididas em:  

• MZEIA – 1: Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba);  

• MZEIA – 2: APA CANAL CAMPOS MACAÉ;  

• MZEIA – 3: APA DA LAGOA DA RIBEIRA;  

• MZEIA –4: Parque Municipal Natural dos Terraços Marinhos (PNAT Terraços 

Marinhos);  

• MZEIA – 5: Fragmentos da Mata Atlântica;  

• MZEIA – 6: Manguezal de Barra do Furado – visa proteger a biodiversidade do 

manguezal, com uso permitido para educação ambiental e turismo ecológico;  

• MZEIA – 7: Faixa Marginal de Proteção da Lagoa Feia;  

• MZEIA – 8: Ilhas naturais nas lagoas beira mar, voltadas para a preservação da 

vegetação, com uso permitido para educação ambiental e turismo ecológico;  

• MZEIA – 9: Preservação da orla marítima com base na linha preamar média  

As Macrozonas Especiais de Interesse aos Negócios - MZEN (art. 58), por outro lado, 

destinam-se à implantação de indústrias e negócios que complementem as cadeias 

produtivas locais e regionais. Estas objetivam gerar trabalho e renda e promover a 

diversidade econômica municipal, aproveitando suas vocações. Dividem-se em:  

• MZEN-1: Empreendimentos de Apoio à Pesca e ao Transporte Marítimo de 

Suprimentos;  
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• MZEN–2: Destinadas a negócios sustentáveis, sendo ecologicamente correto, com 

economia viável e socialmente justo;  

• MZEN–3: Empreendimentos agroindustriais, industriais e de logística de médio e 

grande porte;  

• MZEN–4: Propícias a atividades de logística e apoio à produção de petróleo e gás.  

No art. 65 é estabelecido que o território municipal de Quissamã contempla as seguintes 

zonas e áreas:  

I. Zona de Ocupação Básica – ZOB,  

II. Zona de Ocupação Preferencial – ZOP;  

III. Zona de Ocupação Controlada – ZOC;  

IV. Zona Especial de Interesse Turístico – ZIT; 

V. Zona Especial de Interesse Social – ZIS; 

VI. Zona Especial de Interesse Ambiental – ZIA;  

VII. Zona Especial de Negócios – ZEN  

As Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZIA) são voltadas para atividades de lazer e 

preservação ecológica. Consideram-se:  

• ZIA 1 - Preservação dos Terraços Marinhos em área de amortecimento;  

• ZIA 2 - Parque Urbano Municipal de Quissamã;  

• ZIA 3 - Bosque Urbano da Ribeira; 

• ZIA 4 - Preservação de áreas alagadiças na linha preamar média; 

• ZIA 5 - Preservação de manguezal em Barra do Furado.  

Já as Zonas Especiais de Negócios (ZEN) destinam-se a empreendimentos econômicos 

agropecuários, industriais e de serviços, geradores de trabalho e renda, de interesse 

para a sustentabilidade da economia municipal. Foram definidas as seguintes ZENs 

dentro do perímetro urbano e de expansão urbana de Quissamã:  

a) ZEN 1: Polo empresarial de Quissamã 

b) ZEN 2: Empreendimentos de Apoio à Pesca e ao Transporte Marítimo de 

Suprimentos 

 

6.5.2.5.3 Módulos Rural e Ocupação do Solo 

Com relação ao Módulo Rural, esse é calculado para cada imóvel rural em separado, e 

sua área reflete o tipo de exploração predominante no imóvel rural, segundo sua região 

de localização. O Módulo Fiscal, por sua vez, é estabelecido para cada município, e 

procura refletir a área mediana dos módulos rurais dos imóveis rurais do município e 

serve de parâmetro para classificação do imóvel rural quanto ao tamanho, na forma da 

Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 
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Segundo o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e a Lei nº 8.629/93, os imóveis rurais são 

classificados como: 

• Minifúndio: é o imóvel de extensão inferior a um módulo fiscal; 

• Pequena propriedade: o imóvel rural de área compreendida entre 1 e 4 módulos 

fiscais 

• Média propriedade: o imóvel de área superior a 4 e até 15 módulos fiscais 

• Grande propriedade: o imóvel de área superior a 15 módulos fiscais. 

• Latifúndio por dimensão: é o imóvel que, explorado, racionalmente ou não, 

possui dimensão superior a 600 módulos fiscais da região em que se situa; 

• Latifúndio por exploração: o imóvel que, tendo as dimensões equivalentes à de 

um até seiscentos módulos fiscais - "seja mantido inexplorado em relação às 

possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou 

seja, deficiente ou inadequadamente explorado"; 

Conforme a Instrução Especial do INCRA nº 20, de 28/05/1997, que estabelece o módulo 

fiscal de cada município previsto no Decreto nº 84.685 de 06 de maio de 1980, o módulo 

fiscal é de 12 hectares em Campos dos Goytacazes e Quissamã. 

Quadro 2. Classificação dos imóveis rurais por dimensão, municípios da AE 

Classificação dos imóveis rurais Área 

Minifúndio Menos de 12 hectares 

Pequena propriedade De 12 a menos de 48 hectares 

Média propriedade De 48 a menos de 180 hectares 

Grande propriedade Mais de 180 hectares 

Fonte: INCRA. 

A Tabela 37 apresenta a distribuição dos estabelecimentos agropecuários. Nota-se que 

estes estão concentrados fortemente nos grupos de área total de “Mais de 0 a menos de 

10 ha" (50,1%) e “De 10 ha a menos de 50 ha" (31,3%) no Brasil; 58,1% e 28,0%, 

respectivamente, no estado do RJ; 63,0% e 27,5%, respectivamente, em Campos dos 

Goytacazes; e, 46,6% e 31,8%, respectivamente, em Quissamã. 

Em relação à área dos estabelecimentos agropecuários, no Brasil, predomina o grupo de 

área total de “Mais de 500 ha" com 47,6%. No estado do RJ, prevalece o grupo de área 

total de “Mais de 200 ha a menos de 1.000 ha" com 33,8%, assim como nos municípios da 

AER, alcançando 28,5% em Campos dos Goytacazes e, 20,8% em Quissamã. 
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Tabela 37. Distribuição dos estabelecimentos agropecuários de acordo com grupos de área total 

Unidade territorial Grupos de área total 
Estabelecimentos agropecuários 

Unidades % Área (ha) % 

Brasil 

Total 5.073.324 100,0 351.289.816 100,0 

Mais de 0 a menos de 10 ha 2.543.681 50,1 7.993.969 2,3 

De 10 ha a menos de 50 ha 1.586.527 31,3 36.867.729 10,5 

De 50 ha a menos de 200 ha 612.915 12,1 56.323.553 16,0 

De 200 ha a menos de 1.000 ha 201.961 4,0 82.877.056 23,6 

Mais de 500 ha 51.203 1,0 167.227.511 47,6 

Produtor sem área 77.037 1,5 - - 

Rio de Janeiro 

Total 65.224 100,0 2.375.373 100,0 

Mais de 0 a menos de 10 ha 37.895 58,1 122.056 5,1 

De 10 ha a menos de 50 ha 18.256 28,0 415.668 17,5 

De 50 ha a menos de 200 ha 6.645 10,2 654.576 27,6 

De 200 ha a menos de 1.000 ha 2.102 3,2 803.629 33,8 

Mais de 500 ha 193 0,3 216.939 9,1 

Produtor sem área 133 0,2 - - 

Campos dos Goytacazes (RJ) 

Total 7.789 100,0 256.318 100,0 

Mais de 0 a menos de 10 ha 4.906 63,0 15.910 6,2 

De 10 ha a menos de 50 ha 2.144 27,5 43.739 17,1 

De 50 ha a menos de 200 ha 526 6,8 52.232 20,4 

De 200 ha a menos de 1.000 ha 183 2,3 73.015 28,5 

Mais de 500 ha 28 0,4 22.757 8,9 

Produtor sem área 2 0,0 - - 

Quissamã (RJ) 

Total 305 100,0 23.150 100,0 

Mais de 0 a menos de 10 ha 142 46,6 526 2,3 

De 10 ha a menos de 50 ha 97 31,8 2.497 10,8 

De 50 ha a menos de 200 ha 42 13,8 4.291 18,5 

De 200 ha a menos de 1.000 ha 20 6,6 4.810 20,8 

Mais de 500 ha 2 0,7 X - 

Produtor sem área 2 0,7 - - 

Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o 
caractere X. 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017. 

Vale ressaltar que o tipo de uso que se faz nos estabelecimentos agropecuários revela, 

em grande medida, aspectos sociais importantes, como acesso à assistência técnica, 

crédito, mercado, dentre outros. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE), os dados relativos ao total de 

estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil por tipo de agricultura que se 

desenvolve, expostos na Tabela 38, revelam que a produção rural brasileira se encontra 
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segregada de maneira que a maior parcela dos estabelecimentos rurais concentra 

apenas uma pequena parte da área disponível à produção rural.  

Corrobora-se a essa situação as informações publicadas pelo IBGE no Censo 

Agropecuário de 2017, onde 77% das propriedades inseridas em todo território 

brasileiro se dedicavam à agricultura familiar, sendo que esse conjunto ocupava apenas 

23,03% da área total. No estado do RJ, por sua vez, esses valores alcançavam um total 

de 67,1% e 22,0%, no estado; 63,8% e 16,9%, em Campos dos Goytacazes e 47,5% e 6,6% 

em Quissamã, que se destaca pelo percentual inferior a 50,0% de estabelecimentos com 

agricultura familiar, ocupando área inferior a 7,0%. 

Tabela 38. Número e área dos estabelecimentos agropecuários por tipo de agricultura que desenvolve 

Unidade territorial Tipologia 
Estabelecimentos agropecuários 

Unidades % Área (ha) % 

Brasil 

Total 5.073.324 100,0 351.289.816 100,0 

Agricultura familiar - não 1.175.916 23,2 270.398.732 77,0 

Agricultura familiar - sim 3.897.408 76,8 80.891.084 23,0 

Rio de Janeiro 

Total 65.224 100,0 2.375.373 100,0 

Agricultura familiar - não 21.438 32,9 1.852.838 78,0 

Agricultura familiar - sim 43.786 67,1 522.535 22,0 

Campos dos 
Goytacazes 

Total 7.789 100,0 256.318 100,0 

Agricultura familiar - não 2.817 36,2 213.106 83,1 

Agricultura familiar - sim 4.972 63,8 43.211 16,9 

Quissamã 

Total 305 100,0 23.150 100,0 

Agricultura familiar - não 160 52,5 21.619 93,4 

Agricultura familiar - sim 145 47,5 1.532 6,6 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017 

Conforme as informações apresentadas no Gráfico 3, o uso do solo o (Censo 

Agropecuário de 2017 (IBGE)), revela que em todas as unidades territoriais analisadas 

neste relatório, prevalecem as áreas destinadas à pastagem, com cerca de 45,40% no 

Brasil, 65,8% no estado do RJ, 71,9% em Campos dos Goytacazes e, 74,5% em Quissamã. 
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Gráfico 3. Área (%) dos estabelecimentos agropecuários por utilização das terras 
Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017. 

 

As Figura 25 a Figura 28 retratam os diferentes Usos do Solo na AER, com destaque para 

a agricultura, pecuária e remanescentes de matas. 
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Figura 25. Preparo do solo para plantio de lavoura na 
AER – Campos dos Goytacazes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 26. Preparo do solo para plantio de lavoura na 
AER 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 27. Lavoura de cana-de-açúcar na AER 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 28. Lavoura de cana-de-açúcar na AER 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Por fim, é preciso apresentar ainda os projetos de assentamento humano promovidos 

pelo governo federal no âmbito da política pública de colonização ou de reforma agrária. 

Os Projetos de Assentamento basicamente, segundo informações do INCRA (2014), são 

projetos que contém um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, 

instaladas pelo INCRA onde originalmente existia apenas um imóvel rural pertencente a 

um único proprietário. 

Segundo esta instituição, o “Assentamento é criado através da publicação de uma 

portaria, com os dados do imóvel, a capacidade estimada de famílias, nome do projeto e 

os próximos dados para a sua implantação. Os assentamentos podem ser divididos em 

dois grandes grupos: os criados por meio de obtenção de terras pelo INCRA, na forma 

tradicional, denominados Projetos de Assentamento (PAs), que incluem os 

ambientalmente diferenciados e aqueles implantados por instituições governamentais e 

reconhecidos pelo INCRA. Os procedimentos técnicos administrativos da criação e 

reconhecimento estão amparados pela Norma de Execução DT nº 69/2008”. 
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Não foram identificados assentamentos rurais no município de Quissamã. Já em Campos 

dos Goitacazes registrou-se 15 assentamentos inseridos total ou parcialmente em seu 

território, conforme apresenta-se a seguir no Tabela 39, a seguir. 

Tabela 39. Assentamentos Rurais na AER 

Nome Área (ha) 
Capacidad

e 
Famílias 

Ano de 
criação 

Distância até a 
ADA (km) 

PA ANTONIO DE FARIAS 12.210.230 95 83 2001 6,09 

PA ZUMBI DOS PALMARES 80.052.900 507 492 1997 9,94 

PA OZIEL ALVES I 4.107.336 35 33 2006 10,82 

PA ILHA GRANDE 8.227.218 58 54 2001 11,07 

PA CHE GUEVARA 11.196.620 74 71 2000 11,81 

PA NOVO HORIZONTE 43.351.000 300 265 1987 15,06 

PA SANTO AMARO 5.843.770 40 39 2005 16,66 

PA NOVO HORIZONTE 43.351.000 300 265 1987 17,27 

PA NOVO HORIZONTE 43.351.000 300 265 1987 18,01 

PA NOVO HORIZONTE 43.351.000 300 265 1987 19,34 

PA NOVO HORIZONTE 43.351.000 300 265 1987 21,04 

PA NOVO HORIZONTE 43.351.000 300 265 1987 21,82 

PA TERRA CONQUISTADA 2.113.565 11 12 2005 25,63 

PA DANDARA DOS 
PALMARES 

4.191.027 25 20 2005 34,29 

PA JOSUÉ DE CASTRO 6.109.988 35 34 2007 35,87 

Fonte: INCRA, 2021. 

Nota-se nesse quadro apresentado acima, que os assentamentos, criados entre 1987 e 

2007, se encontram, em sua maioria, perto da sua capacidade instalada. Tal situação 

indica a possibilidade de finalização da etapa de “projeto” e a possibilidade de 

automação desses polígonos produtivos, caminho natural do processo de colonização e 

assentamento humano. A apresentação gráfica e localização dos assentamentos pode 

ser vista no Mapa 3. 
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Mapa 3. Assentamentos rurais 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.2.6 A Bacia Hidrográfica e o Uso da Água 

6.5.2.6.1 Contexto Regional 

A região que compreende a UTE Barra do Furado está inserida na região hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul, bacia de extrema importância para o estado do Rio de Janeiro e que 

compreende as áreas de estudo. A região como um todo é marcada pela presença dos 

maiores polos industriais e populacionais do país, assim como pelo processo que envolve 

o gerenciamento de seus recursos hídricos, dando origem a uma série de conflitos em 

função dos seus usos múltiplos. 

Dentre estes, destaca-se o desvio das águas do Paraíba do Sul para a bacia hidrográfica 

do rio Guandu para a geração de energia e abastecimento de cerca de 9 milhões de 

pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Forma-se, assim, o Sistema 

Hidráulico do rio Paraíba do Sul, um intrincado e complexo conjunto de estruturas 

hidráulicas que interliga as bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Guandu (ANA, 

2016 apud TETRA TECH, 2015).  

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência dos rios Paraibuna, cuja nascente se encontra 

no município de Cunha, e Paraitinga, que nasce no município de Areias, ambos no estado 

de São Paulo. Até desaguar no Oceano Atlântico pela praia de Atafona, no município 

carioca de São João da Barra, o rio percorre aproximadamente 1.137 km. Por banhar os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro e, ainda, fazer a divisa entre este último e o 

estado de Minas Gerais, o Rio Paraíba do Sul é considerado um rio de domínio da União 

(CBH-BPSI, 2020). 

O delta do rio Paraíba do Sul, região onde há a consolidação do rio com o sistema 

costeiro, pode ser considerado exemplo de delta assimétrico dominado por ondas, uma 

vez que ao sul de sua foz o litoral apresenta-se bastante retilíneo com seu interior 

caracterizado por uma longa planície, com sucessivas cristas arenosas e depressões 

alongadas, indícios de antigas posições da linha de costa (VASCONCELOS et al, 2016).  

A região hidrográfica, historicamente, sofreu inúmeras intervenções motivadas pela 

necessidade de adequação do território para a ocupação relacionada à atividade 

industrial ou de consolidação de aglomerados urbanos, rurais ou áreas de produção 

agrícola.  

Nesse sentido, a partir da década de 1940, com o incentivo do Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento –DNOS, iniciou-se a abertura de um complexo sistema de canais 

ao longo de toda a planície do Baixo Paraíba do Sul. Assim, foram construídos cerca de 

1.300 km de canais na região denominada de Baixada de Campos dos Goytacazes. A 

maioria desses eram defluentes do rio Paraíba do Sul e das principais lagoas existentes 

na região. Além da rede de canais, foram também construídos diques para a contenção 
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das cheias dos principais cursos d’água da região, nos trechos em que estes cruzam com 

áreas ocupadas e cidades (TETRA TECH, 2015). 

A construção dessa rede de canais originou a ligação entre uma extensa zona de brejo 

situada entre as localidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Farol de 

São Tomé e a comunidade de Barra do Furado e o oceano, melhorando a drenabilidade 

dos terrenos alagadiços e facilitando sua ocupação.  

Ainda que a gestão das comportas caiba ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente), em 

conjunto à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, há relatos de que, por vezes, tanto a 

operação quanto a manutenção de algumas das comportas é feita por moradores ou 

cooperativas locais, que pela proximidade geográfica, podem oferecer respostas mais 

rápidas às variações no nível da água das lagoas e canais, e a consequente necessidade 

de manejo dos sistemas.  

Em resumo, a Região Hidrográfica IX (RH-IX) - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, abrange 

22 municípios cariocas e cerca de 889.279 habitantes. A macrobacia é formada por 13 

sub-bacias na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, descritas no 

Atlas da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI, 2020): 

Paraíba do Sul, Feia, Macabu, Imbé, Preto, Carapebus, Campelo, Muriaé, Pomba, 

Pirapetinga, Guaxindiba, Baixa do Arroz e Itabapoana. 

No que diz respeito a situação ambiental, identificada na região, destaca-se que de 

maneira geral, há pouca diversidade e riqueza de fauna, principalmente nas áreas 

destinadas à caracterização do entorno do empreendimento. A situação exposta está 

condizente com a ocupação agropastoril e, mais recentemente, com a expansão urbana 

da região norte fluminense. Denota-se ainda, que no que diz respeito à situação da 

vegetação remanescente há uma necessidade latente na reposição de vegetação 

marginal de lagoas, mangues e canais que desempenham importante função biológica, 

considerando a necessidade de promover conexão dos remanescentes a serem 

recompostos com os principais remanescentes no contexto local como as UCs PELAG, 

PARNA Jurubatiba e Lagoa Feia. 

6.5.2.6.2 Usos identificados na Área de Estudo 

Por definição, o uso da água sempre considera a relação antrópica e sua dependência 

com o recurso natural, de modo que o seu uso pode ser classificado como consuntivo e 

não consuntivo. O uso consuntivo é aquele em que há o consumo direto do recurso 

hídrico, como ocorre com as atividades produtivas, por exemplo: agricultura, pecuária, 

industriais e a manutenção da vida humana. 

Já os usos não consuntivos, por sua vez, configuram como a relação direta com o recurso 

hídrico, porém, sem seu consumo direto, ou seja, sem alterar seu volume ou realizar 
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captação direta, tal como ocorre com a utilização para transporte hidroviário, geração de 

energia, lazer, entre outros. 

É valido informar que o contexto da análise quanto a presença dos tipos de usos 

consuntivos e não consuntivos, não denotam avaliação dos impactos promovidos por 

eles no contexto ambiental e social da região. Tais análises não são possíveis nesse tipo 

de estudo de viabilidade ambiental, pois não abrange o contexto territorial total da 

bacia hidrográfica, tampouco todos os usos atuais e históricos do processo de ocupação, 

considerando apenas o uso e o contexto de um recorte espacial da área de estudo. 

Afirma-se, ainda, que os impactos exclusivos previstos para o empreendimento em 

questão, serão considerados no âmbito da avaliação das interferências por ele 

motivadas direta ou indiretamente. 

No que tange aos usos não consuntivos, considerou-se a avaliação das atividades e 

estruturas de transporte aquaviária, uma vez que não estão presentes outros usos não 

consuntivos de destaque na região. Já com relação ao uso consuntivo, o destaque dar-

se-á pela relação humana e seus aspectos produtivos de maior relevância. Ainda no que 

tange ao Uso da Água na AEL, há de se considerar a presença de áreas com uso voltado à 

prática da atividade econômica do turismo, principalmente ligadas à área costeira.  

No caso da AEL, apesar das rodovias que surgiram ao longo dos anos, algumas 

localidades ainda mantêm o acesso prioritário por rios e canais, além do uso e ocupação 

da região costeira. O uso dá-se por meio de pequenas embarcações, comumente 

relacionadas às atividades produtivas de pequena monta e que não possui característica 

de transporte regular de pessoas e produtos. 

Nestes casos, as atividades produtivas relacionadas aos corpos hídricos, o transporte e a 

ocupação ocorrem, em sua maioria, em propriedades estabelecidas pela posse, onde há 

o plantio de roçados, pequeno criatório e cultivo, com a presença de pequenas 

benfeitorias, porém sem destaque de usuários com autorização de captação e uso de 

recursos hídricos, salvo aquela de pequena expressão utilizada para o consumo humano 

e na agropecuária de subsistência. 

Relacionando, ainda, a malha hídrica no contexto da ocupação humana na AEL, vale 

destacar a presença do Canal das Flechas, considerado o maior empreendimento 

realizado pelo DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) na Lagoa Feia 

(Valpassos e Dias Neto, 2006  ). Iniciada em 1942, a obra teve como objetivo principal 

controlar a vazão das águas do sistema hidrográfico da Lagoa Feia, fortemente 

impactada pela plenitude do relevo e proximidade com o nível de base regional 

 

12 Os Sistemas de Informações Geográficas como ferramenta de análise ambiental das mudanças na paisagem da 
lagoa Feia/RJ (observatoriogeograficoamericalatina.org.mx) 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14/Procesosambientales/Impactoambiental/49.pdf
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14/Procesosambientales/Impactoambiental/49.pdf
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(oceano), reduzindo os eventos de cheias e alagamentos no período chuvoso e 

permitindo a retenção de água em níveis mínimos durante a estiagem. Para isso, foi 

aberto um canal artificial, com 14 km de extensão e até 120 m de largura além de 

instalado sistema de comportas nos cursos hídricos de maior calibre. 

A utilização antrópica do canal, tal como da Lagoa Feia, é decorrente da mudança da 

política pública ambiental e de saneamento, motivada, principalmente, pela mudança da 

formação territorial local e dos aspectos socioeconômicos a eles relacionados.  

Tal situação dá-se, uma vez que nas últimas duas décadas, tanto Campos dos Goytacazes 

quanto Quissamã registraram forte aceleração da urbanização e crescimento econômico. 

Esse crescimento foi impulsionado pela chegada dos empreendimentos industriais, 

sobrepujando, dessa forma, atividades tradicionais ligadas à pesca de subsistência e 

pesca comercial artesanal, que sofreram forte impacto, tanto devido à ocupação de seus 

espaços tradicionais, além do uso e consequente impermeabilização de áreas 

anteriormente não antropizadas. 

Vale ressaltar que anteriormente ao cenário de expansão industrial na localidade, as 

obras de drenagem artificial da Lagoa feia foram implementadas já com objetivo de 

ampliar as áreas cultiváveis, motivadas especialmente pela ampliação da cultura 

canavieira e áreas de pastagem, além de evitar os alagamentos e extravasamentos 

naturais recorrentes no período chuvoso.  

Nesse tema, é válido informar que as áreas em análise, possuem vocação agrícola e 

pecuária. Para além das comportas, não há sistemas de retenção de grandes volumes de 

água, como barramentos, ou mesmo bacias de contenção, que possam influenciar de 

forma significativa os sistemas hídricos locais.   

Outro uso consuntivo destacado é aquele relacionado ao abastecimento público, 

liderado por entes concessionados pelo Estado, tanto na captação, tratamento e 

distribuição ao usuário final. O fator determinante aos níveis de consumo dos recursos 

hídricos na região está diretamente relacionado à população residente nas áreas urbanas 

e rurais dos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã. 

Nesse sentido, tal como todo estado do Rio de Janeiro, os municípios em análise 

apresentam população consolidada, concentrada em área urbana, mas com importante 

parcela no ambiente rural, seja por propriedades isoladas ou aglomerados rurais, como 

pode ser visto na caracterização do entorno do empreendimento (AEL). Porém, segundo 

o IBGE, esses territórios têm como tendência um arrefecimento do crescimento da sua 

população residente, com viés de índices negativos de incremento populacional a partir 

da década de 2050.  

Esse cenário implica que a situação atual de uso e consumo dos recursos hídricos na 

região tende a não se alterar no contexto socioeconômico local, mesmo com a presença 
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do empreendimento de geração de energia térmica, uma vez que este não possui 

característica de indução populacional na sua fase de operação. 

No que tange a atividade relacionada ao setor secundário, setor econômico 

predominante na região, ou seja, os usos consuntivos utilizados na indústria de 

transformação, dá-se diretamente com o uso de pontos de captação direta, por meio de 

poços artesianos ou diretamente pelo serviço de distribuição de água municipal. Mesmo 

com importante destaque, esse serviço é o que possui o maior controle estatal, sendo 

observada legislação específica e licenciamento ambiental por parte de unidades 

municipais e estadual de controle dos recursos hídricos. 

Da mesma forma que apresentadas para a população residente, as atividades 

econômicas relacionadas à indústria vêm apresentando estagnação ou redução ao longo 

dos anos, tanto na economia municipal, quanto estadual. Tal cenário, mesmo que 

indesejável, está consolidado e carece de intervenção estatal para sua alteração. O uso 

consuntivo dos recursos hídricos, nessa ótica, também se mantém estagnado.  

Mesmo nesse cenário de estabilização populacional e econômica, destacam-se as 

atividades humanas, sejam elas relacionadas às atividades produtivas (rurais ou 

industriais) e consolidação das áreas de ocupação e aglomeração humanas, que são as 

atividades que possuem maior relevância na utilização dos recursos hídricos locais.  

6.5.2.7 Infraestrutura Urbana  

6.5.2.7.1 Domicílios por Condição de Habitação  

Os dados da Tabela 40, do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, evidenciam que no 

Brasil, no estado do RJ e na AER, predominam amplamente os domicílios urbanos, o que 

decorre de suas respectivas taxas de urbanização. A média nacional e estadual é de 

84,43% e 96,72%, respectivamente. Na AER ela é de 90,31% em Campos dos Goytacazes 

e, 64,2% em Quissamã. 

No que se refere a média de moradores em domicílios particulares permanentes, 

observa-se que o índice municipal na AER (3,24 moradores) está mais próximo da média 

nacional (3,31 moradores), contra 3,03 moradores da estadual. 
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Tabela 40. Domicílios e moradores em particulares permanentes por situação e média de moradores 

Unidade 
territorial 

Situação do 
domicílio 

Domicílios particulares 
permanentes 

Moradores em 
domicílios 

particulares 
permanentes 

Média de 
moradores em 

domicílios 
particulares 

permanentes 
(Pessoas) 

Unidades % Pessoas % 

Brasil 

Total 57.324.167 100 189.790.211 100 3,31 

Urbana 49.226.751 85,87 160.246.510 84,43 3,26 

Rural 8.097.416 14,13 29.543.701 15,57 3,65 

Rio de Janeiro 

Total 5.243.011 100 15.923.940 100 3,04 

Urbana 5.079.561 96,88 15.402.035 96,72 3,03 

Rural 163.450 3,12 521.905 3,28 /3,19 

Campos dos 
Goytacazes (RJ) 

Total 142.416 100 461.375 100 3,24 

Urbana 128.696 90,37 416.665 90,31 3,24 

Rural 13.720 9,63 44.710 9,69 3,26 

Quissamã (RJ) 

Total 6.228 100 20.189 100 3,24 

Urbana 4.024 64,61 12.962 64,2 3,22 

Rural 2.204 35,39 7.227 35,8 3,28 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

A condição de ocupação do domicílio está estreitamente vinculada à taxa de 

urbanização, de modo que, em locais e regiões onde ela é mais reduzida, tende a 

aumentar a participação dos domicílios cedidos e a redução dos alugados. Percebe-se 

pela Tabela 41 que o índice de Domicílios Próprios prevalece em todas as unidades 

territoriais estudadas, seguido pelos Alugados e Cedidos. 

Na AER esses índices são de 79,6% de domicílios próprios, 12,0% de domicílios alugados 

e 7,2% de domicílios cedidos no município de Campos dos Goytacazes. Já para Quissamã, 

esses índices são, respectivamente de 77,7%, 13,1% e 8,8%, como pode-se constatar 

pela Tabela 41. 

Tabela 41. Domicílios particulares permanentes por condição de ocupação 

Unidades 
Unidade territorial 

Brasil Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes Quissamã 

Total 57.324.167 5.243.011 142.416 6.228 

Próprio 42.009.703 3.926.052 113.430 4.841 

Alugado 10.503.535 1.015.632 17.177 818 

Cedido 4.449.234 266.482 10.290 550 

Outra condição 361.695 34.845 1.519 19 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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As informações referentes ao tipo e condições de adequação da moradia, são relevantes 

para se avaliar a qualidade de vida de seus moradores e o impacto da manutenção das 

habitações no orçamento familiar. 

Verifica-se pela Tabela 42, que prevalece o tipo Casa, tanto no Brasil (86,8%), quanto no 

estado do RJ (73,6%). Este tipo também prevalece acentuadamente nos municípios da 

AER com percentuais de 90,0% em Campos dos Goytacazes e 94,16% em Quissamã. 

Quanto aos índices de Adequação da Moradia tipo Casa, nota-se que prevalecem as 

Adequadas, nas médias nacional (41,6%) e estadual (40,0%). Dentre os municípios da 

AER, essa classificação de moradia adequada varia bastante com Campos dos Goytacazes 

apresentando o menor índice (33,1%) em relação aos demais, inclusive a Quissamã 

(55,43%).  

Outro índice de destaque quanto à adequação da moradia tipo Casa é a Semiadequada, 

cujas médias nacional e estadual são de 43,17% e 33,24%, respectivamente. Já na AER, o 

índice para Campos dos Goytacazes é de 56,32% e o de Quissamã, 38,41%. 
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Tabela 42. Domicílios particulares permanentes por adequação da moradia e tipo de domicílio 

Adequação da 
moradia 

Tipo de domicílio 
Brasil Rio de Janeiro Campos Goy. (RJ) Quissamã (RJ) 

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % 

Total 

Total 57.320.555 100 5.243.266 100 142.418 100 6.226 100 

Casa 49.780.056 86,85 3.862.372 73,66 128.305 90,09 5.863 94,16 

Casa de vila ou em condomínio 1.024.743 1,79 282.633 5,39 2.069 1,45 155 2,49 

Apartamento 6.206.561 10,83 1.063.132 20,28 11.812 8,29 203 3,26 

Habitação em casa de cômodos, 
cortiço ou cabeça de porco 

295.218 0,52 35.065 0,67 230 0,16 5 0,09 

Oca ou maloca 13.977 0,02 64 0 - - - - 

Adequada 

Total 30.068.888 52,46 3.279.494 62,55 59.197 41,57 3.637 58,41 

Casa 23.853.424 41,61 2.102.070 40,09 47.135 33,1 3.451 55,43 

Casa de vila ou em condomínio 621.808 1,08 197.088 3,76 1.379 0,97 31 0,5 

Apartamento 5.471.358 9,55 964.519 18,4 10.660 7,49 149 2,4 

Habitação em casa de cômodos, 
cortiço ou cabeça de porco 

122.270 0,21 15.817 0,3 23 0,02 5 0,09 

Oca ou maloca 27 0 - - - - - - 

Semiadequada 

Total 26.051.224 45,45 1.945.649 37,11 82.230 57,74 2.569 41,26 

Casa 24.746.213 43,17 1.742.748 33,24 80.212 56,32 2.391 38,41 

Casa de vila ou em condomínio 397.896 0,69 85.474 1,63 690 0,48 124 2 

Apartamento 735.023 1,28 98.601 1,88 1.140 0,8 53 0,86 

Habitação em casa de cômodos, 
cortiço ou cabeça de porco 

168.068 0,29 18.782 0,36 188 0,13 - - 

Oca ou maloca 4.024 0,01 44 0 - - - - 

Inadequada 

Total 1.200.443 2,09 18.123 0,35 991 0,7 20 0,32 

Casa 1.180.418 2,06 17.555 0,33 959 0,67 20 0,32 

Casa de vila ou em condomínio 5.040 0,01 71 0 - - - - 

Apartamento 180 0 12 0 12 0,01 - - 

Habitação em casa de cômodos, 
cortiço ou cabeça de porco 

4.879 0,01 466 0,01 20 0,01 - - 

Oca ou maloca 9.926 0,02 20 0 - - - - 
Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caractere “- “.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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6.5.2.7.2 Infraestrutura de Abastecimento de Água  

Em 2010, segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) o abastecimento por Rede 

Geral alcançava 82,8% dos domicílios brasileiros e 84,6% no RJ. Em comparação estes 

índices na AER representam 73,9% dos domicílios de Campos dos Goytacazes e 71,92% 

dos domicílios de Quissamã, conforme pode ser visualizado na Tabela 43.  Dessa forma, 

percebe-se que os municípios da AER apresentam percentuais menores em comparação 

com as médias nacional e estadual. Neles, o poço ou nascente na propriedade ocupa a 

segunda forma de abastecimento mais comum, representando mais de 20% dos 

domicílios. 

Tabela 43. Domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento de água 

Forma de 
abastecimento de água 

Brasil Rio de Janeiro 
Campos dos 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % 

Total 57.324.167 100 5.243.011 100 142.416 100 6.228 100 

Rede geral 47.494.025 82,85 4.434.277 84,58 105.323 73,95 4.479 
71,9

2 

Poço ou nascente na 
propriedade 

5.750.475 10,03 595.801 11,36 33.814 23,74 1.471 
23,6

2 

Poço ou nascente fora 
da propriedade 

2.164.375 3,78 132.927 2,54 2.257 1,58 111 1,78 

Carro-pipa 308.880 0,54 28.966 0,55 291 0,2 146 2,34 

Água da chuva 
armazenada em cisterna 

339.005 0,59 2.583 0,05 15 0,01 - - 

Água da chuva 
armazenada de outra 

forma 
48.981 0,09 911 0,02 6 0 - - 

Rio, açude, lago ou 
igarapé 

742.624 1,3 5.246 0,1 260 0,18 9 0,14 

Poço ou nascente na 
aldeia 

15.772 0,03 59 0 - - - - 

Poço ou nascente fora 
da aldeia 

1.027 0 - - - - - - 

Outra 459.003 0,8 42.241 0,81 450 0,32 12 0,19 

Legenda: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o 
caractere “-“. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

6.5.2.7.2.1 Município de Campos dos Goytacazes 

As informações obtidas no levantamento de campo realizado junto a autoridades 

públicas locais no mês de outubro de 2021, demonstram que no município de Campos 

dos Goytacazes o serviço de captação, tratamento e abastecimento público é feito pela 

concessionária Águas do Paraíba, do Grupo Águas do Brasil – Saneamento Ambiental 

Águas do Brasil (SAAB), empresa privada de concessionárias de serviços de 

abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de esgotos no Brasil. 
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Segundo informações da concessionária13, o município de Campos dos Goytacazes é 

abastecido por diversos sistemas de água. O sistema Santo Eduardo/Santa Maria capta 

água do rio Itabapoana. Já a água distribuída pelos sistemas Morro do Côco, Murundu, 

Vila Nova, Donana/Goytacazes/Tocos, Beco de Santo Antônio, Dores de Macabu, 

Sebastião/Poço Gordo, Saturnino Braga e Boa Vista é captada em lençol freático 

profundo. O sistema Conselheiro Josino capta água no córrego da Penha e o sistema 

Morangaba no rio Preto. 

A água distribuída pelo sistema Ponta Grossa abastece os distritos de Ponta Grossa dos 

Fidalgo e Canto do Engenho e é captada na Lagoa Feia. Já o Sistema Coroa, que atende 

os bairros do distrito Sede e do distrito de Ururaí, capta água do rio Paraíba do Sul. O 

sistema de abastecimento de Águas do Paraíba atende ao todo cerca de 390 mil pessoas 

em Campos dos Goytacazes. O tratamento varia a depender da qualidade da água 

captada e das análises realizadas, mas predomina o convencional (floculador, 

decantador, filtro descendente de areia, desinfecção e fluoretação). 

As informações constantes da Tabela 44 explicitam que no ano de 2019 em Campos dos 

Goytacazes a população atendida com abastecimento de água foi de 482.369 pessoas 

(95,0% do total), das quais 458.289 (95,0%), estavam em área urbana. A rede de 

abastecimento é composta por 101.900 ligações e 1.537 quilômetros de extensão. 

Anualmente são produzidos 41.286,14 m³ de água, praticamente a totalidade tratada. 

Tabela 44. Informações e Indicadores sobre água 

Características Campos de Goytacazes (RJ) 

Prestador Águas do Paraíba S/A 

População total atendida com abastecimento de água (Habitantes) 482.369 

População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes) 458.289 

Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) 101.900 

Extensão da rede de água (km) 1.537,00 

Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 41.286,14 

Volume de água tratada em ETAs (1.000 m³/ano) 41.230,69 

Volume de água consumido (1.000 m³/ano) 19.178,29 

Volume de água tratada por simples desinfecção (1.000 m³/ano) 55,45 

Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 132.192 

Fonte: SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2019. 

As Figura 29 e Figura 30, a seguir, retratam duas importantes Estações de Tratamento de 

Água em Campos dos Goytacazes: a Travessão e a Coroa. 

 

13 https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-paraiba/agua-e-esgoto/estacao-tratamento-agua/ 



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 76 
 

 
Figura 29. Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Travessão, sede municipal de Campos dos Goytacazes, 
RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 30. Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Coroa, sede municipal de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.2.7.2.2 Município de Quissamã 

No município de Quissamã, o tratamento e a distribuição de água na região são 

realizados pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), com 

captação na Lagoa Feia. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), a população atendida pelo sistema público de abastecimento de 

água é de 15.858 pessoas, um índice de atendimento de 64,2%. O consumo médio per 

capita é de 161,2 litros por habitante/dia. 

As Figura 31 e Figura 32, a seguir, referem-se à estrutura de captação de água para 

abastecimento público de Quissamã. 

 

Figura 31. Captação de Água para abastecimento 
público em Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 32. Captação de Água para abastecimento 
público em Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.2.7.3 Infraestrutura de Esgotamento Sanitário. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 45 - dados de 2010 retirados do Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE-, nota-se que praticamente a totalidade dos domicílios 

dos municípios da AER possuía banheiro. Dentre estes, 57,9% em Campos dos 

Goytacazes e 85,1% em Quissamã estavam ligados à rede geral de esgoto, pluvial ou 

fossa séptica. A média nacional é de 66,3% e a estadual de 85,51%. Verifica-se que 

Campos dos Goytacazes possui o maior índice de “outra forma de esgotamento” com 

40,72%, tendo destaque para a forma de fossa rudimentar.  

Tabela 45. Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento 
sanitário 

Unidade Territorial 
Total de 

domicílios 

 Tinham banheiro Tinham sanitário 
Não 

tinham 
banheiro 

ou 
sanitário 

(%) 

Total 
(%) 

Rede geral 
de esgoto ou 

pluvial ou 
fossa 

séptica (%) 

Outro 
Total 
(%) 

Rede geral 
de esgoto 
ou pluvial 
ou fossa 
séptica 

(%) 

Outro 

Brasil 57.324.167 93,33 66,32 27,01 4,02 0,74 3,29 2,64 

Rio de Janeiro 5.243.011 98,93 85,51 13,42 0,94 0,68 0,27 0,13 

Campos dos 
Goytacazes (RJ) 

142.416 98,67 57,95 40,72 0,87 0,23 0,64 0,46 

Quissamã (RJ) 6.228 99,53 85,13 14,4 0,34 0,31 0,03 0,13 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

O tratamento do esgoto coletado pela rede geral dos municípios da AER ocorre em 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Em Campos dos Goytacazes as estações são: 

Chatuba, na Estrada do Carvão; Codin, no Parque Codin; Guarus, no Parque Vicente 

Gonçalves Dias; Imperial, no Parque Imperial; Paraíba, no Parque Matadouro; Donana, em 

Donana; e, Esplanada, no Parque Esplanada. 

As informações constantes da Tabela 46 demonstram que no ano de 2019, em Campos 

dos Goytacazes, a população atendida com esgotamento sanitário era de 421.627 

habitantes, dos quais 100,0% residiam na área urbana. A rede era formada por 77.046 

ligações ativas e 1.013 quilômetros de extensão de rede. Anualmente são coletados e 

tratados 12.745,00 m³ de efluentes (esgoto). Nota-se que não foram publicados dados 

referentes ao município de Quissamã. 
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Tabela 46. Informações e Indicadores sobre esgoto 

Indicadores 
Campos de Goytacazes 

(RJ) 
Quissamã 

Prestadores Águas do Paraíba S/A Prefeitura Municipal 

Serviços Água e Esgoto Água e Esgoto* 

População total atendida com esgotamento sanitário 
(Habitantes) 

421.627 
- 

População urbana atendida com esgotamento 
sanitário (Habitantes) 

421.627 
- 

Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações) 77.046 - 

Extensão da rede de esgotos (km) 1.013,00 - 

Volume de esgotos coletado (1.000 m³/ano) 12.745,00 - 

Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano) 12.745,00 - 

Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações) 80.721 - 

* Informação não publicada. 
Fonte: SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2019. 

Em entrevistas realizadas com moradores de Quissamã, foi assinalado que parte do 

esgoto não é tratada, sendo assim lançado em cursos d’água que cortam o município. É o 

caso de Barra do Furado que, segundo depoimentos de moradores locais, tem o seu 

esgoto lançado sem tratamento no rio do Espinho. 

Segundo dados obtidos em campo, em relação à Quissamã, a extensão da rede coletora 

de esgoto para o ano de 2019 totaliza 51.895 metros, com várias estações elevatórias de 

esgoto. A ETE Piteiras possui vazão de tratamento de 44 l/s e o processo de tratamento 

é realizado pela tecnologia de lodos ativados e um total de 22 (vinte e duas) Estações 

Elevatórias de Esgoto (EEBs) e a ETE Santa Catarina com vazão de 5 l/s, com tratamento 

por batelada e um total de 3 (três) EEBs. 

As Figura 34 a Figura 38 apresentadas a seguir, retratam as estruturas de tratamento 

dos esgotos de Quissamã, com destaque para as estações elevatórias e a ETE Piteiras.  
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Figura 33. Estação Elevatória de Esgoto Piteiras – Final, 
na sede municipal de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 34.Estação Elevatória de Esgoto Carmo – Praça, na 
sede municipal de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 35. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
Piteiras, sede municipal de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
Figura 36. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Piteiras, sede municipal de Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 
Figura 37. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul, na 

sede municipal de Campos dos Goytacazes 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 38. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul, na 
sede municipal de Campos dos Goytacazes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.2.7.4 Serviço de Coleta de Resíduos  

Em relação à destinação dos resíduos, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, 

do IBGE, expostos na Tabela 47, a grande maioria dos municípios da AER conta com 

coleta do resíduo domiciliar, que alcança 95,7% do total de domicílios em Campos dos 

Goytacazes e 94,8% em Quissamã. Índices que são superiores à média brasileira 

(87,41%), mas ligeiramente abaixo da estadual (96,87%). Ressalta-se que em todas essas 

localidades, os resíduos são coletados majoritariamente por serviço de limpeza. 

Tabela 47. Domicílios Particulares Permanentes por destino do lixo 

Unidade Territorial Destino do lixo 

Domicílios particulares 
permanentes 

Unidades % 

Brasil 

Total 57.324.167 100 

Coletado 50.106.088 87,41 

Coletado por serviço de limpeza 45.991.584 80,23 

Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

4.114.504 7,18 

Outro destino 7.218.079 12,59 

Rio de Janeiro 

Total 5.243.011 100 

Coletado 5.078.762 96,87 

Coletado por serviço de limpeza 4.521.369 86,24 

Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

557.393 10,63 

Outro destino 164.249 3,13 

Campos dos Goytacazes 
(RJ) 

Total 142.416 100 

Coletado 136.372 95,76 

Coletado por serviço de limpeza 132.037 92,71 

Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

4.335 3,04 

Outro destino 6.044 4,24 

Quissamã (RJ) 

Total 6.228 100 

Coletado 5.908 94,86 

Coletado por serviço de limpeza 5.486 88,09 

Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

422 6,78 

Outro destino 320 5,14 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

A gestão da limpeza urbana em Campos dos Goytacazes é feita pela Superintendência 

Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins e, em Quissamã, pela Secretaria Municipal 

de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo.  

Em Campos dos Goytacazes o resíduo coletado destina-se ao Centro de Tratamento de 

Resíduos Sólidos (CTR) de Conselheiro Josino, localizado na região norte do município, 

que recebe ainda resíduos dos municípios de São João da Barra, São Francisco de 

Itabapoana, Lage do Muriaé, Miracema e Itaperuna. Por outro lado, Quissamã integra o 
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arranjo regional Centro Fluminense e destina os resíduos coletados para aterro sanitário 

no município de Macaé.  

Segundo informações obtidas junto aos gestores públicos municipais, em Campos dos 

Goytacazes há coleta seletiva nos bairros mais centrais e, em Quissamã não foi 

identificada a implementação da coleta seletiva pela prefeitura. 

As informações apresentadas na Tabela 48 mostram que, no ano de 2019, a 

porcentagem da população atendida com serviço de coleta de lixo é de 100,0% em 

Campos dos Goytacazes e, 97,2% em Quissamã. Com relação a frequência, os dados 

apontam que a taxa da população atendida com “frequência diária” é de 12% e 69%, em 

Campos dos Goytacazes e Quissamã, respectivamente; com “frequência de 2 ou 3 vezes 

por semana”, as porcentagens são de 88% e 31%, respectivamente. 

Tabela 48. Informações e indicadores de resíduo sólido 

Indicadores Campos de Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

Prestadores 
Superintendência Municipal de 

Limpeza Pública, Praças e Jardins 

Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços Públicos e 

Urbanismo 

Os resíduos sólidos domiciliares e 
públicos coletados são enviados para 

outro município? 
Não Sim 

Percentual da população atendida com 
frequência diária 

12,00 69,00 

Percentual da população atendida com 
frequência de 2 ou 3 vezes por semana 

88,00 31,00 

Percentual da população atendida com 
frequência de 1 vez por semana 

0,00 0,00 

Taxa de cobertura do serviço de coleta 
de lixo em relação à população total 

do município 
100,00 97,17 

Fonte: SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2019. 

A Figura 39 e a Figura 40 retratam a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 

Conselheiro Josino, em Campos dos Goytacazes. 
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Figura 39. Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 
Conselheiro Josino, em Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 40. Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 
Conselheiro Josino, em Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.2.8 Saúde  

As informações do DATASUS 2020 sobre morbidade hospitalar por Capítulo – CID - BR10, 

explicitados na Tabela 49, indicam que das 225 ocorrências em Campos dos Goytacazes, 

quase metade (110) era classificada como “algumas doenças infecciosas e parasitárias”, 

21 eram do “aparelho circulatório”, 20 “aparelho respiratório”, 11 do “aparelho 

digestivo”.  Em Quissamã, apesar do número acentuadamente menor de ocorrências 

(17), por certo devido ao seu menor contingente populacional, as incidências em maior 

número também foram as relacionadas a “algumas doenças infecciosas e parasitárias”, 

um total de 6, seguidas por “doenças do aparelho respiratório” (3), “doenças do aparelho 

circulatório” (2) e “doenças do aparelho digestivo” (2). 
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Tabela 49. Morbidade hospitalar por capítulo do CID - 10 

Capítulo – CID - BR10 
Campos de 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 110 6 

II. Neoplasias (tumores) 33 1 

III. Doenças sangue órgãos hemat. e transt. imunitário - - 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1 - 

V. Transtornos mentais e comportamentais 1 - 

VI. Doenças do sistema nervoso 9 - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 21 2 

X. Doenças do aparelho respiratório 20 3 

XI. Doenças do aparelho digestivo 11 2 

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo - - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4 1 

XV. Gravidez parto e puerpério - - 

XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal 4 - 

XVII. Malformação congênita deformidade e anomalias 
cromossômicas 

- - 

XVIII. Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e 
laboratoriais 

5 1 

XIX. Lesões envenenamento e algumas out consequências 
causas externas 

6 1 

Total 225 17 

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS 2020. 

Quanto aos Óbitos por Capítulo – CID - BR10 (Tabela 50), vê-se que em Campos dos 

Goytacazes foram 4.299 ocorrências, sendo as causas mais expressivas, em termos 

quantitativos, as de: Doenças do aparelho circulatório (1003 – 23,3%), Neoplasias (656 – 

15,3%); Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e laboratoriais (530 – 

12,3%); Doenças do aparelho respiratório (561 – 13,0%) e Causas externas de morbidade 

e mortalidade (386 – 9,0%). 

Em Quissamã, onde os números absolutos de mortalidade somam 167, cerca de 45 

(26,9%) são decorrentes de Doenças do aparelho circulatório, 22 (13,2%) de Causas 

externas de morbidade e mortalidade, 19 (11,4%) de Doenças do aparelho respiratório, 

14 (8,4%) de Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e laboratoriais, 13 

(7,8%) de Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas. Os valores destacados são 

aqueles considerados como os de maior expressão. 
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Tabela 50. Mortalidade - Óbitos por Capítulo do CID-10 

Capítulo – CID - BR10 
Campos de 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 202 6 

II. Neoplasias (tumores) 656 27 

III. Doenças sangue órgãos hematopoéticos e alguns 
transtornos imunitários 

33 2 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 257 13 

V. Transtornos mentais e comportamentais 41 1 

VI. Doenças do sistema nervoso 120 6 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 1.003 45 

X. Doenças do aparelho respiratório 561 19 

XI. Doenças do aparelho digestivo 172 3 

XII. Doenças da pele e do tecido cutâneo 39 - 

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 16 - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 200 7 

XV. Gravidez parto e puerpério 4 - 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 56 2 

XVII. Malformação congênita deformidade e anomalias 
cromossômicas 

23 - 

XVIII. Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e 
laboratoriais 

530 14 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 386 22 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - 

Total 4.299 167 

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS/TABNET 2019. 

Os registros de doenças endêmicas na AER são bastante reduzidos, com ocorrências 

somente em Campos dos Goytacazes, com 2 casos registrados de Leishmaniose 

Tegumentar Americana, com um caso registrado em 2018 e outro em 2019. 

Os casos de doenças sexualmente transmissíveis (DST) de maior incidência na AER, 

sofreram redução no ano 2020, comparativamente ao anterior. Assim, em Campos dos 

Goytacazes, as ocorrências de HIV/AIDS caíram de 90 para 18 e de Sífilis de 140 para 29. 

Contudo, foram registradas as ocorrências de um 1 caso de Hepatite A em 2020, e o 

aumento de 1 para 9 casos de Hepatite B, conforme Tabela 51. Ressalta-se que no 

município de Quissamã, para esse mesmo período, houve redução de 4 para 1 caso de 

HIV/AIDS e de 16 para 7 casos de Sífilis. A incidência de Hepatite B manteve-se em 2 

casos. 
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Tabela 51. Número de casos de doenças sexualmente transmissíveis 

DST Ano 
Campos de Goytacazes 

(RJ) 
Quissamã (RJ) 

HIV/AIDS 
2019 90 4 

2020 18 1 

Sífilis 
2019 140 16 

2020 29 7 

Hepatite A 
2019 - - 

2020 1 - 

Hepatite B 
2019 1 2 

2020 9 2 

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

 

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é um dos indicadores mais importantes de saúde 

pública, pois expressa a qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação. 

Nota-se pelo Gráfico 4, que de 2012 a 2019, nos dois municípios da AER essa taxa oscila, 

com um aumento expressivo no ano 2016, retraindo-se a partir de 2016, em Campos dos 

Goytacazes e, de 2017, em Quissamã. A TMI apresentou um aumento em 2019 com cerca 

de 14,51 óbitos por mil nascidos vivos em Campos dos Goytacazes e 9,71 óbitos por mil 

nascidos vivos em Quissamã. 

 

Gráfico 4. Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos) 
Fonte: IBGE – CIDADES. 
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6.5.2.8.1 Estrutura dos Serviços de Saúde 

Os dados da Tabela 52, apresentada abaixo, evidenciam o número de estabelecimentos 

de saúde disponíveis nos municípios da AER. Observa-se que a rede de saúde em Campos 

de Goytacazes, além de mais ampla, quantitativamente, é também mais diversificada, o 

que certamente está relacionado ao contingente populacional de cada município, assim 

como ao seu perfil socioeconômico, e a definição de municípios polo de atendimento, 

seguindo o que está proposto na legislação que define o Sistema Único de Saúde. 

Tabela 52. Número de estabelecimentos de saúde por tipo 

Tipo de Estabelecimento 
Campos de 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

Academia da saúde 1 - 

Central de regulação 3 1 

Centro de atenção hemoterápica e/ou hematológica 3 - 

Centro de apoio a saúde da família - CASF 1 - 

Centro de atenção psicossocial - CAPS 5 1 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 76 9 

Clínica especializada/ambulatório especializado 129 3 

Consultório 685 1 

Farmácia 6 2 

Hospital geral 12 1 

Policlínica 85 1 

Posto de saúde 2 - 

Pronto atendimento 7 1 

Secretaria de saúde 1 1 

Unidade de atenção à saúde indígena - - 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 64 1 

Unidade de vigilância em saúde 3 1 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar urgência/emergência - - 

Unidade móvel terrestre 6 - 

Telesaúde - - 

Total 1109 23 

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS, setembro de 2021 

As Figura 41 a Figura 46 retratam diferentes unidades de saúde presentes no município 

de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 41. Hospital Municipal de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

 

Figura 42. Emergência do Hospital Municipal de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

 

 

Figura 43. Farmácia Municipal da Secretaria 
Municipal de Saúde na sede municipal de Campos 

dos Goytacazes, RJ 
 

 

Figura 44. Centro de Especialidades Odontológicas 
da Secretaria Municipal de Saúde na sede municipal 

de Campos dos Goytacazes, RJ 
. 

 

Figura 45. Secretaria Municipal de Saúde na sede 
municipal de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 46. Núcleo de Controle e Avaliação da 
Secretaria Municipal de Saúde na sede municipal de 

Campos, RJ. 
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A partir dos dados apresentados na Tabela 53, pode-se inferir que os equipamentos 

disponíveis na rede pública, bem como os recursos mais diversificados se encontram em 

Campos dos Goytacazes. 

Tabela 53. Tipo de equipamento de saúde 

Tipo de Equipamento 
Campos de 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

Audiômetro de dois canais 23 - 

Audiômetro de um canal 14 - 

Cabine acústica 29 - 

Campímetro 4 - 

Emissões otoacústicas evocadas transientes 7 1 

Imitanciômetro 6 - 

Imitanciômetro multifrequencial 4 - 

Potencial evocado auditivo de tronco encefálico 
automático 

3 - 

Mamógrafo com estereotaxia 5 - 

Raio x até 100 mA 26 1 

Raio x de 100 a 500 mA 40 1 

Raio x dentário 209 12 

Raio x mais de 500ma 25 1 

Tomógrafo computadorizado 19 - 

Ultrassom convencional 84 - 

Ultrassom doppler colorido 86 1 

Ultrassom ecógrafo 49 - 

Controle ambiental/ar-condicionado central 157 45 

Grupo gerador 30 3 

Usina de oxigênio 15 1 

Berço aquecido 15 3 

Bilirrubinômetro 8 - 

Bomba de infusão 1278 15 

Desfibrilador 151 7 

Equipamento de fototerapia 98 14 

Incubadora 150 2 

Monitor de ECG 414 9 

Monitor de pressão invasivo 176 2 

Monitor de pressão não-invasivo 385 7 

Reanimador pulmonar/ambulatório 447 17 

Respirador/ventilador 361 10 

Aparelho de profilaxia c/ jato de bicarbonato 187 3 

Caneta de alta rotação 741 23 
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Tipo de Equipamento 
Campos de 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

Caneta de baixa rotação 577 11 

Compressor odontológico 327 11 

Equipo odontológico 533 12 

Fotopolimerizador 414 12 

Eletroencefalógrafo 155 1 

Endoscópio das vias urinarias 15 1 

Endoscópio digestivo 46 - 

Equipamentos para optometria 16 - 

Laparoscopio/vídeo 21 1 

Microscópio cirúrgico 22 1 

Oftalmoscópio 13 - 

Aparelho de diatermia por ultrassom/ondas curtas 115 13 

Aparelho de eletroestimulação 157 30 

Bomba de infusão de hemoderivados 125 15 

Equipamentos de aférese 203 - 

Forno de Bier 29 3 

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS, setembro de 2021. 

Visualiza-se pelas Figura 47 a Figura 52 unidades de saúde na sede municipal de 

Quissamã. 
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Figura 47. Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal 
de Saúde de Quissamã, na sede municipal de 

Quissamã, RJ. 

 

Figura 48 Centro de Saúde, Secretaria Municipal de 
Saúde de Quissamã, na sede municipal de Quissamã, 

RJ. 

 

Figura 49 Unidade Básica de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, sede municipal de Quissamã, RJ. 

 

Figura 50 Unidade Básica de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde, sede municipal de Quissamã, RJ. 

 

Figura 51. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Secretaria Municipal de Saúde, sede municipal de 

Quissamã, RJ. 

 

Figura 52. Ambulatório de Saúde Mental, Secretaria 
Municipal de Saúde, sede municipal de Quissamã, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.2.8.2 Infraestrutura de saúde por rede assistencial, leitos e profissionais de 

saúde. 

O conhecimento sobre os indicadores de infraestrutura de saúde dos municípios da AER 

é de fundamental importância para se avaliar as reais condições de oferta do serviço à 

população. Para tanto, considera-se o estado de seus equipamentos, o grau de 

especialização dos profissionais que neles atuam, assim como sua capacidade de gestão 

e implementação de políticas públicas neste setor. 

A  Tabela 54 apresenta o número de leitos hospitalares nos municípios da AER. Observa-

se que Campos dos Goytacazes possui uma infraestrutura de oferta de leitos 

hospitalares significativamente mais ampla em relação a de Quissamã, tanto pelo 

quantitativo de profissionais que possui, quanto pelas especializações que oferece, o 

que resulta, em grande medida, do contingente populacional que abriga, mas também 

pelo perfil socioeconômico do município. 

Assim, tomando-se como referência o número de leitos, nota-se que em Campos dos 

Goytacazes, os leitos do SUS somam 1.050 (2,0 por mil habitantes) e, os Não SUS somam 

636 (1,23 por mil habitantes). Já em Quissamã, o total de leitos chega a 76 (2,97 por mil 

habitantes), todos sob tutela do SUS, este com índice mais próximo da recomendação da 

Organização Mundial de Saúde, que é de entre 3 e 5 leitos para cada mil habitantes. 
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Tabela 54. Número de leitos hospitalares 

Leitos hospitalares 
Campos de Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

SUS Não SUS SUS Não SUS 

CIRÚRGICOS     

Cirurgia geral 97 57 3 - 

Ginecologia 14 19 - - 

Ortopedia/traumatologia 65 16 - - 

Otorrinolaringologia 5 3 - - 

CLÍNICOS     

Cardiologia 40 11 - - 

Clínica geral 213 174 33 - 

OBSTÉTRICOS     

Obstetrícia Cirúrgica 64 61 8 - 

Obstetrícia Clínica 14 31 4 - 

PEDIÁTRICOS     

Pediatria Clínica 70 48 9 - 

Pediatria Cirúrgica 19 4 - - 

OUTRAS ESPECIALIDADES     

Psiquiatria 121 3 2 - 

Crônicos 131 3 - - 

LEITOS COMPLEMENTARES     

UTI adulto I, II e III 88 87 6 - 

UTI adulto COVID 19 65 24 10 - 

UTI neonatal I, II e III 28 66 - - 

UTI pediátrica I, II e III 8 19 - - 

UTI pediátrica II COVID 19 - - - - 

UTI queimados - - - - 

Unidade isolamento 8 10 1 - 

Total 1.050 636 76  

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS, setembro de 2021. 

Em relação ao número de profissionais de saúde por ocupação, como mostra a Tabela 55, 

percebe-se que Campos dos Goytacazes reúne um total de 16.103 profissionais de nível 

superior, técnico, qualificação básica e ocupações administrativas. Em Quissamã, por 

outro lado, o total é de 684 profissionais com esse perfil. 
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Tabela 55. Profissionais de saúde segundo ocupação 

Ocupação Campos de Goyt. (RJ) Quissamã (RJ) 

PESSOAL DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR 

Anestesista 164 2 

Assistente social 220 6 

Bioquímico/farmacêutico 143 7 

Cirurgião geral 199 1 

Clínico geral 775 15 

Enfermeiro 958 64 

Fisioterapeuta 600 28 

Fonoaudiólogo 128 7 

Ginecologista obstetra 327 10 

Médico de família 27 9 

Nutricionista 123 17 

Odontólogo 903 23 

Pediatra 435 7 

Psicólogo 276 15 

Psiquiatra 61 4 

Radiologista 176 1 

Outras especialidades médicas 1.944 34 

Outras ocupações de nível superior relação à saúde 134 6 

PESSOAL DE SAÚDE - NÍVEL TÉCNICO TÉCNICO/AUXILIAR 

Auxiliar de enfermagem 968 52 

Fiscal sanitário 1 2 

Técnico de enfermagem 2.816 99 

Técnico e auxiliar de farmácia 142 - 

Técnico e auxiliar de laboratório 321 14 

Técnico e auxiliar em fisioterapia e reabilitação 9 4 

Técnico e auxiliar em hematologia - - 

Técnico e auxiliar em histologia - - 

Técnico e auxiliar em saúde oral 11 - 

Técnico e auxiliar em radiologia médica 211 12 

Outras ocupações de nível técnico e auxiliar relacionadas 
à saúde 59 4 

PESSOAL DE SAÚDE - QUALIFICAÇÃO ELEMENTAR 

Agente comunitário de saúde 227 47 

Agente de saúde pública 2 4 

Atendente de enfermagem/aux. Operação e serviços 
Diversos 

182 17 

OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pessoal administrativo 2.538 113 

Serviço de limpeza e conservação 9 - 

Segurança 51 - 

Outras ocupações administrativas 963 60 

Total 16.103 684 
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS, setembro de 2021. 
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Vale ressaltar que a infraestrutura de saúde nos municípios da AER amplia-se com as 

unidades das equipes de saúde, sendo 182 equipes em Campos dos Goytacazes e 11 

equipes em Quissamã, como pode-se perceber pela Tabela 56. 

Tabela 56. Equipes de saúde (unidades) 

Tipo de equipe Campos de Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

Equipe de saúde da família 44 9 

Equipe de saúde da família c/saúde bucal modalidade. I 3 - 

Equipe de saúde da família c/saúde bucal modalidade. II 1 - 

Equipe de saúde bucal 70 1 

Equipe de agentes comunitários de saúde 10 - 

Equipe do núcleo ampliado de saúde da família atenção 
primária 

- 1 

Equipe dos consultórios na rua 1 - 

Equipe multidisciplinar de atenção domiciliar tipo 1 4 - 

Equipe multidisciplinar de apoio 2 - 

Equipe de Atenção Primária 47 - 

Equipe de atenção saúde sistema penitenciário - - 

Total 182 11 
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS, setembro de 2021. 

6.5.2.8.3 Programas de Atenção Básica 

Os principais programas de Atenção Básica do SUS são: Academia da Saúde, Brasil 

Sorridente, Consultório na Rua, Estratégia Saúde da Família, e-SUS Atenção Primária, 

NutriSUS, Políticas de Promoção da Equidade em Saúde Práticas Integrativas e 

Complementares – PMAQ, Prevenção e Controle dos Agravos Nutricionais, Programa 

Bolsa Família na Saúde, Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável, 

Requalifica UBS, Rede Cegonha, Saúde na Hora, Saúde na Escola (PSE), Sistema Prisional, 

Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFR), 

Programa de Revitalização de UBS, Vigilância Alimentar e Nutricional e Mais Médicos. 

Segundo informações da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), do Ministério 

da Saúde14, o índice de cobertura da Atenção Básica de Quissamã em dezembro de 2020 

foi de 82,3% e o de Campos dos Goytacazes de 40,8%. 

6.5.2.9 Segurança Pública 

6.5.2.9.1 Estrutura dos Serviços de Segurança Pública 

A atividade de segurança pública na AER é desenvolvida pela Polícia Militar, mais 

especificamente pelo 8º Batalhão em Campos dos Goytacazes e, em Quissamã, pelo 

 

14 https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml 
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Destacamento do 32º Batalhão da PM de Macaé, além da Polícia Civil, Defesa Civil e 

corpo de Bombeiros de Campos dos Goytacazes. 

A Tabela 57 apresenta os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 

realizadas pelo IBGE em 2019. Essa pesquisa demonstra que em Campos dos Goytacazes 

há Conselho Comunitário de Segurança Pública, Plano de Segurança Pública, Delegacia 

de polícia especializada no atendimento à mulher, Instituto Médico Legal (IML) e Corpo 

de Bombeiros. Com estrutura mais discreta, em face de seu mais reduzido contingente 

populacional, Quissamã possui Delegacia de Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

Tabela 57. Caracterização da gestão e estrutura de Segurança Pública 

Setor de Segurança Pública 
Campos de Goytacazes 

(RJ) 
Quissamã (RJ) 

Conselho de segurança pública - existência Não Não 

Conselho comunitário de segurança pública - 
existência 

Sim Não 

Fundo de segurança pública - existência Não Não 

Plano de segurança pública - existência Sim Não 

Delegacia de polícia civil Sim Sim 

Delegacia de homicídios Não Sim 

Delegacia de polícia especializada no atendimento à 
mulher 

Sim Não 

Instituto Médio Legal Sim Não 

Sede de comarca Sim Sim 

Unidade do Corpo de Bombeiros Sim Não 

Defesa Civil Coordenadoria Municipal 
Coordenadoria 

Municipal 
Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2019. 

6.5.2.9.2 Ocorrência de Delitos por tipo 

O Mapa da Violência em sua edição de 2021 informa que o número de homicídios no 

Brasil em 2019 foi de 45.503, dos quais 3.552 (7,8%) ocorreram no estado do Rio de 

Janeiro. Destes, 154 (4,3%) ocorreram em Campos dos Goytacazes e 9 (0,25%) em 

Quissamã. Esses dados podem ser observados na Tabela 58 abaixo. 
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Tabela 58. Número de homicídios 

Ano de referência 
Unidade Territorial 

Brasil Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes (RJ) Quissamã (RJ) 

2007 48.219 6.551 173 5 

2008 50.659 5.662 205 4 

2009 52.043 5.365 244 4 

2010 53.016 5.667 195 1 

2011 52.807 4.781 178 1 

2012 57.045 4.772 211 2 

2013 57.396 5.111 216 9 

2014 60.474 5.718 221 8 

2015 59.080 5.067 184 6 

2016 62.517 6.053 270 6 

2017 65.602 6.416 186 4 

2018 57.956 6.455 242 8 

2019 45.503 3.552 154 9 

Fonte: IPEA, Atlas da violência 2021. 

A apresenta a Taxa de Homicídios no Brasil de 2007 a 2019. Observa-se que a taxa 

apresenta elevação até o ano de 2017 (de 26 a 31 homicídios por 100 mil habitantes), 

com diminuição no ano seguinte, chegando em 2019 a 20,57 homicídios por 100 mil 

habitantes. Esta tendência é acompanhada pelo estado do Rio de Janeiro e Campos dos 

Goytacazes, este último com índices significativamente superiores às médias estadual e 

nacional. Em Quissamã, há oscilações significativas neste período, mas é preciso 

considerar, do ponto de vista estatístico, sua reduzida população e seu rebatimento no 

cálculo do índice, que é por 100 mil pessoas. 
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Gráfico 5. Taxa de homicídio por 100 mil habitantes 
Fonte: IPEA, Atlas da violência 2021. 

 

Abaixo apresenta-se as estruturas de segurança judiciária presente na AER, em especial 

no município de Quissamã. O registro é parte integrante do levantamento de campo 

voltado à obtenção de dados primários (Figura 53 e Figura 54). 

 

Figura 53. Fórum da Comarca de 
Carapebus/Quissamã, sede municipal de Quissamã, 

RJ. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 54. Polícia Civil na sede municipal de 
Quissamã, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

A Taxa de Homicídio por arma de fogo no Brasil (Gráfico 6) apresentou elevação nos 

índices registrados entre os anos de 2010 a 2019, perfazendo um crescimento de 19,1 no 

ano inicial de análise para 22,8 homicídios por 100 mil habitantes em 2019, mas reduziu-
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se nos anos subsequentes, quando chegou a 14,7 homicídios por 100 mil habitantes em 

2019, valor similar ao apresentado pelo estado do RJ (13,4 por 100 mil habitantes).  

Em que pese a variações anuais significativas nos municípios da AER, de forma geral os 

registros em Campos dos Goytacazes são superiores à média do Brasil e do estado do 

Rio de Janeiro no período de 2010 a 2019. Neste ano, Quissamã chega a superar 

ligeiramente todos os demais, com 28,3 homicídios por 100 mil habitantes. Contra 26,0 

homicídios por 100 mil habitantes de Campos dos Goytacazes, 13,44 homicídios por 100 

mil habitantes de média estadual e, 14,67 homicídios por 100 mil habitantes de média 

nacional. 

 

Gráfico 6. Taxa de homicídio por arma de fogo por 100 mil habitantes 
Fonte: IPEA, Atlas da violência 2021. 

No que tange a segurança pública, um dos mais importantes indicadores é aquele 

relativo ao homicídio de mulheres por arma de fogo apresentado abaixo. Observa-se 

que, em 2019, no Brasil, foram registrados 1,7 homicídios de mulheres por arma de fogo 

por 100 mil habitantes e, 2,2 homicídios de mulheres por arma de fogo por 100 mil 

habitantes no estado do RJ. Em que se pode notar ainda que em Campos dos Goytacazes 

esse índice foi de 1,52 homicídios de mulheres por arma de fogo por 100 mil habitantes, 

não havendo registro para Quissamã. 

Tomando-se como referência o período de 2010 a 2019, verifica-se que a tendência do 

Brasil e do estado do Rio de Janeiro foi de certa constância em seus índices, com ligeiras 
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oscilações entre 1,52 e 2,46 homicídios de mulheres por arma de fogo por 100 mil 

habitantes. 

Quanto aos municípios da AER, percebe-se que, Campos dos Goytacazes teve dois picos 

importantes: em 2014, quando registrou índice de 5,54 homicídios de mulheres por arma 

de fogo por 100 mil habitantes e, em 2016, quando alcançou 6,63 homicídios de 

mulheres por arma de fogo por 100 mil habitantes. A partir deste ano, iniciou-se uma 

tendência de redução significativa, chegando em 2019 com o menor índice entre todas 

as unidades territoriais analisadas: 1,52 homicídios de mulheres por arma de fogo por 

100 mil habitantes. 

Já o município de Quissamã, no mesmo período, teve oscilações extremas, atingindo 

picos superiores aos demais em 2013 e 2014, com índices de 9,01 e 8,82 homicídios de 

mulheres por arma de fogo por 100 mil habitantes e, 2017, com 8,28 homicídios de 

mulheres por arma de fogo por 100 mil habitantes, sendo que nos demais anos não 

houve registro de homicídios de mulheres por arma de fogo.  

 
Gráfico 7. Taxa de homicídio de mulheres por arma de fogo por 100 mil habitantes 

Fonte: IPEA, Atlas da violência 2021. 
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6.5.2.10  Educação 

Os municípios da AER possuem Secretaria Municipal de Educação, cujos gestores 

receberam a equipe do estudo socioeconômico durante a campanha de campo realizada 

no mês de outubro de 2021, conforme pode ser visualizado nos registros fotográficos 

apresentados abaixo, na Figura 55 e na Figura 56. Ambos os municípios possuem, em 

seus respetivos Planos Diretores, diretrizes e objetivos gerais e específicos com relação 

à Educação.  

Em Quissamã, a Lei n° 2037, de 05 de maio 2021, dispõe sobre os cargos em comissão e 

funções gratificadas que compõem a Estrutura Administrativa da Administração Direta 

do Município de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Quando 

trata da Secretaria Municipal de Educação, essa lei estabelece que: 

“Art. 20 A Secretaria Municipal de Educação exerce as seguintes funções básicas: 

I – Assunção, organização e manutenção do sistema municipal de ensino de forma 

integrada aos sistemas educacionais do Estado; 

II – Proposição, promoção e desenvolvimento da política pública e do Plano 

Municipal de Educação e das normas sobre o ensino municipal, complementares as 

baixadas pela União e pelo Estado; 

III – Gestão direta e indireta das unidades e serviços municipais de educação 

infantil e de ensino fundamental, incluindo o destinado aos jovens e adultos; 

IV – Realização do censo escolar e da chamada para matricula; 

V – Organização e manutenção de sistema de informação sobre a situação do 

ensino no Município e análise e avaliação de indicadores de seus resultados, como 

taxas de evasão, distorção idade-série, reprovação, analfabetismo e outras, 

relacionados à qualidade do ensino e da escola e ao rendimento dos docentes e 

estudantes; 

VI – Atendimento ao educando através de programas de apoio como os de 

alimentação escolar, transporte escolar e concessão de bolsas; 

VII – Desenvolvimento de programas e projetos especiais na área de educação, em 

articulação com os órgãos estaduais, federais, do setor empresarial e da sociedade 

civil organizada; 

 
Figura 55. Entrevista com a Sra. Mônica, Chefe de 
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação de 

Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 56. Entrevista com a Sra. Helena Lima, 

Secretária da Municipal Educação, município de 
Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 
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VIII – Promoção da participação da comunidade escolar, pais e demais segmentos 

no que se refere às questões educacionais e à gestão de recursos destinados ao 

ensino, especialmente daqueles destinados diretamente às escolas municipais; 

IX – Instalação, regularização, manutenção e inspeção das unidades de ensino a 

cargo do Município; 

X – Orientação técnica e pedagógica aos estabelecimentos e serviços municipais de 

educação infantil e do ensino fundamental, inclusive àqueles destinados a jovens e 

adultos e aos educandos da educação inclusiva; 

XI – Apoio técnico e administrativo aos Conselhos Municipais de Educação, de 

Alimentação Escolar e de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – Conselho FUNDEB; e 

XII – Desempenho de outras atividades afins. 

 

§ 2° Os Conselhos Municipais de Educação, de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – CACS – FUNDEB e o de Alimentação Escolar são os 

Órgãos colegiados vinculados à Secretaria Municipal de Educação”. 

Os dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) relativos à Taxa de Alfabetização, e 

ilustrados no Gráfico 8, indicam que em todas as unidades territoriais estudadas, essa 

taxa elevou-se no decorrer da década de 2000, vez que do ano 2000 para 2010, passou 

de 88,0% para 91,0% no Brasil, de 95,2% para 95,9% no estado do RJ. Nos municípios da 

AER os índices situam-se entre as referidas médias para o ano de 2010, sendo de 93,5% 

em Campos dos Goytacazes e, 92% em Quissamã. 

 

Gráfico 8. Taxa de alfabetização 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010 
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6.5.2.10.1 Infraestrutura educacional 

Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2020, Campos dos Goytacazes 

possui 442 estabelecimentos de educação, sendo que a sua maioria está concentrado em 

áreas urbanas (295 - 67,5%), assim como ocorre em Quissamã que dos 19 

estabelecimentos, 16 (84,2%) são urbanos. As informações do Censo Escolar de 2020 

estão resumidas nas Tabela 59 e Tabela 60). 

Destaca-se ainda que dos estabelecimentos da educação básica existentes em Campos 

dos Goytacazes, 55 (12,4%) são estaduais, 235 (53,2%) são municipais e 149 (33,7%) 

privados. Índices esses que alcançam os valores de 5,3% (1), 78,9% (15) e 10,5% (2), 

respectivamente, no município vizinho de Quissamã. 

Quanto ao número de matrículas, nota-se na Tabela 61 e Tabela 62 que na AER também 

prevalecem amplamente as unidades de educação em áreas urbanas, cujos índices são 

80,3% (97.727) em Campos dos Goytacazes e 91,0% (5.296) em Quissamã. Quanto à 

gestão administrativa, nota-se que prevalecem as municipais, tanto em Campos dos 

Goytacazes, quanto em Quissamã. 

Para a oferta da educação básica, Campos dos Goytacazes reunia em 2020 um total de 

6.943 docentes, sendo 5.012 (72,2%) públicos e 2.282 (32,8%), privados. Em Quissamã, 

351 (91,9%) docentes são públicos e 44 (11,5%) são privados, como consta na Tabela 63. 

Tabela 59. Estabelecimentos da Educação Básica por Dependência Administrativa (número) 

Unidade 
territorial 

Total 
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d
a

 
Brasil 

179.53
3 

125.13
0 

606 24.636 59.492 
40.39

6 
54.403 94 5.252 48.407 650 

Rio de 
Janeiro 

11.400 10.294 57 1.184 4.323 4.730 1.106 3 100 49 54 

Campos dos 
Goytacazes 

442 295 3 37 112 143 147 - 18 123 6 

Quissamã 19 16 1 1 12 2 3 - - 3 - 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2020 
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Tabela 60. Estabelecimentos da Educação Básica por Dependência Administrativa (%) 

Unidade 
Territorial 

Total 

Urbana Rural 
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Brasil 179.533 69,7 0,5 19,7 47,5 32,3 30,3 0,1 9,7 89,0 1,2 

Rio de Janeiro 11.400 90,3 0,6 11,5 42,0 45,9 9,7 0,0 9,0 85,8 4,9 

Campos dos 
Goytacazes 

442 66,7 1,0 12,5 38,0 48,5 33,3 - 12,2 83,7 4,1 

Quissamã 19 84,2 6,3 6,3 75,0 12,5 15,8 - - 100,0 - 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2020 

 
Tabela 61. Matrículas da Educação Básica, por Localização e Dependência Administrativa (número) 

Unidade 
territorial 

Total1-3 

Urbana Rural 
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Brasil 
47.295.2

94 
42.117.322 

354.
876 

14.388
.374 

18.671
.354 

8.702.
718 

5.177.
972 

51.1
21 

811.1
26 

4.227.
257 

88.4
68 

Rio de 
Janeiro 

3.555.94
9 

3.393.913 
38.8
05 

754.66
2 

1.560.
030 

1.040.
416 

162.0
36 

1.25 24.4 127.1 9.2 

Campos 
dos 

Goytacaze
s (RJ) 

121.683 97.727 
3.67

1 
28.155 34.520 31.3 23.95 - 5.394 17.853 709 

Quissamã 
(RJ) 

5.819 5.296 450 787 3.607 452 523 - - 523 - 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2020. 
Notas: 
1 - O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 
2 - Não inclui matrículas em turmas de Atividade Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
3 - Inclui matrículas do Ensino Regular e/ou EJA. 
 
 

Tabela 62. Número de Matrículas da Educação Básica, por Localização e Dependência Administrativa (%) 

Unidade territorial Total1-3 

Urbana Rural 
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Brasil 47.295.294 89,1 0,8 34,2 44,3 20,7 10,9 1,0 15,7 81,6 1,7 

Rio de Janeiro 3.555.949 95,4 1,1 22,2 46,0 30,7 4,6 0,8 15,1 78,5 5,7 

Campos dos Goytacazes 121.683 80,3 3,8 28,8 35,3 32,1 19,7 - 22,5 74,5 3,0 

Quissamã 5.819 91,0 8,5 14,9 68,1 8,5 9,0 - - 100,0 - 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2020. 
Notas: 
1 - O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 
2 - Não inclui matrículas em turmas de Atividade Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
3 - Inclui matrículas do Ensino Regular e/ou EJA. 
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Tabela 63. Número de Docentes da Educação Básica por Dependência Administrativa 

Unidade territorial Total1-8 
Dependência Administrativa 

Pública Federal Estadual Municipal Privada 

 Brasil   2.189.005  1.711.932  36.925  638.974  1.133.264  547.863  

 Rio de Janeiro   157.919  102.890  3.918  36.243  72.267  63.764  

 Campos dos Goytacazes   6.943  5.012  305  1.706  3.339  2.282  

 Quissamã   382  351  36  28  291  44  

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2020 

Notas: 
1 - Docentes referem-se aos indivíduos que estavam em efetiva regência de classe na data de referência do Censo 
Escolar da Educação Básica. 
2 - No total do Brasil, os docentes são contados uma única vez, independente se atuam em mais de uma região 
geográfica, unidade da federação, município ou localização/dependência administrativa. 
3 - No total da Região Geográfica, os docentes são contados uma única vez em cada região, portanto o total não 
representa a soma das regiões, das unidades da federação, dos municípios ou das localizações/dependências 
administrativas, pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 
4 - No total da Unidade da Federação, os docentes são contados uma única vez em cada Unidade da Federação (UF), 
portanto o total não representa a soma das 27 UFs, dos municípios ou das localizações/dependências administrativas, 
pois o mesmo docente pode atuar em mais de uma unidade de agregação. 
5 - No total do Município, os docentes são contados uma única vez em cada município, portanto o total não representa 
a soma dos 5.570 municípios ou das localizações/dependências administrativas, pois o mesmo docente pode atuar em 
mais de uma unidade de agregação. 
6 - Não inclui os docentes de turmas de Atividade Complementar e de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
7 - Inclui os docentes que atuam no Ensino Regular e/ou EJA. 
8 - Não inclui auxiliares da Educação Infantil. 

 

6.5.2.10.2 Acesso à educação - IDHM (dimensão educação). 

A dimensão educação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 

Educação) é composto por cinco indicadores, sendo que quatro deles se referem ao 

fluxo escolar de crianças e jovens, buscando medir até que ponto estes estão 

frequentando a escola na série adequada à sua idade. O quinto indicador, por sua vez, 

refere-se à escolaridade da população adulta.  

Todas as informações presentes neste item são avaliadas a partir dos dados publicados 

pelo PNUD, em seu Atlas Brasil, a qual apresenta a avaliação da temática do 

desenvolvimento humano a partir da avaliação da estrutura e disponibilização dos 

serviços de educação aos munícipes. 

Em Campos dos Goytacazes, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 

95,78%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, 

frequentando os anos finais do ensino fundamental, era de 77,30%. Já a proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 49,24%; e a proporção 

de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 39,31%. 

Ao se comparar os dados referentes aos Censos Demográficos de 2000 e 2010, observa-

se pelo Gráfico 9 e no Gráfico 10, que houve uma significativa melhora nos municípios da 

AER. 
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Gráfico 9. Fluxo escolar por faixa etária no município de Campos dos Goytacazes 
Fonte:  Atlas Brasil 

Em Quissamã, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 97,71%, em 2010. 

No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, frequentando os anos finais do 

ensino fundamental, era de 82,43%. Já a proporção de jovens de 15 a 17 anos com 

ensino fundamental completo era de 48,31%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos 

com ensino médio completo era de 38,51%. 

 

Gráfico 10. Fluxo escolar por faixa etária no município de Quissamã 
Fonte: Atlas Brasil 

Nota-se pelo Gráfico 11 e Gráfico 12 a defasagem na relação Idade – Série, de modo que 

a situação de exclusão de ocorrência no âmbito nacional e estadual. Assim, na faixa 
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etária de 18 a 20 anos, apenas 41,01% do contingente nacional, 42,93% do estadual, 

39,31% de Campos dos Goitacazes e 38,51% tinham o ensino médio completo, o que 

indica valores expressivos do distanciamento do ciclo completo de educação formal, 

preconizado pelas leis e diretrizes de base escolares. 

Observa-se que esse processo de defasagem se inicia já no ensino fundamental, que se 

mantém sob tutela dos municípios e se mantém nos anos finais do ensino público, já sob 

manutenção do estado do Rio de Janeiro ou da União. 

 

Gráfico 11. Fluxo escolar por faixa etária – 2000 
Fonte: Atlas Brasil 
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Gráfico 12. Fluxo escolar por faixa etária – 2010 
Fonte: Atlas Brasil 

No ano de 2000, 74,16% da população de 6 a 17 anos de Campos dos Goytacazes e, 

70,47% de Quissamã, estavam cursando o ensino básico regular com menos de dois anos 

de defasagem Idade-Série. Já em 2010, esse percentual era de 74,70% e 77,86%, 

respectivamente. 

A Taxa de Distorção Idade-Série no ensino médio de Campos dos Goytacazes e Quissamã 

era de 37,40% e 33,90%, respectivamente, em 2016, passando para 38,30% e 31,90%, 

em 2017. Por sua vez, a Taxa de Evasão no ensino fundamental foi de 4,00% e 2,70%, 

respectivamente em 2013, passando para 4,80%, e 3,30%, em 2014. A Taxa de Evasão no 

ensino médio, por sua vez, foi de 9,70% e 9,70%, em 2013, e, em 2014, de 10,30% e 

10,40%, respectivamente. 

Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a escolaridade da população 

adulta é o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental 

completo. Esse indicador reflete defasagens das gerações mais antigas, de menor 

escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 41,76% para 55,50%, em 

Campos dos Goytacazes; de 26,62% para 51,14%, em Quissamã; e de 51,13% para 

64,65%, na UF. 

Em 2010, tendo como base a população de 25 anos ou mais de idade em Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, tem-se que no primeiro município, 8,21% eram analfabetos, 

52,07% tinham o ensino fundamental completo, 36,59% possuíam o ensino médio 

completo e 10,38%, o superior completo. Já no segundo, 11,12% eram analfabetos, 

45,86% tinham o ensino fundamental completo, 31,15% possuíam o ensino médio 

completo e 9,55%, o superior completo. No estado do Rio de Janeiro, esses percentuais 

eram, respectivamente de 5,07%, 62,04%, 44,45% e 14,31%.  
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6.5.2.10.3 Oferta de serviços de educação e capacitação profissional 

Campos dos Goytacazes abriga diversas instituições que oferecem educação e 

capacitação profissional, dentre as quais destacam-se o SENAI, o SENAC, o Instituto 

Tecnológico de Campos (ITECAM), a Escola Técnica de Campos (ETC) e o Centro 

Brasileiro de Cursos (CEBRAC). 

A Subsecretaria de Qualificação e Emprego de Campos dos Goytacazes faz parcerias para 

a intermediação de recrutamento e seleção de mão de obra para o mercado. Criando 

inclusive o Portal CATEGORIA EMPREGO15. 

Já em Quissamã são registrados importantes iniciativas voltadas para a educação, a 

capacitação profissional e a iniciação ao trabalho para jovens. Como ocorre, por 

exemplo, nos projetos Geração Crescer e Juventude Ativa. 

I. Projeto Geração Crescer 

No caso do Projeto Geração Crescer, que é desenvolvido pelo Instituto Crescer em 

parceria com o Itaú Unibanco e a Microsoft, são disponibilizados cursos online e 

gratuitos de qualificação profissional.  

Os cursos são voltados para contribuir com a entrada ou reentrada no mercado de 

trabalho, apresentando como público-alvo: os jovens acima de 18 anos, adultos, 60+, 

mulheres, negros, comunidade LGBTQIAP+ e pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. A Prefeitura de Quissamã aderiu à iniciativa através de Termo de Cooperação 

Técnica assinado pela prefeita Fátima Pacheco.16 

Cabe ressaltar que esses cursos são divididos em três núcleos, sendo eles:  Básico, 

Fundamentos e Profissionalizante. Nos quais os dois últimos são criados e desenvolvidos 

pelo Instituto Crescer em parceria com a Microsoft e o Itaú Unibanco. 

No Núcleo Básico, o participante capacita-se quanto à temática Educação Cidadã, que 

engloba desde comunicação oral e escrita até conteúdos ligados à qualidade de vida e 

educação financeira. Ao chegar ao núcleo Fundamentos, os alunos adentram a área de 

Tecnologia da Informação (TI) e aprendem desde como trabalhar em computadores, 

acessar informações e se comunicar online, até sobre os programas do pacote Office 

365, como Word, Powerpoint e One Drive. 

Já na terceira fase, a Profissionalizante, há indicações de cursos de tecnologia e 

obtenção de certificações na plataforma Microsoft Learn, com conteúdo intermediário e 

avançado para aqueles que desejam ingressar ou evoluir em carreiras de tecnologia da 

 

15 https://www.campos.rj.gov.br/fcategoria.php?id_categoria=24 

16https://quissama.rj.gov.br/site/noticia/quissama_adere_iniciativa_do_instituto_crescer_de_cursos__qualificacao_pro
fissional_para_jovens/3941
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informação e aprenderem noções de programação. Há também cursos do LinkedIn, que 

têm como objetivo aprofundar temáticas como diversidade, inclusão, resiliência e 

inteligência emocional. 

II. Programa Juventude Ativa 

Trata-se de um programa municipal da Prefeitura de Quissamã, destinada a oportunizar 

aos jovens um emprego com carteira assinada. A iniciativa prevê o investimento inicial da 

Prefeitura no valor de R$ 2,4 milhões anuais.  

O Juventude Ativa é um programa de aprendizagem profissional, com Carteira de 

Trabalho assinada, desenvolvido em parceria com o CIEE – Centro de Integração 

Empresa-Escola, que vai remunerar com um salário-mínimo, jovens em situação de 

vulnerabilidade social, na obtenção do primeiro emprego.17 

III. Cursos Profissionalizantes ofertados pelo SENAC 

A lista completa de cursos profissionalizantes ofertados pelo SENAC Quissamã pode ser 

acessada no por meio do seu site oficial (https://www.rj.senac.br). A seguir, apresenta-se 

uma lista com a descrição de alguns cursos que são ofertados pela instituição: 

Os cursos Senac Quissamã estão expostos nas seguintes modalidades de ensino a seguir: 

• Livres;  

• Técnicos; 

• Idiomas; 

• Aprendizagem; 

• Graduação e Pós-graduação; 

• Extensão Universitária; 

• Educação a Distância; 

• Cursos in Company. 

Os cursos Senac Quissamã 2021 estão divididos ainda nas seguintes áreas de atuação: 

• Arquitetura e Urbanismo; 

• Beleza e Estética; 

• Certificações em Tecnologia; 

• Comunicação e Artes; 

• Desenvolvimento Social; 

• Design; 

•  Educação; 

• Eventos e Lazer; 

• Gastronomia; dentre outros 
 

17 https://quissama.rj.gov.br/site/noticia/juventude_ativa:_participantes_serao_recebidos_em_solenidade_de_boas-
vindas/405 
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As Figura 57 a Figura 64 a seguir são registros realizados durante o esforço de campo em 

outubro de 2021e apresentam as unidades de gestão e de educação no município de 

Campos dos Goytacazes e Quissamã. 
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Figura 57. Entrevista com a Sra. Mônica, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia, município Campos dos Goytacazes, RJ 
 

 

Figura 58.  Entrevista Secretária Municipal de Educação 
de Quissamã, RJ 

 

Figura 59. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, em Campos dos Goytacazes 

 

 

Figura 60. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, em Campos dos Goytacazes 

 

 

Figura 61. Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), 
Secretaria Municipal de Educação, sede de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 62. Colégio Estadual Visconde de Quissamã 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 63. Parque Aquático Municipal, Secretaria 
Municipal de Cultura e Lazer, sede municipal de Quissamã, 

RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 64. Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro 
Municipal de Cultura e Lazer, sede municipal de Quissamã 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.2.11  Transporte  

O Art. 30 da Constituição Federal de 1988, no inciso V, estabelece a competência dos 

municípios para execução da gestão dos serviços de interesse local, incluindo-se o 

transporte coletivo, que tem caráter essencial. A Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, 

também conhecida como Lei de Mobilidade Urbana, atribui também aos municípios a 

responsabilidade de executar a política de mobilidade urbana e a regulamentação dos 

serviços de transporte urbano. 

Na AER, as temáticas de transporte e mobilidade urbana integram seus respectivos 

planos diretores, como serviços essenciais na gestão do território e na execução de 

políticas públicas estruturados por meio de políticas públicas específicas à população. 

A apresentação da localização dos modais de transporte pode ser visto no Mapa 4 a 

seguir. 
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Mapa 4. Sistema Viário 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 

 

 



!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

p(

p(

p(

p(

p(

p(

p(

p(

p(

p(

Italva

São João
da Barra

Carapebus

Campos dos
Goytacazes

Cardoso
Moreira

Itaperuna

Cambuci

Conceição
de Macabu

Trajano
de Moraes

São José
de Ubá

Santa Maria
Madalena

Quissamã

São Francisco
de Itabapoana

São Fidélis

Apiacá

RJ-210

BR-356

BR-101

B
R

-3
5

6

BR-2
32

R
J

-2
2

2

RJ-234

RJ-202

R
J-1

7
8

RJ-
194

RJ-202

R
J-19

0
/R

J-1
80

RJ-180

R
J-

2
0

6

R
J

-1
9

0

RJ-1
94

RJ-2
06RJ-194

RJ-2
04/B

R-4
92

RJ-1
80

R
J-

1
9

8

R
J-1

9
0

R
J

-2
1

0

RJ-204/BR-492

ES-297

RJ-182

RJ-182

RJ-208

R
J-

21
0

RJ-228

RJ-210

R
J-

224

RJ-216

RJ-204

RJ-1
74

R
J-

204

RJ-158/BR-492

RJ-230

RJ-1
82

RJ-224

RJ-158

R
J-178

RJ-116

RJ-1
94

RJ-194

R
J

-1
6

2

RJ-216

R
J-1

0
6

RJ-202

R
J

-1
9

0

RJ-196

R
J

-1
9

8

RJ-208

RJ-2
20

R
J-

19
0

RJ-1
86/B

R-3
93

RJ-1
92/B

R-4
92

R
J-

2
3

6

RJ-1
80

ES-2
97

R
J

-1
9

6

ES-297

RJ-162

R
J-

2
0

2

RJ-178

RJ-198

RJ-1
16/ B

R-4
92

RJ-158

RJ-204/BR-492

RJ-1
96

R
J

-1
4

6

BR-4
92

190.000

190.000

205.000

205.000

220.000

220.000

235.000

235.000

250.000

250.000

265.000

265.000

280.000

280.000

295.000

295.000

310.000

310.000

7.5
40

.00
0

7.5
40

.00
0

7.5
55

.00
0

7.5
55

.00
0

7.5
70

.00
0

7.5
70

.00
0

7.5
85

.00
0

7.5
85

.00
0

7.6
00

.00
0

7.6
00

.00
0

7.6
15

.00
0

7.6
15

.00
0

7.6
30

.00
0

7.6
30

.00
0

7.6
45

.00
0

7.6
45

.00
0

Folha A2
Raiane Machado

Geóloga
CREA: 29.176/D-DF

Projeto

Tema

Escala

Data

Responsável Técnico Produto

1:325.000

Base Cartográfica Contínua do Brasil (1:250.000) IBGE Geociências, 2019; World Ocean
Base fornecida pela galeria Basemap do ArcGis 10 (ESRI).                                                                    

Fonte

!H Sedes Municipais

p( Aeródromos Públicos

p( Aeródromos Privados

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área de Estudo Regional

Municípios Transpostos pelo Empreendimento

Sistema Viário

Trecho Ferroviário

Trecho Rodoviário

Jurisdicao, Revestimento

Federal, Pavimentado

Estadual/Distrital, Pavimentado

Estadual/Distrital, Revestimento primário

Estadual/Distrital, Leito natural

Municipal, Revestimento primário 

Desconhecida, Pavimentado

Desconhecida, Revestimento primário

Desconhecida, Leito natural

Trecho Hidroviário

Navegação Interior

Legenda

Parâmetros Cartográficos

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: -39º
Fuso: 24 S

0 7 14 21
km

Empreendedor/Cliente Execução

Fevereiro/2022

Sistema Viário

Licenciamento Ambiental da Usina Termelétrica Barra do Furado

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

ES

RJ

MG

SP

Localização Estadual

Localização no Município

Oceano 
Atlântico

µ



 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 114 

 

6.5.2.11.1 Infraestrutura viária de acesso à área de estudo  

As informações quanto à infraestrutura viária dar-se-á a partir das informações contidas 

na Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC, que é um levantamento 

pormenorizado de registros administrativos sobre a estrutura, a dinâmica e o 

funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura, 

compreendendo, também, diferentes aspectos das políticas públicas setoriais. Os 

resultados da Munic18 2020, pesquisada pelo IBGE, mostram que Campos dos Goytacazes 

é gerido por órgão da administração indireta, possuindo Conselho Municipal de 

Transporte, responsável por gerenciar o Fundo Municipal de Transporte.  

O município de Campos tem os seguintes serviços regulares de transporte de 

passageiros: ônibus intramunicipal (parcialmente adaptado para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida), ônibus coletivo intermunicipal, van, aviação, táxi, moto táxi e 

serviço por aplicativo. A isenção formal da tarifa de ônibus atende as seguintes 

categorias: maiores de 60/65 anos, estudantes da rede pública, professores, pessoas 

com deficiência física e crianças menores de 5 anos. 

Em Quissamã, por outro lado, o setor de transporte possui secretaria exclusiva, 

subordinada diretamente à chefia do Poder Executivo. Não possui Fundo Municipal de 

Transporte, tampouco Conselho Municipal de Transporte, possuindo apenas Plano 

Municipal de Transporte. O município tem os seguintes serviços regulares de transporte 

de passageiros: ônibus intramunicipal, ônibus intermunicipal (que atende também ao 

deslocamento entre bairros e distritos), van e táxi. A isenção formal da tarifa de ônibus 

atende a pessoas maiores de 60/65 anos.  

6.5.2.11.2 Sistema de Transporte Coletivo 

As principais vias de acesso aos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã a 

partir da cidade do Rio de janeiro são a BR – 101 e a RJ – 196. A RJ – 208, perpassa a AER, 

em especial no contexto territorial circunvizinho à área destinada ao empreendimento e 

suas estruturas associadas, a qual denota necessidade de manutenção devido as 

péssimas condições em vários trechos. 

Segundo informações obtidas com moradores locais por meio de entrevista, o 

transporte coletivo Quissamã - Campos dos Goytacazes – Quissamã, passando pelos 

núcleos populacionais da AER não é regular e foi apontado como um dos principais 

problemas na região, o que adquire especial importância com o não funcionamento do 

posto de saúde, especialmente em São Martinho, em Campo dos Goytacazes. Em face da 

 

18 Dados extraídos do portal @cidades IBGE sobre o MUNIC 2020.
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irregularidade dos horários e a demora, a população recorre a transporte por meio de 

vans, sob concessão/permissão pública da prefeitura. 

Pode-se visualizar pela Figura 65 a Figura 72 apresentadas a seguir, os equipamentos e 

infraestruturas associadas do transporte coletivo nos municípios de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. 

 
Figura 65. Terminal Rodoviário na sede municipal de 

Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

 
Figura 66. Transporte coletivo na sede municipal de 

Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

 
Figura 67. Terminal Rodoviário Roberto Silveira, na 

sede municipal de Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 68. Terminal Rodoviário Roberto Silveira, na 

sede municipal de Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 
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Figura 69. Retiro, AER, município de Campos dos 

Goytacazes 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 70. Transporte Coletivo em Barra do Furado, 

AE, município de Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

 
Figura 71. Ponto de ônibus na AE, município de 

Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 72. Ponto de ônibus na AER, município de 

Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

6.5.2.12   Energia Elétrica 

O serviço de distribuição de energia elétrica realizado na AER possui natureza 

estratégica em face de sua importância crucial para a instalação de equipamentos de 

infraestrutura urbana em praticamente todos os setores inclusive econômica e rural, 

rebatendo diretamente sobre a noção de qualidade de vida da população. 

6.5.2.12.1 Infraestrutura e acesso à energia elétrica 

O serviço de distribuição de energia elétrica na Área de Estudo Regional é feito pela 

empresa concessionária ENEL, que possui subestações em Campos dos Goytacazes e 

Quissamã.  

O Censo Demográfico de 2010, do IBGE, investigou os domicílios particulares 

permanentes por existência de energia elétrica, cujos dados estão dispostos na Tabela 

64. De fato, os levantamentos de campo realizados na área de estudo certificam que o 
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serviço de fornecimento de energia elétrica estava praticamente universalizado já no 

ano de 2010. 

Ressalta-se, ainda, que há na região, iniciativas e projetos voltados para a geração de 

energia a partir de usinas termelétricas a gás e de placas fotovoltaicas. 

 
Tabela 64. Domicílios particulares permanentes por existência de energia elétrica 

Existência de 
Energia Elétrica 

Brasil Rio de Janeiro 
Campos de 

Goytacazes (RJ) 
Quissamã (RJ) 

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % 

Total de domicílios 57.324.167 100,0 5.243.011 100,0 142.416 100,0 6.228 100,0 

Tinham de 
companhia 

distribuidora 
56.044.571 97,8 5.171.396 98,6 140.823 98,9 6.212 99,7 

Tinham de outra 
fonte 

550.924 1,0 65.718 1,3 1.353 1,0 8 0,1 

Não tinham 728.672 1,3 5.897 0,1 240 0,2 8 0,1 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Abaixo apresenta-se registro fotográfico das infraestruturas de distribuição de energia 

presente nos municípios da AER. Reitera-se que o levantamento é parte integrante dos 

esforços de obtenção de dados primários na área do entorno direto do empreendimento 

e suas relações com as infraestruturas municipais. 
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Figura 73. Linha de Transmissão de energia elétrica 
na sede municipal de Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

Figura 74. Rede de Distribuição de energia elétrica 
na sede municipal de Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

Figura 75. Subestação de energia elétrica na sede 
municipal de Quissamã, RJ. 

 

Figura 76.Subestação de energia elétrica na sede 
municipal de Quissamã, RJ. 

 

Figura 77. Pasto e placas de geração de energia 
fotovoltaica, na AE, em Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

Figura 78. Pasto e placas de geração de energia 
fotovoltaica, na AE, em Campos dos Goytacazes, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

6.5.2.13 Comunicação e Informação 

O município de Campos dos Goytacazes possui a Subsecretaria de Comunicação Social, 

que está subordinada à Secretaria Municipal de Governo. Já em Quissamã, há a 
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Secretaria Municipal de Comunicação Social. Nestes dois municípios a comunicação 

social possui papel estratégico, com diretrizes e ações contempladas em seus 

respectivos Planos Diretores. 

6.5.2.13.1 Telefonia  

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, explicitados na 

Tabela 65 a seguir, o número de assinantes de telefonia fixa vem reduzindo-se 

drasticamente ao longo dos anos. Observa-se assim, que de 2019 a 2021 a redução de 

assinantes foi de 40,3% em Campos dos Goytacazes e 73,4% em Quissamã. 

Tabela 65. Número de assinantes dos serviços de telefonia fixa e móvel  
 Telefonia fixa Telefonia móvel 

Municípios 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Campos dos Goytacazes 102.640 85.081 61.265 692.674 720.647 536.778 

Quissamã 2.870 2.300 764 16.398 17.283 20.018 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (setembro-2021) 

 

Conforme pode ser visualizado na tabela acima, o número de assinantes de telefonia 

móvel em Campos dos Goytacazes alcançou o pico em 2020, com 720.647, reduzindo-se 

em 2021 para 536.778. Em Quissamã, o número de assinaturas saiu de 16.398, em 2019, 

para 20.018 em 2021, um crescimento de 22,7% 

6.5.2.13.2 Acesso à Internet 

O número de assinantes de serviços de banda larga fixa também apresentou um 

crescimento entre os anos de 2019 e 2020, segundo a Anatel. Nota-se pela Tabela 66 

que em Campos dos Goytacazes o crescimento foi de 18,2%. Em Quissamã, por outro 

lado, registrou-se uma queda no número de assinantes em 2020, mas com retorno do 

crescimento de 19% em 2021. 

Tabela 66. Número de assinantes dos serviços de banda larga fixa 

Municípios 2019 2020 2021 

Campos dos Goytacazes-RJ 67.591 86.695 79.927 

Quissamã-RJ 3.817 2.623 3.123 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 

Entre os anos de 2019 e 2021, o número de assinantes de serviços de TV por assinatura 

caiu (26,9%) em Campos dos Goytacazes, mas cresceu em Quissamã (47,0%), como pode-

se constatar pela Tabela 67. 

 

Tabela 67. Número de assinantes dos serviços de TV por assinatura 

Municípios 2019 2020 2021 

Campos dos Goytacazes-RJ 24.791 20.196 18.125 
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Quissamã-RJ 661 786 972 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 

6.5.2.13.3 Rádiodifusão 

Dados do Setor de Comunicação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

relativos a setembro de 2021 informam tanto sobre os indicadores de comunicação 

quanto os de radiodifusão. Observa-se assim, pela Tabela 68, que Campos dos 

Goytacazes possui: 10 Outorgas de Radiodifusão Sonora Comercial em Frequência 

Modulada (FM), 4 Emissoras de Radiodifusão Sonora Comercial em Frequência Modulada 

(FM), 21 Consignações de Canais de Retransmissão de Televisão Digital (TVD), 12 

Agências dos Correios, 14 Retransmissoras de Televisão em Codificação Digital (RTVD) 

com autorização provisória de funcionamento e 17 Emissoras e Retransmissoras de 

televisão em codificação digital (TVD).  

Já Quissamã possui: 1 Outorga de Radiodifusão Sonora Comercial em Frequência 

Modulada (FM), 1 Emissora de radiodifusão sonora comercial em frequência modulada 

(FM) licenciada, 1 Emissora de radiodifusão sonora comercial em frequência modulada 

(FM), 3 Autorizações de retransmissão de televisão em caráter secundário (RTV SEC), 1 

Autorização de radiodifusão comunitária (RADCOM), 4 agências ECT, 3 Emissoras de 

retransmissão de televisão em caráter secundário (RTV SEC) com autorização provisória 

de funcionamento. 

  



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 121 
 

Tabela 68. Dados do setor de comunicações (DSCOM) 

Indicadores 
Campos dos 

Goytacazes 
Quissamã 

Outorgas de radiodifusão sonora comercial em frequência modulada (FM) 10 1 

Emissoras de radiodifusão sonora comercial em frequência modulada (FM) 

licenciadas 
4 1 

Emissoras de radiodifusão sonora comercial em frequência modulada (FM) 4 1 

Outorgas de radiodifusão sonora com finalidade exclusivamente educativa em 

frequência modulada (FME) 
2 0 

Emissoras de radiodifusão sonora com finalidade exclusivamente educativa em 

frequência modulada (FME) com autorização provisória de funcionamento 
1 0 

Emissoras de radiodifusão sonora com finalidade exclusivamente educativa em 

frequência modulada (FME) 
1 0 

Consignações de canais de retransmissão de televisão digital (TVD). 21 0 

Canais de geração de televisão digital consignados (TVD). 3 0 

Autorizações de radiodifusão comunitária (RADCOM) 5 1 

Autorizações de retransmissão de televisão em caráter secundário (RTV SEC) 0 3 

Outorgas de radiodifusão sonora comercial em ondas médias (OM) 5 0 

Emissoras de radiodifusão sonora comercial em ondas médias (OM) licenciadas 5 0 

Rádio AM 5 0 

Total de distritos com entrega postal externa 1 1 

Total de agências ECT 12 4 

Emissoras de retransmissão de televisão em caráter secundário (RTV SEC) com 

autorização provisória de funcionamento 
0 3 

Emissoras de televisão em codificação digital (TVD) com autorização provisória 

de funcionamento 
3 0 

Retransmissoras de televisão em codificação digital (RTVD) com autorização 

provisória de funcionamento 
14 0 

Emissoras e retransmissoras de televisão em codificação digital (TVD) 17 0 

Agências próprias existentes no município 1 1 

Agências franqueadas existentes no município 3 0 

Agências comunitárias existentes no município 8 3 

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 

Observa-se pela Figura 79 e Figura 80 a seguir, as unidades dos Correios em Campos dos 

Goytacazes. 
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Figura 79. Unidade dos Correios na sede municipal de 
Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

Figura 80. Unidade dos Correios na sede municipal de 
Campos dos Goytacazes, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

6.5.2.13.4 Mídia Digital e Impressa 

Os planos diretores dos municípios da AER dedicam especial atenção à comunicação 

social, como em Campos dos Goytacazes que em seu Art. 29, afirma que: 

“Art. 29 A estratégia da dimensão das tecnologias da informação e comunicação 

será implementada a partir da identificação de sua transversalidade e capacidade 

de integração entre as políticas tanto do município como das outras instâncias de 

governo, adotando-se as seguintes diretrizes:  

I. Criação de infraestrutura de telecomunicações como bem comum, ordenada e 

sustentável, constituindo fundo público específico;  

II. Ordenamento das políticas de tecnologias da informação e comunicação de 

acordo com as diretrizes do comitê municipal de Tecnologia da Informação;  

III. Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação no município;  

IV. Desenvolvimento e integração de plataformas e serviços eletrônicos de 

governo para melhor eficiência, controle e organização das políticas públicas do 

município;  

V. Modernização e expansão da infraestrutura de tecnologia da Informação do 

município;  

VI. Política de formação contínua de letramento digital e capacitação no uso das 

tecnologias da informação e comunicação para os funcionários e cargos públicos 

municipais;  

VII. Universalização do acesso à internet através de políticas públicas de inclusão 

digital integradas;”  

 

Em Quissamã, no Art. 20 do seu Plano Diretor, em que trata das diretrizes de cultura e 

lazer, o inciso de número IX estabelece que deve ser garantido “aos cidadãos meios de 

acesso democrático à informação, à comunicação e ao entretenimento, com ênfase 

àqueles destinados aos mais carentes e aos idosos”.  
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Ambos os municípios da AER possuem uma diversidade de mídias digitais e impressas., 

sendo numericamente mais expressivo em Campos dos Goytacazes, como pode-se 

constatar pela listagem a seguir: 

• Campos dos Goytacazes 

Quadro 3. Mídia digital e impressa nos municípios da AE 

Campos dos Goytacazes 

Folha da Manhã Notícias de Campos | G1 

Folha 1 Portal Farol 

Jornal O Campista Blog Bairro Alphaville 

Jornal O Diário RJ (Diário de Campos) Encontra Campos 

Jornal SAGS Blog Farol Barra do Futuro 

Jornal Mania de Saúde Blog Farol de São Tomé 

Jornal Multimídia Rádio Continental AM 1270 

Atenção Campos Rádio Absoluta AM 1470 

Campos 24 Horas Rádio Campos Difusora AM 850  

Expresso Campista Rádio Mix FM Campos 100,7 

Guia Campos Rádio Folha FM 98,3 

NF Notícias Rádio 97 FM 97,1 

Portal Guarus Rádio Band FM Campos 96,1 

Portal Mistura Fina Rádio Capital Hits FM 87,9 

Portal Terceira Via Rádio Transa Norte FM 87,9 

Portal Ururau Rádio Educativa FM Campos 107,5 

Tribuna NF Web Rádio Jovem Capital 

Fonte: Site Guia de mídia 

 

• Quissamã 

Quadro 4. Mídia digital e impressa nos municípios da AE 

Quissamã 

Portal Quissamã Quissamã | Cidade | G1 

Quissamã News Blog Quinó - Quissamã/RJ – Viewnet 

Quissamã - Blog do João Direnna Rádio Ultra FM 91,5  

Blog do Daniel Galvão Rádio Quissamã FM 87,9  

Portal Quissamã Quissamã | Cidade | G1 

Quissamã News Blog Quinó - Quissamã/RJ – Viewnet 

Fonte: Site Guia de Mídia 
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Observa-se pelas Figuras a seguir os equipamentos de infraestrutura de comunicação 

presentes nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã. 

 

Figura 81. Equipamentos de infraestrutura de 
comunicação na sede municipal de em Campos dos 

Goytacazes, RJ. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

 

Figura 82. Equipamentos de infraestrutura de 
comunicação na sede municipal de em Campos dos 

Goytacazes, RJ. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

 

Figura 83. Equipamento de Comunicação na sede 
municipal de Quissamã, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

 Figura 84. Equipamento de Comunicação na sede 
municipal de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

6.5.2.14 Lazer e Turismo 

O estado do Rio de Janeiro dispõe de Plano Diretor de Turismo, instrumento básico para 

a concepção e execução de políticas para este importante setor que requer 

planejamento, inventário do potencial turístico, estudos de oferta e demanda, trade 

organizado e cadeia articulada de transporte, alimentos e bebidas e hospedagem.  

Na AER, os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã possuem uma pasta de 

Turismo, sendo uma Subsecretaria e uma Secretaria, respectivamente, assim como 

Planos Diretores Municipais com diretrizes de uma política de lazer e turismo voltada ao 

planejamento ambiental e urbano e à qualidade de vida da população.  



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 125 
 

6.5.2.14.1 Infraestrutura de Turismo 

Segundo o Ministério do Turismo, a infraestrutura turística “É o conjunto de obras e de 

instalações de estrutura física e de serviços urbanos básicos que dão suporte ao 

desenvolvimento da atividade turística em determinada área. São exemplos de 

Infraestrutura Turística: sistema de transportes e de comunicações, hotéis, locadoras, 

posto de informações, bares e restaurantes, entretenimento, etc.”19. Acrescente-se 

ainda: sinalização turística, guia turístico, pontos ou centros de informações turísticas, 

formação profissional, dentre outros. 

Um dos instrumentos fundamentais de mobilização e conhecimento é o Inventário da 

Oferta Turística, que é “o levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, 

dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como 

instrumento base para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, 

possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao 

turismo sustentável.”20  

Nos municípios da AER não se identificou arranjos institucionais importantes para o 

desenvolvimento da atividade turística, tais como: Plano Municipal de Turismo, Conselho 

Municipal de Turismo, Fundo Municipal de Turismo, além de associações articuladoras do 

trade turístico. 

Também não foi constatada nos municípios da AER a existência de Inventário de Oferta 

Turística, instrumento imprescindível para o desenvolvimento da cadeia, sem o qual, 

juntamente com os arranjos institucionais adequados, não se realiza de modo efetivo o 

Planejamento Turístico do município, deixando-se assim de aproveitar o potencial 

econômico de sua riqueza cultural, material e imaterial para a geração de empregos, 

renda e qualidade de vida para os munícipes. Esses itens que apontam deficiência e 

oportunidade de crescimento do setor nos municípios, não foram citados ou 

mencionados pelos entrevistados como relevantes.   

6.5.2.14.2 Pontos Turísticos e de Lazer 

6.5.2.14.2.1 Município de Campos dos Goytacazes 

Em Campos dos Goytacazes há uma diversidade de atrativos e potencialidades, relativas 

ao turismo cultural, com festas religiosas e prédios históricos que remontam ao período 

colonial, turismo rural, atividades de lazer em balneários, esportes aquáticos e a pesca 

principalmente. 

 

19 Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-turismo/890-i.html 

20 Diagnóstico do Turismo Fluminense – 2018. Disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/publicadordearquivo/estudos_socioeconomicos 
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Campos dos Goytacazes faz parte da região turística Costa Doce, juntamente com 

Cardoso Moreira, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. No Mapa 

do Turismo, ele pertence à categoria B, que indica o segundo grau mais alto de 

desempenho econômico do setor turístico. A riqueza da diversidade e potencialidades 

turísticas culturais do município constam do Mapa da Cultura do estado do Rio de 

Janeiro, como descrito a seguir: 

I. Patrimônio material: 

• Liceu de Humanidades – Inaugurado em 1880, ocupa o prédio considerado o mais 

luxuoso de Campos dos Goytacazes. Em estilo neoclássico, a construção 

atualmente necessita de obras de manutenção.  

• Igrejas – A principal delas, a Basílica do Santíssimo Salvador, é um prédio de 

arquitetura neoclássica. Também se destacam o Mosteiro de São Bento, além das 

igrejas de São Sebastião, São Francisco, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa 

Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Terço e Santo Amaro e a Paróquia de São 

Benedito.  

• Solar dos Airizes – O casarão construído no século XIX está fechado. Fica na BR-

356, estrada Campos-São João da Barra, às margens do rio Paraíba do Sul.  

• Solar do Visconde de Araruama – Datado do fim do século XVIII, o prédio já sediou 

a Câmara Municipal e a prefeitura. Abriga atualmente o Museu Histórico de 

Campos. Praça São Salvador. 

• Solar da Baronesa – Às margens do rio Muriaé, o solar de arquitetura barroca tem 

24 cômodos. O prédio permanece de portas fechadas e necessita de restauração. 

Na BR-356, estrada Campos-Itaperuna.  

• Solar do Colégio – Foi erguido entre as décadas de 1650 e 1690. Desde 2001, 

abriga o Arquivo Público, que reúne e preserva documentos oficiais e registros 

históricos. Na rodovia Sérgio Viana Barroso.  

• Igreja Nossa Senhora da Lapa – Foi erguida em 1748, na curva da Lapa, às margens 

do rio Paraíba do Sul. Em 1861, o conjunto foi entregue à Santa Casa de 

Misericórdia de Campos, e permanece sob sua administração até os dias atuais. 

Em 1864, funcionava como asilo para meninas abandonadas na Roda dos Expostos 

da Santa Casa. A construção original contava com duas torres, sendo que apenas 

uma foi mantida.  

 

I. Patrimônio imaterial  

• Núcleo de Arte e Cultura de Campos – Cia Gente de Teatro – Criado em 1999, reúne 

50 integrantes e se dedica a espetáculos folclóricos que celebram as tradições 

afro-brasileiras. A companhia também trabalha com o jongo e a mana-chica, fortes 

heranças escravas na cidade. Na Rua Teixeira Melo, Parque Alberto Torres.  

• Bois Pintadinhos – Os bois que animam o carnaval campista apresentam nomes 

exóticos, do pitoresco Boi Sacudo ao singelo Boi Esperança, passando por K-
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Brunco, Trovão, Marajá, Zangado, Beira Rio, Brasil, Picada, Deita e Rola, da Ilha, 

Chamego, Pirraça, Dourado, Chicão, Travolta e Pimenta.  

• Chuvisco – Diz-se que os portugueses utilizavam claras de ovos para engomar as 

roupas e, para aproveitar as gemas, faziam o chuvisco. O doce já foi tema de teses 

e pesquisas em universidades campistas e, em 2011, foi tombado como 

patrimônio imaterial da cidade pelo Conselho de Preservação do Patrimônio 

Municipal – Coppam.  

• Quilombos – Os quilombos abrigam mais de quatro mil afrodescendentes nas 

regiões rurais de Conceição do Imbé, Aleluia, Batatau, Cambucá e Carunkango, 

alguns deles ainda em processo de reconhecimento. Poucos preservam as 

tradições e cultura de seu país de origem e não estão abertos à visitação.  

 

II. Agenda  

• Cavalhada – É uma tradição de mais de 270 anos, celebrada na Festa de Santo 

Amaro (15 de janeiro). Trata-se da representação da luta entre mouros (vestidos 

de vermelho) e cristãos (vestidos de azul), que se enfrentam numa encenação que 

dura cerca de três horas. No campo de futebol próximo à igreja de Santo Amaro.  

• Bienal do Livro – Com estandes de algumas das maiores editoras do país, é 

realizado em novembro, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto. 

• Festa do Santíssimo Salvador – É uma tradição de 359 anos. Além da programação 

religiosa, há shows musicais e provas esportivas. Começa em 28 de julho e vai até 

6 de agosto, na Praça São Salvador.  

• Festa de Nossa Senhora da Conceição – Começou em 1857 e movimenta os fiéis do 

distrito de Travessão. Em 8 de dezembro, na Praça do Santuário.  

• Festival de Bandas de Garagem – Recebe cerca de 70 bandas. As oito melhores se 

classificam para a final, em maio, no Palácio da Cultura.  

• Campos Folia – O carnaval fora de época é comemorado no fim de abril.  

• Festival de Teatro Infantil – Realizado pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 

Lima. As apresentações acontecem nos teatros Procópio Ferreira e Trianon. Em 

novembro.  

• Café Literário Antônio Roberto Fernandes – Acontece semanalmente em diferentes 

espaços da cidade, com shows musicais e declamação de poesias.  

• Festival de Samba Wilson Batista – Reúne compositores e intérpretes. De 

novembro a janeiro, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto.  

• Festival de Petiscos – Uma enorme tenda, com praça de alimentação e palco, é 

montada na praia do Farol.  

• Feira Mãos de Campo – Peças em crochê, patchwork, pintura, madeira, fuxico, 

bordados e bijuterias. Praça São Salvador. 

• Feira de São Sebastião – Conta com barracas de comidas típicas, shows católicos, 

procissão e missa solene. A festa é organizada pela Igreja Matriz de São Sebastião, 

em 20 de janeiro.  
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III. Espaços culturais  

• Teatro Municipal Trianon – O atual Trianon abriu as portas em 31 de julho de 1998, 

com uma programação que abrange teatro, música e dança. Rua Marechal 

Floriano.  

• Palácio da Cultura – É sede da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e das 

bibliotecas Nilo Peçanha e Lúcia Miners. O espaço guarda os restos mortais de 

figuras como José do Patrocínio, Saldanha da Gama e Nilo Peçanha. Construído 

em 1973, está aberto à visitação. Na Praça da Bandeira, Parque Avenida Pelinca.  

• Museu Olavo Cardoso – O acervo inclui maquetes de bondes, telefones antigos, 

artefatos usados durante a escravidão e fotos e quadros que pertenceram aos 

barões da região. Na Avenida Sete de Setembro.  

• Centro de Eventos Populares Osório Peixoto – Inaugurado em 2012, é o 

sambódromo de Campos. No espaço também acontecem shows musicais e 

eventos culturais ao longo do ano. Avenida Alberto Lamego, Parque Vila Rainha.  

• Teatro de Bolso Procópio Ferreira – A pequena plateia, com capacidade para 162 

pessoas, fica próxima ao palco Avenida Quinze de novembro.  

• Museu Histórico – Instalado no Solar do Visconde de Araruama. O térreo abriga 

exposições temporárias (duas salas), e nos andares superiores está a exposição 

permanente, que ocupa oito salas. Praça Santíssimo Salvador.  

• Teatro Mucio da Paixão – Inaugurado em 1972, abriga shows musicais e 

apresentações teatrais e de dança. Ligado ao Sesc de Campos, o espaço tem 

capacidade para 120 espectadores. Na Avenida Doutor Alberto Torres.  

• Teatro Sesi Campos – O projeto mensal Sesi Cultural leva números de dança, shows 

e espetáculos variados. Rua Bruno Azevedo, Jardim Maria Queiroz.  

• Museu de Comunicação e Imprensa – Idealizado pelo médico e jornalista Manuel 

Alberto Barbosa Guerra, conta com uma coleção de jornais e revistas editadas em 

Campos e na região desde 1830, além de prensas, máquinas de escrever, 

máquinas fotográficas, artefatos usados durante a escravidão, cartas de alforria, 

documentos históricos e móveis que pertenceram à nobreza.  

• Casa de Cultura José Cândido de Carvalho – Ocupa uma antiga estação de trens. 

Abriga cursos de pátina, embalagem, doces, pintura em tecido, macramê, 

bijuteria, ponto fita e corte costura, oferecidos pela Fundação Jornalista Oswaldo 

Lima, além dos cursos de balé, capoeira, dança de salão e axé. Também funciona 

uma biblioteca, com acervo de 1.500 livros. Rodovia Raul Souto Maior.  

• Casa de Cultura Villa Maria – O palacete possuiu um auditório, oferece cursos, 

exposições, conferências e shows à comunidade. Rua Barão Lagoa Dourada.  

• Biblioteca Nilo Peçanha – Localizada na praia do Farol de São Tomé, a biblioteca foi 

fundada em 2004. Hoje possui 3.400 livros em seu acervo. 

• Centro Cultural Anthony Garotinho – O espaço conta com biblioteca, galeria para 

exposições, laboratório de informática, salas de leitura e de eventos. Rua Gil de 

Gois.  
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IV. Destaques  

• Academia Campista de Letras – Instituição de grande tradição, fundada em 1939 

por um grupo de 39 intelectuais. Na Praça Nilo Peçanha, Jardim São Benedito.  

• Centro Cultural Musical de Campos e ONG Orquestrando a Vida – Atende a 1.180 

crianças e adolescentes, com uma estrutura que envolve 30 corais, cinco 

orquestras sinfônicas e duas bandas sinfônicas. Na Avenida Doutor Alberto 

Torres, Parque Conselheiro Tomaz Coelho.  

• Companhia de Arte Persona – Fundada em 1997, é um núcleo de pesquisa e de 

produção de espetáculos, incluindo cenários e figurinos.  

• Bandas Centenárias – Tradição representada pelas Sociedades Musicais Lira de 

Apolo (de 1870), Euterpe Sebastianense (de 1903), Lira Conspiradora Campista 

(de 1882), Operários Campistas (1892) e Lira Guarani (1893).  

• Bandas de Garagem – Pelo menos 50 bandas tocam rock em todas as vertentes.  

• Ao Livro Verde – Fundada em 1844, consta no Guinness Book como a mais antiga 

livraria do país. Em grande parte preservada, mantém peças originais do 

mobiliário antigo, como balcões e estantes. Na Rua Governador Teotônio Ferreira 

Araújo.  

• Academia Pedralva de Letras e Artes – Fundada em 1947, possui 40 cadeiras e tem 

sede no Palácio da Cultura. Entre as ações da academia, estão a edição de livros e 

boletins, a realização de palestras e conferências e a promoção do intercâmbio 

literário. 

• Bateria Mirim da Ururau da Lapa – Tem 15 dos pequenos ritmistas ao lado dos 70 

da bateria principal no desfile oficial do carnaval campista.  

• O Pessoal do Oráculo – O grupo teatral trabalha majoritariamente com peças 

próprias, mas aposta também em textos clássicos.  

• Grupo Boa Noite Amor – Formado por amantes de serenatas e serestas, apresenta-

se ininterruptamente, desde 1999, no foyer do Teatro Municipal Trianon.  

• Grupo Gotta – O Grupo Oficina de Textos Terra da Alegria nasceu em 2009, a partir 

de um projeto escolar de contação de histórias em sala de aula. Os pequenos 

atores também contam histórias autorais e recitam poesias. 

6.5.2.14.2.2 Município de Quissamã 

Quissamã, por sua vez, faz parte da região turística Costa do Sol, juntamente com 

Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba 

Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. No mapa do 

Turismo, o município foi classificado na categoria D. Na categoria A, estão incluídos os 

municípios com maior desempenho da economia do turismo; em E, os municípios com 

menor desempenho.  

Observa-se com as Figura 85 e Figura 86 o registro das entrevistas com gestores das 

áreas de Turismo, Cultura e Lazer do município de Quissamã. 
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Figura 85.Entrevista com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Sr. 

Arnaldo Mattoso, município de Quissamã, RJ. 

 

Figura 86. Entrevista com a Secretária de Cultura e 
Lazer Sra. Kitiely Freitas - Quissamã, RJ. 

 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

Segundo informações da prefeitura de Quissamã, o município apresenta atrativos 

culturais e naturais que estão relacionados à sua história e a sua cultura, notadamente: 

Praia do Visgueiro, Praia de Barra do Furado, Parque Nacional de Jurubatiba, Lagoa Feia, 

Fazenda Trindade, Fazenda São Miguel, Fazenda São Manoel, Fazenda Santa Francisca, 

Fazenda Mandiquera, Fazenda Machadinha e Casa Mato de Pipa.  

A riqueza da diversidade e potencialidades turísticas culturais constam do Mapa da 

Cultura do estado do Rio de Janeiro, como descrito a seguir. 

I. Patrimônio material  

• Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro – Em estilo eclético europeu, com 

elementos dos templos religiosos alemães do início do século XX, foi inaugurada 

em 1924. É caracterizada pela planta de nave única e a torre do sino, que se ergue 

ao centro da fachada. No interior, há altares e imagens sacras da antiga matriz. A 

igreja integra um conjunto arquitetônico do qual fazem parte o convento dos 

padres redentoristas e a gruta artificial dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. 

Praça Brigadeiro José Caetano.  

• Chácara São João – Erguida em 1882, a casa foi construída em forma de chalé e 

possui telhados arranjados em dois frontões triangulares. No local, também é 

possível encontrar móveis e documentos de época. Rua Visconde de Ururay.  

• Coreto da Praça Brigadeiro José Caetano – Em formato de cruz, que não é comum 

em construções do tipo, tem dois pequenos telhados de duas águas em placas de 

ardósia. Seus pilares e guarda-corpo, assim como os lambrequins dos beirais, 

foram totalmente construídos em peças de madeira. 

• Centro Administrativo Municipal de Quissamã – Construído para abrigar uma 

escola, o prédio foi inaugurado em 1870. Em 1903, passou a sediar o convento 

Nossa Senhora dos Anjos. Quando passou a funcionar como centro administrativo 

municipal, em 1991, as características da antiga habitação das freiras foram 
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preservadas, como a torre sineira e um afresco na entrada. Rua Conde de 

Araruama.  

• Fazenda Machadinha – A casa grande foi erguida entre 1853 e 1867. Senzalas, 

armazéns e a capela em homenagem a Nossa Senhora do Patrocínio foram 

construídas em 1833. Desapropriado pelo poder público municipal, o conjunto foi 

parcialmente reformado. A casa grande, impossível de ser conservada, teve seu 

processo de degradação paralisado através de medidas de conservação das 

ruínas. As senzalas foram restauradas. No local funciona o Complexo Cultural 

Fazenda Machadinha.  

• Baobá do Museu Casa Quissamã – A “árvore da palavra e da sabedoria” é nativa da 

ilha de Madagascar, mas está presente no estado do Rio de Janeiro. Há três delas 

em território fluminense: no Jardim Botânico da capital, na Ilha de Paquetá e em 

Quissamã. Imponente, a árvore adorna a frente do museu Casa Quissamã e, 

apesar de não haver registro da data de seu plantio, estima-se que ela está ali 

desde 1863. Rodovia RJ-106, sentido Campos dos Goytacazes.  

• Fazenda Mato de Pipa – Mais antiga casa de senhor de engenho ainda de pé na 

Região Norte Fluminense, a sede da fazenda, erguida entre 1777 e 1782, foi o 

centro ao redor do qual cresceu o povoamento que se tornaria o município de 

Quissamã. Outro destaque do lugar é a Vila Evelina: inaugurado em 1916, o chalé 

tem varandas justapostas, com arremates de lambrequins de madeira ornados 

com belos desenhos e guarda-corpo trabalhado. Rua Gilberto de Queirós Matoso.  

• Fazenda Mandiquera – Com projeto original do arquiteto e empreiteiro alemão 

Antônio Becker, a sede da fazenda Mandiquera é um imponente solar em estilo 

neoclássico. Inaugurada em 1875, a edificação é considerada uma obra 

monumental para os padrões da oligarquia canavieira da época. Rodovia QSM 006, 

km 1.  

• Engenho Central de Quissamã – Primeiro empreendimento do tipo na América do 

Sul, foi inaugurado em 1877 para acolher grande parte da produção canavieira da 

região. Apesar de estar atualmente abandonado, o engenho está em bom estado 

de conservação, com as locomotivas seculares, usadas para transportar 

trabalhadores e cana-de-açúcar, paradas no pátio principal. Na RJ 196.  

• Canal Campos-Macaé – Com 109 km de extensão, é o segundo canal artificial mais 

longo do mundo, perdendo apenas para o canal de Suez. Considerado uma das 

maiores obras de engenharia do século XIX, conecta os rios Paraíba do Sul e 

Macaé. Com o objetivo de facilitar o escoamento da produção açucareira, o canal 

começou a operar em 1872 e entrou em desuso depois da construção da estrada 

de ferro Campos-Macaé. Atravessa as cidades de Campos dos Goytacazes, 

Quissamã, Carapebus e Macaé, além do parque nacional da Restinga de 

Jurubatiba.  

• Casa da Família Silva – Construído em 1920, o solar detém registros que ajudam a 

recontar a trajetória da cidade, além de guardar objetos pessoais de seus antigos 
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moradores, como a toalha usada em todos os batizados dos netos e bisnetos dos 

proprietários. Praça Brigadeiro José Caetano.  

• Fazenda São Manoel – Erguida em uma elevação com visão para os vales dos rios 

Macabu e do Meio, a sede da fazenda data de 1886. Encontra-se em ótimo estado 

de conservação. Entre as atrações que oferece aos visitantes, estão os móveis e 

objetos de época, além das diversas construções igualmente antigas que existem 

em seu entorno. Na RJ-196. 

• Fazenda Trindade – Concluída em 1909, a sede da fazenda tem o estilo dos chalés 

românticos do fim do século XIX. Além da sede, encontram-se preservadas 

algumas moradias de colonos e uma antiga casa de farinha. Trabalhado em pedra 

mármore colorida, com um desenho que forma um relógio de sol, o terraço 

fronteiro foi trazido da Casa de Capivari. Na RJ 196, km 13.  

• Fazenda São Miguel – Datada de 1858, a fazenda foi a primeira residência do barão 

e visconde de Quissamã. Em 1908, o engenheiro francês M. Bodaine construiu o 

solar que hoje pode ser visitado. A casa, uma típica representante da arquitetura 

do fim do ciclo da cana-de-açúcar, é rodeada de palmeiras e eucaliptos e abriga 

móveis e objetos do início do século. Na rodovia QSM 007, km 1,7.  

• Fazenda Santa Francisca – Construída em 1852, está em excelente estado de 

conservação. A casa e seu jardim mantêm as características originais do século XIX 

e o terreno abriga árvores centenárias. Uma tradição da fazenda Santa Francisca é 

a festa em homenagem a Santo Antônio, quando os fiéis deixam a capela da Casa 

Grande com o andor, em procissão, e passam pelas antigas senzalas. Na RJ-196. 

• Estação Ferroviária de Conde de Araruama – Inaugurada em 1875, teve grande 

importância para o município por ter sido o centro comercial da cidade entre os 

séculos XIX e XX. Foi o primeiro local a ter telefone. Desde 2010, está sendo 

realizada uma restauração do local e seu entorno. 

 

6.5.2.15 Comunidades Tradicionais 

A diversidade cultural é uma das grandes características da sociedade brasileira, em 

especial nos estados que formam a região norte do país. Tal diversidade está presente 

na carta magna brasileira nos artigos 215 e 216, quando ela reza sobre o 

desenvolvimento e proteção de comunidades étnicas tradicionais. 

A diversidade sociocultural é uma das grandes marcas das sociedades atuais, 

especialmente no mundo ocidental, onde questões relativas ao reconhecimento dos 

diferentes grupos sociais, através da garantia de direitos específicos, mobiliza a ação de 

organizações que compõem os movimentos sociais. A resposta governamental, 

notadamente nas sociedades democráticas, tem consistido em desenvolver políticas 

públicas específicas, buscando atender as demandas sociais presentes, como é o caso 

das comunidades étnicas. 
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Ainda sobre as comunidades tradicionais, Diegues (1998), avaliando a importância dessas 

populações na conservação da natureza, levanta duas questões que necessariamente se 

apresentam: a da cultura e a das relações homem/natureza, como apresentado na 

caracterização que se segue: 

“Comunidades tradicionais estão relacionadas com um tipo de organização 

econômica e social com reduzida acumulação de capital, não usando força 

de trabalho assalariada. Nela produtores independentes estão envolvidos 

em atividades econômicas de pequena escala, como agricultura, pesca, 

coleta e artesanato. Economicamente, portanto, essas comunidades se 

baseiam no uso de recursos naturais renováveis. Uma característica 

importante desse modo de produção mercantil (petty mode of production) 

é o conhecimento que os produtores têm dos recursos naturais, seus ciclos 

biológicos, hábitos alimentares, etc. Esse Know-how tradicional, passado de 

geração em geração, é um instrumento importante para a conservação. 

Como essas populações em geral não têm outra fonte de renda, o uso 

sustentado de recursos naturais é de fundamental importância. Seus 

padrões de consumo, baixa densidade populacional e limitado 

desenvolvimento tecnológico fazem com que sua interferência no meio 

ambiente seja pequena. Outras características importantes de muitas 

sociedades tradicionais são: a combinação de várias atividades econômicas 

(dentro de um complexo calendário), a reutilização dos dejetos e o 

relativamente baixo nível de poluição. A conservação dos recursos naturais é 

parte integrante de sua cultura, uma ideia expressa no Brasil pela palavra 

“respeito”, que se aplica não somente à natureza como também a outros 

membros da comunidade” (Diegues, 1992, p. 142, APUD Diegues 1998, pg. 

87). 

 

As características das culturas e sociedades tradicionais são, portanto: 

• Dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos 

naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de vida; 

• Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na 

elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 

conhecimento é transferido de geração em geração por linguagem oral; 

• Noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 

socialmente; 

• Moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns 

membros individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e voltado 

para a terra de seus antepassados; 
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• Importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias 

possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação com o 

mercado; 

• Reduzida acumulação de capital; 

• Importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais; 

• Importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e 

atividades extrativistas; 

• Fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros 

urbanos; 

• A tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 

ambiente. Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o 

artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o final; 

• Autoidentificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura 

distinta das outras. 

Nesse sentido, a caracterização das populações tradicionais torna-se bastante complexa, 

face ao intenso processo de mudança sociocultural e espacial a que estão submetidas. 

Além disso, como fonte de referência, também foram observados os aspectos legais 

vigentes com o devido destaque para a Portaria Interministerial 60/2015 a qual 

determina o raio de influência a ser considerado dos territórios devidamente 

reconhecidos e, portanto, do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID. 

Entende-se que a avaliação quanto à existência de comunidades étnicas remanescentes 

e tradicionais nos territórios municipais dar-se-ão a partir da presença territorial das 

comunidades e a distância direta com o empreendimento. Assim, a identificação da 

presença de comunidades tradicionais próximas ao empreendimento deu-se a partir de 

levantamentos feitos em sites oficiais da Fundação Cultural Palmares e Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), sendo confirmado ainda com pesquisas in loco.  

De acordo com as distâncias definidas no Anexo I da Portaria Interministerial 60/2015 

para empreendimentos pontuais como a planta da UTE Barra do Furado não foi 

identificada terra indígena no raio de 8 km de distância do empreendimento, assim como 

a 5 km da Linha de Transmissão, e considerando a distância de 3 km do gasoduto e dutos 

de captação de água do mar e lançamento de efluentes. Da mesma forma, considerando 

essas distâncias não foram identificadas localidades que se autodeclaram como 
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tradicionais ou que possuem características que se enquadrem no contexto destas 

populações. 

Informa-se ainda, que as comunidades tradicionais, legalmente estabelecidas, são 

apresentadas no Erro! Fonte de referência não encontrada. e no Mapa 6 e suas 

distâncias da ADA no Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5. Comunidades tradicionais mais próximas da área destinada ao empreendimento 

Tipo Nome Distância ADA (km) 

CRQ São Benedito 37,00 

TI 
Tupiniquim 221,4925 

Caieiras Velha II 221,6602 

Fonte: Funai, FCP, INCRA, 2021.
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Mapa 5. Localização das terras indígenas identificadas 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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Mapa 6. Localização das comunidades quilombolas identificados 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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6.5.2.15.1 Outras comunidades Tradicionais 

Além das comunidades tradicionais, já elencadas anteriormente, faz-se necessário a 

previsão de caracterização e análise de outras possíveis comunidades que possam, 

porventura, estar localizadas dentro ou extremamente perto da área de estudo do 

empreendimento. 

Dentre as comunidades que possuem viés de tradicionalidade, mas que, porém, não há 

previsão de proteção legal destacam-se as comunidades ribeirinhas ou aquelas que 

possuem caráter extrativista (vegetal e mineral), que se encontram apresentadas a 

seguir: 

6.5.2.15.1.1 Ribeirinhas 

De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007), são considerados povos e comunidades 

tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição. No entanto, é importante ressaltar que só podemos afirmar 

categoricamente a tradicionalidade de determinadas populações após a realização de 

estudos etno-históricos ou antropológicos. 

Para Silva e Souza Filho (2002), a cultura ribeirinha pode ser caracterizada pelas 

representações míticas do grupo, nas festas de santos, nas formas de produzir o 

sustento, na influência que o calendário agrícola recebe do rio. Em suma, de acordo com 

os autores os caboclos ribeirinhos organizam seu modo de vida, segundo os movimentos 

das cheias e vazantes dos rios.  

No Rio de Janeiro, em especial no Norte Fluminense, são comuns as comunidades que 

denotam dependência dos recursos hídricos, seja a região costeira ou a malha hídrica 

(grandes rios e seus afluentes). São pequenas comunidades, constituídas de famílias de 

baixa renda, que migraram dos centros urbanos ou de cidades vizinhas em busca de 

melhores condições socioeconômicas. São normalmente mestiços e, por terem alguma 

descendência indígena, ou quilombola, apresentam traços culturais próprios. 

Na área de estudo do empreendimento, não foram identificadas localidades que se 

autodeclaram como tradicionais, ou que possuem características que se enquadrem no 

contexto destas populações, ou seja, que combinam, quando possível, duas atividades 

econômicas: produção de meios de vida e produção de mercadorias, em que uma 

“economia natural” (GONÇALVES, 2005), no primeiro caso, e uma “economia do 
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excedente” (FRAXE, 2004) “ditam” o cotidiano de seus moradores, os “caboclos-

ribeirinhos”. 

6.5.2.15.1.2 Extrativista Vegetal 

Para SILVA e SOUZA FILHO (2002), os extrativistas são “coletores de açaí, bacaba, patoá, 

castanha-do-brasil, ervas medicinais, óleos e resinas”. Com base nas pesquisas em dados 

secundários e após a confirmação em campo, não há o registro de comunidades 

extrativistas de produtos vegetais na área de estudo do empreendimento. 

6.5.2.16  Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

Sítios arqueológicos são bens da União e protegidos pela legislação federal, Lei n. 

3.924/61, sendo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o órgão 

responsável pela proteção desses sítios. A legislação objetiva a proteção desses bens e 

exige estudos preventivos, como forma de garantir a redução dos impactos ao 

patrimônio arqueológico, durante a implantação de atividades e empreendimento 

potencialmente modificadoras do meio ambiente. 

Desta feita, atendendo às exigências da legislação brasileira, será realizado durante as 

etapas prospectivas que prevê a Instrução Normativa nº 001 de 2015, o reconhecimento 

da área, baseada no princípio de verificação visual e de subsuperfície (a partir da vistoria 

feita por via terrestre) para a verificação da situação atual do patrimônio arqueológico. 

Dito isso, ressalta-se que dois processos foram abertos no IPHAN, sendo um para a 

análise da área licenciada para a planta da Usina Termelétrica, sob nº SEI 

01500.000415/2022-29, e outro para o licenciamento das estruturas acessórias (Linha de 

Transmissão e Gasoduto), com número de processo SEI Nº 01500.000417/2022-18. 

6.5.2.16.1 Breve Contexto Arqueológico Regional 

No litoral do estado, os estudos apontam para uma ocupação de grupos sambaquieiros – 

povos coletores de moluscos e construtores de sambaquis (formações de areia ou terra, 

com restos de animais marinhos e terrestres) – de 8.000 anos antes do presente. Esse 

povoamento é correspondente à Fase Macaé. Na fase seguinte, Itaipu, os povos 

caçadores-coletores produtores de líticos (materiais em pedra) se instalaram à beira de 

lagos e mangues mais interiorizados, realizando a pesca e a caça de animais pequenos. 

Em relação aos grupos horticultores ceramistas, um pouco mais recentes, há as 

Tradições Tupiguarani e Una. 

6.5.2.16.2 Bens Culturais 

Bens culturais são elementos representativos da história e da cultura de um lugar e que 

são importantes para o grupo de pessoas que ali vivem. O município de Campos de 

Goytacazes possui nove bens tombados, isto é, protegido por lei pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (INEPAC), são eles: 
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• Serra do Mar / Mata Atlântica; 

• Coreto na praça Barão do Rio Branco; 

• Canal Campos-Macaé 1; 

• Hotel Amazonas (Antiga casa do barão de Pirapitinga); 

6.5.2.16.3 Sítios Arqueológicos 

Algumas pesquisas arqueológicas já foram realizadas em Campos de Goytacazes e 

Quissamã, no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA, banco de dados 

mantido e atualizado pelo IPHAN, são apresentados 31 sítios no município. Alguns deles: 

o sítio cerâmico Fazenda Santa Rita; os sítios sambaquieiros, Sambaqui da Boa Vista, 

Sambaqui do Rio Preto, Sambaqui de Santo Amaro; o sítio Campos dos Goytacazes 4, 

composto por estruturas de uma antiga variante ferroviária da RFFSA; e o sítio histórico 

Doze Irmãos, composto por vestígios móveis como fragmentos de utensílios em faiança 

portuguesa, faiança fina, cerâmica vidrada, cerâmica de produção local/regional e grês. 

Há também outros 6 sítios e ocorrências registradas. 
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6.5.3 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL 

A Área de Estudo Local (AEL) do meio socioeconômico compõe-se de propriedades com 

potencial de serem atingidas pelas estruturas da UTE Barra do Furado, quando da sua 

implantação, tais como a planta básica, dutos de captação e emissário, a linha de 

transmissão e o gasoduto, assim como as localidades identificadas mais próximas à tais 

estruturas. A distribuição territorial dos elementos da AEL é apresentada no Mapa 2. 

Como forma de apresentação da análise referente a Área de Estudo Local, cabe 

esclarecer que em função das singularidades das comunidades identificadas nesta área 

do empreendimento, optou-se por realizar uma descrição de forma unificada de acordo 

com as temáticas de interesse do presente estudo (os aspectos populacionais; a 

infraestrutura básica e os serviços em geral saúde, educação, saneamento, energia, 

transporte, segurança, comunicação; o processo de ocupação do território e atual uso do 

solo; e a estrutura produtiva), destacando-se, quando necessário, as peculiaridades e 

características específicas de cada localidade. 

Durante a campanha de campo, identificou-se 12 localidades listadas no Quadro 6. As 

comunidades abrangem tanto o município de Quissamã (duas) quanto de Campos dos 

Goytacazes (dez). Todas são de fácil acesso.  O Mapa 7 apresenta a localização dos 

pontos de coletas de dados primários e pode ser visto a seguir. 

Segue breve descrição de como acessá-las: a partir da RJ – 196, partindo-se de Quissamã, 

é possível o acesso para Barra do Furado, subindo pela mesma RJ-196, no sentido Norte 

para São Martinho e, de lá, para Tócos, Coqueiros, Carvão, Ururaí.  

A partir de Campos dos Goytacazes é possível acessar pela BR - 101, toma-se a RJ – 

208/238, que dá acesso as localidades de Ururaí, acessando-se Carvão, Coqueiros, Tócos 

e. Através da RJ – 216 até a cidade de Goytacazes, onde se toma a RJ – 236 é possível 

também o acesso para Tócos. A Estrada municipal do Canto de São Martinho é de 

fundamental importância para se alcançar grande parte das propriedades nessa região.  

Considerando-se o local de implantação de todo o empreendimento, a considerar a 

instalação da UTE Barra do Furado e suas estruturas associadas, como gasoduto, dutos 

de captação e lançamento de efluentes, as localidades identificadas como as mais 

próximas da ADA do empreendimento são: bairro Ururaí, situado a aproximadamente 

215 metros da área prevista para futura ADA; São Martinho, a 229 metros; e Coqueiros, a 

266 metros, todas em Campos dos Goytacazes.  
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Mapa 7. Pontos amostrais do levantamento de dados primários na AEL 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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Quadro 6 . Localidades, município, coordenadas geográficas e distância em relação à UTE Barra do Furado 

Municípios AEL Localidade Coordenadas Geográficas Distância (km) da 

ADA 
Ururaí - I Campos dos Goytacazes 252865 / 7586432 195,7 

São Martinho Campos dos Goytacazes 271950 / 7564244 214,1 

Coqueiros Campos dos Goytacazes 261277 / 7577777 242,3 

Bairro Ururaí/ Brilhante  Campos dos Goytacazes 253043 / 7587265 384,9 

Carvão Campos dos Goytacazes 257780 / 7582547 415,1 

Marcelo/Tócos   Campos dos Goytacazes 268840 / 7569697 860,3 

Barra do Furado Quissamã 279124 / 7554838 935 

Terminal Pesqueiro Campos dos Goytacazes 278221 / 7557830 1157,8 

Distrito de Tócos Campos dos Goytacazes 263927 / 7576499 1316,6 

Bela Vista Campos dos Goytacazes 269943 / 7564073 1343,6 

Retiro Campos dos Goytacazes 274552 / 7557349 1546,1 

São Miguel Quissamã 274983 / 7552949 3388,8 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente - levantamento de campo realizado no período de 22/10 a 

30/10/2021. 

6.5.3.1  População 

Para a apresentação e caracterização da população residente no entorno direto do 

empreendimento serão utilizados os dados publicados a partir do Censo Demográfico 

2010 (IBGE), em especial naquilo que é segregado como resultados presente nos setores 

censitários, uma vez que é possível considerar a menor parcela de análise territorial 

dentro da metodologia censitária, e ainda, considerar todas as unidades ou comunidades 

pré-identificadas como AEL para este diagnóstico. 

Assim, para que se construa uma análise integrada entre dados secundários e primários 

para a Área de Estudo Local, as informações secundárias obtidas do Censo serão 

trabalhadas segundo os resultados por setores censitários e complementadas com 

dados apurados em campo, procurando assim, realizar uma aproximação da realidade de 

cada comunidade visitada. 

Segundo o IBGE (2010), o setor censitário consiste na “menor unidade territorial, 

formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com 

dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do 

Território Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do país”. Dentre as 

informações disponibilizadas pelo IBGE na publicação dos setores censitários, destacam-

se: (i) Situação do Setor (urbano, rural ou aglomerado) e descrições; (ii) Domicílios 

Particulares e Coletivos; (iii) Pessoas Residentes; (iv) Segregação por sexo; (v) 

Segregação etária; e (vi) Segregação etária e por sexo. 
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As informações relacionadas aos setores censitários foram utilizadas a fim de 

caracterizar a população residente no entorno da área diretamente afetada do 

empreendimento, sendo que a área dos territórios dos setores censitários, e por 

consequência, os números de habitantes identificados nestes setores, extrapolam a 

realidade identificada na área prioritária de levantamentos de dados primários.  

Para fins de análise, serão utilizados os dados publicados (IBGE 2010) referentes aos 

setores censitários conforme listada apresentada no Quadro 7 e no  Mapa 8 a seguir. 

Quadro 7. Setores censitários e comunidades da AEL. 

Código Setor Censitário Nome do município Situação do setor 

330100905060072 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100905060073 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100905060074 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100905060079 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100905060087 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100905060093 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000001 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000002 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000003 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000004 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000005 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000012 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000013 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100975000014 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 

330100905060088 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100905060089 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100950000014 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100950000015 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100950000016 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100950000018 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100950000019 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100975000006 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100975000007 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100975000010 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330100975000011 Campos dos Goytacazes Zona rural 

330415105000018 Quissamã Aglomerado rural isolado 

330415105000019 Quissamã Aglomerado rural isolado 

330415105000031 Quissamã Zona rural 

Fonte: Censo Demográfico, 2010 / Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Mapa 8. Setor Censitário 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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A partir do quadro apresentado anteriormente, verifica-se que a área de análise - 

caracterizada pelos territórios dos setores censitários selecionados - se faz presente nos 

dois municípios da AEL e formam um mosaico que pode ser caracterizado como áreas de 

transição entre os aglomerados com características urbanas e as áreas com ocupação 

prioritariamente rural.  

Essa avaliação também pode ser realizada com a densidade demográfica dos setores, 

uma vez que os índices de densidade registrados no conjunto de setores que possuem 

características de áreas urbanizadas variam entre 15.740 hab/km², quando mais 

aglomerado, e 261 hab/km² em territórios menos conurbados. Já nos territórios 

considerados pelo IBGE como “aglomerados rurais isolados”, a densidade varia entre 

4.320 hab/km² e 1.794 hab/km². Por fim, nos territórios totalmente rurais esse índice 

varia entre 80 hab/km² à espaços que contam com menos de 1 habitante por quilometro 

quadrado. 

A avaliação de áreas de aglomeração é de extrema importância uma vez que é a partir 

dela que se delimitam as prioridades de atuação de políticas públicas, instalações e 

disponibilização de serviços públicos, comércios, entre outros. Os dados gerais da área e 

densidade demográfica dos setores censitários podem ser vistos na Tabela 69, a seguir. 

Tabela 69. Área e densidade demográfica 

Código Setor 
Censitário 

Nome do município Situação do setor Área 
Pessoas 

residentes 
Hab/km² 

330100905060072 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,1 422 4.220 

330100905060073 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,1 460 4.600 

330100905060074 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,2 956 4.780 

330100905060079 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 2,27 865 381 

330100905060087 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,61 825 1.352 

330100905060093 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,1 1574 15.740 

330100975000001 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,7 1202 1.717 

330100975000002 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,1 957 9.570 

330100975000003 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 2,33 608 261 

330100975000004 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,43 661 1.537 

330100975000005 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,53 587 1.108 

330100975000012 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,46 1086 2.361 

330100975000013 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 1,3 1025 788 

330100975000014 Campos dos Goytacazes Área urbanizada 0,1 712 7.120 

330100905060088 Campos dos Goytacazes Zona rural 22 678 31 

330100905060089 Campos dos Goytacazes Zona rural 65,9 430 7 

330100950000014 Campos dos Goytacazes Zona rural 40,2 6 0 

330100950000015 Campos dos Goytacazes Zona rural 7,91 632 80 
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Código Setor 
Censitário 

Nome do município Situação do setor Área 
Pessoas 

residentes 
Hab/km² 

330100950000016 Campos dos Goytacazes Zona rural 18,9 652 34 

330100950000018 Campos dos Goytacazes Zona rural 36,1 385 11 

330100950000019 Campos dos Goytacazes Zona rural 20,2 150 7 

330100975000006 Campos dos Goytacazes Zona rural 40,4 297 7 

330100975000007 Campos dos Goytacazes Zona rural 157 325 2 

330100975000010 Campos dos Goytacazes Zona rural 138 303 2 

330100975000011 Campos dos Goytacazes Zona rural 20,6 34 2 

330415105000018 Quissamã 
Aglomerado rural 

isolado 
0,17 305 1.794 

330415105000019 Quissamã 
Aglomerado rural 

isolado 
0,1 432 4.320 

330415105000031 Quissamã Zona rural 173 443 3 

Fonte: Censo Demográfico, 2010 / Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

Ainda considerando a presença da população nos territórios municipais avaliados, o  

Gráfico 13 apresenta os dados da relação entre o número de domicílios e a quantidade 

de pessoas residentes, considerando os três tipos de ocupação de solo presente no 

contexto dos territórios dos setores censitários analisados. 

 

Gráfico 13.  Domicílios x pessoas residentes 
Fonte: IBGE, setor censitário, 2021 

 

Como pode ser visto acima, a área que denota a maior aglomeração é a Área Urbanizada, 

concentrando o maior número de domicílios e pessoas. O polígono considerado como 

Zona Rural, maior área dentre as avaliadas, apresenta o segundo domínio dentre os 

domicílios e pessoas residentes, e por último se encontram os Aglomerados Rurais 

Isolados. 
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Ainda em relação ao quantitativo de residentes por domicílios, as áreas apresentam 

números compatíveis com suas estruturas instaladas, uma vez que as áreas rurais, sejam 

elas residências isoladas ou aglomerados rurais, tendem a registrar um número maior de 

residentes por domicílio. As áreas urbanizadas, por sua vez, registram um número menor 

de habitantes por residência, de modo que a Área Urbaniza registrou 1,89 habitantes por 

domicílio e as áreas de Aglomerado Rural Isolado e Zona rural denotaram números 

respectivos de 2,93 e 2,01 habitantes por domicílio. 

Analisando a separação territorial e a relação com a distribuição da população local, a 

seguir é apresenta a segregação por sexo com base na totalidade dos setores censitários 

analisados (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Segregação de sexo 
Fonte: IBGE, setor censitário, 2021 

 

Com relação à segregação de sexo, a região acompanha a tendência encontrada nos 

municípios como um todo, uma vez que há uma pequena maioria de pessoas do sexo 

feminino residindo nos territórios dos setores censitários, conforme demostra Gráfico 

14 apresentado.  

A segregação por sexo e por faixa etária (Gráfico 15) são fundamentais para o 

entendimento do perfil dos moradores da região, além de fundamentar a proposição de 

medidas mitigadoras compatíveis com a situação dos moradores locais. 
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.  

 

Gráfico 15. Pirâmide Etária 
Fonte: IBGE, setor censitário, 2021 

 

A pirâmide etária registrada para a população local não apresenta grande concentração 

entre as faixas etárias, com uma pequena redução entre as faixas que compreendem 

entre os 30 e 40 anos de idade, o que pode representar uma tendência em buscar em 

outros centros urbanos por oportunidades de emprego e renda. 

Ademais, a separação etária e de gênero dos setores censitários analisados, apresentada 

na pirâmide, não difere daquilo que é apresentado como padrão para o município e para 

o estado do Rio de Janeiro. Vale reiterar que essa informação data de 2010 e pode 

apresentar defasagem quando comparada com os dias atuais. 

Dentro da coleta de dados primários, as 12 localidades identificadas na AEL somam um 

total de 16.126 pessoas, a maior parte delas situadas em Tócos (35,89%) e Ururaí 

(32,57%), ambos localizados em Campos dos Goytacazes, que juntos concentram 68,46% 

da população total na AEL (Tabela 70). 
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Tabela 70 . Localidade, localização, número de domicílios e população estimada, por município 

Localidade Nº de domicílios 
População 

Município 
Pessoas % 

Barra do Furado2 459 882 5,47 Quissamã 

São Miguel1 40 130 0,81 Quissamã 

Bela Vista1 28 91 0,56 Campos dos Goytacazes 

Carvão1 250 810 5,02 Campos dos Goytacazes 

Coqueiros1 150 486 3,01 Campos dos Goytacazes 

Marcelo1 40 130 0,81 Campos dos Goytacazes 

Retiro1 150 486 3,01 Campos dos Goytacazes 

São Martinho1 115 372 2,31 Campos dos Goytacazes 

Terminal Pesqueiro1 65 210 1,30 Campos dos Goytacazes 

Tócos2 2.082 5.787 35,89 Campos dos Goytacazes 

Ururaí2 1.720 5.252 32,57 Campos dos Goytacazes 

Ururaí I1 460 1.490 9,24 Campos dos Goytacazes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente: levantamento de campo realizado no período de 22/10 a 30/10/2021 
Nota: (1) Estimativa elaborada considerando-se o número de edificações em área urbana, potencialmente residências, 
utilizando-se de imagem de satélite do Google Earth. 
(2) Censo Demográfico de 2010, do IBGE. População e domicílios por setores censitários. 

 

Importa destacar que há deslocamentos diários entre essas localidades, o que acarreta 

fluxos importantes, especialmente em direção aos aglomerados urbanos que contém 

equipamentos sociais como Barra do Furado, em Quissamã, Tócos e Ururaí, também por 

motivo de trabalho em Campos dos Goytacazes, principalmente. 

6.5.3.2 Caracterização Socioeconômica 

6.5.3.2.1 Infraestrutura  

A apresentação da infraestrutura de atendimento disponível aos residentes na área de 

estudo local é pormenorizada a partir da descrição e presença de serviços de saúde, 

educação, segurança pública, condições de moradia, transporte e telecomunicações, 

descritos a seguir. 

6.5.3.2.2 Serviços de Saúde  

Os levantamentos de campo na AEL identificaram oito estabelecimentos de saúde em 

seis localidades, quais sejam: Ururaí, Tócos, Carvão, São Martinho e Retiro, em Campos 

dos Goytacazes, e Barra do Furado, em Quissamã. As localidades de Barra do Furado e 

Tócos são as únicas que possuem registro de dois estabelecimentos geridos pelo SUS. 

Do total de estabelecimentos mapeados, cinco são classificados como Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), dois como Pronto Atendimento - estes situados em Barra do Furado e 

Tócos - e uma Unidade Pré-hospitalar de Ururaí. Verifica-se assim que as localidades de 

Retiro, Carvão e São Martinho possuem um estabelecimento cada do tipo Unidade 

Básica de Saúde, sendo que neste último, a UBS não estava funcionando quando da 
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realização deste levantamento, tendo sido ativada no mês seguinte, em novembro de 

2021. 

As informações da Tabela 71 revelam que a AEL reúne um total de 245 profissionais da 

saúde. Dos quais 118 (48,1%) estão concentrados em Ururaí, seguidos por Tócos com 45 

profissionais (18,3%) e Barra do Furado, com 41 (16,7%). Portanto, essas três localidades 

reúnem 83,1% (204) de todos os profissionais de saúde da AEL. 

Com exceção de Carvão, em todas as demais localidades há profissionais médicos, que se 

somam 48, mas destes 33 (68,7%) estão lotados em Ururaí, 7 (14,6%) em Barra do 

Furado e 5 (10,4%) em Tócos. Portanto, no que concerne ao número de profissionais de 

saúde, em geral, e de profissionais médicos, em particular, essas três localidades 

oferecem maior oferta de profissionais, mas também são as que possuem as maiores 

densidades populacionais. 

 Tabela 71. Estabelecimentos, tipo de atendimento e profissionais de Saúde em localidades da AEL. 

Município 
Localidad

e 
Estabelecimento 

Tipo 
Unidade 

Tipo de 
atendiment

o 

Convêni
o 
 

Profissionais SUS 

Médicos Outros 

Campos 
dos 

Goytacaze
s 

Ururaí 
Unidade Pré-

hospitalar 

Pronto 
Atendiment

o 

Ambulatori
al / 

Urgência 
 

SUS 33 85 

São 
Martinho 

Unidade Básica 
de Saúde  

Centro de 
Saúde 

/Unidade 
Básica 

Ambulatori
al 

SADT* 
SUS 2 21 

Carvão 
Unidade Básica 

de Saúde  

Centro de 
Saúde 

/Unidade 
Básica 

Ambulatori
al 
 

SUS 0 10 

Tócos 

Unidade Básica 
de Saúde da 

Família 

Centro de 
Saúde 

/Unidade 
Básica 

Ambulatori
al 
 

SUS 5 21 

Unidade Pré-
hospitalar 

Centro de 
Saúde 

/Unidade 
Básica 

Ambulatori
al 
 

SUS 0 19 

Retiro 
Unidade Básica 

de Saúde  

Centro de 
Saúde 

/Unidade 
Básica 

Ambulatori
al 
 

SUS 1 7 

Quissamã 
Barra do 
Furado 

Unidade de Saúde 
da Família 

Centro de 
Saúde 

/Unidade 
Básica 

Ambulatorial 
/ 

SADT* 
SUS 1 12 

Unidade de 
Pronto 

Atendimento 
Mario Barros 

Wagner 

Pronto 
Atendiment

o 

Ambulatorial 
/ SADT* / 
Urgência 

 

SUS 6 22 

Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNAES). DATASUS, posição em 

dezembro de 2021 

Legenda: (*) SADT = Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico 
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Quanto aos equipamentos das unidades de saúde, nota-se pela Tabela 72 que somente 

Barra do Furado e Ururaí, locais em que há o serviço de urgência/emergência, possuem 

aparelhos para manutenção da vida, ou seja, para a prestação dos primeiros 

procedimentos para casos graves de risco de morte. 

Com exceção de Retiro que possui somente equipe odontológica e não possui a 

infraestrutura necessária para os atendimentos, em todas as demais localidades da AEL, 

há serviço odontológico. Mas somente Ururaí e Barra do Furado possuem aparelho do 

tipo Raio X Dentário. 

 Tabela 72.  Equipamentos médicos e odontológicos, por localidade da AEL. 
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Localidad
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 d
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 d
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 D
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 d
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 d
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o
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O
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o
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D
e

s
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b
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o
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R
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a
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d
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r 
P

u
lm

o
n

a
r/

A
m

b
u

l
a

to
ri

a
l 

Campos 
dos 

Goytacaze
s 

Ururaí 
Unidade 

Pré-
hospitalar 

1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 - - - - 

São 
Martinho 

Unidade 
Básica de 

Saúde 
- 1 1 1 1 1 1 - - - - -  - 

Carvão 
Unidade 
Básica de 

Saúde 
- 1 2 1 1 1 1 - - - - - - - 

Tócos 

Unidade 
Básica de 
Saúde da 
Família 

- - - - - 1 - - - - - - - - 

Unidade 
Pré-

Hospitalar 
 1 3 1 1 1 1       - 

Retiro 
Unidade 
Básica de 

Saúde  
- - - - - 1 - - - - - - - - 

Quissamã 
Barra do 
Furado 

Unidade 
de Saúde 
da Família 

1 1 2 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Unidade 
de Pronto 
Atendime

nto  

- - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNAES). DATASUS, posição em 
dezembro de 2021. 
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Em todas as unidades de saúde da AEL há infraestrutura para prestação de serviço de 

clínica básica e de apoio com ambulância, além de farmácia e serviço de prontuário de 

paciente. Na maior parte das unidades há sala de curativo, de imunização e nebulização. 

Pequenas cirurgias só são possíveis em Tócos e Barra do Furado, assim como também só 

há sala de atendimento a paciente crítico, sala de estabilização e sala de acolhimento 

com classificação de risco nesses dois locais, como pode-se verificar pela Tabela 73. 

Tabela 73. Infraestrutura de serviço nas unidades de saúde, por localidade da AEL. 
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 d
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 d
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 d
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F
a

rm
á

c
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S
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A
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O
u
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S
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P
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n
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á
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 d
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a
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) 

C
a

m
p

o
s 

d
o

s 
G

o
y

ta
ca

ze
s 

Ururaí 

Unidade 
Pré-

hospitala
r  
 

3 1 - 2 1 1 1 - 2 5 4 5 1 2 
Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

Própr
io 

São 
Martinho 

Unidade 
Básica de 

Saúde  
1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 

Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

Própr
io 

Carvão 
Unidade 
Básica de 

Saúde  
2 1 1 2 1 1 1 - - - -  - - 

Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

Própr
io 

Tócos 

Unidade 
Básica de 
Saúde da 
Família  

1 - - - - - - - - - - - - - - - 
Própr

io 

Unidade 
– Pré- 

Hospitala
r 

3 1 - 2 1 1 1 1 - 3 3 - - - 
Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

- 

Retiro 
Unidade 
Básica de 

Saúde  
1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 

Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

Própr
io 

Q
u

is
sa

m
ã

 

Barra do 
Furado 

Unidade 
de Saúde 

da 
Família 

1 1 2 1 1 1 1 -  - - - - - 
Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

Própr
io 

Unidade 
de 

Pronto 
Atendim

ento  

- - 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 
Pró
pri
o 

Pr
óp
ri
o 

Própr
io 

Fonte: Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNAES). DATASUS, posição em 
dezembro de 2021 
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Com exceção de Carvão, em todas as demais unidades e localidades há serviço de 

atenção primária. Entretanto, os demais serviços, tais como atenção ao pré-natal, parto e 

nascimento, atenção em saúde bucal, controle de tabagismo, diagnóstico por imagem, 

diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos, serviço de práticas integrativas e 

complementares, fisioterapia, urgência / emergência e atendimento móvel de urgência 

concentram-se, principalmente, em Ururaí e Barra do Furado, como pode-se constatar 

pela Tabela 74. 

Tabela 74. Serviço nas unidades de saúde, por localidade da AEL 
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Ururaí 
Unidade Pré-

hospitalar 
Sim Sim - Sim Sim Sim - Sim - Sim Sim - 

São 
Martinho 

Unidade Básica 
de Saúde  

Sim - - - - - - - - - - - 

Carvão 
Unidade Básica 

de Saúde 
- - - - - - - - - - - - 

Tócos 

Unidade Básica 
de Saúde Da 

Família 
Sim Sim - - - - - - - - - - 

Unidade Pré-
hospitalar 

Sim Sim - - Sim - - - - Sim - - 

Retiro 
Unidade Básica 

de Saúde 
Sim  - Sim - - - - - Sim - - 

Q
u

is
sa

m
ã

 

Barra do 
Furado 

Unidade de 
Saúde da Família 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - - 

Unidade de 
Pronto 

Atendimento 
- - - - - - - Sim - - Sim 

Si
m 

Fonte: Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNAES). DATASUS, posição em 
dezembro de 2021 

 

Nas localidades de Retiro e São Martinho as pessoas entrevistadas reclamaram do fato 

de a Unidade Básica de Saúde não estar funcionando. Assim, a população recorre a 

Tócos, local que já possui uma grande demanda pelo serviço.  

Segundo os entrevistados, a dificuldade no acesso aos serviços de saúde se agrava pela 

falta de transporte público regular e de qualidade e pelas estradas em estado crítico em 

vários pontos. Assim, as comunidades precisam se locomover em média ou longa 

distância para os polos. Os registros fotográficos apresentados evidenciam as estruturas 

identificadas na atividade de campo (Figura 87 a Figura 90). 
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Figura 87. Unidade Básica de Saúde em São 
Martinho, AE, município de Campos dos Goytacazes, 

RJ. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 88. Unidade Básica de Saúde em Carvão, AE, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 89. Unidade de Emergência 24 horas Mário 
Barros Wagner, Barra do Furado, município de 

Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 90. Unidade de Emergência 24 horas Mário 
Barros Wagner, Barra do Furado, município de 

Quissamã, RJ  
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.2.3 Segurança Pública 

No município de Campos dos Goytacazes a infraestrutura de segurança pública compõe-

se de um batalhão regional dos bombeiros e do 8º BPM. Há Guarda Municipal, Diretoria-

Executiva de Defesa Civil e uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher 

(DEAM). Há ainda posto da Polícia Rodoviária Federal (BR-101), próximo a Ururaí, na AEL. 

Já em Quissamã, há Defesa Civil, delegacia da Polícia Civil, Guarda Civil, dois 

Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPO) da Polícia Militar do 32º batalhão da 

PMERJ (Macaé), sendo que uma se localiza na sede municipal e a outra em Barra do 

Furado, em parceria com a Guarda Civil Municipal. 

Em diálogo com servidor da Polícia Militar de Quissamã, o entrevistado disse que por 

motivos de segurança não poderia dar informações sobre a estrutura da Polícia Militar 

no município. Informou apenas que o serviço é prestado por um Destacamento do 32º 

batalhão da PMERJ, com sede em Macaé. 
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Em entrevista realizada com a Polícia Civil obteve-se resposta semelhante e em ambos 

os casos a sugestão é que deveria ser encaminhado ofício à essas organizações 

solicitando, com justificativas, as informações que se demanda. 

Assim, na AEL, foram identificados, em funcionamento, um posto policial compartilhado 

entre o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da Polícia Militar em Barra do 

Furado, outro em Tócos e o terceiro em Ururaí, que por ser interceptado pela BR – 101, 

possui em suas imediações um Posto Rodoviário da Polícia Federal (PRF). 

Em Barra do Furado (Quissamã, RJ), o DPO conta com dois plantonistas da guarda 

municipal. Na avaliação do entrevistado da guarda municipal, assim como de moradores 

locais, a região é tranquila, com poucas ocorrências de delitos que, na maior parte das 

vezes, são relativas a brigas familiares. No verão, com a chegada de turistas a atenção é 

redobrada, assim como o número de contingentes policiais ampliado com efetivos da 

Polícia Milita. Não se obteve informação nos DPO’s da PM em Tócos e Ururaí,  

Os registros fotográficos apresentados a seguir (Figura 91 e Figura 92), mostram os 

postos policiais de Barra do Furado, Quissamã, e do distrito de Tócos, em Campos dos 

Goytacazes. 

 

Figura 91.Polícia Militar na sede do Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, 

RJ. 

 

Figura 92. Posto Policial em Barra do Furado, AEL, 
município de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.3.2.4 Serviços de Educação 

A partir dos levantamentos de campo realizados na AEL e com a compatibilização das 

informações coletadas com os dados do Catálogo de Escolas do MEC / INEP, foram 

identificadas vinte escolas, das quais: 19 estão no município de Campos dos Goytacazes 

e 1 em Quissamã. Essas apresentam diferentes Dependências Administrativas, de modo 

que: 15 são municipais, sendo 1 em Quissamã; 03 estaduais, todas elas em Campos dos 

Goytacazes; e, 2 particulares no bairro de Ururaí, em Campos dos Goytacazes. 

Quanto à localização, verifica-se que existem 8 escolas no bairro de Ururaí, em Campos 

dos Goytacazes, todas urbanas, e 01 escola em Barra do Furado, em Quissamã. Assim, 

todas as outras 11 escolas são classificadas como rurais. 

O Art. 211 da Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece responsabilidades de 

estados e municípios na oferta da educação em regime de colaboração, de modo que 

cabe aos municípios oferecer, prioritariamente, Ensino Fundamental e Educação Infantil 

e, aos estados e Distrito Federal, o Ensino Fundamental e Médio. 

De fato, observa-se que todas as escolas públicas municipais da AEL, que são 15, 

oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental, das quais 2 são creches, 2 ofertam 

Atendimento Educacional Especializado e 2 a Educação de Jovens e Adultos (EJA), todas 

elas localizadas em Ururaí e Tócos. 

As 3 escolas estaduais, sendo 2 em Ururaí e 1 em Tocos, oferecem Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos, mas as primeiras participam também da oferta de Ensino 

Fundamental, comumente nos Anos Finais (6º ao 9º), uma sobreposição com o município, 

prevista na Carta Constitucional. 

Verifica-se, portanto, que a sede do distrito de Tócos (05) e Ururaí (08) são as localidades 

com maior concentração de Unidades Escolares (13), e as únicas a ofertarem Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa forma, possuem potencial de 

exercer força centrípeta em relação às demais localidades na oferta destes serviços 

educacionais às demais localidades da AEL. 
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Quadro 8 . Escola na AEL por localidade, município, dependência administrativa e etapa de ensino ofertada 

Município Localidade Localização Escola 
Dependência 

Administrativa 
Etapa 

Campos dos 
Goytacazes 

Ururaí Urbana 

CIEP 463 JOAO 
BORGES BARRETO 

Estadual 
 

Ensino 
Fundamental, 
Ensino Médio, 

Educação de Jovens 
Adultos. 

CE DOM OTAVIANO 
DE ALBUQUERQUE 

Estadual 

Fundamental, 
Ensino Médio, 

Educação de Jovens 
Adultos. 

CRECHE ESCOLA 
MUNICIPAL (CEM) 
LUIZ GONZAGA DA 

SILVA 

Municipal Educação Infantil 

EM JOAO BORGES 
BARRETO 

Municipal 

Educação Infantil, 
Ensino Fundamental 

Atendimento 
Educacional 

Especializado. 

EM MARIO 
BARROSO 

Municipal 

Educação Infantil, 
Ensino 

Fundamental, 
Educação de Jovens 

Adultos. 

EM PEQUENO 
FREDERICO 

Municipal 
Educação Infantil, 

Ensino 
Fundamental. 

EXTERNATO DOCE 
MEL 

Particular 
 

Educação Infantil, 
Ensino 

Fundamental. 

EXTERNATO 
PEQUENA LAYLLA 

Particular 
Educação Infantil, 

Ensino 
Fundamental. 

São 
Martinho 

Rural 

EM MIGUEL 
HENRIQUE GOMES 

Municipal  
Educação Infantil, 

Ensino 
Fundamental. 

Coqueiros  
EM ANTONIO DE 

SOUZA RODRIGUES 
Municipal  

Educação Infantil, 
Ensino 

Fundamental. 

Carvão  

EM GONCALO 
FRANCISCO NUNES 

Municipal  
Educação Infantil, 

Ensino 
Fundamental. 

EM MANOEL 
SIMOES DE 
REZENDE 

Municipal  Ensino Fundamental 

Terminal 
Pesqueiro 

EM APIC Municipal  
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 

Tócos 

CE ALMIRANTE 
BARROSO 

Estadual 
 

Ensino Médio, 
Educação de Jovens 

Adultos. 

EM ALICERIO 
RIBEIRO DA SILVA 

Municipal 
 

Educação Infantil, 
Ensino 

Fundamental. 

EM DOUTOR 
GETULIO VARGAS 

Municipal  

Educação Infantil, 
Ensino Fundamental 

Atendimento 
Educacional 

Especializado. 
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Município Localidade Localização Escola 
Dependência 

Administrativa 
Etapa 

CIEP BRIZOLAO 269 
FRANCISCO 

PORTELA 
Municipal  

Ensino 
Fundamental, 

Educação de Jovens 
Adultos. 

CRECHE ESCOLA 
MUNICIPAL (CEM) 

DESEMBARGADOR 
SEBASTIAO AMARO 
DA SILVA MACHADO 

Municipal  Educação Infantil 

Retiro 
EM JOSE MANOEL 

DA SILVA 
Municipal  

Educação Infantil, 
Ensino 

Fundamental. 

Quissamã 
Barra do 
Furado 

Urbana 
E M DELFICA DE 

CARVALHO 
WAGNER 

Municipal 
 

Educação Infantil, 
Ensino 

Fundamental. 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente. Levantamento de campo de 23 a 29/10/2021 / MEC: Catálogo de 

Escolas, 2020. 

 

A seguir, as Figura 93 a Figura 100 apresentam os registros fotográficos do sistema de 

educação identificado na área de estudo local. 
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Figura 93. Escola Municipal Délfica de Carvalho 
Wagner, Barra do Furado, AEL, município de 

Quissamã 

 

Figura 94. Transporte escolar na Escola Municipal 
Délfica de Carvalho Wagner, Barra do Furado, AEL, 

município de Quissamã, RJ 

 

Figura 95. Escola municipal, Terminal Pesqueiro, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

 

Figura 96. Escola municipal, São Martinho, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 97. Unidade escolar, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

Figura 98. Escola municipal, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ. 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 99. Quadra coberta, Coqueiros, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 100. Escola municipal, Coqueiros, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.2.5 Outros serviços destinados aos munícipes 

Em toda a AEL, o acesso das moradias à rede elétrica é universalizado e o fornecimento é 

feito pela empresa ENEL. Assim, também é oferecido por empresas como NET, 

NetSystem, Gigalink e outras, sinal de internet, seja por cabo ou por rádio, até mesmo 

nas áreas distantes dos centros de povoados. O sistema de telefonia móvel apresenta 

boa cobertura de sinal na região, e dentre os entrevistados a operadora Vivo é a mais 

utilizada. 

Há transporte coletivo de Quissamã para Campos dos Goytacazes passando pela AEL, 

mas não é frequente. Segundo pessoas entrevistadas, isso resulta na utilização por parte 

da população do transporte com vans de particulares encarecendo o uso do transporte. 

As principais rodovias para acesso à AEL são: RJ – 196, RJ – 208, RJ - 238, RJ – 236 e RJ – 

216. O estado de conservação dessas vias alterna-se entre muito bom e péssimo com 

muitos buracos, ocasionando aumento do tempo de viagem e desconforto aos usuários 

(Figura 101 a Figura 104).  
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Figura 101. Retiro, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

Figura 102. Transporte Coletivo em Barra do Furado, 
AEL, município de Quissamã, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

Figura 103. Ponto de ônibus na AEL, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 

Figura 104. Ponto de ônibus na AEL, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

6.5.3.3 Atividades produtivas locais 

Não há dados secundários desagregados para os aglomerados populacionais 

identificados na AEL, de modo a servir de referencial para análise de atividades 

produtivas locais. No entanto, nos levantamentos de campo, fez-se entrevistas com 

moradores e observações cujas informações coletadas permitem a realização de 

algumas inferências. 

Deste modo, pode-se constatar que partindo-se do local de implantação da UTE Barra do 

Furado e suas estruturas associadas, sentido Sul – Noroeste, (considerando o contexto 

da Linha de Transmissão e do Gasoduto), constatou-se que a pesca artesanal em águas 

interiores (rios e lagoas) e em ambientes costeiro-marinho, é a principal atividade 

produtiva de subsistência de grande parte da população, notadamente em Barra do 

Furado (Colônia de Pescadores Z – 27), e adjacências, como o Canal das Flechas, Retiro, 

Terminal Pesqueiro, Farol e São Thomé (Colônia de Pescadores Z – 19), assim como pela 
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margem esquerda do referido trajeto, nas imediações das lagoas existentes, como a 

Lagoa Feia. 

Em toda a extensão da AEL predomina amplamente atividades direcionadas à produção 

pecuária de gado de corte e leite, especialmente a primeira. Segundo as informações 

obtidas em alguns imóveis rurais, o mercado destino da produção são abatedouros e 

laticínios na região.  

A partir de Tócos, em direção a Ururaí, amplia-se fortemente a produção de cana-de-

açúcar, particularmente nas regiões próximas às usinas, ora inativas em relação à 

atividade industrial, mas que permanecem produzindo a cultura em áreas próprias ou 

arrendadas e cuja produção destina-se a outros empreendimentos sucroalcooleiros da 

região, principalmente a Usina Sapucaia, em Campos dos Goytacazes. 

É também a partir das imediações de Tócos, sentido Ururaí, que há maior concentração 

de olarias produtoras de tijolos e cerâmicas. Nos levantamentos de campo foram 

identificadas 5, todas elas nas proximidades de Tócos, sendo 2 na sede da localidade, 2 

em Coqueiros e 1 no Carvão. Segundo moradores locais a produção de cerâmica também 

é uma das atividades que geram empregos na região. 

As atividades de comércio e serviços (terciário), que são as maiores geradoras de 

ocupação, são significativas e predominam em Barra do Furado, onde no verão há um 

forte afluxo regional de pessoas para a prática do turismo costeiro, em Tócos e Ururaí, 

em face da concentração populacional mais elevada para a região, e diversificação da 

oferta. 

Faz-se necessário afirmar que as informações relacionadas ao potencial turístico local, 

púbico dedicado, valores associados e até mesmo capacidade produtiva do turismo local 

são informações de difícil acesso, uma vez que se trata de uma atividade de baixa 

especialização, com atrações limitadas ao uso doméstico, o que impossibilita o acesso às 

informações mais completas relacionadas aos indicadores sociais e econômicos 

relacionados a esse setor. 

Tal situação faz com que a caracterização, a avaliação da estrutura e o possível impacto 

na atividade econômica relacionada se tornem genéricos ou apenas situacionais. A 

avaliação setorizada do turismo local deve ser proposta como um conjunto de ações 

relacionadas à atuação das localidades na dinamização da economia, principalmente, em 

conjunto com o potencial histórico e de ocupação, como é o caso da interrelação com 

outros potenciais locais. 

Segundo relato dos entrevistados, o desemprego é elevado e grande parte dos 

ocupados, é contratada pelo poder público municipal, além de haver significativo 

número de aposentados. A maior parte dos entrevistados não tinha informações sobre a 

UTE Barra do Furado, mas quando informados sobre o empreendimento consideraram 

que será de grande importância para a região, especialmente para a geração de emprego 
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e renda, diversificação de oportunidades socioeconômicas, como aquecimento da 

atividade comercial local. 

6.5.3.3.1 Pesca 

Os principais grupos de interesse identificados na AEL estão relacionados à atividade de 

pesca artesanal e profissional em águas interiores (rios e lagoas) e em ambientes 

costeiro-marinho. No mapeamento de campo, foram localizadas 5 organizações em 

Campos dos Goytacazes e um em Quissamã, como pode ser constatado pelo Quadro 9. 

No total, foram preenchidos 07 formulários a partir das entrevistas com lideranças e 

pescadores locais das 06 Associações mapeadas. Destaca-se que em um dos formulários, 

a entrevista foi realizada com mais de um pescador e que algumas informações foram 

coletadas via telefone, devido a indisponibilidade de alguns membros.  

Em entrevistas realizadas com gestores das Colônias de Pescadores e com pescadores na 

região, unanimemente se aponta o elevado potencial para a produção de pesca na 

região, que já possui alguma infraestrutura de cadeia produtiva, como fábrica de gelo, 

transporte em caminhão frigorífico, empresas compradoras, trabalhadores com 

experiência na atividade, dentre outros. 

Mas falta ainda a realização de obras de infraestrutura consideradas capitais para o 

pleno desenvolvimento da atividade, como a construção de adequado Terminal 

Pesqueiro para descarga de produtos em Farol de são Thomé, onde as embarcações são 

rebocadas por trator e, em Barra do Furado, particularmente pelas dificuldades de 

navegação causadas pelo assoreamento do Canal das Flechas, porta de entrada e saída 

das embarcações para o mar. Consequentemente, boa parte das embarcações leva o 

pescado para outros municípios, como Macaé, onde há infraestrutura. 

Segundo informações obtidas junto a gestores da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Pesca de Campos dos Goytacazes, ainda não há um diagnóstico conclusivo da atividade 

do município, mas tão somente estimativas. 

Segundo informações obtidas com gestores das Colônias de Pescadores de Campos dos 

Goytacazes (Z-19) e de Quissamã (Z-27) e de lideranças de associações de pescadores, há 

nos dois municípios cerca de 1.600 pescadores artesanais formalizados nas Colônias e 

Associações. A produção é muito variada, a depender da época do ano, mas o período 

em que a ação de campo foi realizada, dezembro de 2021, é de produção de camarão, 

cujo mercado destino são os estados da Bahia e de Santa Catarina. Já os peixes são 

comercializados com intermediários, cujo destino é o comércio local. 

Quanto ao rendimento médio decorrente da produção, esse gira em torno de R$ 1,5 a R$ 

2,5 salários-mínimos na média, sendo ele maior, alcançando os R$ 3 mil, na pesca em 

ambiente costeiro – marinho. Os representantes das entidades revelam que não há 

ações de capacitação no setor e a política pública existente é o seguro – defeso, durante 
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4 meses de piracema em água doce e, três meses no mar, cujo valor é de R$ 1 salário-

mínimo ao/à pescador/a devidamente formalizados 

Quadro 9. Organizações sociais representativos da atividade pesqueira na AER e AEL 

Associação 
Associado

s 
Nº Local 

Produçã
o / dia 

Mercado 
Rendiment

o (R$) 
Capacitaçã

o 
Política 
Pública 

Associação 
de 

Pescadores 
Artesanais e 
Profissionais 
de Lagoa de 

Cima, – 
APPALC. 

Pescadores 
profissiona

is e 
artesanais 

126 

Lagoa de 
Cima e 
Lagoa 
Feia. 

120 

Mercado 
Municipal 

de Campos, 
estado de 

Minas 
Gerais e 

comércio 
local. 

4 mil Não 
Seguro - 
Defeso 

Associação 
de 

Pescadores 
Artesanais 
de Ponta 

Grossa dos 
Fidalgos – 
APAPGF. 

Pescadores 
artesanais 

245 

Lagoa 
Feia no 

Canal da 
Flecha 

10 a 15 

Intermediár
io / 

mercado 
local 

500,0 Não 
Seguro - 
Defeso 

Associação 
de 

Pescadores 
Artesanais 

do Rio 
Paraíba do 

Sul do Bairro 
Coroa – 
APACG. 

Pescadores 
artesanais 

Entre 90 
e 100 

Rio 
Paraíba 
do Sul 

Não 
informou 

Mercado 
local e 

particular 

Não 
informou 

Não 

Seguro – 
Defeso / 
Pesca da 
Manjuba 

Associação 
de 

Pescadores 
Artesanais 

do Rio 
Paraíba do 
Sul, Parque 

dos Prazeres 
- APARPS. 

Pescadores 
artesanais 

68 

Rio 
Paraíba 
do Sul, 

lagoas e 
rios da 
região. 

Não 
informou 

Mercado 
local 

1 salário 
mínimo 

Não 
Seguro - 
Defeso 

Colônia de 
pescadores 
Z19 – Farol 

de São 
Thomé. 

Pescadores 
artesanais 

900, 
sendo 

400 
costeiro/
marinho 
e 550 de 
águas de 
interiore

s. 

Rios, 
lagoas e 

ambiente 
costeiro – 
marinho. 

250 
(camarão

) 

Bahia e 
Santa 

Catarina 

Costeiro/ma
rinho de 

1500 a 2500; 
de águas de 

interiores 
de 1.000 a 

2.000 

Não 
Seguro - 
Defeso 

Colônia de 
pescadores 

Z27. 

Pescadores 
artesanais 

160 

Rios, 
lagoas e 

ambiente 
costeiro – 
marinho. 

Não 
informou 

Principalme
nte 

mercado 
local 

Costeiro/ma
rinho de 

2000 a 3000; 
de águas de 

interiores 
de 1000 a 

1500 

Não 

Carteira 
Marinha, 
Seguro - 
Defeso 

Quanto ao rendimento médio decorrente da produção, esta gira em torno de R$ 1 a R$ 2 

salários-mínimos na média, sendo ele maior, alcançando R$ 3 mil, na pesca em ambiente 

costeiro – marinho. 
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No que se refere ao uso de transporte e instrumentos para a pesca, a principal forma de 

embarcação utilizada é o barco a motor, sendo algumas com convés e com casaria. 

Dentre os apetrechos o principal utilizado é a Rede de Espera, que atende melhor a 

determinadas espécies pescadas na região.  

As espécies pescadas são bem variadas, e as mais citadas durante as entrevistas foram: 

Camarão, Traíra, Acara, Tilápia e Bagre. Em seguida, Pescadinha e Robalo e, por fim, 

foram citadas Curvina, Papa Terra, Siri, Tainha, Xingo e Manjuba.  

 

Figura 105. Principais embarcações utilizadas na atividade pesqueira da AEL  

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente: pesquisa de campo; outubro de 2021 

 

 

Figura 106. Instrumentos utilizados na atividade pesqueira da AEL 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente: pesquisa de campo; outubro de 2021 
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De acordo com os entrevistados, a atividade de Pesca acontece com duas ou três 

pessoas e dura o dia e a noite, e os meses de março, setembro e outubro foram citados 

como os melhores para a prática. Apesar de citarem a preferência por determinados 

períodos do ano, destacaram que, mesmo nesses meses, percebem uma diminuição 

importante na quantidade e na variedade do pescado ao longo dos anos. Um dos 

pescadores, citou, inclusive, o projeto Piabanha da Universidade de Itaocara, que visa 

monitorar crescimento e mortalidade dos peixes, para o monitoramento da diversidade 

e quantidade de espécies na região (Figura 107).  

 

Figura 107. Flyer do Projeto Piabanha, coletado em entrevista de campo com liderança  
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente: pesquisa de campo; outubro de 2021 

Quanto a atuação das Associações, os entrevistados destacaram que as principais 

funções e apoio das organizações referem-se ao apoio com documentação para o 

seguro-defeso e acesso a outros direitos, como INSS e garantia do Direito Social Federal, 

informação para os demais procedimentos burocráticos e fornecimento de cesta básica 

em períodos de crise e queda da atividade pesqueira.  

Em Barra do Furado já houve associação de pescadores, hoje inativa, sendo 

representados atualmente pela Colônia Z-27. São cerca de 70 associados. Segundo 

informações obtidas com gestores das Colônias de Pescadores de Campos dos 

Goytacazes (Z-19) e de Quissamã (Z-27) e de lideranças de associações de pescadores, há 

nos dois municípios cerca de 1.600 pescadores artesanais formalizados nas colônias e 

Associações. A produção é muito variada, a depender da época do ano, mas o período 

atual é de produção de camarão, cujo mercado destino são os estados da Bahia e Santa 
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Catarina. Já os peixes são comercializados com intermediários, cujo destino é o comércio 

local. 

Quadro 10. Organizações sociais representativos da atividade pesqueira na AER e AEL. 

Município Entidade Presidente Associados Local 
Nº de 

associados/as 
Produção / 

dia 

Campos dos 
Goytacazes 

Associação de 
Pescadores 
Artesanais e 

Profissionais de 
Lagoa de Cima, – 

APPALC. 

Lucimar 
Pereira de 
Carvalho 

Pescadores 
profissionais e 

artesanais 

Lagoa de 
Cima ou 
na Lagoa 

Feia. 

126 120 kg  

Associação de 
Pescadores 

Artesanais de 
Ponta Grossa dos 

Fidalgos – 
APAPGF. 

Cristine dos 
Santos Souza 

Pescadores 
artesanais 

Lagoa Feia 
no Canal 
da Flecha 

245 10 a 15 kg  

Associação de 
Pescadores 

Artesanais do Rio 
Paraíba do Sul do 

Bairro Coroa – 
APACG. 

Elenilson do 
Espírito 

Santo Dias 
(“Seu Ninil”) 

Pescadores 
artesanais 

Rio 
Paraíba do 

Sul 
Entre 90 e 100 

Não 
informou 

Associação de 
Pescadores 

Artesanais do Rio 
Paraíba do Sul, 

Parque dos 
Prazeres - 
APARPS. 

Jorge 
Carvalho 

Cruz 

Pescadores 
artesanais 

Rio 
Paraíba do 
Sul, lagoas 

e rios da 
região. 

68 
Não 

informou 

Colônia de 
pescadores Z19 – 

Farol de São 
Thomé. 

Rodolfo José 
Ribeiro da 

Silva 

Pescadores 
artesanais 

Rios, 
lagoas e 

ambiente 
costeiro – 
marinho. 

900, sendo 400 
costeiro/marinho e 

550 de águas de 
interiores 

250kg 
(camarão) 

Quissamã 
Colônia de 

pescadores Z27. 

Rosemary 
Ribeiro 
Ferreira 

Pescadores 
artesanais 

Rios, 
lagoas e 

ambiente 
costeiro – 
marinho. 

160 
Não 

informou 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente: pesquisa de campo; outubro de 2021. 

 

Com o levantamento realizado em campo, destaca-se que o público de pescadores faz 

parte de uma comunidade tradicionalmente instalada e atuante na região, com o 

agravante de alto índice de vulnerabilidade social. 
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Quadro 11. Organizações sociais representativos da atividade pesqueira na AER e AEL 

Município Entidade Associados Nº de associados Local 
Produção / 

dia 
Mercado Rendimento (R$) 

Capacitaçã
o 

Política 
Pública 

Campos dos 
Goytacazes 

Associação de 
Pescadores 
Artesanais e 

Profissionais de 
Lagoa de Cima, – 

APPALC. 

Pescadores 
profissionais e 

artesanais 
126 

Lagoa de 
Cima ou na 
Lagoa Feia. 

120 

Mercado 
Municipal de 

Campos, estado 
de Minas Gerais 

e comércio 
local. 

4 mil Não 
Seguro - 
Defeso 

Campos dos 
Goytacazes 

Associação de 
Pescadores 

Artesanais de Ponta 
Grossa dos Fidalgos 

– APAPGF. 

Pescadores 
artesanais 

245 
Lagoa Feia 
no Canal da 

Flecha 
10 a 15 

Intermediário / 
mercado local 

500,0 Não 
Seguro - 
Defeso 

Campos dos 
Goytacazes 

Associação de 
Pescadores 

Artesanais do Rio 
Paraíba do Sul do 

Bairro Coroa – 
APACG. 

Pescadores 
artesanais 

Entre 90 e 100 
Rio Paraíba 

do Sul 
Não 

informou 
Mercado local e 

particular 
Não informou Não 

Seguro – 
Defeso / Pesca 

da Manjuba 

Campos dos 
Goytacazes 

Associação de 
Pescadores 

Artesanais do Rio 
Paraíba do Sul, 

Parque dos Prazeres 
- APARPS. 

Pescadores 
artesanais 

68 

Rio Paraíba 
do Sul, 

lagoas e 
rios da 
região. 

Não 
informou 

Mercado local 1 salário mínimo Não 
Seguro - 
Defeso 

Campos dos 
Goytacazes 

Colônia de 
pescadores Z19 – 

Farol de São Thomé. 

Pescadores 
artesanais 

900, sendo 400 
costeiro/marinho e 

550 de águas de 
interiores 

Rios, lagoas 
e ambiente 
costeiro – 
marinho. 

250 
(camarão) 

Bahia e Santa 
Catarina 

Costeiro/marinho 
de 1500 a 2500; de 
águas de interiores 

de 1.000 a 2.000 

Não 
Seguro - 
Defeso 

Quissamã 
Colônia de 

pescadores Z27. 
Pescadores 
artesanais 

160 

Rios, lagoas 
e ambiente 
costeiro – 
marinho. 

Não 
informou 

Não informou 

Costeiro/marinho 
de 2000 a 3000; de 
águas de interiores 

de 1000 a 1500 

Não 

Carteira 
Marinha, 
Seguro - 
Defeso 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, pesquisa de campo; outubro de 2021.
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6.5.3.3.1.1 Percepção de lideranças locais sobre o empreendimento. 

Dos 6 presidentes das Associações ou Colônias de Pescadores entrevistados/as, somente 

1 respondeu que tinha conhecimento sobre o projeto da UTE Barra do Furado. Àqueles 

que responderam desconhecimento, fez-se um relato sobre sua concepção, incluindo-se 

a construção de duto de água e emissário, planta, LT e gasoduto. 

Quando solicitados a considerarem sobre a IMPORTÂNCIA da implantação do 

empreendimento para a região, cinco entrevistados responderam com avaliação positiva 

e, 1 colocou-se em atenção, pois, de acordo com ele, seria preciso avaliar com rigor o 

impacto sobre a atividade pesqueira. Os que percebem como positiva a implantação do 

empreendimento, apontaram como benefícios para região: 

✓ Empregabilidade, desenvolvimento econômico e social; 

✓ Geração de emprego 

✓ Emprego 

✓ Geração de energia, emprego e melhoria da situação em geral. 

✓ Energia e emprego 

Instados a indicarem os aspectos que consideram mais POSITIVOS, indicaram: 

✓ Empregabilidade 

✓ Geração de Emprego 

✓ Emprego 

✓ Geração de Energia 

E quanto a aspectos que consideram NEGATIVOS ou preocupantes, ressaltaram: 

✓ Restrição à atividade pesqueira 

✓ Impacto ambiental 

✓ Não há se não afetar o Meio Ambiente 

✓ Dano ambiental que possa atingir a atividade pesqueira 

✓ Impacto negativo para a pesca 

Solicitados a apontearem SUGESTÕES para que a UTE Barra do Furado seja implantada e 

traga os melhores benefícios para a população, assinalaram: 
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✓ Contratação de mão-de-obra local 

✓ Enviar o estudo para as organizações sociais 

✓ Dragar a entrada da boca da barra em apoio à comunidade pesqueira local; 

construção de desembarque pesqueiro para entrada e saída de embarcações para se 

descarregar o produto 

Perguntados quanto ao interesse em receber informações sobre o projeto da UTE Barra 

do Furado, todos/as responderam positivamente, mas se possível, com clareza e 

detalhamento sobre os locais de obras, estruturas associadas e impactos gerados. Um/a 

entrevistado/a sugeriu realizar reunião informativa prévia de maneira virtual com as 

entidades de pescadores. 

Na percepção dos/as entrevistados/as, unanimemente, o DESEMPREGO é o maior 

PROBLEMA SOCIAL na região, seguido pela falta de apoio e de pescado. 

Quanto aos PROBLEMAS AMBIENTAIS, destacaram: 

✓ Contaminação da água, especialmente pela lavoura de maracujá 

✓ A falta do pescado no rio Paraíba do Sul 

✓ Despejo de esgoto in natura nas lagoas próximas à cidade 

✓ Lançamento de rejeitos e contaminação no rio Paraíba do Sul 

✓ Falta de controle das águas por comportas. 

Verifica-se que em seu conjunto, as respostas dos/as representantes e associações 

pesqueiras que atuam na região, revelam expectativas positivas em relação à 

implantação da UTE Barra do Furado, mas também bastante ponderadas e cautelosas 

quanto à possibilidade de ocorrência de impactos adversos e suas consequências para o 

meio ambiente e a atividade pesqueira. 

6.5.3.4 Uso do Solo  

A análise do uso antrópico e ocupação do solo local dá-se por meio da verificação das 

estruturas presentes no território municipal a partir da interpretação visual de imagens 

de alta resolução, na escala de 1:5.000 e, posteriormente, esses dados são refinados e 

validados por meio dos levantamentos de campo. Vale esclarecer que se utilizou como 

referência para o estabelecimento das classes de uso, aquelas definidas no Manual 

Técnico de Uso da Terra, publicado pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia 

(IBGE) no ano de 2013. 

Nesse processo foi realizado o levantamento por meio das imagens de satélite 

DigitalGlobe (CNES/Airbus) fornecidas pelo Google Earth Pro, em resolução espacial de 

0,6 metros, relativas ao ano de 2021, possibilitando a elaboração do mapeamento e 
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caracterização da área considerada como prioritária no que tange os levantamentos de 

dados primários. 

Nesta seção são apresentados os principais usos do solo na AEL, considerando a 

estrutura fundiária dos povoados, comunidades, localidades e fazendas, de modo a 

relacionar o uso atual e as principais atividades produtivas.  

Ao longo da AEL e seu entorno, a utilização das terras é caracterizada 

predominantemente por áreas de pastagem e lavouras perenes (88,5%), com a produção 

de mandioca, cana de açúcar, cultivos de frutíferas como abacaxi e manga e áreas de 

pasto para pecuária de corte e leiteira. As áreas de vegetação, por sua vez, ocupam 5,5% 

das terras. Em referência ao uso e ocupação do solo na AEL, o Mapa 9, ilustra a forma de 

ocupação do espaço geográfico na AEL. 

Afere-se a partir da análise apresentada e sua representação gráfica, que há um 

importante destaque na presença de áreas destinadas à produção agrícola e pecuária, 

porém esta não se apresenta de maneira especializada com a utilização de 

infraestruturas de irrigação ou mecanização exacerbada.  
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Mapa 9. Uso do solo na AEL 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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6.5.3.5 Organização social 

Na década de 1980, as organizações sociais (OS’s) tornaram-se atores sociais 

importantes, stakeholders fundamentais no Brasil, especialmente no impulso dos 

movimentos sociais, que culminou com a Constituição Federal de 1988, também 

nominada “Constituição Cidadã”. 

Com a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, a Organização Social deixou de ser um 

mero fenômeno sociológico de reunião de pessoas que se juntam, ou se associam 

para alcançar determinados objetivos. Com ela, o conceito passou a ter estatuto e 

qualificação legal, obrigações, em face da possibilidade de se realizar parcerias com 

o Estado na implementação de Políticas Públicas em diversas áreas, quando se 

normatiza o chamado Terceiro Setor. 

O Terceiro Setor passa a ser um espaço institucional de articulação do Estado com as 

OS’s, diferente do Primeiro Setor, o da Administração Pública e, do Segundo Setor , o 

do Mercado. Constitui-se no conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos que 

prestam serviços de interesse público, razão pela qual são conhecidos como entes de 

cooperação ou entidades paraestatais. São regidas pelo Código Civil (Lei nº 

10.406/2002), e juridicamente constituídas, em regra, sob a forma de associações ou 

fundações, muitas genericamente denominadas de ONGs, que são pessoas jurídicas 

de direito privado, igual à das demais entidades que compõem o terceiro setor, quais 

sejam: 

• Associação: pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se 

forma pela reunião de pessoas em prol de determinados objetivos. A renda 

proveniente de suas atividades deve ser revertida para os seus objetivos 

estatutários; 

• Fundação: pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se forma 

a partir de um patrimônio alocado pelo seu instituidor, por meio de escritura 

pública ou testamento, para servir a um objetivo específico, voltado a causas 

de interesse público. 

• Organizações sociais: pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

que atuam nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura ou saúde. 

Foram instituídas e disciplinadas pela Lei nº 9.637/1998. 

• Organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPS): pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, instituídas pela Lei nº 

9.790/1999, e podem atuar, dentre outras, nas seguintes áreas: assistência 

social, cultura, proteção ao patrimônio histórico e artístico, meio ambiente, 
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educação, saúde, desenvolvimento econômico e social e no combate à fome e 

à pobreza. 

A Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, e altera as Leis n.º 

8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999, em seu Art. 2º 

considera como organização da Sociedade Civil (OSC): 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios 
ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros 
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os 
aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro 
de 1999 ; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade 
pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza 
e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência 
técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de 
projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 
exclusivamente religiosos.21  

Desde o final dos anos 1990 as OSC’s são qualificadas em Organização Social (OS) ou 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), qualificações, de ordem 

jurídica, outorgadas pela administração pública, para que a entidade possa receber 

recursos de governos e órgãos públicos das três esferas, por meio de parcerias, dotações 

orçamentárias, isenções fiscais, dentre outros, para a realização de atividades que 

devem ser, necessariamente, de interesse coletivo da sociedade. 

Segundo o Mapa das OSC’s do IPEA22, do total de 815.676 das formais existentes no 

país, ou seja, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 1.114 (0,14%) são 

OS’s e 7.046 (0,9%), OSCIP’s. 

Do total de OSC’s existentes, 67.476 (8,2%) são localizadas no estão do Rio de Janeiro, 

destas, 1.792 (2,65%) estão situadas em Campos dos Goytacazes e 100 (0,14%), em 

Quissamã23. 

 

21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm 
 

22 https://mapaosc.ipea.gov.br/# 
 

23 Idem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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Das OSC’s de Campos dos Goytacazes, 1.251 (69,86%) são Associações Privadas, 487 

(27,17%), Organizações Religiosas, 52 (2,90%), Fundações Privadas e somente 01 

(0,05%), Organização Social. 

Em face do quantitativo de OSC’s em Campos dos Goytacazes, buscou -se identificar 

aquelas que pudessem indicar alguma relação com a questão ambiental, como consta 

do Quadro 12. Associações privadas em Campos dos Goytacazes que fazem referência à 

questão ambiental., seguinte. Todas elas são classificadas como associações privadas. 

Quadro 12. Associações privadas em Campos dos Goytacazes que fazem referência à questão ambiental. 

OSC Atividade 

ASSOCIACAO ECOARTE - A TRANSFORMACAO DO FUTURO EM 
SUSTENTABILIDADE 

Atividades de defesa de 
direitos sociais 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTAVEL DE SANTA ROSA   
CDSSSR 

Atividades de defesa de 
direitos sociais 

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE SUSTENTAVEL 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 

INSTITUTO SELVA DE PRESERVACAO AMBIENTAL 

Atividades de jardins 
botânicos, zoológicos, 

parques nacionais, 
reservas ecológicas e 

áreas de proteção 
ambiental. 

LIGNUM AMBIENTAL JR 
Atividades não 
especificadas 

INSTITUTO DE ACAO SOCIOAMBIENTAL - ASA 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 

ASSOCIACAO CIVIL DE PROTECAO AMBIENTAL 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 

GRUPO DE ACAO E INTEGRACAO SOCIO-AMBIENTAL 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL 
Atividades profissionais, 

científicas e técnicas. 

INSTITUTO DE PROTECAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 

INSTITUTO DE AGROECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 

INSTITUTO DE PROTECAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 
GRUPO DE APOIO SOCIAL AOS CULTIVADORES DA TERRA E PRESERVACAO 
DA NATUREZA 

Atividades de defesa de 
direitos sociais 

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAL REUTILIZAVEL E RECICLAVEL DE 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Atividades de defesa de 
direitos sociais 

CENTRO NORTE FLUMINENSE PARA CONSERVACAO DA NATUREZA 
Atividades de defesa de 

direitos sociais 
Fonte: IPEA: Mapa das OSC’s 

As organizações relacionadas à atividade pesqueira na AER, constantes do Mapa das 

OSC’s, do IPEA são as listadas no Quadro 13. 
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Quadro 13. Associações de pescadores na AEL 

OSC Atividade 

COLONIA DE PESCADORES Z-19 
Atividades de defesa de direitos 

sociais 

COLONIA DE PESCADORES Z-27 
Atividades associativas 

profissionais 
ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DO PARQUE 

PRAZERES DO RIO PARAIBA DO SUL-APAPPRIOPOS 
Pesca em água salgada 

ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS PRODUTORES E 
PESCADORES DE TÓCOS 

Atividades de defesa de direitos 
sociais 

ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS PESCADORES DA LAGOA 
FEIA 

Atividades de defesa de direitos 
sociais 

ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DA COROA GRANDE 
DO RIO PARAIBA DO SUL 

Atividades de defesa de direitos 
sociais 

ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE PONTA GROSSA 
DOS FIDALGOS 

Pesca em água salgada 

ASSOCIACAO DOS PESCADORES PROFISSIONAL ARTESANAL DA 
LAGOA DE CIMA   -APALC 

Pesca em água doce 

ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DA LAGOA DO 
CAMPELO - RJ 

Atividades associativas 
profissionais 

ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DO RIO PARAIBA DO 
SUL – APARPS 

Pesca em água salgada 

Fonte: IPEA: Mapa das OSC’s 

Segundo o portal do Ministério da Justiça24, as OSCIP’s existentes em Campos dos 

Goytacazes são as que constam no Quadro 14, a seguir. 

Quadro 14 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), no município de Campos dos Goytacazes 

OSCIP Área de atuação 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E 
NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ADRENNERJ 

- 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TURBOMÁQUINAS E GESTÃO DE 
ATIVOS - ABTBM 

- 

ASSOCIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ESPORTE 
SEM FRONTEIRAS 

ASSISTENCIAL 

CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA- CARD 
ASSISTENCIAL 

CLELIA SERRANO DANÇA E ARTE - CESDA  

CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA - - CARD ASSISTENCIAL 

FUNDAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DIDIMO RIBEIRO GOMES CULTURA 

INSTITUTO BEM ESTAR BRASIL - BEM ESTAR BRASIL - 

INSTITUTO BRASIL SOCIAL - BRASIL SOCIAL - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA E ESTATISTICA - 

INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
IBRADS 

- 

INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO DO SETOR ENERGÉTICO - IBRATE 

PESQUISAS 

INSTITUTO CULTURA E SABER - 

INSTITUTO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - IAAB - 

 

24 http://portal.mj.gov.br/SistemaOscip 
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INSTITUTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE DE CAMPOS 
DOS GOYTACAZES - PRÓ SAÚDE CAMPOS 

SAÚDE 

INSTITUTO PALMARES - 

SOCIEDADE DE GARANTIA DE CRÉDITO DA REGIÃO PRODUTORA DE 
PETRÓLEO, GÁS E BIOENERGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 

GARANTINORTE 
- 

Fonte: portal.mj.gov.br 

Nota: (-) Não informado. 

O Mapa das OSC’s registra para Quissamã 100 unidades, das quais 76,0% são 

Associações Privadas, 23 (23,0%) Organizações Religiosas e, 01 (1,0%) Fundação. Não 

há registro de OSCIP em Quissamã, como pode-se constatar pela Quadro 15. 

Quadro 15. Associações privadas em Quissamã que fazem referência à questão ambiental. 

OSC Atividade 

ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE QUISSAMA 
Atividades de defesa de direitos 

sociais 

COLONIA DE PESCADORES Z-27 Atividades associativas profissionais 

ASSOCIACAO DE AMIGOS E MULHERES PESCADORAS ARTESANAIS 
DE BARRA DO FURADO - AAMPABF 

Atividades não especificadas 

ASSOCIACAO DE ARTESAOS DE BARRA DO FURADO Atividades associativas profissionais 

ASSOCIACAO NAVE NUCLEO AMBIENTALISTA VIDA E EQUILIBRIO 

Atividades de jardins botânicos, 
zoológicos, parques nacionais, 
reservas ecológicas e áreas de 

proteção ambiental. 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL QUISSAMA Atividades não especificadas 

ASSOCIACAO DE MORADORES DE BEIRA DE LAGOA 
Atividades de defesa de direitos 

sociais 
Fonte: IPEA: Mapa das OSC’s 

Nos levantamentos de campo realizados na AEL, não se identificou organizações sociais 

atuantes. Nas entrevistas realizadas, em Retiro e Tócos os entrevistados fizeram a 

referência à associação de moradores, mas que atualmente não estaria em atividade. 

Essa situação de inatividade de associações comunitárias na região, também foi 

identificada nos levantamentos socioeconômicos do Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA / RIMA) para o licenciamento ambiental do 

projeto Açu Petróleo, em 2020, cuja AEL se situava nos municípios de São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes e Quissamã. 

“Considerando a dimensão da Área de Estudo, o resultado identificado 
naturalmente é direcionado a identificação de organizações com atuação local: 
associações de moradores e organizações religiosas, normalmente. Todavia, nas 
entrevistas realizadas com os moradores das localidades foi registrada a 
inatividade das associações comunitárias. Esses relatos revelam que durante os 
anos iniciais de implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, o 
movimento comunitário esteve muito ativo. 
No entanto, atualmente, as associações de moradores não estão mais tão 
atuantes. A equipe de pesquisa efetuou 34 entrevistas (...) com habitantes das 
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localidades identificadas na AEL do empreendimento. Nenhum dos entrevistados 
reconheceu a existência de organização comunitária em sua comunidade25”. 
 
 

Em entrevista com a Sra. Rosemary Ribeiro Ferreira presidente da Colônia de Pescadores 

Z-17 de Quissamã, informou que já houve uma associação de pescadores de Barra do 

Furado, mas que atualmente estaria inativa. 

O Mapa das OSC’s registra para a AEL as seguintes organizações, constantes do  

Quadro 16 Verifica-se que a maior parte delas encontra-se no bairro Ururaí (5) e de 

Tócos (2). 

Quadro 16. Associações privadas na AEL. 

Organização Atividade 

IGREJA BATISTA DE TÓCOS 
Atividades de organizações 

religiosas 

IGREJA CRISTA MARANATA DE CARIOCA DE TÓCOS 
Atividades de organizações 

religiosas 
ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELO-AMPRUMA 
Atividades de defesa de direitos 

sociais 

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE URURAI 
Artes cênicas, espetáculos e 
atividades complementares. 

I IGREJA PRESBITERIANA DE URURAI 
Atividades de organizações 

religiosas 

IGREJA BATISTA DE URURAI 
Atividades de defesa de direitos 

sociais 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DE URURAI 
Atividades de defesa de direitos 

sociais 

SPORT CLUB UNIAO DE URURAI Clubes sociais, esportivos e similares. 

ASSOSSIACAO DOS MORADORES DE RETIRO E CANAL DAS 
FLECHAS E PRODUTORES RURAIS 

Atividades de defesa de direitos 
sociais 

ASSOCIACAO DE AMIGOS E MULHERES PESCADORAS ARTESANAIS 
DE BARRA DO FURADO - AAMPABF 

Atividades não especificadas 

Fonte: IPEA: Mapa das OSC’s 

6.5.3.6 Localidades   

Cada uma das localidades identificadas guarda especificidades quanto à situação de 

oferta de equipamentos públicos, especialmente de saneamento básico, saúde, 

educação e segurança pública. Neste sentido, optou-se por apresentar-se a descrição de 

cada uma delas nos tópicos a seguir.  

6.5.3.6.1 Município de Quissamã 

6.5.3.6.1.1 São Miguel 

São Miguel está distante 31,5 Km da sede municipal de Quissamã. Situa-se às margens da 

RJ – 197, a 2,5 quilômetros de Barra do Furado e a cerca de 3,4 Km da UTE Barra do 

 

25 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA / RIMA) para o licenciamento 
ambiental do projeto Açu Petróleo, em 2020, pg. 666. 
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Furado. Reúne cerca de 130 pessoas e 40 casas, representando 0,81% da população total 

da AEL (Tabela 70). A seguir apresenta-se registro fotográfico realizado em campo. 

São Miguel é um aglomerado rural com casas espaçadas entre si nas duas margens da 

rodovia, sendo algumas delas, sítios pequenos ou fazendas. A maior parte, no entanto, 

situa-se em lotes pequenos na margem imediata da rodovia RJ – 196, com pavimentação 

asfáltica em bom estado de conservação. Há energia elétrica e coleta de lixo pelo 

caminhão da prefeitura. Não há rede de esgoto, substituída pela fossa e a água provém 

de poço. Há parada de ônibus e o transporte coletivo é o que serve também a Barra do 

Furado com três horários / dia. 

Não há equipamentos públicos para saúde no local e quando necessitam de atendimento 

assistência social, ou mesmo realizar pequenas compras, recorrem à Barra do Furado. 

Não se identificou organização social no local.  

Em São Miguel encontra-se a Estação Barra do Furado, da Petrobrás, com dutos de 

petróleo e gás. Explicita-se a seguir o registro fotográfico de diversos aspectos da região 

de São Miguel (Figura 108 a Figura 126). 



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 181 
 

 

Figura 108. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 109. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 110. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 111. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 112. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 113. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 
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Figura 114. Parada de ônibus às margens da rodovia 
RJ – 126, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 115. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 116. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 117. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 118. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 119. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 
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Figura 120. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 121. Residências às margens da rodovia RJ – 
196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 122. Dutos da Petrobrás às margens da 
rodovia RJ – 196, São Miguel, AEL, município de 

Quissamã, RJ 

 

Figura 123. Dutos da Petrobrás às margens da 
rodovia RJ – 196, São Miguel, AEL, município de 

Quissamã, RJ 

 

 

Figura 124. Estação Barra do Furado, Petrobrás, às 
margens da rodovia RJ – 196, São Miguel, AEL, 

município de Quissamã, RJ 

 

Figura 125. Estação Barra do Furado, Petrobrás, às 
margens da rodovia RJ – 196, São Miguel, AEL, 

município de Quissamã, RJ 
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Figura 126. Igreja de São Miguel, às margens da rodovia RJ – 196, São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.1.2 Barra do Furado  

Barra do Furado encontra-se a 35 Km da sede municipal de Quissamã e a 935 m da ADA 

do empreendimento, às margens da rodovia RJ – 196 e da faixa de praia. 

Segundo informações moradora e Agente Comunitária de Saúde da prefeitura, a 

população estimada é de 360 famílias, aproximadamente 900 pessoas, a moradora não 

sabe exatamente quantas residências estão ativas, pois muitas estão fechadas. O Censo 

Demográfico de 2010, do IBGE, registrou 459 domicílios reunindo 882 pessoas 

residentes, representando 5,47% da população total da AEL.  

No local há um Posto de Saúde da Família (PSF), uma Unidade de Emergência 24h 

denominada “Mário Barros Wagner”, um Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS II e a Escola Municipal “Délfica de Carvalho Wagner”. 

Há um Posto Policial que abriga um efetivo de dois guardas municipais que fazem 

plantão diário. O servidor entrevistado da Guarda Municipal informou que o lugar é 

bastante tranquilo e as principais ocorrências são brigas familiares. O efetivo aumenta 

em época de temporada com plantões da Polícia Militar. 

As ruas internas são calçadas com paralelepípedo e abrigam residências e comércio. O 

transporte coletivo é feito por 1 ônibus com 3 viagens diárias. Há energia elétrica e 

captação de sinais de telefone e internet. 

A água para abastecimento público é captada no Canal das Flechas, no Pau Grande 

(Retiro), e bombeada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) onde recebe 

tratamento com policloreto de alumínio 18%. 

Há uma rede de esgoto que despeja os efluentes domésticos sem tratamento no rio do 

Espinho. A coleta de lixo ocorre 3 vezes por semana. Há a notícia que em muito breve 

será construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no local. 
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Parte dos moradores se dedica à pescaria, outra são de empregados da prefeitura e uma 

parte menor se dedica ao comércio local.  

Para lazer, a população desfruta da praia com o surf, escolinha de surf e futebol 

incentivado pela prefeitura. No verão há um significativo crescimento da população 

temporária por conta do turismo para o desfrute de banho na barra e prática de surf. 

Não existem organizações sociais atuantes como ONG’S, mas apenas a Igreja. A 

organização de moradores não existe mais, assim também a Associação dos Pescadores 

de Barra do Furado, atualmente representados pela Colônia de Pescadores Z - 27  Segue 

abaixo o registro fotográfico realizado em campo em Barra do Furado (Figura 127 a 

Figura 148) 

 

Figura 129. Loteamento do Juninho, Barra do Furado, 
em São Miguel, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 130. RJ – 196, Barra do Furado, em São Miguel, 
AEL, município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 127. Entrevista com o Sr. Adriano dos Santos, 
guarda municipal, Posto Policial, Barra do Furado, 

AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 128. Entrevista com a funcionária, gestora da 
ETA, Barra do Furado, AEL, município de Quissamã, RJ 
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Figura 131. Igreja Nossa Senhora da Boa Morte em 
Barra do Furado, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 132. Posto Policial em Barra do Furado, AEL, 
município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 133. Escola Municipal Délfica de Carvalho 
Wagner, Barra do Furado, AEL, município de 

Quissamã, RJ 

 

Figura 134. Transporte escolar na Escola Municipal 
Délfica de Carvalho Wagner, Barra do Furado, AEL, 

município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 135. Residências, energia elétrica e 
pavimentação em paralelepípedo, Barra do Furado, 

AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 136. Residências, energia elétrica e 
pavimentação em paralelepípedo, Barra do Furado, 

AEL, município de Quissamã, RJ 
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Figura 137. Unidade de Emergência 24 horas, Mário 
Barros Wagner, Barra do Furado, AEL, município de 

Quissamã, RJ 

 

Figura 138. Unidade de Emergência 24 horas, Mário 
Barros Wagner, Barra do Furado, AEL, município de 

Quissamã, RJ 

 

 

Figura 139. Posto de Saúde da Família, Barra do 
Furado, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 140. Equipamento de comunicação, Barra do 
Furado, AEL, município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 141. Captação de água para abastecimento de 
água, Barra do Furado, AEL, município de Quissamã, 

RJ 

 

Figura 142. Estação de Tratamento de Água (ETA), 
Barra do Furado, AEL, município de Quissamã, RJ 
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Figura 143. Centro de Referência de Assistência 
Social, Barra do Furado, AEL, município de Quissamã, 

RJ 

 

Figura 144. Transporte coletivo, Barra do Furado, 
AEL, município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 145. Canal das Flechas, Barra do Furado, AEL, 
município de Quissamã, RJ 

 

Figura 146. Canal das Flechas, Barra do Furado, AEL, 
município de Quissamã, RJ 

 

 

Figura 147. Canal das Flechas, Barra do Furado, AEL, 
município de Quissamã, RJ 

 

Figura 148. Vista da desembocadura do Canal das 
Flechas, Barra do Furado, AEL, município de 

Quissamã 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.3.6.2 Campos dos Goytacazes 

6.5.3.6.2.1 Terminal Pesqueiro 

O Terminal Pesqueiro está a 36 km da sede municipal de Campos dos Goytacazes e 

aproximadamente 1,2 km da ADA do empreendimento, às margens da rodovia RJ – 208, 

cujo estado de conservação no local é muito ruim. Concentra cerca de 65 domicílios, e 

estimativamente 210 pessoas, correspondendo a 1,30% da população total da AEL 

(Tabela 70).  

A única rua interna é calçada com paralelepípedo e onde se encontra a escola municipal 

APIC. Há uma ponte com uma comporta de regulação da vazão da água do canal. Há 

energia elétrica, mas não há rede de saneamento, que é substituída por fossas 

rudimentares. A água é abastecida por caminhão pipa. O lixo é coletado pela Prefeitura 

Municipal de Goytacazes. 

Não há infraestrutura pública e, quando necessitam, recorrem ao Farol, Retiro ou a Barra 

do Furado. Os moradores trabalham principalmente com pesca, mas há também os que 

se dedicam a agropecuária 

Os registros fotográficos apresentados a seguir (Figura 149 a Figura 158) retratam 

aspectos e equipamentos públicos da comunidade Terminal Pesqueiro. 

 

Figura 149. Fábrica de gelo, Terminal Pesqueiro do 
Canal das Flechas, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 

 

Figura 150. Pecuária, Terminal Pesqueiro do Canal 
das Flechas, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 151. Terminal Pesqueiro do Canal das Flechas, 
AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

 

Figura 152. Barcos de pesca, Terminal Pesqueiro do 
Canal das Flechas, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 

 

Figura 153. Barcos de pesca, Terminal Pesqueiro, do 
Canal das Flechas, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 

 

Figura 154. Ponte e comporta do Furadinho, 
Terminal Pesqueiro do Canal das Flechas, AEL, 

município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 155. Rua calçada com paralelepípedo, 
Terminal Pesqueiro do Canal das Flechas,, AEL, 

município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 156. Pavimentação asfáltica em condições 
ruins, Terminal Pesqueiro do Canal das Flechas,, AEL, 

município de Campos dos Goytacazes, RJ 
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Figura 157. Terminal Pesqueiro, AEL, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 158. Escola municipal, Terminal Pesqueiro, 
AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.2 Retiro 

A localidade de Retiro se encontra a 34 Km da sede municipal de Campos dos Goytacazes 

e a aproximadamente 1,6 km da ADA do empreendimento, rodovia RJ – 196, cujo estado 

de conservação no local é muito ruim. Reúne aproximadamente 150 domicílios, com 

estimativamente 486 moradores, o que representa 3,01% do total da população da AEL 

(Tabela 70). A ocupação predominante é de trabalhadores rurais, empregados em 

atividades agropecuárias na região. 

No local entrevistou-se o Sr. Valdir Tavares Ribeiro que informou que há um Posto de 

Saúde e uma escola, mas que não funcionam. O transporte público é acessível somente 

sábado e domingo; durante a semana paga-se van ao valor da R$ 6,00 (seis reais) por 

viagem. Possui água encanada e fossa rudimentar; a coleta do lixo ocorre uma vez por 

semana. Não tem associações e nem órgãos públicos. As Figura 159 A Figura 162 revelam 

aspectos da comunidade do Retiro. 
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Figura 159. Retiro, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

 

Figura 160. Entrevista com o Sr. Valdir Tavares 
Ribeiro, Retiro, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 
 

 

Figura 161. Retiro, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

 

Figura 162. Transporte coletivo no Retiro, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.3 Bela Vista 

Bela Vista situa-se a 26 km da sede municipal de Campos dos Goytacazes e 1,34 km da 

ADA do empreendimento, rodovia RJ – 196, que neste trecho apresenta péssimo estado 

de conservação. Reúne aproximadamente 28 domicílios, com estimativamente 91 

moradores, o que representa 0,56% do total da população da AEL (Tabela 70).  

Os entrevistados informaram que não há transporte coletivo e posto de saúde e escola 

somente estão presentes em São Martinho. A água tem origem em cisterna e/ou poço e 

os efluentes domésticos são direcionados às fossas rudimentares. 

A ocupação predominante é de aposentados e trabalhadores rurais. Não possui 

associações no local. As Figuras Figura 163 e Figura 164 revelam aspectos do pequeno 

núcleo populacional de Bela Vista. 
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Figura 163. Bela Vista, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

 

Figura 164. Entrevista com moradores Bela Vista, 
Edivan e Amarildo, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.4 São Martinho 

São Martinho dista cerca de 25 Km da sede municipal de Campos dos Goytacazes e está a 

214,1 metros da ADA do empreendimento, presença das rodovias RJ – 196 e RJ - 208, 

cujo estado de conservação neste trecho é ruim. Reúne aproximadamente 115 

domicílios, com estimativamente 372 moradores, o que representa 2,31% do total da 

população da AEL (Tabela 70). A ocupação predominante é de aposentados e 

trabalhadores rurais. 

O entrevistado informou que a Unidade Básica de Saúde foi reformada, mas não está 

funcionando e o Posto Policial está fechado. Há a escola municipal Miguel Henrique que 

está em funcionamento. Quanto ao transporte coletivo, informa que o ônibus para 

Quissamã passa somente uma vez por dia. Por isso, os moradores utilizam-se de vans.  

Há água encanada com tratamento, mas não tem rede de esgoto; há fossa e caminhão 

fossa para manutenção. A coleta de lixo ocorre uma vez por semana. Não há mais a 

associação de moradores. 

As Figuras Figura 165 a Figura 170 retratam aspectos e equipamentos públicos em São 

Martinho. 
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Figura 165. Coreto, São Martinho, AEL, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 166. Entrevista com o Sr. Jorge Manhães, São 
Martinho, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 167. Unidade Básica de Saúde, São Martinho, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 168. Igreja em São Martinho, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 169. Escola municipal, São Martinho, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 170. Rua comercial com pavimentação com 
paralelepípedos, fiação de energia elétrica, São 

Martinho, AEL, Campos  
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.3.6.2.5 Marcelo 

A localidade Marcelo está situada a 20 Km da sede municipal de Campos dos Goytacazes, 

a 860,3 m da ADA do empreendimento, com acesso pela rodovia RJ – 208, cujo estado de 

conservação no local é bom. Reúne cerca de 40 domicílios com 130 pessoas, 

representando 0,81% do total da população da AEL (Tabela 70).  

Não há unidade de saúde, e nem posto policial, serviços que são ofertados em Tócos. 

Para o transporte a população depende de van, e há uma escola municipal com Ensino 

Fundamental. 

Há energia elétrica, rede de água para abastecimento público com Estação de 

Tratamento de Água, mas não há rede de esgoto, substituída por fossas sépticas e 

rudimentares. Não há associação de moradores e/ou comunitárias. As Figuras Figura 171 

a Figura 176 retratam aspectos e equipamentos públicos em Marcelo. 

 

Figura 171. Entrevista com moradores de Marcelo, 
Distrito de Tócos, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 
 

 

Figura 172. Estação de Tratamento de Água (ETA) 
Marcelo, Distrito de Tócos, AEL, município de Campos 

dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021 

 
Figura 173. Parada de ônibus e capela, Marcelo, 

Distrito de Tócos, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

 

Figura 174. Capela mortuária, Marcelo, Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 
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Figura 175. Casa em situação de abandono, Marcelo, 
Distrito de Tócos, AEL, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 176. Casa com morador, Marcelo, Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.6  Distrito De Tócos 

A sede do Distrito de Tócos encontra-se a 12 Km da sede municipal de Campos dos 

Goytacazes, 1,31km da ADA do empreendimento, com acesso pelas rodovias RJ – 208 e 

RJ – 236, cujo estado de conservação no local é regular. É o maior aglomerado urbano na 

AEL, vez que concentra 2.082 domicílios e, 5.787 pessoas, 35,89% do total da população 

da AEL (Tabela 70).  

O Distrito abriga várias pequenas localidades, a saber: Vala do Mato, Marcelo (AEL), Ilha 

dos Carões, Canto do Rio de Tócos, Jardim Paraíso, Caxias de Tócos, Carioca, Carvão 

(AEL), Baganzal, Passarinho, Coqueiros de Tócos (AEL) e Ponta Grossa dos Fidalgos. 

Segundo informações obtidas no local, as principais atividades econômicas em Tócos são 

comércio e serviços e agropecuária. A usina sucroalcooleira Paraíso está inativa. Há o 

cultivo da cana-de-açúcar que é destinada à Usina Sapucaia, fora da AEL.  

Tócos possui 1 Unidade Básica de Saúde (UBS), Posto Policial, 3 escolas. A iluminação 

pública é considerada precária. Há ruas pavimentadas e outras com calçamento com 

paralelepípedo. Há rede de abastecimento público de água, mas não há rede de esgoto, 

substituída por fossas predominantemente rudimentares. O caminhão da coleta de lixo 

passa 2 vezes na semana.  

Como opção de cultura e lazer há igrejas, bares, lanchonetes, parque de diversão. Há 

opção de quadra coberta para atividades esportivas. Não possui associação de 

moradores e/ou comunitárias. 

As  Figura 177 a Figura 194 retratam aspectos e equipamentos públicos na sede do 

distrito de Tócos. 



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO Pág. 197 
 

 

Figura 177. Usina de açúcar e álcool Paraíso, 
desativada, Distrito de Tócos, AEL, município de 

Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 178. Entrevista com morador do Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

Figura 179. Casas em rua principal asfaltada Distrito 
de Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, 

RJ 

 

Figura 180. Rua calçada com paralelepípedo, Distrito 
de Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, 

RJ 

 

 

Figura 181. Unidade escolar, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 182. Escola municipal, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 
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Figura 183. Unidade Básica de Saúde, Distrito de Tócos, 
AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 184. Parque de diversões, Distrito de Tócos, 
AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

Figura 185. Templo religioso, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 186. Templo religioso, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

 

Figura 187. Residências vizinhas a pasto, Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 188. Perímetro urbano, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 
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Figura 189. Antena de comunicação, Distrito de Tócos, 
AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 190. Antena de comunicação, Distrito de Tócos, 
AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 191. Rua central (RJ – 208) com pavimentação 
asfáltica e rede de distribuição de energia, Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 192. Rua central (RJ – 208) com pavimentação 
asfáltica e rede de distribuição de energia, Distrito de 
Tócos, AEL, município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 193. Posto policial, Distrito de Tócos, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 194. Cartório, Distrito de Tócos, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.7 Coqueiros 
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A localidade Coqueiros encontra-se a 10 km da sede municipal de Campos dos 

Goytacazes, a 242m da ADA do empreendimento, com acesso pelas rodovias Estrada do 

Carvão e RJ – 238, cujo estado de conservação no local é bom. Reúne cerca de 150 

domicílios com 486 pessoas, representando 3,01% do total da população da AEL (Tabela 

70).  

Segundo o Sr. Antônio Jorge, as ocupações principais no local são de aposentados/as, 

trabalhadores em olaria, e na agropecuária.  Não há unidade de saúde e nem posto 

policial, serviços que são ofertados em Tócos. Para o transporte a população depende de 

van, e há uma escola municipal com ensino fundamental. 

Há energia elétrica, rede de água para abastecimento público, mas não há rede de 

esgoto e o caminhão da coleta de lixo passa 2 vezes na semana. Não possui associações 

comunitárias e de moradores. 

As Figura 195 a Figura 202 retratam equipamentos públicos em Coqueiros. 

 

 

Figura 195. Entrevista com o Sr. Antônio Jorge, 
Coqueiros, AEL, município de Campos dos Goytacazes, 

RJ 

 

Figura 196. Coqueiros, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

 

 

Figura 197. Ponto de ônibus, Coqueiros, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 198. Igreja, Coqueiros, AEL, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 
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Figura 199. Quadra coberta, Coqueiros, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 200. Escola municipal, Coqueiros, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

 

Figura 201. Cemitério municipal, Coqueiros, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 202. Cemitério municipal, Coqueiros, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.8 Carvão 

A localidade Carvão situa-se a 10 Km da sede municipal de Campos dos Goytacazes, a 

415m da ADA do empreendimento, com acesso pelas rodovias Estrada do Carvão e RJ – 

238, cujo estado de conservação no local é bom. Reúne cerca de 250 domicílios com 810 

pessoas, representando 5,02% do total do total de população da AEL.  

As ocupações predominantes são de aposentados/as, trabalhadores em olaria (3) e 

fábricas de tijolos (2) e agropecuária, agora com a recuperação da cultura da cana-de-

açúcar. 

Carvão é um bairro afastado da malha urbana da sede municipal de Campos dos 

Goytacazes com reduzida rede de comércio e serviços, tais como pequenos mercados, 

bares, lanchonetes, dentre outros.  

No local, entrevistou-se o Sr. Alencar, proprietário de um comércio no local, segundo o 

qual no bairro há 1 Posto de Saúde, 2 escolas municipais de Ensino Fundamental e não 
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tem posto policial. Há 3 igrejas católicas, 4 evangélicas, campo de futebol que são as 

opções para atividades de cultura e lazer. A localidade mão possui qualquer tipo de 

associação. 

As Figura 203 a Figura 210, retratam equipamentos no bairro de Carvão. 

 

Figura 203. Carvão, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 204. Entrevista com o Sr. Alencar, Carvão, AEL, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

 

Figura 205. ETA Carvão 1, AEL, município de Campos 
dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 206. ETA Carvão 2, AEL, município de Campos 
dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 207. Carvão, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 208. Carvão, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 209. Unidade de Saúde, Carvão, AEL, município 
de Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 210. Carvão, AEL, município de Campos dos 
Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

6.5.3.6.2.9 Bairro Ururaí 

O bairro Ururaí é interceptado pela BR – 101, situa-se a 6 km da sede municipal de 

Campos dos Goytacazes, a aproximadamente 385m da ADA do empreendimento, com 

acesso pela rodovia RJ – 208 e RJ - 238, cujo estado de conservação no local, bom. Reúne 

segundo o Censo Demográfico de 2010, do IBGE, 1.720 domicílios particulares 

permanentes, com 5.252 pessoas moradoras, o que representa 32,57% % do total de 

população da AEL (Tabela 70).  

Segundo informaram moradores no local, com o fim das atividades da Usina Ururaí de 

açúcar e álcool, muitos trabalhadores migraram para São João da Barra, buscando 

alternativas de emprego no Porto do Açu. Atualmente, avaliam, as ocupações 

predominantes são de aposentados, trabalhadores diversos, especialmente em comércio 

e serviços. 
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Ururaí é um bairro regular afastado da malha urbana da sede municipal de Campos dos 

Goytacazes com rede de comércio e serviços, tais como supermercados, bares, 

restaurantes, feiras, pet shop, lava jato, templos religiosos, dentre outros.  

Há uma Unidade Pré-hospitalar, creche, escolas municipais e estaduais e um Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS).  

Identificou por meio de pesquisa eletrônica a Associação de Moradores de Ururaí (AMU), 

mas não se obteve informações sobre seu funcionamento e situação nas entrevistas 

realizadas no local. 

Há abastecimento de água, coleta de lixo por cerca de três vezes na semana, e rede de 

esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) instalada no Parque Esplanada.  

A Figura 211 a Figura 214 apresentam a entrevista com moradores do bairro, um 

pequeno lixão e rua do bairro, com destaque para pavimentação asfáltica e instalações 

de rede elétrica. 

 

Figura 211. Entrevista Vivaldo Batista, imediações do 
gasoduto e Usina Ururaí, bairro Ururaí, AEL, município 

de Campos dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 212. Entrevista com Emilson Maria Almir Gomes, 
moradores do Bairro Ururaí, AEL, município de Campos 

dos Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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Figura 213. Lixão no bairro Ururaí, AEL, município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 214. Bairro Ururaí, AEL, município de Campos 
dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.6.2.10  Bairro Ururaí I 

O bairro Ururaí I fica a 5 km da área urbana de Campos dos Goytacazes, na margem da BR 

– 101, e a 196,7m da ADA do empreendimento, com acesso pelas rodovias RJ – 208 e RJ - 

238, cujo estado de conservação no local, bom. Reúne cerca de 460 domicílios com 1.490 

pessoas, representando 9, 24% do total de população da AEL. 

Este é um bairro regular afastado da malha urbana da sede municipal de Campos dos 

Goytacazes com reduzida rede de comércio e serviços, tais como pequenos mercados, 

bares, lanchonetes, dentre outros.  

No local, segundo a moradora entrevistada no bairro não há unidades de saúde e nem 

posto policial. Há abastecimento de água, coleta de lixo por cerca de três vezes na 

semana, cujo destino e a CTR de Conselheiro Josino e, rede de esgoto, cuja Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) está instalada no Parque Esplanada. 

O transporte coletivo passa somente uma vez por dia. Não possui associações 

comunitárias e de moradores 

As Figura 215 e Figura 216 retratam o bairro Uraraí I. 
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Figura 215. Bairro Ururaí I, AEL, município de Campos 
dos Goytacazes, RJ 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

 

Figura 216. Entrevista com a Sra. Jane Santana, 
moradora do bairro Ururaí I, município de Campos dos 

Goytacazes, RJ 
Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 

6.5.3.7 Caracterização das propriedades  

No levantamento de campo foram acessados um total de 118 imóveis, dos quais 51 

(43,22%) não tiveram sua sede identificada, outras 51 (43,22%) tinham seus acessos 

fechados, normalmente com corrente e cadeado; em 8 (6,78%), fez-se entrevista e, em 8 

(6,78%), não havia morador no momento da vista. 

As informações coletadas no levantamento de campo revelam que a área de pastagem 

para a atividade de pecuária bovina predomina amplamente em toda a AEL, mas 

cedendo para a significativa participação da cultura de cana-de-açúcar na região da sede 

do distrito de Tócos, local da usina Paraíso, ora desativada, mas cuja produção destina-se 

à Usina Sapucaia, outro empreendimento sucroalcooleiro fora da AEL. O uso com lavoura 

de cana-de-açúcar eleva sua participação também na região do bairro Carvão e Ururaí, 

neste especialmente na área da Usina Ururaí, desativada há alguns anos. 

As Figura 217 a Figura 222, a seguir, apresentam as áreas visitadas na etapa de coleta de 

dados primários.  
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Figura 217. Propriedade com sede não identificada, 
São Miguel, município de Quissamã, RJ 

 

Figura 218. Entrevista com o Sr. Carlos Magno, 
proprietário do Sítio Furadense, município de Campos 

dos Goytacazes 

 

Figura 219. Propriedade com acesso fechado em 
Campo dos Goytacases 

 

Figura 220. Propriedade com sede não identificada, 
município de Campos dos Goytacazes, RJ 

 

Figura 221. Entrevista com morador de sítio em 
Campos dos Goytacazes 

 

Figura 222. Propriedade sem sede identificada em 
Campos dos Goytacazes 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2021. 
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6.5.3.8 Panorama de Análise da Área de Estudo 

O diagnóstico da AEL revelou um cenário socioeconômico importante e que deve ser 

considerado quando da identificação e análise de alterações socioambientais 

significativas em seu território, com destaque para as localidades que ofertam produtos 

e serviços necessários, em especial na fase de implantação do empreendimento, além da 

alimentação, transporte, comércio e serviços, como aluguel para moradia e mão-de-obra. 

Neste sentido, estima-se que a localidade de Barra do Furado, pela sua proximidade ao 

empreendimento, e reduzida estrutura de serviços públicos, tais como atendimento de 

urgência 24 horas, educação, assistência social, segurança pública, espaços de 

religiosidade, alimentação, lazer e habitação deverá estar mais sensível às ações do 

empreendimento.  

A sede municipal de Quissamã é a localidade mais bem estruturada nos aspectos 

assinalados e mais próxima ao local de implantação da UTE é, vez que está distante 

somente 30 km pela RJ – 196, em bom estado de conservação.  

Mas à medida em que as obras de implantação das estruturas da LT e do Gasoduto 

avançam no sentido norte por cerca de 40 km, outras localidades, como Retiro, São 

Martinho, Coqueiros, Carvão no município de Campos dos Goytacazes, que apesar da 

limitada oferta de serviços, poderão também receber a sua influência. A sede do distrito 

de Tócos e o bairro Ururaí, são as localidades com perfil urbano e mais bem estruturadas, 

mas por isso mesmo, com maiores densidades populacionais e demandas locais e 

regionais no atendimento de bens e serviços, especialmente públicos.  

A atividade pesqueira concentra-se na região de Barra do Furado e Farol de São Thomé e 

é toda ela artesanal, cuja renda gira em torno de 1 salário-mínimo. Nas entrevistas 

realizadas constatou-se que há uma grande expectativa dos moradores locais, em 

especial em Barra do Furado, que avaliam a implantação do empreendimento como 

importantíssima para a região, para a diversificação do emprego, a geração de renda e o 

aquecimento da atividade comercial local. 
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6.5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A implantação da UTE Barra do Furado e suas estruturas adjacentes tem como objetivo 

favorecer a geração e a transmissão de energia na região em que será implantada.  

O diagnóstico socioeconômico para fins de viabilização ambiental do empreendimento 

lança olhar sobre as circunstâncias sociais à espera do futuro empreendimento, a partir 

das projeções que podem ser feitas por meio da análise e sistematização dos dados, 

articulando-se com as informações sobre o empreendimento e as circunstâncias sociais 

reconhecidas pela pesquisa. 

Neste contexto, o diagnóstico, então, se debruçou sobre o histórico de consolidação 

territorial dos municípios e sobre a sua capacidade de suporte para as mudanças que o 

empreendimento pode proporcionar à região. 

A caracterização dos municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes, áreas de estudo 

do empreendimento, foi elaborada mediante dados relativos à dinâmica demográfica, 

econômica e de infraestrutura básica, aliado à estrutura fundiária e uso do solo dos 

territórios rurais, assim como também foi analisada a qualidade de vida nas comunidades 

afetadas pelo empreendimento.  

De acordo com estudo elaborado, os municípios estudados fazem parte da região Norte 

Fluminense, que tem como característica o desenvolvimento histórico a partir da 

produção açucareira. O município de Campos dos Goytacazes, que representa 41,3% da 

área desta região, concentra o maior número de estabelecimentos industriais da região, 

destacando-se as indústrias de produtos alimentares, química, transformação de 

produtos de minerais não metálicos e mecânica.  Por outro lado, Quissamã, representa 

apenas 7,3 % da região Norte Fluminense. Foi sede distrital do município de Macaé, e 

tornou-se município em 1990, com os royalties do petróleo sendo sua principal receita 

para o desenvolvimento da população.  

Por certo, a participação mais significativa na AER em relação à produção estadual é a de 

Campos dos Goytacazes, em face de seu vasto território comparativamente à área de 

Quissamã. 

No que tange a geração de renda das áreas de estudo, os municípios do Norte 

Fluminense, em especial os pertencentes à AER, tem o segmento de Petróleo e Gás 

Natural (P&G) como aquele que ocasiona o maior impacto nas economias locais, 

especialmente com o pagamento de royalties.  

Em 2019, como revelado pelo TCE RJ, em todos os municípios fluminenses analisados as 

transferências e royalties representam mais da metade da receita total à disposição para 

fazer frente às despesas. Campos dos Goytacazes e Quissamã receberam, 

respectivamente, R$ 517,67 e R$ 105,20 milhões, sendo o 4º e 12º no ranking estadual e 
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com um grau de dependência de transferências e royalties de 70,0% e, 95,0%, 

respectivamente 

A produção agrícola, pecuária e de pesca também foi estudada. Neste ponto, Campos 

dos Goytacazes também se destaca, sua produção de bovinos é uma das maiores dos 

estados do Rio de Janeiro, com 274.798 animais no ano 2020, contra 53.611, em 

Quissamã.  

Sobre a pesca, nota-se outro destaque do município de Campos dentro da perspectiva da 

AER, tendo em vista que no estado do RJ a produção de Tilápia foi de 1.024.467 

quilogramas, dos quais 148.608 quilogramas (14,5%) foram oriundos de Campos dos 

Goytacazes, gerando assim um valor de produção estadual de R$ 18.539 milhões, dos 

quais R$ 1.573 milhões (8,5%), foram gerados no próprio município. 

Um ponto de atenção na implantação do empreendimento recai sobre a produção 

pesqueira local. Com base nos dados secundários levantados, relatos históricos locais e 

dados obtidos na campanha de campo foi possível reconhecer que a população faz 

referência, principalmente, ao terminal pesqueiro de Farol de São Thomé que recebe os 

produtos da pesca marinha costeira. 

Os pescadores usam toda a área costeira para a prática, muitos, de acordo com os 

relatos, preferem realizar a pesca em regiões de mar aberto, entretanto, algumas 

embarcações definem outras áreas de trabalho que podem sofrer impacto do 

empreendimento com a instalação dos dutos de captação de água e lançamento de 

efluentes, o que demanda a elaboração de ações específicas para mitigação e 

compensação de impacto.  

A região de inserção do empreendimento abrange extensos trechos de áreas destinadas 

ao uso agrícola e pastagens, intercalados por pequenos fragmentos florestais, e 

aglomerados populacionais. Em alguns trechos predominam pequenas propriedades que 

produzem para subsistência, ao mesmo tempo, em outros casos, ocorrem grandes 

propriedades rurais, onde prevalece o modo produção extensivo e, muitas vezes, 

destinado à exportação. Sendo assim, pode-se considerar, que a paisagem natural já está 

em parte alterada, contribuindo para que o empreendimento não promova alterações 

expressivas na dinâmica local. 
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1. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar e contextualizar a legislação ambiental 

e demais normas legais aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental da UTE Barra 

do Furado e demais estruturas acessórias (gasoduto, linha de transmissão e dutos de 

lançamento de efluentes tratados e captação de água do mar) no âmbito federal, estadual 

e municipal. 

Com essa análise pretende-se assim demonstrar que o empreendimento proposto não 

apresenta nenhuma restrição e/ou impedimento legal para a sua implantação em nenhum 

dos temas analisados, estando, portanto, em conformidade com a legislação vigente. 

1.1 DO PROCEDIMENTO PARA O LICENCIAMENTO 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 afirma que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida”, sendo de responsabilidade tanto do Poder Público quanto da 

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações.  

A Carta Magna teve a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei 

Federal 6.938/1981 e regulamentada pelo Decreto nº 99.272/1990, como guia para a 

elaboração do seu capítulo de Meio Ambiente. Essa política tem como objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental de modo a assegurar ao país 

“condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e 

à proteção da dignidade da vida humana”. 

Verifica-se assim que ambas as normas buscam assegurar o direito e a preservação do 

meio ambiente, mas sem deixar de permitir que ocorra o progresso econômico do país. 

Isso fica ainda mais evidente quando se analisa as demais instruções dessas normas. No 

artigo 225, no § 1º inciso IV, a Constituição Federal aponta que o Poder Público deverá: 

“IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade.” 

Já a PNMA, em seu artigo 4º inciso I, afirma que ela visará:  

“I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;” 

Reforçando, mais uma vez, que a legislação ambiental brasileira busca compatibilizar o 

desenvolvimento econômico e social do país com a preservação da qualidade do meio 

ambiente, seguindo, para isso, o Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Como forma 
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de instrumentalizar esse equilíbrio, a PNMA, em seu artigo 10, anuncia o recurso do 

licenciamento ambiental. 

 

“Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental.” 

Segundo a Resolução CONAMA 237/1997, o licenciamento ambiental é um procedimento 

administrativo pelo qual o “órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais”, que são consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou, ainda, 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

Considera-se impacto ambiental, conforme a Resolução CONAMA 01/86, qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades 

socioeconômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a 

qualidade dos recursos ambientais. 

Ainda conforme essa Resolução, dependerá de elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a serem submetidos 

à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

“XI – Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 

energia primária, acima de 10MW;”  

A Lei Complementar 140/2011 dispõe sobre a cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios quanto a competência comum na temática do meio 

ambiente. Essa Lei específica assim, qual ente federativo é competente pelo 

licenciamento de dado empreendimento. 

No tocante às atividades passíveis de licenciamento ambiental pela União, o Decreto nº 

8.437/2015, em seu artigo 3º, inciso VII, estabeleceu que os sistemas de geração e 

transmissão de energia elétrica, incluindo usinas termelétricas com capacidade instalada 

igual ou superior a trezentos (300) megawatt, como é o caso da UTE Barra do Furado, 

serão licenciados pelo órgão ambiental federal, no caso, o IBAMA. 

A Resolução CONAMA 237/1997, em seu artigo 8º, portanto, define o processo de 

licenciamento a ser seguido perante o órgão ambiental competente que envolverá três 

fases consecutivas, cada qual, com a emissão de três licenças distintas, levando em 
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consideração a complexidade e os impactos envolvidos na implantação da UTE, quais 

sejam: 

I. Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

 
II. Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

 

III. Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

 

A confecção do EIA/RIMA, além de atender à legislação, em especial os princípios 

expressos na PNMA, obedecerá, segundo a Resolução CONAMA 01/86, as seguintes 

diretrizes:  

“I – Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;  

II – Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade;  

III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  

lV – Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.”  

 

Além de observas as diretrizes citadas, o EIA/RIMA deverá atender as disposições do 

artigo 6º, onde deverá desenvolver, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:  

“I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 

e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo 

a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando 

as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 
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econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 

permanente; 

c) o meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio 

economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, 

os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 

de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 

prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 

negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e 

longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 

propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios 

sociais. 

III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas. 

lV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados”. 

 

Com relação ao RIMA, este deverá refletir as conclusões do EIA e ser apresentado de 

forma objetiva e adequada a sua compreensão, com informações traduzidas em 

linguagem acessível, ilustradas por técnicas de comunicação visual, de modo que a 

população possa “entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 

consequências ambientais de sua implantação”. 

Dessa maneira, cabe, segundo a Resolução CONAMA 01/86, ao órgão ambiental 

competente o dever de promover a realização de audiência pública para informar a 

população acerca do projeto, seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Assim, 

conforme a Resolução CONAMA 09/1987, a audiência pública tem por finalidade expor 

aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo 

dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito, conforme disposto 

no respectivo artigo 1º, caput. O Quadro 1 apresenta as principais normas sobre o 

procedimento para o licenciamento ambiental: 
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Quadro 1. Legislação sobre o procedimento para o licenciamento ambiental 

Referência Descrição/Disposição 

Constituição Federal de 1988 
Lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de 

validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo 

do ordenamento jurídico. 

Resolução CONAMA n° 01/86 
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de 

impacto ambiental. 

Resolução CONAMA n° 237/97 

Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 

ambiental e no exercício da competência, bem como as atividades e 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Lei Complementar n° 140/2011 

Fixa normas visando a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 

fauna e da flora. 

Decreto nº 8.437/2015 

Regulamenta o disposto no art. 7 º, caput, inciso XIV, alínea “h”, e 

parágrafo único, da Lei Complementar n º 140, de 8 de dezembro de 

2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades 

cujo licenciamento ambiental será de competência da União. 

Resolução CONAMA n° 09/1987 
Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas no processo de 

licenciamento ambiental. 

Lei Federal n° 6.938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Decreto nº 99.274/1990 

Regulamenta a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 

respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e 

dá outras providências. 

 

1.2 FAUNA, FLORA E ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 23, inciso VII, afirma que é competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “preservar as florestas, 

a fauna e a flora”. Em seu artigo 225, a Carta Magna diz que é direito de todos o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e 

preservá-lo para a presente e futuras gerações.  

De modo que para garantir esse direito, incumbe ao Poder Público, como descrito no 

inciso VII do art. 225, “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 

os animais a crueldade”. 

Há na legislação do país, portanto, diversos dispositivos que tratam da proteção da Fauna 

e da Flora, sendo que o projeto da UTE Barra do Furado, foi concebido em total 

conformidade com as disposições federais, estaduais e municipais relativas à proteção e 
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preservação desses ecossistemas. Abaixo o Quadro 2 apresenta as normas relativas a essa 

temática. 

Quadro 2. Legislação referente à Fauna, a Flora e aos Espaços Especialmente Protegidos. 

Referência Descrição/Disposição 

Lei nº 12.651/2012 
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e institui o novo 

Código Florestal. 

Resolução CONAMA nº 369/2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente – APP. 

Decreto Federal nº 76.623/1975 
Promulga a Convenção sobre Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. 

Decreto Federal s/nº de 29/04/1998 
Cria o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Estado do 

Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 4.340/2002 
Regulamenta artigos da Lei N° 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

Portaria Federal nº 443/2014 

Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de 
extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" - Lista, que inclui o 
grau de risco de extinção de cada espécie, em observância aos 

arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014. 

Portaria Federal nº 463/2018 

Dispõe sobre as Áreas Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a 

Biodiversidade. 

Instrução Normativa MMA nº 
001/2010 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 
e dá outras providências. 

Resolução CONEMA nº 80/2018 
Trata da lista oficial de espécies endêmicas ameaçadas de 

extinção da flora do estado do Rio de Janeiro. 

Decreto-Lei Estadual nº 250/1970 

Decreta a criado o Parque Estadual do Desengano, abrangendo 
glebas dos Municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e 

Campos dos Goytacazes, compreendidas na área prioritária 
para a criação de Reservas Florestais Estaduais de que trata o § 

3º, do artigo 2º do Decreto-lei nº 131, de 24 de outubro de 
1969, e com, aproximadamente 25.000 hectares. 

Decreto Estadual nº 41.612/2008 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites referentes às 
Áreas de Preservação Permanente de Restingas e Manguezais 

regulamentando os artigos 268, I, II e IV da Constituição 
Estadual. 

Decreto Estadual nº 43.522/2012 
Decreta a criação do Parque Estadual da Lagoa do Açu, com 
área total aproximada de 8.251,45 hectares, abrangendo os 
municípios de Campos do Goytacazes e São João da Barra. 

Lei Municipal nº 5.394/1992 (Campos 
dos Goytacazes) 

Dispõe sobre a criação da APA Lagoa Cima. 

Lei Municipal nº 8.424/2013 (Campos 
dos Goytacazes) 

Dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental da Serra 
do Itaóca, conforme a Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) e dá 

outras providencias. 

Resolução INEA nº 245/2021 
Aprova a revisão 2 da nop-inea-46 - norma operacional de 

enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PÁG. 9 
 

Referência Descrição/Disposição 

licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental 
e revoga a Resolução INEA n° 240. 

Boletim de Serviço nº 110/2021 Dispões sobre os anexos da resolução 245/2021. 

Decreto Legislativo nº 58.054/1966 
Promulga a convenção para a proteção da fauna, flora e 

belezas cênicas naturais dos países da América, assinada pelo 
Brasil, em 27 de fevereiro de 1940; 

Lei Federal nº 5.197/1967 
Dispõe sobre a proteção à fauna, alterada pelas Leis nos 

7.584/1987, 7.653/1988, 7.679/1988, 9.111/1975 e 9.605/1998; 

Decreto Federal nº 97.633/1989 Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna; 

Portaria IBAMA nº 1.522/1989 

Reconhece a lista oficial de espécies de fauna brasileira 
ameaçadas de extinção (alterada pelas Portarias IBAMA nos 45-
N/1992, 62/1997, 28/1998, Instrução Normativa MMA 03/2003 

e Instrução Normativa 05/2004); 

Resolução CONAMA nº 009/ 1996 Estabelece corredor de vegetação para o trânsito da fauna; 

Lei Federal nº 9.605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências; 

Portaria SEMA nº 001/1998 
Dispõe sobre a pesquisa realizada pela Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – UERJ, elaborando a lista de fauna 
ameaçada de extinção no Estado; 

Decreto nº 3.607, de 21/2000 
Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção – CITES; 

Instrução Normativa IBAMA nº 
119/2006 

Normatiza a coleta e o manuseio de material biológico; 

Instrução Normativa IBAMA nº 
146/2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo 
de fauna silvestre em áreas de influência de empreendimentos 

e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento 

ambiental; 

Instrução Normativa nº 169/2008 

Instituir e normatizar as categorias de uso e manejo da fauna 
silvestre em cativeiro em território brasileiro, visando atender 

às finalidades socioculturais, de pesquisa científica, de 
conservação, de exposição, de manutenção, de criação, de 

reprodução, de comercialização, de abate e de beneficiamento 
de produtos e subprodutos, constantes do Cadastro Técnico 

Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Naturais; 

Resolução do Conselho Federal de 
Biologia nº 301/2012 

Dispõe sobre os procedimentos de captura, contenção, 
marcação, soltura e coleta de animais vertebrados in situ e ex 

situ; 

Portaria MMA nº 444/2014 

Reconhecer como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção" - Lista, conforme 
Anexo I da presente Portaria, em observância aos arts. 6o e 7o, 

da Portaria no 43, de 31 de janeiro de 2014; 

Portaria MMA nº 445/2014 

Reconhecer como espécies de peixes e invertebrados 
aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas 

constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos" - 
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Referência Descrição/Disposição 

Lista, conforme Anexo I desta Portaria, em observância aos 
arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014; 

Instrução Normativa IBAMA nº 
08/2017 

Estabelecer os procedimentos para a solicitação e emissão de 
Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material 
Biológico (Abio) no âmbito dos processos de licenciamento 

ambiental federal. 

1.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, MATA ATLÂNTICA E COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL 

Em consonância com as diretrizes para proteção da fauna e da flora, que a Constituição 

Federal de 1988 exige que se defina “em todas as unidades da federação espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”, conforme artigo 

225, § 1º, inciso III. 

Vale ressaltar que o texto constitucional não expõe de maneira taxativa quais seriam 

esses “espaços territoriais especialmente protegidos”, de modo que se faz necessário 

analisar as demais legislações publicadas sobre o tema, como a Lei 12.651/2012 que trata 

sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP) ou a Lei 9.985/2000 que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Sendo assim, e objetivando respeitar o Princípio Constitucional do Desenvolvimento 

Sustentável que busca o equilibro entre o desenvolvimento econômico do país e a 

proteção do meio ambiente, que a Lei 9.985/2000 trouxe o conceito de “Compensação 

Ambiental”. Segundo o artigo 36 desse dispositivo legal, nos casos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, com fundamento em 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), o empreendedor é 

obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação (UC) do Grupo 

de Proteção Integral. 

E ainda, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 

não pode ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 

pelo empreendimento. Assim, compete ao órgão licenciador definir as UCs a serem 

beneficiadas, considerando as propostas elencadas no EIA/RIMA e ouvido o 

empreendedor, podendo inclusive ser proposto a criação de novas Unidades de 

Conservação. 

Para finalizar a temática de proteção ao meio biótico, em especial no que diz respeito à 

flora, e levando em consideração a localização da UTE Barra do Furado, é preciso destacar 

a importância da preservação da Mata Atlântica que é considerado como uma área 
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prioritária para “a conservação, utilização sustentável e repartição da biodiversidade”, 

segundo o Decreto n° 5092/2004.  

No caso da área escolhida para a instalação da UTE e demais estruturas associadas ela 

encontra-se dentro do bioma Mata Atlântica, mas é preciso destacar que tais estruturas 

não interferem de maneira direta em nenhuma Unidade de Conservação federal, estadual 

ou municipal. O Quadro 3 abaixo resume as legislações dos respectivos temas: 

Quadro 3. Legislação referente à Unidade de Conservação, Mata Atlântica e Compensação Ambiental 

Referência Descrição/Disposição 

Lei Federal nº 9.985/2000 
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

Lei Federal nº 11.428/2006 
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Decreto n° 5092/2004. 

Define regras para identificação de áreas prioritárias para a 
conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios 
da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do 

Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA nº 10/1993 Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de 
sucessão da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 06/1994 Determina a apresentação de parâmetros mensuráveis para 
análise dos estágios de sucessão ecológica da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 369/2006 Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente – APP. 

Resolução CONAMA nº 417/2009 Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação 
primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação 

de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 369/2006 Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente – APP. 

Resolução CONAMA nº 417/2009 Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação 
primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação 

de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 10/1993 Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de 
sucessão da Mata Atlântica. 

Resolução CONAMA nº 06/1994 Determina a apresentação de parâmetros mensuráveis para 
análise dos estágios de sucessão ecológica da Mata Atlântica. 

 

1.4 RECURSOS HÍDRICOS 

O marco disciplinador do uso das águas no Brasil é o Decreto Federal nº 24.643, de 10 de 

julho de 1934, também conhecido como Código de Água. Esse decreto dispõe sobre a 

classificação e a utilização dos recursos hídricos, com ênfase no aproveitamento do 

potencial hidráulico. A Constituição Federal de 1988 é outro marco no tema de proteção 
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das águas no país de modo que a partir dessa norma, todos os corpos d’água passaram a 

ser de domínio público, seja da União ou dos Estados, como descrito nos artigos 22 e 25, 

respectivamente: 

 

“III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais (art. 22)” 

“I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União 

(art.25)” 

 

Atualmente, o mais importante instrumento legal sobre Recursos Hídricos é a Lei nº 

9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em cumprimento ao inciso XIX do art. 

21 da Carta Magna. A PNRH, alinhada com o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, 

visa assegura a atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água de 

qualidade adequada, por meio da utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

além da prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. 

Há ainda outros instrumentos legais que regem o tema como as Resoluções CONAMA e 

as Leis Estaduais e Municipais.  Para a análise de qualidade de água da área de estudo foi 

tomada como base a Resolução Conama nº 357/2005.  

Ressalta-se que como os rios que compõe a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana ainda não foram enquadrados em classes de qualidade, decidiu-se comparar 

os resultados obtidos das análises físico-químicos com os parâmetros correspondentes às 

águas doces de Classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o 

que determinará a aplicação da classe mais rigorosa (Classe 1). O mesmo vale para as 

águas salobras e salinas da zona costeira de Barra do Furado, enquadradas neste trabalho 

como Classe 1, por ainda não terem seu enquadramento e uso preponderante definidos. 

Vale dizer que o projeto da UTE Barra do Furado ainda prevê a instalação de uma Estação 

de Tratamento de Água (ETA) e uma Unidade de Desmineralização em acordo com as 

principais normas. O Quadro 4 abaixo apresenta as principais legislações existentes:  

Quadro 4. Legislação referente aos Recursos Hídricos. 

Referência Descrição/Disposição 

Decreto nº 24.643/1934 Decreta o Código das Águas 

Lei nº 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 

inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 

de dezembro de 1989. 
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Referência Descrição/Disposição 

Lei n° 9.966/2000 
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

Decreto n° 87.566/1982 

 

Promulga o texto da convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha 
por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída em Londres, 

a 29 de dezembro de 1972. 

Resolução CONAMA nº 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA nº 
396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 
complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Portaria IBAMA n° 28/2001 

 

Dispõe a criação do Programa Nacional de Vigilância para Prevenção e 
Monitoramento de Derrames de Óleo, e implanta o Sistema de 

Vigilância e Monitoramento, para que ocorra o devido cumprimento 
da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 20003. 

Lei Estadual nº 3.239/1999 

 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta a 

Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VIII, e 
dá outras providências. 

Lei nº 650/1983 
Dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção das bacias 

fluviais e lacustres do Rio de Janeiro; 

Lei nº 3.239/1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; cria o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; regulamenta a 

Constituição Estadual, em seu art. 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá 
outras providências; 

Lei nº 5.101/2007 

Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente - INEA e 
sobre outras providências para maior eficiência na execução de 
Políticas Estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e 

Florestais; 

Lei nº 5.139/2007 

Dispõe sobre o acompanhamento e a fiscalização, pelo Estado do Rio 
de Janeiro, das compensações e das participações financeiras 

previstas no art. 20, §1º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, oriundas das concessões, permissões, cessões e outras 

modalidades administrativas para a exploração de recursos hídricos e 
minerais, inclusive petróleo, gás natural e outros recursos naturais; 

Resolução CERHI-RJ nº 
107/2013 

Aprova nova definição das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de 
Janeiro e revoga a Resolução CERHI-RJ nº 18, de 08 de novembro de 

2006. 

Resolução CERHI-RJ nº 
252/2021 

Define os Critérios e Procedimentos para Produção, Estruturação, 
Disponibilização, e Compartilhamento de Dados e Informações 

Geoespaciais no âmbito da Política Estadual De Recursos Hídricos. 

 

1.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938/1981, estabelece em seu 

artigo 8º, inciso VII, que compete ao CONAMA “estabelecer normas, critérios e padrões 
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relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso 

racional dos recursos ambientais”.  

A partir desse dispositivo o CONAMA expediu a Resolução 05/1989 que trata do Programa 

Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR), além da Resolução CONAMA 03/1990, 

que tem como foco a definição de padrões de qualidade do ar. Destaca-se que a Resolução 

03/1990 foi revogada em novembro de 2018 pela CONAMA 491/2018 que então passou a 

estabelecer os novos padrões de qualidade do ar.  

Já na esfera estadual, a gestão sobre qualidade do ar é de responsabilidade do INEA 

(Instituto Estadual do Ambiente), órgão do governo do estado do Rio de Janeiro. O INEA 

possui redes e programas de monitoramento de controle da poluição do ar, como o 

Programa de Autocontrole de Fumaça Preta e as Redes Automáticas e Semiautomáticas 

de Qualidade do Ar. A regulamentação dos padrões de qualidade do ar no estado se dá 

por meio do Decreto Estadual 44.072/2013, em conformidade com a Resolução CONAMA 

491/2018. 

No caso da UTE Barra do Furado o ponto de emissão de gases será na chaminé da caldeira 

de recuperação (HRSG). A composição dos gases de exaustão estará dentro dos 

parâmetros da CONAMA 491/2018. Além disso, em virtude das características do 

combustível, sem a presença relevante de cinzas e enxofre, praticamente não ocorrerão 

emissões de particulado (PM10, MP, etc.) e SOx. O Quadro 5 a seguir, apresenta as 

principais normas sobre emissões atmosféricas:  

Quadro 5. Legislação referente às emissões atmosféricas 

Referência Descrição/Disposição 

Resolução Conama 05/1989 
Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – 

PRONAR. 

Resolução Conama 03/1990 Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. 

Resolução CONAMA 491/2018 Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

Resolução CONAMA N° 

08/1990 

Estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de 

poluentes do ar para processos de combustão externa em fontes 

novas fixas de poluição. 

Decreto Estadual Nº 

44.072/2013 

Regulamenta os Padrões de Qualidade do Ar no Estado do Rio de 

Janeiro, tendo por base padrões nacionais e as Diretrizes e 

recomendações da organização Mundial de saúde, e dá outras 

providências. 

 

1.6 EFLUENTES LÍQUIDOS 

Segundo a Lei 9.433/1997, artigo 12 e inciso III, denominada Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH), estão sujeitos a outorga pelo Poder Público o “lançamento em 

corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o 

fim de sua diluição, transporte ou disposição final”. Ressalta-se que esses efluentes 
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líquidos somente podem ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d’água, após o 

devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos 

nas normas, como a própria PNRH e Resoluções do CONAMA e do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH).  

Em seu artigo 5º, a Resolução CONAMA nº 430/2011 determina que os efluentes não 

poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as 

metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento. Já em seu 

artigo 7º, a Resolução afirma que o órgão ambiental responsável deverá por meio de 

norma específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a 

carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes 

ou serem formadas nos processos produtivos, de modo a não comprometer as metas do 

corpo receptor. 

Para o descarte de efluentes gerados na UTE Barra do furado o mar foi escolhido devido 

a sua abundância e fator de depuração, já que a sua captação não interferirá no 

abastecimento da população e nem será necessário determinar uma vazão especifica, e 

ainda com relação as descarte de efluentes o mar tem uma capacidade de depuração 

superior aos recursos de água doce.  

Vale destacar que o projeto da Usina também prevê que todos os efluentes líquidos da 

planta serão tratados e descartados no mar em um emissário com aproximadamente 1 km 

de extensão a partir da costa. O descarte desses efluentes terá condições de temperatura 

e PH controlados. Além disso, é previsto também uma Estação de Tratamento de 

Efluentes Industriais (ETEI) e Sanitários.  

O Quadro 6 apresenta as principais normas sobre a emissão de efluentes: 

Quadro 6. Legislação referente à emissão de efluentes 

Referência Descrição/Disposição 

Lei nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 

no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Lei nº 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 

inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da 

Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 

7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Decreto 18.328/1997 
Do Lançamento de Efluentes Líquidos na rede Coletora de 

Esgotos. 

Resolução CONAMA nº 430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-

CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 357/2005 

 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PÁG. 16 
 

Resolução CNRH nº 16/2001 Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos. 

Resolução CONEMA nº 93 
Aprova a Nop-Inea-48 – Programa Estadual de Autocontrole de 

Efluentes Líquidos – Procon Água. 

ABNT NBR 12209/2011 

Esta Norma apresenta as condições recomendadas para a 

elaboração de projeto hidráulico e de processo de Estações de 

Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE), observada a 

regulamentação específica das entidades responsáveis pelo 

planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto 

sanitário. 

 

1.7 EMISSÃO DE RUÍDOS  

A Resolução CONAMA 01/1990 dispõe sobre “critérios de padrões de emissão de ruídos 

decorrentes de quaisquer atividades industriais”. Conforme essa resolução, as emissões 

de ruídos decorrentes de empreendimentos e atividades devem obedecer aos níveis 

previstos na NBR 10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT). 

As medições de ruído deverão ser realizadas de acordo com o procedimento descrito na 

norma ABNT NBR 10151:2019, que atualizou a NBR 10151:2000, conforme determina a 

Resolução CONAMA 001/1990 para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer 

atividades industriais, comerciais ou recreativas.  

Ela prevê ainda que na execução de projetos de construção ou de reforma de edificações, 

o nível de som gerado não pode ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 

(Níveis de Ruído para Conforto Acústico, da ABNT). A Resolução CONAMA 02/1990, por 

sua vez, dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – 

Programa Silêncio). Esse programa é coordenado pelo IBAMA, mas com o auxílio dos 

estados e municípios. 

No nível estadual, a Lei nº 126/1977 é a responsável por dispor sobre a proteção contra a 

poluição sonora do Estado do Rio de Janeiro. Em nível municipal, a Resolução CONAMA 

nº 02/1990 afirma que compete aos municípios (juntamente com os estados) o 

estabelecimento e implementação dos programas locais de educação e controle da 

poluição sonora, em conformidade com o Programa Silêncio. O Quadro 7 apresenta as 

principais normas sobre a emissão de ruídos: 

Quadro 7. Legislação sobre a emissão de ruídos 

Referências Descrição/Disposição 

Lei Federal nº 9.605/1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 126/1977 
Dispõe Sobre a Proteção contra a Poluição Sonora, estendendo, a 

todo o Estado do Rio de Janeiro, o Disposto no Decreto-Lei Nº 
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Referências Descrição/Disposição 

112, de 12 de agosto de 1969, do Ex-estado da Guanabara, com as 

modificações que menciona. 

Resolução CONAMA nº 1/1990 
Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos, das 

atividades industriais. 

Resolução CONAMA nº 2/1990 
Institui o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição 

Sonora - Silêncio. 

Decisão Diretoria CETESB nº 

100/2009/P 

Dispõe sobre a aprovação do Procedimento para Avaliação de 

Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de Transporte 

NBR 10.151/2000 
Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade – Procedimento. 

 

1.8 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi instituída pela Lei nº 12.305/2010 que 

dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público, 

além dos instrumentos econômicos aplicáveis. 

Segundo o artigo 24 dessa lei, o “plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte 

integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade 

pelo órgão competente do Sisnama”, sendo de competência do Decreto Federal 

10.936/2022 regulamentar o formato em que esse Plano de Gerenciamento se dará. 

Assim, em seu artigo 58, o respectivo Decreto orienta que: 

 “os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

disponibilizarão ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do 

Sisnama e às demais autoridades competentes, com periodicidade anual, 

informações completas e atualizadas sobre a implementação e a 

operacionalização do plano sob sua responsabilidade, por meio eletrônico, 

conforme as regras estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente”. 

 

O projeto da UTE Barra do Furado prevê a instalação de uma central de armazenamento 

de resíduos e uma central de armazenamento de produtos químicos. Nessa última, todos 

os produtos perigosos deverão possuir Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 

Químicos (FISPQ) e a área de armazenamento deverá ser isolada e sinalizada, atendendo 

as normas da NBR. 

Além da PNRS, outras resoluções CONAMA e regras das ABNT devem ser seguidas, como 

as apresentadas pelo Quadro 8 a seguir: 

Quadro 8. Legislação referente ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Referências Descrição/Disposição 

Lei Federal nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 
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Referências Descrição/Disposição 

Decreto Federal 10.936/2022 
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Resolução CONAMA nº 275/2001 
Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos de 

coleta seletiva. 

Resolução CONAMA nº 307/2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 313/2002 
Dispões sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais. 

Norma da ABNT NBR 10004/2004 

Esta Norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam 

ser gerenciados adequadamente. 

NBR 17505-1 

Define os termos utilizados e as disposições gerais aplicáveis às 

Partes 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da NBR17505, que tem como objetivo geral 

estabelecer os requisitos exigíveis p/ os projetos de instalações 

de armazenamento, manuseio e uso de líquidos inflamáveis e 

combustíveis, incluindo os resíduos líquidos, contidos em 

tanques estacionários e/ou em recipientes. 

NBR 17505-2 

Especifica os requisitos exigíveis para: a) armazenamento de 

líquidos combustíveis e inflamáveis, como definidos na 

NBR17505-1:2013, 3.62 e 3.65 e na Seção 4, em tanques 

estacionários com capacidade superior a 230 L em tanques 

subterrâneos fixos; b) armazenamento de líquidos inflamáveis e 

combustíveis em tanques portáteis e em recipientes 

intermediários para granel (IBC), cujas capacidades sejam 

superiores a 2 500 L; c) armazenamento de líquidos inflamáveis e 

combustíveis em recipientes intermediários para granel, cujas 

capacidades sejam superiores a 3 000 L; d) o projeto, a 

instalação, os ensaios, a operação e a manutenção dos tanques 

de superfície, subterrâneos, instalados no interior de 

edificações, portáteis e dos recipientes para granéis. 

NBR 17505-3 

Aplica ao projeto, instalação, ensaios, operação e manutenção de 

sistema de tubulação para líquidos ou vapores inflamáveis e 

combustíveis. Tais sistemas de tubulação incluem, mas não se 

limitam a tubos, tubos de pequenos diâmetros (tubing), flanges, 

parafusos, gaxetas, válvulas, acessórios, conexões flexíveis, 

partes pressurizadas de outros componentes (incluindo, mas não 

se limitando a, juntas de expansão e filtros) e dispositivos que se 

aplicam à mistura, separação, distribuição, medição, controle de 

vazão ou contenção secundária. 

NBR 17505-4 

Prescreve os requisitos para o armazenamento de líquidos 

inflamáveis e combustíveis nas seguintes condições: a) tambores 

ou outros recipientes que não excedam 450 L em suas 

capacidades individuais; b) tanques portáteis que não excedam 2 

500 L em suas capacidades individuais; c) recipientes 

intermediários para granel que não excedam 3 000 L em suas 

capacidades individuais. 

NBR 17505-5 
Aplica-se a locais onde operações de processamento de líquidos 

inflamáveis e combustíveis sejam a principal atividade, exceto 
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Referências Descrição/Disposição 

quando cobertas por outra Seção específica desta parte da 

NBR17505. 

NBR 17505-6 

Aplica-se às áreas onde líquidos de classe I são armazenados ou 

manuseados e às áreas onde líquidos de classe II ou de classe III 

são armazenados ou manuseados, a temperaturas iguais ou 

acima de seus pontos de fulgor, mesmo que eventualmente. 

NBR 17505-7 

Estabelece os requisitos mínimos para os projetos de sistemas 

de combate a incêndios com água e com espuma, destinados a 

instalações de armazenamento de líquidos inflamáveis e 

combustíveis, contidos em tanques estacionários com 

capacidade superior a 230 L, à pressão igual ou inferior a 103,9 

kPa, medida no topo dos tanques. 

Resolução CONAMA 362/2005, 

alterada pela Resolução CONAMA 

nº 450, de 6 de março de 2012 

A Resolução 362 estabelece que todo óleo lubrificante usado ou 

contaminado (OLUC) deverá ser recolhido, coletado e ter 

destinação final de modo que não afete negativamente o meio 

ambiente e propicie a máxima recuperação dos seus 

constituintes. E a Resolução 450 altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 

22, e acrescenta o art. 24-A à Resolução nº 362, de 23 de junho 

de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 

Lei Estadual nº 2.011/1992 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de Programa de 

Redução de Resíduos. 

Lei Estadual nº 4.191/2003 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e 

estabelece os princípios, procedimentos, normas e critérios 

referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos no Estado do Rio de Janeiro, visando controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais. 

Decreto nº 41.084/2007 
Regulamenta a Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003, que 

dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Lei Municipal nº 8.232/2011 Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos. 

 

1.9 PLANOS DIRETORES E ZONEAMENTOS 

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 182, descreve que a “política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 

lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes”. O §1º desse mesmo artigo trata sobre o Plano 

Diretor, importante instrumento da política de desenvolvimento e de expansão urbana, 

que é aprovado pela Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes. 

O texto constitucional em seu artigo 30, inciso VIII, elenca as diversas competências dos 

municípios dentre as quais está a de:  
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“VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano;” 

Na esfera federal, a principal norma que rege a política urbana é a Lei 10.527/2011, 

também conhecida como Estatuto das Cidades, responsável por regulamentar os artigos 

182 e 183 da Constituição. Já na esfera estadual a Constituição do estado do Rio de 

Janeiro está de acordo com a Constituição Federal ao confirmar a previsão da atribuição 

dos municípios no que diz respeito à elaboração do Plano Diretor. 

No município de Campos dos Goytacazes a Lei Complementar nº 16/2020 institui a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo Urbano e a Lei Complementar nº 15/2020 institui o Plano Diretor 

Municipal. Já no município de Quissamã é a Lei nº 286/1994 que dispõe sobre o 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo municipal, enquanto a Lei Complementar nº 

02/2006 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Quissamã.  

A planta da UTE Barra do Furado, o gasoduto e a linha de transmissão encontram-se no 

município de Campos dos Goytacazes, enquanto os dutos submarinos e a estação de 

bombas encontram-se em Quissamã.  

Segundo o Plano Diretor de Campos, as estruturas presentes em seu território estão 

localizadas primordialmente na Macro Área denominada “Área de Desenvolvimento Rural 

Sustentável”. O maior detalhamento das Macro Áreas, denominada de Macrozonas, foi 

realizada especialmente no centro urbano de Campos dos Goytacazes e em algumas 

porções do restante do município. A partir do mapa 1 abaixo verifica-se que a parte mais 

acima do gasoduto intercepta as Macrozonas de “Ocupação Controlada” e “Área Urbana”. 

Quissamã, por sua vez, divide o território do município em três áreas, sendo que as 

estruturas do projeto (dutos de lançamento de efluentes tratados e captação de água do 

mar) se localizam na Zona Rural – que são todas aquelas áreas do município, excluídas a 

área urbana e às áreas especiais (áreas de restinga protegida e reservas ecológicas), como 

observado também no  Mapa 1.  
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Mapa 1. Zoneamento Municipal de Campos dos Goytacazes e Quissamã 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022



!H

!H

!H

!H

São João
da Barra

Carapebus

Campos dos
Goytacazes

Quissamã

220.000

220.000

235.000

235.000

250.000

250.000

265.000

265.000

280.000

280.000

295.000

295.000

7
.5

4
0

.0
0

0

7
.5

4
0

.0
0

0

7
.5

5
5

.0
0

0

7
.5

5
5

.0
0

0

7
.5

7
0

.0
0

0

7
.5

7
0

.0
0

0

7
.5

8
5

.0
0

0

7
.5

8
5

.0
0

0

7
.6

0
0

.0
0

0

7
.6

0
0

.0
0

0

7
.6

1
5

.0
0

0

7
.6

1
5

.0
0

0

Folha A2
Raiane Machado

Geóloga
CREA: 29.176/D-DF

Projeto

Tema

Escala

Data

Responsável Técnico Produto

1:200.000

Base Cartográfica Contínua do Brasil (1:250.000) IBGE Geociências, 2019; Zoneamento
Municipal: Prefeituras de Quissamã e de Campos dos Goytacazes. World 
Imagery fornecida pela galeria Basemap do ArcGis 10 (ESRI).

Fonte

!H Sedes Municipais

Área Diretamente Afetada

Limite Municipal

Zoneamento Municipal - Campos dos Goytacazes
Área Rural de Desenvolvimento Sustentável

Macrozonas

Macrozona Central

Macrozona de Adensamento Controlado

Macrozona de Atividades Produtivas e de Serviços

Macrozona de Consolidação Urbana

Macrozona de Expansão Urbana

Macrozona de Ocupação Controlada

Macrozona de Área Urbana
Macrozonas de Proteção Ambiental

Área sujeita à inundação

Área protegida ou de interesse para proteção

Legenda

Parâmetros Cartográficos

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

Meridiano Central: -39º
Fuso: 24 S

0 4 8 12
km

Empreendedor/Cliente Execução

Fevereiro/2022

Zoneamento Municipal 
Quissamã e Campos dos Goytacazes

Licenciamento Ambiental da Usina Termelétrica Barra do Furado

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

ES

RJ

MG

SP

Localização Estadual

Localização no Município

Oceano 
Atlântico

µZoneamento Municipal - Quissamã

Lagoa Feia

Zona Especial de Negócios

Zona Rural

Zona de Interesse Ambiental

Zona de Interesse Social

Zona de Interesse Turístico

Zona de Ocupação Básica

Zona de Ocupação Controlada

Zona de Ocupação Preferencial

Área Reservada



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PÁG. 22 
 

As legislações sobre Planos Diretores e Zoneamentos municipais, além de outras normas 

legais importantes sobre o tema são apresentadas no Quadro 9 abaixo: 

Quadro 9. Legislação referentes aos Planos Diretores e Zoneamentos Municipais 

Referências Descrição/Disposição 

Lei 10.257/2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências. 

Lei Complementar nº 016/ 2020. 
Institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de 

Campos dos Goytacazes/RJ 

Lei Complementar nº 015, de 07 

de janeiro de 2020. 

Institui o novo plano diretor do município de Campos dos 

Goytacazes e dá outras providências. 

Lei nº 0286 /1994 

Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do 

município de Quissamã, estado do rio de janeiro e dá outras 

providências. 

Lei complementar n° 003/2012 

Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 002/2006 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Quissamã e dá 

outras províncias. 

Lei Orgânica de Campos dos 

Goytacazes 

Dispõe sobre a revisão e consolidação das Leis Orgânicas do 

município de Campos dos Goytacazes/RJ 

Lei Orgânica de Quissamã 
Dispõe sobre a revisão e consolidação das Leis Orgânicas do 

município de Quissamã/RJ 

 

1.10 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

Nos termos da Carta Maior de 1988, em seu artigo 24, compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a “proteção ao patrimônio histórico, 

cultural, artístico, turístico e paisagístico”. No caso dos municípios, o texto constitucional 

enfatiza (art. 30) que compete a eles “promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”. 

A proteção ao patrimônio histórico, artísticos, cultural e arqueológico já estava previsto 

na legislação brasileira antes mesmo da Constituição de 1988, por meio, por exemplo, do 

Decreto-Lei Federal nº 25/1937, que trata da preservação do patrimônio histórico artístico 

nacional, e da Lei nº 3924/1961 que trata dos monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é a autarquia federal 

responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. 

Esse instituto é formado ainda por Superintendências presentes nas cinco regiões 

brasileiras, bem como por programas e projetos específicos de preservação e recuperação 

do patrimônio. 

Em processos de licenciamento ambiental, a Instrução Normativa 001/2015 que 

estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN, afirma que 

esse órgão deve se manifestar, quando solicitado, nos processos de licenciamento 
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ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência de intervenção na Área de 

Influência Direta - AID do empreendimento em bens culturais. 

Dessa forma, atendendo às exigências da respectiva Instrução, e conforme 

enquadramento do IPHAN em nível 4, será realizado o reconhecimento da área próxima 

as estruturas lineares (linha de transmissão, gasoduto e dutos), com base no princípio de 

verificação visual e de subsuperfície (a partir da vistoria feita por via terrestre) para a 

verificação da situação atual do patrimônio arqueológico.  

Por outro lado, para a área onde pretende-se instalar a planta da UTE Barra do Furado 

solicitou-se o enquadramento como de Nível I, tendo em vista que a área foi alvo de 

pesquisas arqueológicas em 2011, por meio do processo 01500.000032/2011, sobre o qual 

foi emitido parecer de não óbices em relação à licença de Instalação (LI) do 

empreendimento pela Superintendência do Iphan. 

Quadro 10 abaixo apresenta as principais normativas relativas ao Patrimônio Histórico, 

Artístico, Cultural e Patrimonial:  

Quadro 10. Legislação sobre Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Patrimonial 

Referências Descrição/Disposição 

Lei nº 3.924/1961 Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Lei nº 7.542/1986 

Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de 

coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em 

águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus 

acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, 

alijamento ou fortuna do mar, e dá outras providências. Esta lei 

sofreu diversas alterações pela Lei nº 10.166, de 27/12/2000. 

Decreto-Lei nº 25/1937 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, 

estabelecendo os bens que o constituem, dentre eles, os 

arqueológicos. 

Decreto nº 3551/2000 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. 

IN IPHAN n° 25/2015 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados 

pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais 

participe. 

Portaria Interministerial nº 

60/2015 

Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 

atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal 

em processos de licenciamento ambiental de competência do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA. 

Portaria IPHAN nº 137/2016 
Estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito do 

IPHAN e das Casas do Patrimônio 

Portaria IPHAN nº 199/2016 

Institui a Coordenação Técnica Nacional de Licenciamento, cujas 

funções principais são: auxiliar a Direção do IPHAN nos processos 

de Licenciamento Ambiental e de representar o IPHAN junto aos 

órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental. 
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Referências Descrição/Disposição 

Decreto-Lei Estadual nº 2/1969  

Define os Bens Integrantes do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Paisagístico do Estado da Guanabara e institui medidas para a sua 

proteção. 

Lei Estadual nº 509/1981 
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Tombamento e dá outras 

providências. 

Decreto Estadual nº 23.055/1997 
Dispõe sobre a tutela do patrimônio cultural do Estado, no que se 

refere ao poder de polícia, controle, sanções e penalidades. 

 

1.11 TERRAS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

O Decreto Federal nº 5051/2004 é responsável por promulgar a Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em seu artigo 14, o referido decreto afirma 

que:  

“Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de 

posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos 

apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos 

povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas 

por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas 

atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada 

especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes”. 

Dessa maneira, os governos devem adotar medidas que sejam necessárias para 

determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a 

proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. E mais, deverão ainda “ser 

instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para 

solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados”. 

O Decreto Federal nº 6.040/2007, por sua vez, institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Para fins desse 

decreto, entende-se por:  

I- Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

 II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social 

e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 

forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos 

indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da 

Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais 

regulamentações; e 
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De acordo com as distâncias definidas no Anexo I da Portaria Interministerial 60/2015 para 

empreendimentos pontuais como a planta da UTE Barra do Furado não foi identificada 

terra indígena no raio de 8 km de distância do empreendimento, assim como a 5 km da 

Linha de Transmissão, e considerando a distância de 3 km do gasoduto e dutos de 

captação de água do mar e lançamento de efluentes. Da mesma forma, considerando 

essas distâncias não foram identificadas localidades que se autodeclaram como 

tradicionais ou que possuem características que se enquadrem no contexto destas 

populações. O Quadro 11 abaixo reúne as principais normas sobre comunidades 

tradicionais:  

Quadro 11. Legislação sobre Terras Indígenas e Comunidades Tradicionais. 

Referências Descrição/Disposição 

Constituição Federal de 1988 

Lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de 

validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no 

topo do ordenamento jurídico. 

Decreto Federal nº 5051/2004 
Promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. 

Convenção nº 169 da OIT 
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho que 

dispõe sobre Povos Indígenas e Tribais 

Decreto de 13 de julho de 2006 

Altera a denominação, competência e composição da Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais e dá outras providências. 

Decreto nº 6.040/2007 
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais 

Decreto n° 4.887/2003 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Lei Federal nº 14.021/2020 

Dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do 

contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; 

cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos 

territórios indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades 

quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e 

comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e 

altera a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, a fim de assegurar aporte de 

recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade 

pública. 

Portaria Interministerial n.º 60, de 

24 de março de 2015 

Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 

atuação da Fundação Nacional do Índio-FUNAI, da Fundação 

Cultural Palmares-FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional-IPHAN e do Ministério da Saúde nos processos 

de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA 
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1.12 PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Além da análise de compatibilidade do empreendimento com a legislação federal, 

estadual e municipal é fundamental que se analise ainda a compatibilidade do projeto com 

outros estudos de políticas públicas, planos e programas governamentais relacionados à 

gestão do uso e à preservação dos recursos ambientais. 

Para o levantamento dessas informações foram realizadas pesquisar em sites oficiais dos 

três entes da federação, além de busca por projetos que foram citados pelos próprios 

moradores em entrevistas realizadas em campo pela equipe responsável pelo diagnóstico 

socioeconômico. Vale destacar que a lista de projetos apresentada no Quadro 12 abaixo 

não é taxativa e nem exaustiva, podendo existir outras políticas públicas, planos e 

programas que não foram identificados pela restrição de acesso ou indisponibilidades das 

informações. 

Quadro 12. Planos, Programas e Políticas Públicas 

Nome Gestão Descrição Abrangência 

Programa de Avaliação do 

Potencial Sustentável de 

Recursos vivos na Zona 

Econômica Exclusiva 

Federal 

Essencial para que o Brasil possa garantir os 

seus direitos de soberania para fins de 

exploração e aproveitamento, conservação e 

gestão dos recursos vivos da nossa ZEE, dentro 

da ótica de uso sustentável dos recursos do 

mar. 

Nacional 

Avaliação, Monitoramento 

e Conservação da 

Biodiversidade Marinha 

(REVIMAR) 

Federal 

Possui o objetivo de avaliar, monitorar e 

promover a conservação da biodiversidade 

marinha brasileira. 

Nacional 

Sistema Brasileiro de 

Observação dos Oceanos 

(GOOS) 

Federal 

Objetivo de ampliar e consolidar o 

monitoramento ambiental da área marítima 

brasileira. 

Nacional 

Promoção da Mentalidade 

Marítima 
Federal 

Fortalecer o interesse da população brasileira 

pelo mar, por meio de projetos, atividades e 

parcerias que abordam a conservação e o uso 

racional e sustentável dos recursos do Oceano 

do Brasil. 

Nacional 

Programa Nacional da 

Diversidade Biológica 

(PRONABIO) e a Comissão 

Nacional da 

Biodiversidade. 

Federal 

Promoção de parceria com a sociedade civil 

para o conhecimento e a conservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável 

de seus componentes e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados de sua 

utilização. 

Nacional 

Programa Nacional de 

Crescimento Verde 
Federal 

Visa oferecer financiamentos e subsídios para 

incentivar projetos e atividades econômicas 

sustentáveis, priorizar concessão de licenças 

ambientais e gerar os chamados “empregos 

verdes”.  

Nacional 

Programa Nacional da 

Racionalização do Uso dos 
Federal 

Desenvolver e integrar as ações que visem a 

racionalização do uso dos derivados de 
Nacional 
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Nome Gestão Descrição Abrangência 

Derivados do Petróleo e 

do Gás Natural (CONPET) 

petróleo e do gás natural, em consonância com 

as diretrizes do Programa Nacional de 

Racionalização da Produção e do Uso da 

Energia 

Programa Nacional de 

Controle da Qualidade do 

Ar (PRONAR) 

Federal 

Estabelecer limites nacionais para as emissões, 

por tipologia de fontes e poluentes prioritários, 

reservando o uso dos padrões de qualidade do 

ar como ação complementar de controle 

Nacional 

Programa Nacional de 

Educação Ambiental 

(ProNEA) 

Federal 

 Proporcionar meios interativos e democráticos 

para que a sociedade possa produzir conteúdo 

e disseminar conhecimentos, através da 

comunicação ambiental voltada para a 

sustentabilidade. 

Nacional 

Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) 
Federal 

Instrumento essencial para coordenar as ações 

nas três escalas de gestão dos recursos 

hídricos. 

Nacional 

Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do 

Estado do Rio de Janeiro 

(PERHI-RJ) 

Estadual 

Principal instrumento fundamentador e 

orientador da gestão das águas em âmbito 

estadual.  

Rio de 

Janeiro 

Programa Estadual de 

Conservação e 

Revitalização de Recursos 

Hídricos (PROHIDRO) 

Estadual 

Proporcionar a revitalização, quando 

necessária, e a conservação, onde possível, dos 

recursos hídricos, como um todo. 

Rio de 

Janeiro 

Programa de 

Monitoramento de 

Emissões em Fontes Fixas 

para a Atmosfera 

Estadual 

Monitoramento das fontes fixas 

potencialmente poluidoras do ar em atividade 

no Estado do Rio de Janeiro, com amostragens 

periódicas e contínuas, em chaminés e dutos. 

Rio de 

Janeiro 

Projeto Conexão Mata 

Atlântica - Rio de Janeiro 
Estadual 

A principal finalidade é a mitigação do carbono 

da atmosfera, a conservação da biodiversidade 

e a promoção da conectividade dos fragmentos 

florestais da Mata Atlântica na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Rio de 

Janeiro 

Programa de Apoio às 

Unidades de Conservação 

Municipais (ProUC) 

Estadual 

Orienta cidades a implantar áreas de 

preservação de remanescentes de Mata 

Atlântica em várias regiões do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Rio de 

Janeiro 

Plano Municipal de 

Gerenciamento Costeiro 

(PMGC) de Campos dos 

Goytacazes 

Municipal 

Visa prioritariamente regulamentar a utilização 

municipal dos recursos na Zona Costeira, de 

forma a contribuir para garantir e elevar a 

qualidade da vida de sua população e a 

proteção do seu patrimônio natural, histórico, 

étnico e cultural. 

Campos 

dos 

Goytacazes 

Projeto Limpa Paraíba Municipal 

Visa despertar na população a necessidade de 

destinar o lixo em locais apropriados de forma 

a não poluir o meio ambiente. 

Campos 

dos 

Goytacazes 
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Nome Gestão Descrição Abrangência 

Programa Municipal de 

Educação Ambiental 

(ProMEA) 

Municipal 

Sensibilizar a população por meio das ações 

propostas, promovendo a conscientização 

ambiental. 

Quissamã 

Plano Municipal de 

Conservação e 

Recuperação da Mata 

Atlântica (PMMA) 

Municipal 

Orientar as ações públicas e privadas 

empenhadas em promover a conservação dos 

remanescentes de vegetação nativa e da 

biodiversidade existente na Mata Atlântica, nos 

diversos ambientes presentes em Quissamã 

Quissamã 
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2. CONCLUSÃO 

A partir da análise da legislação ambiental pertinente em âmbito federal, estadual e 

municipal, além do levantamento de planos, programas e políticas públicas voltadas à 

preservação do meio ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais, verifica-se que 

o projeto de implantação da Usina Termelétrica Barra do Furado está de acordo com o que 

é previsto legalmente.  

 



 

 
 

 

CAPÍTULO 8. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

 

 

 

USINA TERMELÉTRICA (UTE) BARRA DO FURADO 

 

  Brasília

Julho de 2022



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS i 
 

SUMÁRIO 

8 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ................................................................................................................... 1 

8.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS ...................................................................................... 1 

8.1.1 MÉTODOS ....................................................................................................................................................................... 2 

8.1.2 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS ................................................................. 5 

8.1.3 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS ............................................................. 16 

8.2 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS .......................................................................................................... 20 

8.2.1 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS ............................................................................................................................... 20 

8.2.2 MEIO FÍSICO ................................................................................................................................................................. 22 

8.2.3 MEIO BIÓTICO (FLORA) ............................................................................................................................................. 56 

8.2.4 MEIO BIÓTICO (FAUNA) ............................................................................................................................................ 60 

8.2.5 MEIO SOCIOECONÔMICO ........................................................................................................................................ 82 

8.3 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS .................................................................................. 108 

8.4 ANEXOS ....................................................................................................................................................................... 110 

ANEXO I – ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA (EDA) ....................................................................................... 110 

ANEXO II – ESTUDO DE DISPERSÃO DE EFLUENTES (EDL) ...................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ii 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1. PESOS ATRIBUÍDOS AO TIPO DE EFEITO DO IMPACTO. ......................................................................... 7 

TABELA 2. PESOS ATRIBUÍDOS À ABRANGÊNCIA DO IMPACTO. .............................................................................. 7 

TABELA 3. PESOS ATRIBUÍDOS À TEMPORALIDADE DO IMPACTO. ......................................................................... 8 

TABELA 4 . PESOS ATRIBUÍDOS À DURAÇÃO DO IMPACTO. ...................................................................................... 8 

TABELA 5. CLASSES DE MAGNITUDE. ................................................................................................................................ 9 

TABELA 6. PESOS ATRIBUÍDOS À FORMA DO IMPACTO. ............................................................................................ 9 

TABELA 7. PESOS ATRIBUÍDOS À PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO IMPACTO. ....................................... 10 

TABELA 8. PESOS ATRIBUÍDOS À REVERSIBILIDADE. ................................................................................................. 10 

TABELA 9. PESOS ATRIBUÍDOS À CUMULATIVIDADE. ................................................................................................ 11 

TABELA 10. PESOS ATRIBUÍDOS AO SINERGISMO. ..................................................................................................... 12 

TABELA 11. PESOS ATRIBUÍDOS À MITIGAÇÃO/OTIMIZAÇÃO. ................................................................................ 12 

TABELA 12. CLASSES DE IMPORTÂNCIA. ........................................................................................................................ 13 

TABELA 13. CLASSES DE SIGNIFICÂNCIA. ....................................................................................................................... 14 

TABELA 14. RESUMO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS. .......................................................... 15 

TABELA 15. LISTAGEM DE IMPACTOS IDENTIFICADOS .............................................................................................. 21 

TABELA 16. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "ALTERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO 

(1)" ............................................................................................................................................................................................ 25 

TABELA 17. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

E SUBTERRÂNEAS (2)” ......................................................................................................................................................... 34 

TABELA 18. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "INSTALAÇÃO E/OU ACELERAÇÃO DE PROCESSOS 

MORFODINÂMICOS (3)”...................................................................................................................................................... 41 

TABELA 19. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "AUMENTO NOS NÍVEIS DE RUÍDO AMBIENTE (4)" .... 46 

TABELA 20. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR (5)" .................... 52 

TABELA 21. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "INTERFERÊNCIA COM PROCESSOS MINERÁRIOS (6)"

 ................................................................................................................................................................................................... 54 

TABELA 22. CLASSES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DAS ÁREAS PASSÍVEIS À SUPRESSÃO E APPS 

INTERCEPTADAS ................................................................................................................................................................... 57 

TABELA 23. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "PERDA DE COBERTURA VEGETAL NATIVA (7)" ......... 58 

TABELA 24. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "AUMENTO NOS NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO (8)" ............ 62 

TABELA 25. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "PERTURBAÇÃO DA FAUNA LOCAL DEVIDO AO 

AUMENTO NOS NÍVEIS DE RUÍDO AMBIENTE (9)" ...................................................................................................... 65 

TABELA 26. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "PERDA, ALTERAÇÃO E PERTURBAÇÃO DE HÁBITATS E 

DA FAUNA TERRESTRE (10)" .............................................................................................................................................. 69 

TABELA 27. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "PERDA, ALTERAÇÃO E PERTURBAÇÃO DE HÁBITATS E 

DA FAUNA AQUÁTICA (11)" ............................................................................................................................................... 74 

TABELA 28. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "ACIDENTES COM A FAUNA (12)" ................................... 78 

TABELA 29. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "AUMENTO DA PRESSÃO DE CAÇA, PESCA, XERIMBABO 

E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES (13)" ..................................................................................................................... 81 

TABELA 30. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS NEGATIVAS EM RELAÇÃO 

À INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (14)" .................................................................................... 84 

TABELA 31. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS FAVORÁVEIS À 

INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (15)" .................................................................................................................. 87 

TABELA 32. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA (16)" .................... 90 

TABELA 33. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "INTERFERÊNCIAS NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO 

(17)" .......................................................................................................................................................................................... 92 

TABELA 34. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL (18)" ....... 95 



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS iii 
 

TABELA 35. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "AUMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS PÚBLICOS 

(19)" .......................................................................................................................................................................................... 97 

TABELA 36. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "AUMENTO DO RISCO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES 

DE TRABALHO (20)" ........................................................................................................................................................... 100 

TABELA 37. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "ALTERAÇÃO DA PAISAGEM (21) " ............................... 102 

TABELA 38. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "INTERFERÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (22)"

 ................................................................................................................................................................................................. 104 

TABELA 39. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO IMPACTO "ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA (23)" ........ 107 

TABELA 40. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS ........................................................................ 109 



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO      AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 1 
 

8 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

8.1 Identificação e Caracterização dos Impactos  

O Art. 3º da Lei Federal Nº 6.938/81, que regulamentou a Política Nacional do Meio 

Ambiente, define o meio ambiente como o “conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas”. Desta forma, o meio ambiente não é apenas o conjunto de bens naturais, 

e sim de todas as suas relações, condições e fatores resultantes do mesmo. 

Na análise, principalmente, da implantação e operação de empreendimentos como Usinas 

Termelétricas, o equilíbrio atual do meio ambiente é rompido. Esta ruptura cria uma nova 

relação entre os aspectos ambientais, os quais buscam novo equilíbrio, gerado agora pela 

nova estrutura, porém com níveis diferenciados do original. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 001/86, esse rompimento do equilíbrio atual, pode ser 

traduzido na definição de impacto ambiental, como sendo “qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

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; e a qualidade 

dos recursos ambientais”. 

É necessário, portanto, a identificação e a análise de tais alterações, visando à proposição 

de ações/medidas que tenham como objetivo tornar o quadro ambiental futuro o mais 

positivo possível, dentro de um novo equilíbrio entre os fatores ambientais e, 

simultaneamente, que promova a inserção do empreendimento proposto. 

Ainda por definição legal (MMA, 2002), em tese, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) 

é um instrumento de política e gestão ambiental de empreendimentos, sendo formada 

por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que:  

(i) seja realizado um exame sistemático dos impactos ambientais de uma proposta 

(projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas;  

(ii) se apresentem os resultados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela 

tomada de decisão, sobre a implantação do projeto, conforme medidas mitigadoras, de 

controle, proteção, e compensatórias aos devidos impactos. 

A partir deste conceito, a avaliação dos impactos - a qual busca identificar, qualificar e 

quantificar, quando passíveis de mensuração, os impactos a serem gerados - deve ser 

realizada para cada um dos fatores ambientais, segundo as áreas de estudo, e estar em 

perfeita sintonia com os diagnósticos ambientais efetuados para cada uma delas.  
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Para isso, foram explicitados os métodos e técnicas adotados para a identificação, 

interpretação e valoração dos impactos e para a interpretação e análise de suas 

interações. Durante a avaliação, cada impacto ambiental identificado deve ser ordenado 

e descrito individualmente, de acordo com os diferentes meios (físico, biótico e 

socioeconômico) e com a fase de ocorrência (planejamento, implantação e operação) de 

seus agentes causadores, suas ações geradoras e/ou outros impactos. 

Além disso, é importante proceder ao "rastreamento" de cada impacto identificado, com 

vista a detectar plenamente os limites espaciais e temporais de sua ocorrência, bem como 

seus reflexos sobre outros fatores ambientais e suas inter-relações com outros impactos.  

Como as medidas mitigadoras ou compensatórias de alguns impactos podem, também, 

implicar em novos impactos, os quais também devem ser objetos de avaliação, as análises 

feitas são inter-relacionadas e seus resultados constituem um prognóstico da qualidade 

ambiental da área de estudo proposta. Dessa forma, busca-se reduzir, ao máximo, o grau 

de incerteza da ocorrência do impacto ou de sua magnitude. 

8.1.1 MÉTODOS 

A etapa de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais é considerada fundamental 

para que o estudo ambiental seja um documento abrangente e de referência, tanto para 

a análise técnica pelas autoridades licenciadoras quanto para a futura gestão ambiental 

do empreendimento. É importante lembrar que avaliar os impactos é uma forma de 

classificá-los, separando os mais importantes dos demais (SANCHEZ, 2008). 

A identificação e a avaliação de impactos decorrentes de uma determinada atividade 

envolvem uma análise integrada de todos os componentes que interagem com a mesma. 

Essa etapa tem por objetivo qualificar os efeitos de um empreendimento sobre o meio 

ambiente, por meio da análise e valoração da relação entre as atividades, estruturas e 

resíduos do empreendimento e os aspectos ambientais.  

Munn (1975) resume como atributo desejável de um método a sua capacidade de atender 

às seguintes funções na avaliação de impactos ambientais: identificação, predição, 

interpretação, comunicação e monitoramento. 

A identificação dos impactos ambientais, efetivos ou potenciais, para o empreendimento 

foi realizada com o emprego do método de Checklist (Lista de Verificação), associado a 

uma Matriz de Identificação de Impactos (SÁNCHEZ, 2006). Neste último, são relacionadas 

as ações geradoras de impactos ambientais associadas às diferentes fases do 

empreendimento e, a partir da avaliação da relação de causa e efeito, são listados os 

impactos ambientais que poderão se desenvolver com base nessas ações. 
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Por fim, para a descrição detalhada dos impactos ambientais, aplicou-se, também, o 

método ad hoc, que é baseado na reunião de técnicos especialistas nos respectivos meios 

de estudo: físico, biótico e socioeconômico. Esses profissionais detêm conhecimento 

teórico e empírico relativo aos efeitos ambientais das ações geradoras identificadas sobre 

os componentes ambientais, aspectos e impactos analisados. 

A avaliação de impactos ambientais considerou, ainda, os critérios de qualificação da 

Resolução CONAMA nº 01/86, onde a previsão da magnitude e a interpretação da 

importância dos impactos são obtidas por meio da análise quali-quantitativa dos seguintes 

parâmetros:  

• Abrangência,  

• Temporalidade,  

• Duração,  

• Tipo de efeito,  

• Forma,  

• Magnitude,  

• Probabilidade de ocorrência,  

• Reversibilidade,  

• Cumulatividade,  

• Sinergismo  

• Mitigabilidade. 

O modelo de classificação de impactos proposto para o presente estudo consiste em uma 

adaptação da proposta metodológica da Matriz de Leopold (LEOPOLD et al, 1971). Os 

valores de pontuação de magnitude e importância dos impactos, estabelecidos de forma 

arbitrária no modelo de LEOLPOLD (op cit), aqui resultam da avaliação dos parâmetros de 

análise acima relacionados a partir da atribuição de escores.  

Nesta proposta de matriz de interação, procura-se estabelecer a relação causa/efeito das 

atividades previstas nas diversas fases do empreendimento com o meio ambiente, assim 

como verificar de que maneira atuarão sobre os diversos aspectos ambientais, gerando 

impactos que poderão ser positivos ou negativos. 

Esta matriz apresentará as relações possíveis entre os diferentes componentes bióticos, 

abióticos e antrópicos identificados na área de estudo com os fatores capazes de gerar 

impactos e riscos de maneira primária ou direta, ou seja, as atividades, as estruturas e os 

resíduos derivados do empreendimento em suas fases de planejamento, instalação e 

operação. 

  



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO      AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 4 
 

A AIA será realizada com base em duas peças anteriores muito importantes que compõem 

o estudo ambiental, a saber: a caracterização do empreendimento e o diagnóstico 

ambiental da área, sendo todo o processo de AIA baseado nestes documentos de 

referência. Portanto, para o licenciamento do empreendimento proposto, esse processo 

possui as seguintes etapas: 

• Descrição das ações geradoras de impacto do empreendimento, considerando 

as atividades tecnológicas executadas nas fases de planejamento, implantação 

e operação; 

• Identificação dos impactos ambientais potenciais do empreendimento; 

• Identificação e descrição das atividades tecnológicas e humanas geradoras de 

cumulatividade e sinergismo com outros empreendimentos congêneres em 

licenciamento ou implantação/operação na região de inserção da UTE Barra do 

Furado; 

• Descrição detalhada dos impactos ambientais identificados e classificação de 

seus atributos em relação aos critérios descritivos estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 01/86; 

• Indicação e descrição das respectivas medidas preventivas, mitigadoras, de 

controle, compensatórias ou otimizadoras propostas; 

• Elaboração de um quadro síntese da avaliação dos impactos ambientais 

identificados, incluindo as seguintes informações: fase, aspectos ambientais, 

atributos, magnitude e importância. 

• Elaboração de uma matriz de impactos, a qual indicará a interação dos aspectos 

ambientais com as atividades do empreendimento (ações geradoras de 

impacto), os impactos ambientais decorrentes (com suas respectivas valorações 

de magnitude e importância) e as medidas mitigadoras / compensatórias / 

potencializadoras. 

Com os resultados obtidos da AIA, serão elaborados os itens finais do estudo ambiental, 

a saber: Áreas de Influência, Prognóstico Ambiental, Medidas Mitigadoras, 

Compensatórias e Programas Ambientais e Conclusão. Ressalta-se, ainda, que a AIA é 

realizada considerando-se as seguintes fases do empreendimento: planejamento, 

implantação e operação. 
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8.1.2 Critérios Utilizados para a Classificação dos Impactos 

A qualificação dos impactos é efetuada para dimensioná-los a partir de atributos 

(parâmetros) estabelecidos em função do contexto em que estão inseridos, considerando 

o fator ambiental e as operações as quais se referem. O objetivo desta qualificação é 

padronizar a análise e a classificação, por meio da base comum fator/impacto, 

considerando-se as fases de ocorrência (planejamento, implantação e operação) e as 

seguintes características e atributos, cuja aplicação do modelo de AIA proposto considera: 

I. Magnitude  

A magnitude de um impacto mensura o grau de alteração ambiental, considerando como 

parâmetros para sua aferição a abrangência, a temporalidade e a duração do impacto: 

• Abrangência: este parâmetro indica se o impacto ambiental é limitado ao local, ao 

entorno, ou à região de inserção do empreendimento proposto, conforme a 

espacialidade de sua área de interferência, de forma a avaliar a área de alcance de 

um efeito ambiental; 

• Temporalidade: está associado ao tempo que o impacto levará para se desenvolver 

após a ação geradora: curto, médio ou longo prazo; 

• Duração: a duração de um impacto indica o tempo de persistência do efeito 

ambiental, classificando o impacto em temporário, cíclico ou permanente. 

 

II. Importância 

A importância de um impacto em relação ao contexto ambiental analisado, é obtida por 

meio dos parâmetros de: forma, probabilidade de ocorrência, reversibilidade, 

cumulatividade, sinergismo e mitigabilidade. 

• Forma: Indica se o impacto ambiental é direto/primário (gerado diretamente por 

uma ação do empreendimento) ou indireto/secundário (gerado a partir de outros 

impactos ou de interações de caráter sinérgico); 

• Probabilidade de ocorrência: os impactos ambientais potenciais associados às 

situações de risco devem ser avaliados segundo sua probabilidade de ocorrência, 

indicando a possibilidade que um efeito ambiental (benéfico ou adverso) tem de se 

desenvolver em decorrência de uma ação geradora: certa, provável ou pouco 

provável; 

• Reversibilidade: se relaciona com a possibilidade de se evitar ou reparar o dano 

ambiental causado pelo impacto e refere-se à possibilidade de retorno das 

condições ambientais à situação original, quando aplicadas as medidas e programas 

de controle de minimização de impactos, classificando o impacto em reversível ou 

irreversível; 
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• Cumulatividade: avalia o somatório dos efeitos ambientais das ações correlatas ou 

distintas dentro de um mesmo contexto espacial ao longo do tempo. A avaliação 

do potencial de acumulação é classificada como cumulativa e não cumulativa; 

• Sinergismo: avalia o potencial de multiplicação dos efeitos ambientais, a partir de 

prováveis interações dentro de uma cadeia de impactos, onde o impacto pode ser 

classificado em sinérgico e não sinérgico; 

• Mitigabilidade: representa quanto o impacto pode ser mitigado (no caso de 

impacto negativo) ou otimizado (no caso de impacto positivo) com as medidas 

mitigadoras/otimizadoras, respectivamente, ou por meio de planos e programas 

ambientais. 

A Significância de um impacto consiste na combinação dos resultados de magnitude e 

importância descritos acima, a fim de sintetizar a sua relevância para o ambiente e 

empreendimento proposto: 

• Magnitude: refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, 

em relação ao universo desse fator. O grau de alteração ambiental provocado pelo 

impacto (magnitude do impacto) pode ser classificado em baixo, médio ou alto; 

 
• Importância: refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental sobre 

diferentes fatores ambientais, estando relacionada, estritamente, com a relevância 

da perda ambiental. A importância de um impacto pode ser classificada em baixa, 

média e alta. 

8.1.2.1 Tipo de efeito 

O tipo de efeito classifica o impacto quanto à sua natureza, avaliando se suas 

características são benéficas ou prejudiciais ao meio ambiente. O impacto pode ser 

classificado como: 

• Positivo: quando o efeito ambiental tem caráter benéfico; e 

• Negativo: quando o efeito ambiental tem caráter adverso ou prejudicial ao meio 

ambiente. 

Tanto para o efeito positivo quanto para o negativo foram atribuídos pesos 1 (um), pois a 

relevância dos dois em relação ao efeito ambiental é a mesma. Os mesmos são 

diferenciados quanto ao fato de serem positivos (+) ou negativos (–). Dessa forma, este 

parâmetro não influirá diretamente sobre a significância do impacto, mas não pode ser 

desconsiderado na análise qualitativa, por isso não foi retirado do modelo. A Tabela 1 

mostra os pesos atribuídos ao tipo de efeito do impacto. 
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Tabela 1. Pesos atribuídos ao tipo de efeito do impacto. 

Tipo de Efeito Peso 

Positivo +1 

Negativo –1 

8.1.2.2 Definição da magnitude do impacto 

A magnitude do impacto, no modelo ora proposto, é resultado da soma dos valores 

absolutos atribuídos aos parâmetros relacionados a seguir. Como todos os parâmetros 

possuem a mesma importância no modelo final, o peso total de cada uma de suas classes 

somadas dá 10 (dez). Quando algum dos parâmetros não é aplicável ao impacto, atribuiu-

se valor 0 (zero). 

8.1.2.2.1 Abrangência 

A abrangência avalia a área de alcance de um impacto ambiental. Sua classificação se dá 

conforme os critérios de delimitação da área de estudo, conforme apresentado a seguir: 

• Local: quando limitado à área provável a ser diretamente afetada; 

• Entorno: quando limitado ao entorno da área provável a ser diretamente afetada;  

• Regional: quando relacionado à área provável de ser indiretamente afetada. 

 

O peso da abrangência do impacto está associado às áreas de estudo do mesmo, sendo 

que quanto maior a abrangência maior será o seu peso. A Tabela 2 mostra os pesos 

atribuídos à abrangência do impacto. 

Tabela 2. Pesos atribuídos à abrangência do impacto. 

Abrangência Peso 

Local 1 

Entorno 3 

Regional 6 

8.1.2.2.2 Temporalidade 

A temporalidade de um impacto avalia o tempo em que o efeito ambiental de uma 

determinada ação se desenvolverá, sendo classificada em:  

• Curto prazo: quando se desenvolve em um prazo de até um ano após início da ação 

geradora;  

• Médio prazo: quando se desenvolve em um prazo de um a três anos após o início 

da ação geradora; e 

• Longo prazo: quando o seu desenvolvimento leva mais de três anos após o início 

da ação geradora. 
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O peso da temporalidade do impacto está associado ao tempo que o mesmo levará para 

se desenvolver após a ação geradora, sendo que quanto maior for o tempo para o seu 

desencadeamento, menor será o seu peso.  

Esse critério parte da premissa que quanto maior o tempo entre a previsão do impacto e 

a sua ocorrência, maior será o tempo para a implementação de medidas para prevenção e 

mitigação do efeito. A Tabela 3 mostra os pesos atribuídos à temporalidade do impacto. 

Tabela 3. Pesos atribuídos à temporalidade do impacto. 

Temporalidade Peso 

Curto Prazo 6 

Médio Prazo 3 

Longo Prazo 1 

 

8.1.2.2.3 Duração 

A duração de um impacto indica o tempo de persistência do efeito ambiental causado por 

ele, podendo ser classificada em:  

•  Temporária: quando a alteração possui caráter transitório, associada a uma fase 

específica do empreendimento; 

• Cíclica: quando a alteração está relacionada a fatores climáticos (sazonalidade) e 

pode ocorrer em diferentes fases ou períodos do empreendimento; e  

• Permanente: quando a alteração é definitiva e permanece durante toda a vida útil 

do empreendimento, ou mesmo a transcende. 

O peso da duração do impacto está relacionado ao tempo de permanência do efeito 

ambiental, sendo que quanto maior a sua duração, maior será o seu peso. A Tabela 4 

mostra os pesos atribuídos à duração do impacto. 

Tabela 4 . Pesos atribuídos à duração do impacto. 

Duração Peso 

Temporária 1 

Cíclica 3 

Permanente 6 

8.1.2.2.4 Resultado da magnitude 

Ao considerar a avaliação dos três parâmetros descritos acima (abrangência, 

temporalidade e duração) com três faixas de classificação em uma distribuição simétrica, 

chegou-se a um total de 27 possibilidades, com a pontuação variando entre no mínimo 3 

e no máximo 18, por meio da soma simples dos valores obtidos em cada variável. 
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Com base nesse modelo, o grau de alteração ambiental provocado pelo impacto 

(magnitude do impacto) foi classificado em Baixo, Médio ou Alto, considerando a escala 

de classificação apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5. Classes de Magnitude. 

Classificação da Magnitude Resultado 

Baixa 3 – 7 

Média 8 – 13 

Alta 14 –18 

8.1.2.3 Definição da importância do impacto 

A importância do impacto, no modelo ora proposto, é resultado da soma dos valores 

absolutos atribuídos aos parâmetros relacionados a seguir. Da mesma forma que a 

Magnitude, os parâmetros para a Importância também possuem a mesma relevância 

dentro do modelo, logo, o peso total para cada uma de suas classes somadas também 

resulta em 10 (dez). Quando algum dos parâmetros não é aplicável ao impacto, atribuiu-

se valor 0 (zero). 

8.1.2.3.1 Forma 

A forma de desenvolvimento de um impacto está relacionada à origem do mesmo, sendo 

classificada em:  

• Direta ou Primária: quando o impacto resulta diretamente das atividades do 

empreendimento; e 

• Indireta ou Secundária: quando o impacto resulta de impactos indiretos ou da 

interação de um ou mais impactos, por meio dos processos de cumulatividade 

e sinergia. 

 

Dessa forma, o impacto primário gerado diretamente por uma ação do empreendimento, 

possui peso superior em relação a um impacto secundário, gerado a partir de outros 

impactos ou de interações de caráter sinérgico. A Tabela 6 mostra os pesos atribuídos à 

forma do impacto.  

Tabela 6. Pesos atribuídos à forma do impacto. 

Forma Peso 

Direta 6 

Indireta 4 
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8.1.2.3.2 Probabilidade de ocorrência 

A probabilidade de ocorrência de um impacto avalia o grau de certeza de que o efeito do 

mesmo apareça ou não. Portanto, a probabilidade de ocorrência indica, com base no 

diagnóstico ambiental da área de estudo e nas características do empreendimento, a 

possibilidade que um efeito ambiental (positivo ou negativo) tem de se desenvolver, em 

decorrência das atividades de implantação e operação do empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência do impacto é classificada em:  

• Certa: quando não há dúvida acerca da ocorrência do impacto; 

• Provável: quando as chances de um impacto se desenvolver forem altas; e 

• Pouco provável: quando as chances de um impacto se desenvolver forem baixas. 

Nesse sentido, quanto maior a probabilidade de desenvolvimento do impacto, maior será 

o seu peso. A Tabela 7 mostra os pesos atribuídos à probabilidade de ocorrência do 

impacto. 

Tabela 7. Pesos atribuídos à probabilidade de ocorrência do impacto. 

Probabilidade Peso 

Certa 6 

Provável 3 

Pouco provável 1 

8.1.2.3.3 Reversibilidade 

A reversibilidade de um impacto se relaciona com a possibilidade de se evitar ou reparar 

o dano ambiental causado por ele, sendo classificada em:  

• Reversível: quando o impacto pode ser evitado ou quando o dano ambiental pode 

ser reparado e o componente ambiental afetado retorna às condições originais, uma 

vez cessada a ação geradora do impacto; e 

• Irreversível: quando o impacto não pode ser evitado ou reparado e, 

independentemente de ações de mitigação, os efeitos negativos permanecem e o 

componente ambiental afetado não retorna às condições originais, uma vez cessada a 

ação geradora do impacto. 

 

Dessa forma, os efeitos ambientais de um impacto reversível serão menos expressivos do 

que aqueles causados por um impacto irreversível, o qual recebe um peso maior, 

conforme Tabela 8. 

Tabela 8. Pesos atribuídos à reversibilidade. 

Reversibilidade Peso 

Reversível 4 

Irreversível 6 
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8.1.2.3.4 Cumulatividade 

A cumulatividade avalia o potencial de acumulação dos efeitos ambientais gerados pelas 

ações de implantação e operação do empreendimento. Em outras palavras, a 

cumulatividade tem como objetivo avaliar o somatório dos efeitos ambientais das ações 

correlatas ou distintas dentro de um mesmo contexto espacial ao longo do tempo. A 

avaliação do potencial de acumulação do impacto deverá ser realizada de forma 

qualitativa, sendo classificada como: 

• Cumulativa: quando os efeitos de um impacto forem oriundos de duas ou mais 

atividades, o que pode aumentar a abrangência do impacto; e 

• Não cumulativa: quando os efeitos de um impacto forem derivados de apenas uma 

ação geradora, sem somar com outras atividades do empreendimento em 

licenciamento ou outros em implantação/operação. 

Desse modo, o impacto com potencial de cumulatividade possui peso maior em relação 

àquele não cumulativo. A Tabela 9 mostra os pesos atribuídos à cumulatividade. 

Tabela 9. Pesos atribuídos à cumulatividade. 

Cumulatividade Peso 

Cumulativa 6 

Não Cumulativa 4 

Caso o impacto seja caracterizado como cumulativo, é muito importante que seja 

evidenciado na análise do impacto quais são as atividades do empreendimento cujos 

efeitos se mostram cumulativos, resultando em um mesmo impacto. 

8.1.2.3.5 Sinergismo 

O sinergismo avalia o potencial de multiplicação dos efeitos ambientais, a partir de 

prováveis interações dentro de uma cadeia de impactos, podendo resultar em novos 

impactos ou mesmo atenuar ou potencializar os efeitos de um impacto já existente. Um 

impacto pode ser classificado como: 

• Sinérgico: quando apresenta potencial de multiplicação dos efeitos ambientais (ou 

até mesmo criação de novos impactos), a partir de prováveis interações dentro de 

uma cadeia de impactos; e 

• Não sinérgico: quando não apresenta potencial de multiplicação dos efeitos 

ambientais. 

Desse modo, o critério de atribuição de peso leva em conta se o impacto é ou não 

sinérgico. O impacto sinérgico possui peso superior àquele que não apresenta efeitos de 

sinergia. A Tabela 10 mostra os pesos atribuídos ao sinergismo. 
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Tabela 10. Pesos atribuídos ao sinergismo. 

Sinergismo Peso 

Sinérgico 6 

Não Sinérgico 4 

 

Caso o impacto seja caracterizado como sinérgico, é muito importante que seja 

evidenciado na análise do impacto quais são os efeitos de multiplicação que configuram o 

sinergismo. 

8.1.2.3.6 Mitigação/Otimização 

A mitigabilidade diz respeito à possibilidade de se implantar medidas preventivas, de 

controle, correção ou compensação para eliminação ou redução dos efeitos de um 

impacto ambiental negativo, sendo classificada em:  

• Mitigável: quando os efeitos ambientais de um impacto negativo podem ser 

reduzidos, mediante a adoção de medidas preventivas, de controle ou correção; e 

• Não mitigável: quando os efeitos ambientais de um impacto negativo não podem 

ser reduzidos. 

Por sua vez, a otimização consiste, exatamente, no oposto da mitigação, logo, refere-se à 

capacidade de se implantar medidas que tornem possível a ampliação, extrapolação ou 

expansão dos efeitos causados por um impacto ambiental positivo, sendo classificada em: 

• Otimizável: quando os efeitos ambientais de um impacto positivo podem ser 

ampliados mediante a adoção de medidas otimizadoras; e 

• Não otimizável: quando os efeitos ambientais de um impacto positivo não podem 

ser ampliados. 

Desse modo, o impacto mitigável possui peso inferior em relação àquele que não pode ser 

mitigado, enquanto o impacto otimizável possui peso superior em relação àquele que não 

pode ser otimizado. Isso constitui uma relação antagônica entre essas duas classificações, 

que é refletida na Tabela 11, por meio dos pesos atribuídos a cada uma. 

Tabela 11. Pesos atribuídos à mitigação/otimização. 

 

 

  

Mitigação Otimização Peso 

Mitigável Não otimizável 4 

Não Mitigável Otimizável 6 
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8.1.2.3.7 Resultado da importância 

Tomando-se por base a avaliação dos parâmetros descritos acima (tipo de efeito, forma, 

probabilidade de ocorrência, reversibilidade, cumulatividade, sinergismo e 

mitigação/otimização) com faixas de classificação considerando entre dois ou três pesos, 

em uma distribuição simétrica, chegou-se a um total de 576 possibilidades, com a 

pontuação variando entre o mínimo de 21 e o máximo de 36, por meio da soma simples 

dos valores obtidos em cada variável. 

Com base nesse modelo, a importância de um impacto pode ser classificada em Baixa, 

Média ou Alta, considerando-se a escala de classificação apresentada na Tabela 12. 

Tabela 12. Classes de Importância. 

Classificação da Importância Resultado 

Baixa 21 – 26 

Média 27 – 32 

Alta 33 – 36 

8.1.2.4 Definição da Significância do Impacto 

Ao longo da avaliação de impacto ambiental, poderão ser identificados impactos de 

elevada importância, mas de baixa magnitude, ou variações do tipo. Portanto, após definir 

e avaliar todos os critérios até o momento expostos, é importante que os mesmos 

resultem em uma estrutura que permita identificar se a forma com que certo impacto se 

comporta é significativa ou não socioambientalmente. 

Ainda, conforme Beanlands & Duinker (1983): “a questão da significância das 

perturbações antropogênicas no ambiente natural constitui o próprio coração da 

avaliação de impacto ambiental. De qualquer ponto de vista, técnico conceitual ou 

filosófico, o foco da avaliação de impacto em algum momento converge para um 

julgamento da significância dos impactos previstos”. 

Assim, forma-se a significância de um impacto ambiental, que tem como objetivo a 

hierarquização e o suporte à decisão, com vista à implementação de ações preventivas, 

mitigadoras, de controle ou compensatórias. Dessa forma, esse estudo propõe que os 

resultados de magnitude e importância resultem no quão significativo o impacto é para o 

empreendimento e o meio em que irá se instalar. 

Na Tabela 13 é apresentado como esses critérios interagem gerando classes de 

significância. 
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Tabela 13. Classes de Significância. 

Significância 

Importância 
Magnitude 

Alta Média Baixa 

Alta Significativo Significativo Marginal 

Média Significativo Marginal Insignificante 

Baixa Marginal Insignificante Insignificante 

8.1.2.5 Natureza das Medidas 

A natureza de uma medida pode ser classificada em: 

• Preventiva: quando ela se antecipa à ocorrência do impacto, ou seja, atua sobre a 

atividade causadora do impacto de forma a reduzi-lo ou eliminá-lo antes do seu 

efeito (impacto) ocorrer; 

• De controle: são aquelas cuja ação não ocorre sobre o fator causador de impacto, 

ou seja, são direcionadas para o impacto, de forma a controlá-lo e evitar ou 

minimizar o nível de alteração ambiental; 

• De remediação: são aquelas relacionadas com riscos e acidentes ambientais. Por 

exemplo, um plano de contingência para vazamentos de combustíveis; 

• Compensatória: são aquelas adotadas quando não há possibilidade de mitigação, 

adotando-se portanto, a possibilidade de compensação dos danos causados pelo 

impacto de outra forma que a original; e 

• Potencializadora/Otimizadora: são aquelas aplicadas sobre impactos ambientais 

positivos, que visam ampliar o efeito positivo do impacto. 

8.1.2.6 Grau de Mitigação/Otimização das Medidas 

O grau de mitigação/otimização de uma medida pode ser classificado em: 

• Alto: quando a capacidade de mitigação ou otimização dos efeitos do impacto é 

elevada e praticamente certa de ocorrer; 

• Médio: quando a capacidade de mitigação dos impactos negativos ou otimização 

dos impactos positivos é moderada; e 

• Baixo: quando a capacidade de mitigação ou potencialização dos impactos é 

pequena. 
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8.1.2.7 Fases do Empreendimento para a Implantação da Medida 

As fases do empreendimento são divididas em: 

• Planejamento: fase na qual se desenvolve o projeto do empreendimento, 

incluindo estudo de localização do mesmo. Nela ocorre a determinação dos 

objetivos e metas, como também a coordenação de meios e recursos para atingi-

los; 

• Implantação: fase na qual ocorre o estabelecimento e fixação do empreendimento 

no local escolhido; e 

• Operação: fase na qual o empreendimento entra em atividade e funcionamento. 

8.1.2.8 Eficácia da Recomendação 

As medidas apresentadas possuem capacidades de intervenção diferentes, variando, 

assim, o grau de eficácia das recomendações. Dessa forma, esse estudo considera os 

seguintes graus de eficácia: 

• Minimiza: voltado para impactos negativos, essa recomendação tem a capacidade 

de reduzir a ocorrência do impacto identificado; 

• Maximiza: aplicado em impactos positivos, essa recomendação tem a capacidade 

de potencializar o efeito desse impacto, buscando expandir a sua abrangência; 

• Neutraliza: indicado para impactos negativos, essa recomendação tem a 

capacidade de anular os seus efeitos; e 

• Compensa: para impactos negativos que não podem ser minimizados e/ou 

neutralizado, essa medida busca formas de compensar os efeitos dos mesmos. 

 

8.1.2.9 Resumo dos critérios para classificação dos Impactos 

A partir da descrição dos critérios para a classificação dos impactos apresenta-se abaixo a 

seguinte tabela resumo (Tabela 14):  

Tabela 14. Resumo dos critérios de classificação de impactos. 

Magnitude Importância 
Tipos de 

Efeito 
Significância 

Natureza das 
Medidas 

Fases do 
Empreendimento 

Eficácia da 
Recomendação 

Abrangência Forma Positivo Importância Preventiva Planejamento Minimiza 

Temporalidade Reversibilidade Negativo x De controle Implantação Maximiza 

Duração Cumulatividade  Magnitude Compensatória Operação Neutraliza 

Resultado da 
Magnitude 

Probabilidade 
de Ocorrência 

  
Potencializador

a/Otimizador 
 Compensa 

 Sinergia   De Remediação   

 Mitigabilidade      
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8.1.3 Descrição das Ações Geradoras de Impactos Ambientais 

A compreensão das ações humanas e tecnológicas empregadas nas diferentes fases de 

um empreendimento precedem a adequada identificação dos impactos ambientais 

potenciais e efetivos gerados pelo mesmo. Os estudos para identificação dos impactos 

ambientais que serão potencialmente ou efetivamente gerados tiveram como ponto de 

partida as ações já desempenhadas na fase de planejamento, quando da elaboração dos 

estudos de engenharia e meio ambiente, e as ações previstas para as fases de instalação 

e operação do empreendimento. 

8.1.3.1 Fase de Planejamento 

A Fase de Planejamento envolve as etapas iniciais prévias à implantação de um 

empreendimento, na qual são realizados estudos preliminares e de projeto básico 

relativos à análise de viabilidade e conhecimento inicial das necessidades de engenharia 

do projeto, além de estudos ambientais que irão atestar a viabilidade ambiental do 

empreendimento nas fases de licença prévia e de instalação. 

• Estudos de Projeto: esta etapa envolve o levantamento de informações para 

escolha dos locais de implantação e operação do empreendimento. É feita análise 

do cenário econômico, social e ambiental da região de estudos. Durante esta etapa, 

ocorre a circulação de pessoas estranhas à região, bem como eventuais contatos 

com moradores, especialmente com os superficiários do terreno investigado e 

adjacências à área onde pretende-se instalar a UTE Barra do Furado. 

• Estudos de Licenciamento Ambiental: os estudos de licenciamento ambiental 

compreendem a execução de levantamentos de dados físicos, bióticos e de 

socioeconomia, cujos efeitos se refletem tanto no meio biótico e físico quanto na 

população local. 

8.1.3.2 Fase de Implantação 

A Fase de Implantação corresponde ao período de obras do empreendimento e envolve 

uma multiplicidade de ações tecnológicas e humanas, com intervenções diretas nos 

ecossistemas, na vegetação, com consequências na flora, fauna, águas superficiais, 

subterrâneas, solos, aspectos morfológicos e paisagísticos da região de inserção do 

projeto, promovendo, também, interferências no cotidiano da população. Além disso, a 

contratação de mão de obra promove atração demográfica para a região e, por 

consequência, aspectos negativos, relacionados às sobrecargas de infraestrutura urbana, 

serviços, interações com a população nas comunidades do entorno, dentre outros, como 

também aspectos positivos, decorrentes da geração de empregos, renda, investimentos 
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nos municípios etc. A seguir, são descritas as ações geradoras de impactos relacionadas a 

esta fase. 

• Aquisição de insumos: a compra de materiais, equipamentos e matérias primas é 

necessidade básica para a obra. Esta aquisição normalmente é realizada 

diretamente nos municípios da área de estudo do empreendimento, promovendo 

uma dinamização da economia nestas localidades. 

• Contratação e mobilização de mão de obra: para a implantação do 

empreendimento, é necessária contratação de mão de obra. Estima-se a 

contratação de 2.500 trabalhadores no pico da obra para a construção da UTE Barra 

do Furado e estruturas associadas. Deste total, cerca de 300 para a implantação do 

gasoduto, já para a implantação dos dutos de captação de água e lançamento de 

efluentes cerca de 25 trabalhadores no pico da obra, enquanto que para a Linha de 

Transmissão, estima-se em torno de 120 trabalhadores. Deverá ser priorizada a 

utilização de mão de obra local. 

• Transporte de equipamentos e mão de obra: para a construção das estruturas do 

empreendimento se faz necessário o uso, o transporte e o deslocamento de 

máquinas, equipamentos e trabalhadores em vias de acesso entre o município, o 

canteiro de obras e demais estruturas.  

• Construção e operação do canteiro de obras e laydown: o canteiro de obras é 

uma estrutura temporária, construída com a finalidade de fornecer apoio às 

atividades necessárias à implantação do empreendimento, tais como: escritórios 

técnicos administrativos, almoxarifado, fornecimento de infraestrutura (vestiários 

e banheiros, refeitório, ambulatório, aos funcionários; montagem de estruturas; e 

outras atividades). Para que sejam implantados os canteiros de obras do 

empreendimento serão realizados serviços de terraplanagem, aterro, 

compactação, sondagens entre outros necessários para adequar as fundações aos 

respectivos equipamentos e unidades de edificações pretendidas.  

Para tanto, será suprimida a vegetação existente na área de implantação da UTE, 

realizada a limpeza do terreno e remoção de cobertura vegetal do solo, além de 

implementar sistema de drenagem temporária, esgotamento sanitário e 

suprimento temporário de eletricidade. Prevê-se a construção de um canteiro de 

obras central ao lado da área da planta da UTE, e um canteiro de apoio ao lado do 

polígono de implantação da SE interna, e por fim, um canteiro avançado de apoio à 

implantação da linha de transmissão e do gasoduto. No canteiro de obras do 

terreno, está prevista a área de laydown para a recepção e estocagem de cargas. 
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• Instalação de estruturas associadas à UTE: além da construção do sistema 

principal da UTE, outras estruturas tais como uma Linha de Transmissão de 500 kV 

(36,19km) com abertura de praças de torres, lançamento de cabos, abertura da 

faixa de serviço e estabelecimento da faixa de servidão serão necessárias. Para 

tanto, será necessária abertura da faixa de serviços da LT de 500 kV estimada em 5 

metros, e ainda, o estabelecimento da faixa de servidão estimada em 70 m. No 

terreno onde será instalada a UTE prevê-se a instalação de uma Subestação 

elevadora para 500 kV.  

Além da LT, prevê-se ainda a instalação de um gasoduto de 43,71 km com faixa de 

servidão estimada em 8 metros de largura que será conectado por meio de um tie 

in ao gasoduto GASCAV. Essas atividades vão demandar a supressão de vegetação 

por corte raso e corte seletivo, limpeza do terreno e movimentação do solo para a 

terraplenagem e trânsito de máquinas e trabalhadores no local. 

 

• Instalação de dutos de captação de água do mar e lançamento de efluentes: O 

duto de captação de água do mar, para abastecimento da UTE, possui cerca de 2,46 

km de comprimento, sendo 960 metros em ambiente marinho. Por outro lado, o 

duto de lançamento de efluentes tratados no mar será de cerca de 2,78 km, sendo 

sua extensão no ambiente marinho de 800 metros. Ambos terão faixa de servidão 

de 8 m (4 metros para cada lado). Prevê-se ainda a implantação de uma Estação de 

Bombeamento. Além da implantação dessas estruturas na faixa terrestre que 

poderá demandar a supressão da vegetação por corte raso e seletivo, limpeza do 

terreno e movimentação do solo, a implantação dos dutos prevê ainda, a 

sobreposição destes na zona da praia e do leito marinho. 

• Geração de resíduos e efluentes: durante a operação do canteiro de obras, 

ocorrerá a geração de resíduos sólidos de classes diversas como efluentes 

domésticos e em especial resíduos de construção civil, resíduo reciclável, resíduos 

perigosos como tinta, vernizes e solventes. 

• Escavação e execução de fundações: As fundações das turbinas a gás, caldeira de 

recuperação e turbinas a vapor/gerador serão estaqueadas e as demais fundações 

deverão ser instaladas diretamente. Em ambos os casos, serão gerados resíduos 

sólidos e poeira. 

• Abertura, melhoria e manutenção de acessos: Para acessar a área de implantação 

da UTE Barra do Furado será priorizada a utilização de acessos existentes e quando 

necessário serão realizadas melhorias e a manutenção desses acessos por meio da 

limpeza do terreno. Em último caso, novos acessos serão criados para permitir a 

circulação dos trabalhadores e das máquinas. 
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• Desmobilização do Canteiro de obras: Contempla a remoção física das estruturas 

de apoio construídas temporariamente para o atendimento às obras de 

implantação da UTE Barra do Furado, além da destinação final de resíduos sólidos 

temporariamente armazenados no canteiro.  

• Desmobilização da mão de obra: Trata-se do processo de finalização das 

atividades construtivas e remoção do quadro de profissionais correlatos, como 

aqueles especialistas em construção, tais como armadores, ferreiros, mestres de 

obra e encarregados, fiscais de obra etc., os quais não poderão ser absorvidos pelas 

atividades de operação do empreendimento. A desmobilização de mão de obra é 

um processo inerente à implantação de empreendimentos e ocorre à medida que a 

obra evolui e determinadas atividades são substituídas por outras. Entretanto, 

após o pico das obras, a desmobilização será mais intensa.  

• Comissionamento: são inspecionados critérios técnicos, além de remanescentes 

florestais, proteção contra erosão, reaterros das bases das estruturas, condições 

dos corpos d’água e recomposição de áreas degradadas. Essa etapa envolve a 

identificação das possíveis não-conformidades técnicas e ambientais que possuem 

potencial de causar danos, seja ao funcionamento da UTE ou à população. 

• Indenização de terras: A indenização de terrenos para a implantação e operação 

do empreendimento trata da formalização do estabelecimento da servidão da faixa 

da linha de transmissão e dos dutos. 

8.1.3.3 Fase de Operação 

A Fase de Operação corresponde ao período de funcionamento efetivo do 

empreendimento. As ações tecnológicas e humanas necessárias à operação do 

empreendimento são descritas a seguir:  

• Operação da UTE e estruturas associadas: Durante a operação da planta da UTE 

serão geradas emissões atmosféricas, e ruídos, além disso, a UTE permanecerá 

iluminada artificialmente. O funcionamento em conjunto das turbinas movidas a 

gás e a vapor irá gerar a emissão de gases pelas chaminés do empreendimento, 

principalmente NOx e CO, dentro dos limites da legislação vigente. Com a operação 

da UTE está previsto o aumento no trânsito de veículos nas vias internas e externas 

ao empreendimento. Será necessária ainda, a manutenção e controle da linha de 

transmissão e dutos associados realizadas por meio de inspeções periódicas 

terrestres, que buscam verificar a integridade das estruturas. 

• Manutenção da faixa de servidão e de serviço: Para a manutenção, serão 

executados serviços de limpeza da faixa de servidão, em dimensões mínimas para 

a operação segura da LT e da tubulação dos dutos. 
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• Captação de água superficial: Para o abastecimento de água dos sistemas 

operacionais da UTE Barra do Furado (make-up das torres de resfriamento e demais 

demandas) está prevista a captação de 3.150 m³/h de água do mar. 

• Descarte de efluentes tratados em meio aquático: Com o funcionamento da UTE 

serão gerados efluentes provenientes, principalmente, do processo de 

resfriamento do sistema. Os efluentes serão direcionados para o mar que receberá 

toda a água recuperada oriunda dos sistemas de tratamento de efluentes oleosos, 

químico e da estação de tratamento de esgotos. Estima-se que, por unidade, cerca 

de 1.910,03 m³/h de efluente tratado, será lançado no mar. 

8.2 Avaliação dos Impactos Ambientais 

8.2.1 Identificação de Impactos 

A compreensão das ações humanas e tecnológicas empregadas nas fases de 

planejamento, instalação e operação de um empreendimento precedem a adequada 

identificação dos impactos ambientais potenciais e efetivos gerados pelo mesmo. Por esta 

razão a adoção do método Checklist (Lista de Verificação), pode ser considerado um dos 

caminhos mais eficientes na identificação de impactos ambientais. 

Os estudos para identificação dos impactos ambientais que serão potencialmente ou 

efetivamente gerados tiveram como ponto de partida as ações já desempenhadas na fase 

de planejamento - quando da elaboração dos estudos de engenharia e meio ambiente - e 

as ações previstas - com base nas etapas de planejamento do empreendimento - para as 

fases de instalação e operação do empreendimento.  

Essas informações relacionadas com o prévio conhecimento dos sistemas socioambientais 

presentes nas Áreas de Estudo da UTE Barra do Furado, obtidas a partir da construção do 

diagnóstico ambiental, permitiram a equipe de especialistas nas diferentes áreas de 

conhecimento identificar os impactos ambientais decorrentes do planejamento, 

instalação e operação da UTE. 

A identificação dos impactos potenciais do empreendimento foi realizada por meio de 

uma matriz, onde são observadas as influências de cada uma das ações geradoras sobre 

os componentes ambientais. O primeiro impacto identificado tem número “1” e à medida 

que novos impactos ambientais forem identificados são atribuídos aos mesmos novos 

números, seguindo uma sequência crescente.  

Para impactos com mais de um componente ambiental afetado, assim como mais de uma 

ação geradora, são atribuídos números iguais. Dessa forma é possível notar mais 

precisamente a relação que existe entre os impactos, os componentes ambientais e as 

ações geradoras. 
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A listagem das ações humanas e tecnológicas já ocorridas e ou previstas para o 

empreendimento, assim como os impactos ambientais, identificados para este 

empreendimento estão relacionados na Tabela 15 subsequente. 

 

Tabela 15. Listagem de impactos identificados 

Meio Número Impacto Identificado 

Físico 

1 Alteração da qualidade ambiental do solo  

2 Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

3 Instalação e/ou aceleração de processos morfodinâmicos 

4 Aumento nos níveis de ruído ambiente 

5 Alteração da qualidade do ar 

6 Interferência com processos minerários 

Biótico 

7 Perda de cobertura vegetal nativa 

8 Aumento nos níveis de iluminação 

9 
Perturbação da fauna local devido ao aumento nos níveis de ruído 

ambiente   

10 Perda, alteração e perturbação de habitats da fauna terrestre 

11 Perda, alteração e perturbação de habitats da fauna aquática 

12 Acidentes com fauna 

13 
Aumento da pressão de caça, pesca, xerimbabo e tráfico de animais 

silvestres 

Socioeconômico 

14 
Geração de expectativas negativas em relação à instalação do 

empreendimento 

15 
Geração de expectativas favoráveis em relação à instalação do 

empreendimento 

16 Geração de trabalho e renda 

17 Interferências no cotidiano da população 

18 Dinamização da economia regional 

19 Aumento da demanda por serviços públicos 

20 Aumento do risco de ocorrência de acidentes de trabalho 

21 Alteração da paisagem 

22 Interferência no uso e ocupação do solo 

23 Alteração da Atividade Pesqueira 

 

A seguir os impactos identificados serão descritos, analisados e classificados conforme o 

modelo proposto para o presente estudo. Visando uma melhor compreensão quanto ao 

desenvolvimento dos impactos, de seus efeitos sobre o sistema ambiental analisado e da 

possibilidade de otimização (se positivo) ou de mitigação (se negativo), são apresentadas 

juntamente com os impactos relacionados às propostas de medidas mitigadoras e 

otimizadoras. 
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8.2.2 MEIO FÍSICO 

8.2.2.1 Alteração da qualidade ambiental do solo (1) 

• Ação(ões) geradora(s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de fundações; abertura, 

melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do canteiro de obras; 

comissionamento; operação da UTE e estruturas associadas; manutenção da faixa de 

servidão e de serviço; descarte de efluentes tratados em meio aquático. 

• Fase de ocorrência do impacto 

Implantação e operação. 

• Análise 

Ao longo da etapa de instalação, as áreas previstas para implantação do canteiro de 

obras e estruturas associadas (LT e dutos) são as mais vulneráveis à alteração da qualidade 

ambiental do solo. Está previsto um canteiro de obras central e de apoio, a serem 

instalados no local destinado à planta industrial, em área degradada com vegetação 

secundária, e um canteiro de obras avançado, para apoio à linha de transmissão e 

gasoduto. Também são consideradas vulneráveis as vias de acesso a serem abertas ou 

melhoradas, assim como a faixa de serviço para implantação da LT e dutos, em função da 

remobilização do solo necessária para sua regularização e fixação das estruturas.  

Nestes locais, a vulnerabilidade relaciona-se, primeiramente, à exposição do solo 

decorrente da limpeza dos terrenos para instalação das estruturas e/ou passagem de 

veículos, e, posteriormente, pela geração e/ou concentração de substâncias 

potencialmente contaminantes produzidas nestes locais. Já o trânsito de veículos e 

maquinários nos canteiros de obras, faixa de serviço, pátios de espera e estacionamento 

pode resultar no gotejamento ou pequenos vazamentos de efluentes oleosos (óleo, 

graxas e solventes) no solo.  

Outras áreas de vulnerabilidade à contaminação dos solos são apontadas na sequência: 

subestação elevadora; central de geradores movidos a óleo diesel (efluente oleoso); 

central de armazenamento de produtos químicos; central de resíduos, onde poderão ser 

armazenadas temporariamente substâncias perigosas; central de concreto, responsável 

por gerar águas residuárias; e ponto de abastecimento e armazenamento de combustíveis 

(caso venham a ser implantados) e/ou pátio de estacionamento de caminhões-comboio. 
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Eventuais banheiros químicos e/ou tendas higiênicas, instaladas nas frentes de serviço 

para implantação da LT e dos dutos e no canteiro de obras avançado, também 

representam pontos geradores de efluentes sanitários.  

O impacto sobre a qualidade do solo nestes locais relaciona-se aos desvios na operação 

destas estruturas, tais como incidentes, acidentes, vazamentos e gotejamento de 

tubulações, mal funcionamento, manutenção deficiente ou manuseio incorreto, que 

podem permitir o contato de efluentes orgânicos e inorgânicos com porções não 

impermeabilizadas do terreno. Destacam-se neste cenário os hidrocarbonetos, que 

podem ter efeitos tóxicos e deletérios nos organismos terrestres (ANTONIOLLI, 2013; 

EISLER, 1987; OLIVEIRA, 2004; SILVA, 2006; YOUNG et al., 2001; SNODGRASS, 2005; ROWE 

et al., 2001), inclusive efeito carcinogênico (PUCKNAT, 1981; CHAKRADEO et al., 1993).  

No que concerne à favorabilidade natural à contaminação, as áreas recobertas por 

Neossolos flúvicos, Gleissolos e Cambissolos são as mais vulneráveis, em função da 

composição dos seus materiais de origem, predominantemente aluvionares ou colúvio-

aluvionares, que dão origem a solos pouco evoluídos e pouco profundos, mais propensos 

à penetração de contaminantes. É o caso, por exemplo, do terreno onde está prevista a 

planta da UTE e terrenos emersos dos dutos, constituídos por gleissolos. 

Se por um lado a condição de saturação dos solos observada, sobretudo, no terreno 

previsto para a usina e entre este e a orla da praia, dificulta a penetração de substâncias 

potencialmente contaminantes, esta induz a sua dispersão lateral pelo fluxo superficial, 

que tendem a ser conduzidos pela gravidade até baixios topográficos e canais de 

drenagem. Ainda que o terreno previsto para abrigar a UTE seja aplainado e com 

baixíssimo gradiente de declividade, é de se esperar que o escoamento superficial corra 

em direção aos níveis de base, representados pelo rio Iguaçu, a sul, e Canal das Flechas, a 

norte. 

A favorabilidade à contaminação do solo também é maior nas áreas de espraiamento 

praial e naquelas sujeitas à oscilação das marés, como o extremo norte do terreno que 

abrigará a planta da UTE, marginal ao Canal das Flechas, assim como a travessia seca dos 

dutos de captação e lançamento de efluentes, entre o rio Iguaçu e orla. As áreas de 

manguezal, assim como a desembocadura do Canal das Flechas, também são consideradas 

sensíveis à contaminação dos solos. Nestes locais, tanto a oscilação vertical do nível da 

água quanto a migração lateral da superfície freática podem favorecer a dispersão de 

substâncias contaminantes em superfície e subsuperfície, com potencial impacto sobre os 

recursos hídricos, fauna e comunidades ribeirinhas. 

Além dos aspectos citados acima, cabe destacar na etapa de implantação as áreas de corte 

e de aterro necessárias ao nivelamento do terreno, sobretudo na área da planta da UTE. 

A exposição e o revolvimento do solo intrínsecos a estas atividades também deixam o solo 

vulnerável aos agentes contaminantes e intempéricos. 
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Embora a vulnerabilidade do solo seja reduzida expressivamente na etapa de operação, 

devido à interrupção de grande parte das ações geradoras e adoção de medidas 

preventivas, de controle e monitoramento, o potencial de alteração da qualidade 

ambiental do solo permanece, ainda que restrito, em função da presença de insumos ou 

efluentes que constituem substâncias potencialmente contaminantes.  

É o caso, por exemplo, da subestação com transformadores elevadores, casa de bombas, 

Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE compacta), Estação de Tratamento 

de Água (ETA), Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), unidade de 

desmineralização, caldeiras e torre de resfriamento, e travessia seca do duto de 

lançamento de efluentes. 

Assim como para a etapa de instalação, durante a operação o impacto sobre a qualidade 

do solo está associado, majoritariamente, a eventuais desvios, mal funcionamento, 

deficiências na manutenção ou operação indevida dos sistemas e das estruturas, ou ainda 

em função de sinistros. 

Este impacto foi classificado e qualificado como de natureza negativa, tendo em vista seu 

potencial para degradação do solo. Abrangência é definida como entorno, dada a 

possibilidade de dispersão das substâncias potencialmente contaminantes pela água para 

além da ADA, e a temporalidade como de curto prazo, já que a manifestação do impacto 

ocorre tão logo haja desvios na fonte geradora. Considerando que o monitoramento de 

atividades caracterizadas como não conformidades será constante na implantação e 

operação do empreendimento, e que os eventos geradores foram definidos como 

acidentais e/ou pontuais, acredita-se que a duração seja temporária, mesmo 

considerando que o prazo para a biorremediação passiva seja de difícil previsão, variando 

de acordo com as características do evento (tempo de exposição, volume e concentração). 

As características colocadas anteriormente definem este impacto como de magnitude 

média. 

O impacto tem forma de ocorrência direta, ou seja, estará relacionado diretamente à 

implantação ou operação do empreendimento. No que diz respeito à contaminação das 

águas subterrâneas, considera-se que caso venha a ocorrer, será de forma indireta. 

Tomando-se por base a tipologia das atividades construtivas e tempo de obras, tem-se 

como provável a ocorrência de alteração pontual da qualidade dos solos. Considerando 

os cuidados ambientais remediativos e as medidas mitigadoras possíveis, este impacto é 

considerado reversível e mitigável. Como mais de uma ação geradora pode causar este 

impacto, este é classificado como cumulativo.  

O impacto é classificado como sinérgico, visto que a possível contaminação do solo 

poderá, quando não controlada/remediada, promover a alteração da qualidade das águas 

subterrâneas e, em casos extremos, de cursos hídricos superficiais, fauna e flora. As 



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO      AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 25 
 

colocações anteriores definem este impacto como de média importância e sua 

significância pode ser estabelecida como marginal. 

 

Tabela 16. Análise dos Critérios do Impacto "Alteração da qualidade ambiental do solo (1)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Para evitar a contaminação e a poluição dos solos ao longo da implantação e operação do 

empreendimento, serão previstas soluções de gerenciamento e tratamento de efluentes 

para todas as fontes geradoras, assim como para o armazenamento e manejo de 

substâncias potencialmente contaminantes. 

Durante as obras, os efluentes sanitários serão encaminhados à tanques sépticos (fossas 

sépticas), dimensionada para o contingente de usuários (2500 trabalhadores no pico da 

obra), de acordo com a ABNT NBR 7229:1993 e ABNT NBR 13969:1997. Já os efluentes 

oleosos e graxos serão destinados por meio de sistema de drenagem específico às caixas 

separadoras de água e óleo (CSAO). O óleo separado no processo será armazenado e 

posteriormente transportado para aterro Classe 1. 

Quanto à água residuária associada à central de concreto, oriunda da lavagem interna do 

balão das betoneiras e lavagem do pátio da central dosadora, esta deverá ser recolhida 

por sistema de drenagem isolado e encaminhada à tanque decantador para retenção do 

material sólido. Após tratamento, as águas residuárias poderão ser reutilizadas para 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporária 1 

Resultado da Magnitude Média 10 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativo 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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amassamento do concreto, desde que atendidos os parâmetros contidos na norma ABNT 

NBR 15900-1:2009. Outros usos não potáveis da água tratada também são possíveis, como 

a lavagem de veículos no canteiro e a umectação do solo, desde que atendidas as normas 

ABNT NBR 15527:2007 e 15575-1:2013. 

O lodo da central de concreto, juntamente as sobras de concreto fresco não empregadas 

na obra, deverão ser encaminhados a aterros de resíduos da construção civil ou aterros 

Classe 1, sendo vedada sua disposição em aterros sanitários ou diretamente sobre o solo, 

ainda que tenham sido previamente tratados.  

Eventuais banheiros químicos e/ou tendas higiênicas distribuídas pelo canteiro central ou 

avançado, ou ainda nas frentes de serviço da LT e dutos, deverão ser higienizadas ao 

término de cada dia de trabalho, com coleta dos efluentes armazenados por empresa 

licenciada, que deverá encaminhar os efluentes coletados para estação de tratamento de 

esgotos. 

Os resíduos perigosos deverão ser armazenados em área impermeabilizada e abrigada das 

intempéries, afastada de águas superficiais, áreas alagadas, nascentes e vegetação, de 

acordo com as recomendações da ABNT NBR 12.235:1992. As recomendações previstas 

para o manejo destes materiais estarão contidas no Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS).  

Para prevenir possíveis vazamentos e derramamentos de óleos e combustíveis, os veículos 

e maquinários que serão utilizados nas obras deverão passar por vistorias periódicas para 

atestar as condições de funcionamento e manutenção, focando em vestígios de 

vazamentos. Constatada alguma irregularidade, deverão ser executadas de imediato as 

medidas para a manutenção corretiva. 

Caso venham a ser instalados tanques aéreos e ponto de abastecimento durante as obras, 

estes devem seguir as normativas previstas na norma ABNT NBR 17505-6:2013, 

distanciando-se de corpos d’água e áreas sensíveis.  

O canteiro de obras central e o avançado deverão contar com kit de mitigação ambiental 

para contenção de vazamentos com óleos e graxas, contendo caixa sinalizada, pá ou 

enxada, sacos plásticos e serragem. Outras práticas construtivas e ambientais a serem 

seguidas durante as obras estão previstas no Programa Ambiental para a Construção 

(PAC). 

Eventuais contaminações do solo, quando de grande porte e ocorridas em áreas de 

preservação permanente ou áreas sensíveis, ou, ainda, que representem impactos severos 

sobre hábitos ou indivíduos das comunidades de fauna e/ou flora, devem ser tratadas no 

âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Os resíduos gerados 

pela remoção do solo contaminado devem ser manejados e destinados conforme 

diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 
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Além das medidas citadas acima, o Programa de Educação Ambiental (PEA) deverá 

contemplar capacitações e treinamentos periódicos com os funcionários da obra sobre o 

controle, prevenção e mitigação da contaminação do solo, assim como sensibilizar sobre 

o conjunto de boas práticas ambientais. 

Já na operação, os efluentes produzidos pelas unidades da planta serão encaminhados e 

tratados na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), que também receberá 

os efluentes previamente tratados na ETA e na ETE compacta. Os efluentes oleosos e 

graxos continuarão a ser destinados por meio de sistema de drenagem específico às caixas 

separadoras de água e óleo (CSAO), sendo o efluente tratado encaminhado para descarte 

juntamente com os efluentes industriais. O óleo separado no processo será armazenado 

e posteriormente transportado para aterro Classe 1. 

Todos os efluentes líquidos da planta, quando em operação, serão conduzidos e 

descartados no mar por meio de um emissário que se estenderá por aproximadamente 

800 m a partir da costa. A vazão de descarte máxima estimada é de aproximadamente 

1910,03 m3/h.  

Outras ações de segurança operacional, como prevenção e resposta a sinistros 

envolvendo substâncias potencialmente contaminantes, deverão estar contidas no Plano 

de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Plano de Ação de Emergência (PAE) que serão 

elaborados em fase executiva do projeto. 

8.2.2.1 Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas (2) 

• Ação(ões) geradora(s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; geração de resíduos e efluentes; escavação e 

execução de fundações; abertura, melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do 

canteiro de obras; comissionamento; operação da UTE e estruturas associadas; 

manutenção da faixa de servidão e de serviço; captação de água superficial; descarte de 

efluentes tratados em meio aquático. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e operação. 

• Análise 

A interferência sobre a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na 

etapa de instalação do empreendimento pode estar associada aos seguintes processos: 

(i) aumento do aporte de sedimentos nos cursos hídricos superficiais seccionados ou 
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marginais às áreas intervencionadas; (ii) geração de efluentes líquidos e águas residuárias; 

(ii) manipulação de substâncias potencialmente contaminantes nas áreas de obra; (iv) 

revolvimento do leito de fundo da zona costeira para implantação dos dutos. 

(i) A supressão da vegetação, o revolvimento de solo para terraplenagem e nivelamento 

dos terrenos, a execução das fundações e a circulação de veículos nas vias de acesso e 

canteiros central e avançado são as principais ações responsáveis pela exposição e 

fragmentação do solo e disponibilização de sedimentos. Capturados pelo escoamento 

superficial, os sedimentos tendem a se movimentar em direção aos níveis de menor 

energia, que são representados, fundamentalmente, pelos cursos hídricos de maior 

hierarquia e baixios topográficos (níveis de base).  

Nas áreas de estudo, os principais níveis de base sujeitos a este processo morfodinâmico 

são o rio Iguaçu e o Canal das Flechas, que margeiam a planta da UTE a sul e a norte, 

respectivamente. Isso porque é no terreno que abrigará a usina que serão movimentados 

e escavados os maiores volumes de solo, concentrando, também, a maior circulação de 

veículos e maquinários. Dentre os dois, o mais suscetível é o rio Iguaçu, que em função da 

sua morfologia meandrante e canal estreito tende a possuir menos energia para dispersão 

dos materiais em sua coluna d’água, ao contrário do Canal das Flechas, que apresenta 

ambiente mais enérgico.  

Os principais cursos hídricos seccionados pelas estruturas lineares do empreendimento 

são: Canal das Flechas, no segmento a montante da ponte Saturnino de Brito; rio Caxexa; 

córrego do Gil; córrego do Pensamento; Canal de Tocos; Canal Maca; Canal Cacomanga. 

Além destes, há uma série de canais de irrigação e drenagens naturais perenes (sem 

hidronímia nas bases cartográficas) que também serão seccionadas pelas estruturas. 

Todos os cursos indicados apresentam-se vulneráveis à retenção de materiais sólidos na 

coluna d’água, sobretudo devido à baixa energia do fluxo, que também contribui para a 

proliferação de algas e macrófitas aquáticas, observadas em várias das drenagens citadas. 

Considerando o exposto, é seguro afirmar que haverá incremento temporário (ainda que 

mínimo) na carga de sedimentos em alguns destes cursos hídricos, levando ao aumento 

da turbidez e redução da incidência luminosa. 
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Outro fator potencialmente responsável pela disponibilização de sedimentos são as 

feições erosivas, que podem ser iniciadas, aceleradas ou potencializadas pelas atividades 

construtivas. Ainda que tais feições não tenham sido mapeadas nas áreas a serem 

intervencionadas, em função da plenitude e baixa propensão dos terrenos a fenômenos 

morfodinâmicos, estes podem ser desencadeados durante a etapa construtiva, caso as 

boas práticas ambientais não sejam seguidas. 

Embora o potencial erosivo da chuva seja maior no período de mais elevada precipitação, 

que na área de estudo se concentra entre novembro e março, a manifestação do impacto 

deverá ser mais perceptível no período de menor precipitação, entre os meses de maio e 

setembro, quando o nível das águas decresce, evidenciando o acúmulo de sedimentos.  

 (ii) A geração de efluentes líquidos e águas residuárias, caso não tratados e destinados 

adequadamente, constitui igualmente potencial para contaminação dos corpos hídricos. 

Nesta esfera, destacam-se os locais que receberão os tanques sépticos nos canteiros, 

dimensionados para o contingente 2500 trabalhadores no pico das obras. 

Chama-se atenção à central de concreto, cujas águas residuárias oriundas da lavagem do 

pátio da central dosadora e da limpeza interna dos balões das betoneiras contêm altas 

concentrações de materiais suspensos e elevado pH (SANDROLINI e FRANZONI, 2001), 

com potenciais efeitos deletérios sobre os ecossistemas de fauna e saúde humana, caso 

despejados sem tratamento em solo ou água (SU, MIAO e LIU, 2002; COSGUN e ESIN, 

2006). 

Assinala-se também o ponto de abastecimento e armazenamento de combustíveis (ou 

pátio dos caminhões-comboio), a central de geradores movidos a óleo e a oficina 

mecânica, que envolvem a geração e manipulação de efluentes oleosos e graxos, que 

possuem elevados teores de hidrocarbonetos e de metais pesados, como o cádmio, 

chumbo e níquel (SILVEIRA et al., 2006). Estas substâncias apresentam efeitos tóxicos e 

deletérios nos organismos terrestres (ANTONIOLLI, 2013; EISLER, 1987; OLIVEIRA, 2004; 

SILVA, 2006; YOUNG et al., 2001; SNODGRASS, 2005; ROWE et al., 2001), inclusive efeito 

carcinogênico (PUCKNAT, 1981; CHAKRADEO et al., 1993).  

Quando infiltradas entre as partículas do solo, as substâncias oleosas podem chegar ao 

ambiente aquático subterrâneo (BERTI, 2009). Se carreadas pelo escoamento superficial, 

as substâncias podem atingir cursos hídricos próximos, reduzindo a oxigenação e a 

penetração da luz natural no espelho d’água, podendo se acumular, quando em grandes 

quantidades, nos sedimentos de fundo (SANTO, 2010).  

Os locais mais suscetíveis a esses processos são aqueles recobertos por Neossolos 

flúvicos, Gleissolos (terreno da usina) e Cambissolos, em função sua estrutura e 

composição; assim como o rio Iguaçu e Canal das Flechas nos limites do sítio da UTE, onde 

será instalado o canteiro central da obra. 
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(iii) A presença e manipulação de substâncias potencialmente contaminantes nos 

canteiros de obras e estruturas de apoio também oferecem risco de contaminação às 

águas superficiais e subterrâneas, se considerados desvios de operação ou sinistros.  

É o caso, por exemplo, da central de armazenamento de produtos químicos e da central 

de resíduos, onde poderão ser armazenadas temporariamente substâncias perigosas, 

assim como o ponto de abastecimento e armazenamento de combustíveis e o pátio de 

estacionamento dos caminhões-comboio. Os locais que concentram o trânsito de veículos 

e maquinários, como os canteiros de obras, faixa de serviço, pátios de espera e 

estacionamento de caminhões também são tidas como vulneráveis à contaminação dos 

solos, e, por conseguinte, à contaminação das águas subterrânea e superficial. 

Nestes locais, em função de desvios operacionais, ausência de manutenção preventiva ou 

mesmo acidentes, pode haver gotejamento ou pequenos vazamentos de efluentes 

oleosos (óleo, graxas e solventes) no solo, que, dependendo da quantidade e 

características do substrato, podem se infiltrar e atingir o nível freático, ou ainda ser 

capturados pelo escoamento superficial e conduzidos até os cursos hídricos próximos.  

Normalmente, os gotejamentos e vazamentos são de pequena ordem, e implicam em 

dispersão difusa das substâncias potencialmente contaminantes, em concentrações 

insuficientes para causar danos ambientais. Todavia, é a sua persistência temporal e 

consequente acúmulo das substâncias que pode implicar em consequências negativas ao 

meio ambiente, assim como a possibilidade de sinistros envolvendo os locais que 

manipulam ou armazenam estas substâncias. 

Neste contexto, tem destaque os hidrocarbonetos (presentes nos combustíveis e 

efluentes oleosos), em função da sua toxicidade e potencial para causar dano ambiental. 

Segundo a CETESB (2018), entre os principais efeitos deletérios do seu acúmulo na água 

estão: morte direta por recobrimento e asfixia; morte direta por intoxicação (sobretudo 

pela presença de BTX); morte de larvas e recrutas; redução na taxa de fertilização; 

perturbação nos recursos alimentares dos grupos tróficos superiores; bioacumulação; 

incorporação de substâncias carcinogênicas; efeitos indiretos subletais (morte ecológica). 

Os efeitos tóxicos e deletérios dos hidrocarbonetos em organismos aquáticos são 

amplamente estudados pela comunidade científica (BERTI et al., 2009; PROFFIT et al.; 

ZHANG et al., 2007; 1995, entre outros), incluindo agências governamentais e 

fiscalizadoras nacionais, a exemplo da CETESB, e internacionais, como USEPA (1999), 

NOAA (2002), entre outras. 

De maneira análoga aos solos, a vulnerabilidade também é maior nas áreas de 

espraiamento praial e naquelas sujeitas à oscilação das marés, como o extremo norte do 

terreno que abrigará a usina, marginal ao Canal das Flechas, assim como a travessia seca 

dos dutos de captação e lançamento de efluentes, entre o rio Iguaçu e orla de Barra do 

Furado. As áreas de manguezal, assim como a desembocadura do Canal das Flechas, 



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO      AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 31 
 

também são consideradas sensíveis à contaminação das águas. Nestes locais, que 

funcionam como áreas de recarga e descarga dos aquíferos livre e profundo, tanto a 

oscilação vertical do nível da água quanto a migração lateral da superfície freática podem 

favorecer a dispersão de substâncias contaminantes em superfície e subsuperfície, com 

potencial impacto sobre os recursos hídricos, fauna e comunidades ribeirinhas. 

Vale ressaltar que a condição de saturação dos solos observada, principalmente, entre o 

terreno da usina e a rodovia RJ-196 (próximo à casa de bombas), dificulta a infiltração de 

substâncias potencialmente contaminantes, ainda que a água seja veículo para o 

transporte dos poluentes até o freático. Por outro lado, os solos saturados favorecem a 

dispersão lateral de eventuais contaminantes pelo fluxo superficial, que tende a conduzir 

as substâncias poluentes pela gravidade até baixios topográficos e canais de drenagem. 

Ainda que o terreno previsto para abrigar a UTE seja aplainado e com baixíssimo gradiente 

de declividade, é de se esperar que o escoamento superficial corra em direção aos níveis 

de base, representados pelo rio Iguaçu, a sul, e Canal das Flechas, a norte. 

Todavia, considerando-se que eventuais vazamentos de substâncias poluentes ou 

dispersão de efluentes e águas residuárias derivam de desvios operacionais (como 

manutenção deficiente, manuseio incorreto ou sistemas de drenagem inadequados) ou 

mesmo sinistros; assim como considerando que para atingir o nível freático ou corpo 

hídrico superficial os poluentes precisam atravessar o horizonte de solo ou percorrer 

distâncias no terreno, é plausível considerar estes aspectos como riscos, e não impactos, 

conforme definição de Sánchez (2006). 

(iv) As obras para instalação dos dutos de captação de água e lançamento do efluente 

tratado revolverão os sedimentos de fundo do local pretendido para as estruturas, 

posicionado a cerca de 1000 m da costa. Importante frisar que não haverá dragagem ou 

descarte dos sedimentos revolvidos sobre terrenos emersos, apenas a sua movimentação 

e redeposição sobre o próprio leito nas proximidades das áreas intervencionadas.  

A movimentação do leito de fundo será responsável pela ressuspensão de sedimentos na 

coluna d’água, aumentando temporariamente a turbidez e reduzindo a incidência 

luminosa. O revolvimento do fundo também acarretará na dispersão de materiais minerais 

e orgânicos presentes no substrato, de forma que é possível que as concentrações de 

metais e outros elementos inorgânicos e orgânicos tenham sua concentração elevada 

durante o período de obras, ainda que pontualmente. 

Válido pontuar que não são previstas alterações na qualidade da água do mar em 

decorrência de processos morfodinâmicos em terrenos emersos motivados pelas 

atividades construtivas da UTE Barra do Furado, dado que estes fenômenos e seus efeitos 

estarão restritos à área continental. 
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Na etapa de operação, o potencial para alteração da qualidade das águas é reduzido 

substancialmente, devido à interrupção da maior parte das ações geradoras e a adoção de 

medidas preventivas, de controle e monitoramento. A partir da implantação das 

estruturas civis e da recuperação das áreas intervencionadas pelas obras, o risco de 

assoreamento dos corpos hídricos continentais reduz drasticamente. Após fixadas, as 

estruturas marítimas (dutos) permanecem estáticas, interrompendo o revolvimento do 

leito de fundo necessário à sua implantação. 

Já o potencial de contaminação das águas por substâncias químicas (incluindo 

hidrocarbonetos) permanece, ainda que limitado às proximidades das estruturas 

projetadas para seu manuseio e armazenamento. Da mesma forma para os efluentes 

líquidos, cujo potencial de contaminação se restringe às fontes geradoras e estações de 

tratamento. 

Os locais com o potencial descrito são: subestação com transformadores elevadores, casa 

de bombas, unidade de desmineralização, caldeiras e torre de resfriamento, Estação de 

Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE compacta), Estação de Tratamento de Água 

(ETA), Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI). 

Nesta etapa, chama-se atenção para o duto de lançamento de efluentes, que junto ao 

duto de captação de água irão seccionar corpos hídricos continentais, como o rio Iguaçu e 

as áreas alagadas entre o rio e a rodovia RJ-196; seguindo em direção ao mar, por onde 

avançam cerca de 800 m, após transpassar a faixa de areia da orla de Barra do Furado.  

A vazão máxima de descarte será de 1910,03 m3/h, que ocorrerá ao longo dos últimos 100 

m do emissário, por meio de dispersores, que consistirão em 50 furos de 4” de diâmetro 

interno. A estimativa do diâmetro interno do emissário é de 0,7 m.  

Mais de 90% do efluente descartado será proveniente da purga da torre de resfriamento, 

o qual apresenta apenas uma maior concentração de sais em relação a água captada. A 

purga da torre de resfriamento deverá ter um aumento de temperatura de no máximo de 

2ºC em relação a temperatura da captação. Desta forma, o efluente tratado lançado no 

mar estará sempre abaixo de 40ºC. As condições do efluente serão monitoradas 

previamente ao seu lançamento, sobretudo no que diz respeito à temperatura e ao pH. 

O Estudo de Dispersão de Efluentes – EDL (II) demonstra que o efluente tratado é 

completamente diluído a uma distância máxima de 600 m do ponto de lançamento, 

quando se retorna à concentração do corpo receptor (background). Tal fato, aliado à baixa 

vazão lançada, à similaridade em termos de concentração dos parâmetros entre o 

efluente tratado e o corpo receptor e ao alto poder de depuração deste último implicam 

que a interferência do efluente na qualidade da água é mínima. 
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Por fim, de maneira análoga à etapa de instalação, considera-se que eventuais vazamentos 

de substâncias poluentes ou dispersão de efluentes na fase comercial derivam de desvios 

operacionais (como manutenção deficiente, manuseio incorreto ou sistemas de drenagem 

inadequados) ou mesmo sinistros; assim como considerando que para atingir o nível 

freático ou corpo hídrico superficial os poluentes precisam atravessar o horizonte de solo 

ou percorrer distâncias no terreno, é plausível considerar estes aspectos como riscos, e 

não impactos, conforme definição de Sánchez (2006). 

Considerando o exposto, este impacto foi qualificado como de natureza negativa, tendo 

em vista que ocorre de maneira desfavorável aos componentes ambientais 

potencialmente afetados. A abrangência é definida como entorno, dado o potencial de 

dispersão das substâncias potencialmente contaminantes para além da área diretamente 

impactada, também dependente do tempo de resposta das ações de emergência em caso 

de sinistro. Se exposto a um agente poluidor, o impacto ocorrerá em curto prazo, logo 

após a exposição à ação geradora; muito embora os efeitos decorrentes do processo de 

assoreamento se deem a médio ou longo prazo. As alterações previstas têm caráter 

cíclico, uma vez que estão fortemente associadas à presença de chuva, em função, 

principalmente, do carreamento de sedimentos para as drenagens (ainda que os efeitos 

se façam mais visíveis no período de estiagem, quando o nível dos corpos d’água é 

reduzido). As características colocadas anteriormente definem este impacto como de 

magnitude média. 

Para fins de valoração da importância, classifica-se a forma do impacto como direta, tendo 

em vista que pode decorrer em função de eventuais sinistros, muito embora processos de 

assoreamento sejam resultado indireto de processos erosivos; o mesmo ocorre em 

relação às águas subterrâneas, cuja contaminação se dá indiretamente, por meio da 

contaminação do solo. Diante da tipologia construtiva deste tipo de empreendimento, é 

certo que este impacto venha a ocorrer; todavia, considera-se que eventuais desvios 

operacionais ou sinistros são postos como riscos. Sopesando a adoção de medidas 

preventivas e de controle, assim como as respostas de emergência e ações de remedição 

para o caso de sinistros, este impacto é considerado reversível e mitigável. Mais de uma 

ação geradora pode causar este impacto, tornando-o cumulativo. Este impacto é 

sinérgico com os componentes terrestres e aquáticos, o que resulta em uma importância 

média e, consequentemente, significância marginal. 

  



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO      AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 34 
 

Tabela 17. Análise dos Critérios do Impacto "Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas (2)” 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação:  

As principais medidas para proteção dos cursos hídricos e manutenção da qualidade das 

águas superficial e subterrânea diz respeito ao controle da disponibilização de 

sedimentos, implantação de soluções tecnológicas para gerenciamento e tratamento de 

efluentes e águas residuárias, adoção de boas práticas ambientais e construtivas, análise 

de risco e proposição de ações de remediação. A priorização do período seco para 

execução das principais atividades construtivas que exijam remoção ou revolvimento do 

solo também é aconselhada.  

Válido pontuar que as ações de proteção da qualidade das águas, sobretudo da 

subterrânea, compartilham em grande parte das mesmas premissas aplicadas para 

proteção dos solos. 

A atenuação da disponibilização de sedimentos, que oferece risco de assoreamento aos 

cursos hídricos, deve ser efetuada por meio da prevenção e contenção de eventuais 

processos erosivos desencadeados ou acelerados pela obra. Deve-se proceder também 

com a proteção de cortes, aterros, bota-foras e de quaisquer volumes de solo revolvidos 

aguardando reuso ou destinação final, assim como proteção das áreas terraplanadas e 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Cíclica 3 

Resultado da Magnitude Média 12 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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compactadas. A instalação de dispositivos de drenagem para os casos acima citados 

contribui grandemente para a minimização dos efeitos manifestados deste impacto.  

Os sistemas de drenagem também são fundamentais para as vias de acesso abertas e/ou 

melhoradas por ocasião da implantação do empreendimento. Soluções de engenharia 

para transposição de áreas alagadas e cursos hídricos sensíveis, sobretudo os que se 

conectam a eixos hidrográficos, também serão previstas. As mesmas soluções deverão ser 

levadas em consideração quando da transposição de solos hidromórficos, com o é o caso 

do terreno que abrigará a usina. 

É importante ressalvar que processos de desassoreamento de cursos hídricos somente 

devem ser conduzidos como último recurso, mediante elaboração de projeto específico e 

de posse das devidas autorizações ambientais. Cumpre destacar que as ações para 

prevenção de carreamento de sedimentos e assoreamento são tratadas, prioritariamente, 

no Programa de Controle e Monitoramento de Processos Morfodinâmicos. 

Durante as obras, os efluentes sanitários serão encaminhados à tanques sépticos (fossas 

sépticas), dimensionada para o contingente de usuários (2500 trabalhadores no pico da 

obra), de acordo com a ABNT NBR 7229:1993 e ABNT NBR 13969:1997. Já os efluentes 

oleosos e graxos serão destinados por meio de sistema de drenagem específico às caixas 

separadoras de água e óleo (CSAO). O óleo separado no processo será armazenado e 

posteriormente transportado para aterro Classe 1. 

Quanto à água residuária associada à central de concreto, oriunda da lavagem interna do 

balão das betoneiras e lavagem do pátio da central dosadora, esta deverá ser recolhida 

por sistema de drenagem isolado e encaminhada à tanque decantador para retenção do 

material sólido. Após tratamento, as águas residuárias poderão ser reutilizadas para 

amassamento do concreto, desde que atendidos os parâmetros contidos na norma ABNT 

NBR 15900-1:2009. Outros usos não potáveis da água tratada também são possíveis, como 

a lavagem de veículos no canteiro e a umectação do solo, desde que atendidas as normas 

ABNT NBR 15527:2007 e 15575-1:2013. 

O lodo da central de concreto, juntamente as sobras de concreto fresco não empregadas 

na obra, deverão ser encaminhados a aterros de resíduos da construção civil ou aterros 

Classe 1, sendo vedada sua disposição em aterros sanitários ou diretamente sobre o solo, 

ainda que tenham sido previamente tratados.  

Eventuais banheiros químicos e/ou tendas higiênicas distribuídas pelo canteiro central ou 

avançado, ou ainda nas frentes de serviço da LT e dutos, deverão ser higienizadas ao 

término de cada dia de trabalho, com coleta dos efluentes armazenados por empresa 

licenciada, que deverá encaminhar os efluentes coletados para estação de tratamento de 

esgotos. 
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Os resíduos perigosos deverão ser armazenados em área impermeabilizada e abrigada das 

intempéries, afastada de águas superficiais, áreas alagadas, nascentes e vegetação, de 

acordo com as recomendações da ABNT NBR 12.235:1992. As recomendações previstas 

para o manejo destes materiais estarão contidas no Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS).  

Para prevenir possíveis vazamentos e derramamentos de óleos e combustíveis, os veículos 

e maquinários que serão utilizados nas obras deverão passar por vistorias periódicas para 

atestar as condições de funcionamento e manutenção, focando em vestígios de 

vazamentos. Constatada alguma irregularidade, deverão ser executadas de imediato as 

medidas para a manutenção corretiva. 

Caso venham a ser instalados tanques aéreos e ponto de abastecimento durante as obras, 

estes devem seguir as normativas previstas na norma ABNT NBR 17505-6:2013, 

distanciando-se de corpos d’água e áreas sensíveis.  

O canteiro de obras central e o avançado deverão contar com kit de mitigação ambiental 

para contenção de vazamentos com óleos e graxas, contendo caixa sinalizada, pá ou 

enxada, sacos plásticos e serragem. Outras práticas construtivas e ambientais a serem 

seguidas durante as obras estão previstas no Programa Ambiental para a Construção 

(PAC). 

Em relação às boas práticas ambientes e construtivas, estas estão previstas no Programa 

Ambiental para a Construção (PAC) e Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS). Eventuais contaminações do solo, que possam representar risco de contaminação 

subsequente ao aquífero freático e impactos sobre hábitos ou indivíduos da comunidade 

faunística, devem ser tratadas no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD). 

Além das medidas citadas acima, o Programa de Educação Ambiental para os 

Trabalhadores (PEAT) deverá contemplar capacitações e treinamentos periódicos com os 

funcionários da obra sobre o controle, prevenção e mitigação da contaminação do solo, 

assim como sensibilizar sobre o conjunto de boas práticas ambientais. 

Já na operação, os efluentes produzidos pelas unidades da planta serão encaminhados e 

tratados na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), que também receberá 

os efluentes previamente tratados na ETA e na ETE compacta. Os efluentes oleosos e 

graxos continuarão a ser destinados por meio de sistema de drenagem específico às caixas 

separadoras de água e óleo (CSAO), sendo o efluente tratado encaminhado para descarte 

juntamente com os efluentes industriais. O óleo separado no processo será armazenado 

e posteriormente transportado para aterro Classe 1. 

Todos os efluentes líquidos da planta, quando em operação, serão conduzidos e 

descartados no mar por meio de um emissário que se estenderá por aproximadamente 
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800 m a partir da costa. Serão instalados 50 furos dispersores com diâmetro interno de 4” 

ao longo dos últimos 100 m do emissário. A estimativa do diâmetro interno do emissário 

é de 0,7 m. A vazão de descarte máxima estimada é de aproximadamente 1910,03 m3/h.  

Outras ações de segurança operacional, como prevenção e resposta a sinistros 

envolvendo substâncias potencialmente contaminantes, deverão estar contidas no Plano 

de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Plano de Ação de Emergência (PAE) a serem 

elaborados em fase executiva do projeto. 

8.2.2.2 Instalação e/ou aceleração de processos morfodinâmicos (3) 

• Ação(ões) geradora(s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de fundações; abertura, 

melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do canteiro de obras; manutenção da 

faixa de servidão e de serviço. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação. 

• Análise 

Processos morfodinâmicos são entendidos como as transformações evidenciadas no 

relevo, considerando a intensidade e frequência dos mecanismos morfogenéticos no 

momento atual ou subatual, associadas ou não às derivações antropogênicas (CASSETI, 

2005). É válido enfatizar que os processos morfodinâmicos correspondem aos eventos 

naturais do ciclo supérgeno da Terra (erosão – transporte – sedimentação), muito embora 

a magnitude dos processos esteja frequentemente relacionada às ações antrópicas. 

Aplicando o conceito à presente avaliação de impacto, são considerados nesta avaliação 

os terrenos emersos e os processos erosivos hídricos atuantes, assim como os 

movimentos de massa gravitacionais e o assoreamento de cursos hídricos interiores.  

A conformação essencialmente plana do relevo e o baixíssimo gradiente de declividade 

observado nas áreas de estudo, associada à cobertura vegetal secundária, reduzem a 

suscetibilidade a processos erosivos e movimentos de massa nos terrenos interiores, 

mesmo frente à intensa precipitação pluviométrica típica do verão no norte fluminense.  

Os poucos locais que reúnem as condições favoráveis a estes processos são as áreas com 

solo exposto e aquelas degradadas ou em estágio inicial de regeneração, assim como os 

taludes marginais dos cursos hídricos interiores, como aqueles do Canal das Flechas, Canal 

de Tocos, Canal Cacomanga e do rio Iguaçu. Os taludes dos canais retificados costumam 

apresentar margens mais íngremes, como é o caso dos três supracitados, ainda que 
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evidências de movimentações de massa recentes não tenham sido registradas em campo. 

Nota-se, contudo, que pontualmente ao longo das margens foram instaladas obras de 

contenção do tipo enrocamento, o que poderia sugerir predisposição a fenômenos 

morfodinâmicos. 

Na fase de instalação, a suscetibilidade dos terrenos interiores é incrementada 

significativamente quando da supressão da vegetação necessária à instalação dos 

canteiros de obras e abertura e/ou melhoria das vias de acesso, assim como pela 

movimentação e revolvimento do solo durante a terraplenagem e execução de cortes, 

aterros e escavações. Estas atividades, além de remover temporariamente a proteção 

natural do solo, sujeitando-o à ação erosiva da chuva, provocam alterações no escoamento 

superficial e no padrão de drenagens efêmeras e intermitentes em seu entorno.  

A compactação do solo necessária aos canteiros de obra e abertura e manutenção das vias 

de acesso também favorece a canalização do fluxo superficial segundo canais 

preferenciais, favorecendo a erosão linear e desenvolvimento de sulcos, principalmente 

no período de chuvas, que na área se concentra entre novembro e março. Compactação 

esta que é potencializada nos caminhos de serviço pela circulação constante de veículos e 

maquinário pesado. Nesse contexto, Reid e Dunne (1984 apud FARIAS, 2016) observam 

que um segmento de estrada com tráfego pesado produz 130 vezes mais sedimentos que 

uma estrada abandonada. Assim como a compactação, a pavimentação de porções do solo 

também favorece a canalização do fluxo superficial adjacente. 

Os processos intempéricos atuantes sobre as superfícies desnudas, mesmo que 

temporariamente, promovem a desagregação mecânica dos solos e a consequente 

disponibilização de sedimentos, que são carreados pelo escoamento superficial em 

direção às calhas de drenagem, tanto os naturais quanto aquelas decorrentes das 

intervenções, oferecendo risco de assoreamento de cursos hídricos próximos e eventuais 

alterações na qualidade das águas e em comunidades aquáticas.  

Neste contexto, são consideradas áreas sensíveis ao desenvolvimento de fenômenos 

erosivos as vias de acesso em leito natural que serão utilizadas durante as obras e que 

seccionam Neossolos flúvicos, Cambissolos e Gleissolos, sobretudo aquelas que 

coincidem longitudinalmente às calhas naturais de drenagem ou que se aproximam dos 

níveis de base. É o caso, por exemplo, da região entre Tocos (canteiro avançado) e o 

córrego Pensamento, as mais próximas à lagoa Feia. O terreno que abrigará a usina, 

recoberto por Gleissolos, também constitui área sensível. A condição destas áreas deve 

ser considerada quando da decisão de abrir novos acessos e caminhos de serviço. 

Em relação aos cursos hídricos, destacam-se os canais e as drenagens intermitentes e 

perenes seccionados ou limítrofes às estruturas do empreendimento, sujeitos ao aporte 

de sedimentos e material vegetal provenientes das atividades de supressão da vegetação 
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e movimentação do solo, que oferecem risco de assoreamento e alteração da qualidade 

das águas.  

Dentre estes, os mais suscetíveis são o rio Iguaçu e o Canal das Flechas nos segmentos em 

que são limítrofes ao terreno que abrigará a usina, que funcionam como níveis de base 

locais, tendendo a recepcionar os sedimentos e materiais orgânicos oriundos do canteiro 

central. Dentre os dois, o mais suscetível é o rio Iguaçu, que em função da sua morfologia 

meandrante e canal estreito tende a possuir menos energia para dispersão dos materiais 

sólidos em sua coluna d’água, ao contrário do Canal das Flechas, que apresenta ambiente 

mais enérgico.  

Os principais cursos hídricos seccionados pelas estruturas lineares do empreendimento 

são: Canal das Flechas, no segmento a montante da ponte Saturnino de Brito; rio Caxexa; 

córrego do Gil; córrego do Pensamento; Canal de Tocos; Canal Maca; Canal Cacomanga. 

Além destes, há uma série de canais de irrigação e drenagens naturais perenes (sem 

hidronímia nas bases cartográficas) que também serão seccionadas pelas estruturas. 

Todos os cursos indicados apresentam-se vulneráveis à retenção de materiais sólidos na 

coluna d’água, sobretudo devido à baixa energia do fluxo, que também contribui para a 

proliferação de algas e macrófitas aquáticas, observadas em várias das drenagens 

indicadas. 

Quanto à zona costeira, em função do seu caráter enérgico e alto poder de depuração, 

não são previstos impactos decorrentes de fenômenos morfodinâmicos, tais como 

assoreamento ou aumento da turbidez devido ao carreamento de sedimentos 

continentais. Tampouco são previstas movimentações de massa, a exemplo de 

solapamentos, ou processos erosivos severos com potencial para causar danos ao meio 

ambiente ou comunidades ribeirinhas em decorrência das obras da UTE Barra do Furado. 

Durante a fase de operação, processos erosivos e movimentos de massa tendem a 

diminuir significativamente, em decorrência da cessão de quase a totalidade das ações 

geradoras e adoção de medidas mitigadoras ainda na implantação. Dada a franca 

plenitude do relevo e a baixa suscetibilidade erosiva dos terrenos que abrigarão o 

empreendimento, não são previstos impactos atrelados a fenômenos morfodinâmicos 

decorrentes da operação da UTE. 

Todavia, ações pontuais para controle de feições erosivas poderão ser tomadas na etapa 

de operação, em continuidade à execução de ações iniciadas ainda na implantação, por 

meio do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Em relação à zona costeira, e assim como na etapa de instalação, não são previstos 

impactos de caráter morfodinâmico, tampouco alteração da linha de costa, em função de 

qualquer aspecto relacionado à operação do UTE Barra do Furado, ainda que estejam 

previstas estruturas fixas no leito e o lançamento de efluentes tratados no mar. 
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Este impacto foi qualificado como de natureza negativa, tendo em vista que pode afetar 

a conformação dos terrenos e a qualidade das águas superficiais. A abrangência é definida 

como entorno, em função do carreamento de sedimentos para além das áreas 

intervencionadas. E a temporalidade como de curto prazo, pelo fato da manifestação 

ocorrer logo após a ação geradora. Considerando que os processos morfodinâmicos são 

mais atuantes durante o período chuvoso, acredita-se que a duração seja cíclica. As 

características colocadas anteriormente definem este impacto como de magnitude 

média. 

Em relação à importância, tem-se que a manifestação ocorrerá de forma direta, tendo em 

vista que seu desenvolvimento e intensificação estão relacionados diretamente às 

intervenções previstas para a implantação. O eventual assoreamento de cursos hídricos é 

tido como um efeito indireto deste impacto, de forma que, para fins de majoração da 

importância, considera-se a forma primária de incidência como a preponderante. Diante 

das características das atividades comuns neste tipo de empreendimento, é certo que 

este impacto venha a ocorrer.  

Considerando as medidas adotadas e a possibilidade de recuperação ou restauração das 

áreas afetadas, este impacto é estimado como reversível e mitigável. Este impacto 

poderá ocorrer em função de mais de uma ação geradora, tornando-o cumulativo. Este 

impacto é sinérgico aos componentes solo, recursos hídricos superficiais e comunidades 

aquáticas, resultando em uma importância média. Consequentemente, a significância 

pode ser definida como marginal. 
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Tabela 18. Análise dos Critérios do Impacto "Instalação e/ou aceleração de processos morfodinâmicos (3)” 
 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

As recomendações para prevenção e contenção de fenômenos morfodinâmicos envolvem 

a identificação prévia de áreas suscetíveis, assim como de feições erosivas já instaladas, 

por meio de inspeção na etapa pré-instalação. A partir do início da implantação do 

empreendimento, inspeções in loco periódicas deverão ser conduzidas, onde devem ser 

registrados o tipo e a criticidade da feição, contexto geomorfológico e hidrográfico, 

aspectos morfológicos da vertente/superfície, a localização espacial, entre outros 

critérios recomendados pela literatura para avaliação de áreas de risco. Todas as feições 

e áreas suscetíveis identificadas devem ser espacializadas e locadas em mapa temático 

elaborado em Sistema de Informações Geográficas (SIG), compondo banco de dados 

georreferenciado. As informações coletadas deverão constar em boletins técnicos de 

vistoria previstos no escopo do Programa de Controle e Monitoramento de Processos 

Morfodinâmicos. 

Subsequentemente às inspeções, tem-se a proposição de medidas preventivas, de 

contenção e de monitoramento, definidas conforme a tipologia e criticidade da feição, 

características morfológicas do local e fatores genéticos condicionantes. A indicação das 

medidas deve ser feita individualmente para cada área afetada, e pode exigir a elaboração 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativa -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Cíclica 3 

Resultado da Magnitude Média 12 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativo 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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de um projeto de contenção específico, que deverá conter os procedimentos, etapas e 

materiais envolvidos na intervenção.  

Entre as principais medidas para prevenção e controle de processos erosivos está a 

instalação de dispositivos de drenagem (provisórios e definitivos), que podem incluir 

sarjetas, canaletas, bueiros, galerias, descidas d’água e dissipadores (como escadas 

hidráulicas), escolhidos conforme critérios técnicos definidos no projeto executivo e/ou 

geométrico. Tais medidas são fundamentais, sobretudo, nas áreas terraplanadas, vias de 

acesso em leito natural, taludes de corte, áreas de bota-fora e bota-espera, e próximo a 

cursos hídricos e áreas brejosas ou alagadas. Após instaladas, as estruturas de drenagem 

devem permanecer livres de obstruções (sobretudo de sedimentos e folhiço) para que 

desempenhem plenamente sua função. A limpeza e manutenção destes dispositivos 

constitui, embora tangencialmente, objeto do Programa de Controle e Monitoramento de 

Processos Morfodinâmicos. 

Volumes de solo ou insumos, como agregados minerais e areia, aguardando destinação 

deverão ser protegidos das intempéries, preferencialmente com uso de lonas ou em áreas 

abrigadas, a uma distância segura de cursos hídricos e áreas sensíveis. Dispositivos de 

drenagem provisórios e estruturas para retenção de sedimentos (como camalhões) são 

indicados para os locais com bota-fora ou bota-espera e áreas de corte e de aterro. 

Recomenda-se também a lavagem das rodas de veículos pesados e maquinário em local 

destinado a este fim, de modo a evitar que o material acumulado nos pneus e carroceria 

se disperse no ambiente e seja carreado pela água pluvial. 

Durante a fase de operação, muito embora a incidência de fenômenos morfodinâmicos 

reduza significativamente, aconselha-se a continuação do monitoramento preventivo por 

dois ciclos sazonais (dois anos) e, quando necessário, proposição de medidas corretivas 

e/ou de contenção, assim como manutenção dos dispositivos de drenagem e obras de 

contenção. O foco deverá ser as desembocaduras de drenagem em leito natural e porções 

do terreno com solo exposto adjacentes a segmentos impermeabilizados do terreno, 

assim como os taludes marginais do rio Iguaçu e do Canal das Flechas confrontantes à 

planta industrial. Atestando-se a estabilidade das áreas indicadas, o monitoramento 

poderá ser descontinuado. 

Destaca-se a importância da sincronia entre as ações propostas pelo Programa de 

Controle e Monitoramento de Processos Morfodinâmicos e o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD), que deve atuar sobre as áreas intervencionadas de modo a 

promover o reestabelecimento ecológico e a recomposição paisagística. Caso processos 

erosivos ou movimentações de massa acarretem impactos à vegetação (por 

soterramento, queda de árvores ou interrupção do fluxo freático) ou sobre hábitos ou 

indivíduos da comunidade faunística, levando à perda da função ecológica, as áreas 

afetadas também deverão ser tratadas no âmbito do PRAD. 
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8.2.2.3 Aumento nos níveis de ruído ambiente (4) 

• Ação(ões) geradora(s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de fundações; abertura, 

melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do canteiro de obras; 

comissionamento; manutenção da faixa de servidão e de serviço; operação da UTE e 

estruturas associadas. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e operação. 

• Análise 

As atividades corriqueiras à implantação e operação de empreendimentos de 

infraestrutura emitem, inevitavelmente, ruídos de diferentes tipos e graus de 

intensidade, passíveis de causar interferências em receptores sensíveis localizados no seu 

entorno. Considerando que a planta da UTE Barra do Furado será instalada em meio à 

comunidade homônima, e que as estruturas lineares do empreendimento perpassam 

núcleos tanto rurais quanto aglomerações urbanas e urbanizadas, é de se esperar uma 

miríade de ruídos típicos de ocupação humana, atividades comerciais e atividades 

campesinas manuais e extensivas, além de sons da natureza.  

Portanto, é o incremento nos níveis de pressão sonora atuais, causado pelas atividades 

construtivas e operacionais da usina, que caracteriza a incidência deste impacto. 

Na etapa de instalação, os incrementos no cenário acústico (background) da área que 

receberá a UTE Barra do Furado estão associados, majoritariamente, à movimentação de 

veículos pesados e maquinário e funcionamento de equipamentos, necessários ao 

estabelecimento dos canteiros de obras e frentes de serviço, e à montagem das 

estruturas, responsáveis, principalmente, pela produção de sons intermitentes, 

impulsivos e tonais.  

Dentre as principais atividades que resultarão em acréscimo dos níveis de pressão sonora 

durante a etapa de instalação, podem-se citar: a supressão da vegetação com 

motosserras; terraplenagem e instalação da rede de drenagem provisória com o uso de  

escavadeiras, motoniveladoras e pás carregadeiras; a compactação e pavimentação do 

solo com rolos compactadores; utilização de perfuratriz; utilização de guindastes para 

cravação de estacas com martelo hidráulico de guia suspensa; funcionamento de 

geradores a diesel; utilização de betoneiras, caminhões betoneiras e central de concreto. 

Os ruídos provocados pelos equipamentos voltados para o desenvolvimento destas 
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atividades são capazes de atingir distâncias significativas, podendo chegar a intensidades 

sonoras superiores a 90 dB(A) se medidos a curtas distâncias, ou seja, na fonte 

(RODRIGUES et al., 2008).  

Durante a fase de operação, os principais fatores de incremento nos níveis de pressão 

sonora estão associados, principalmente, ao funcionamento das turbinas, das caldeiras de 

recuperação de calor, das torres de resfriamento, do condensador e geradores auxiliares, 

além de sons difusos associados à manutenção da usina. Diferentemente da etapa 

construtiva, na operação predominam os ruídos contínuos, visto que os dispositivos 

citados trabalharão ininterruptamente. Estes tendem a ser menos incômodos que os 

ruídos de impacto típicos da etapa construtiva.  

Os momentos de troca de turnos e chegada/saída dos trabalhadores responsáveis pela 

operação e manutenção da usina também representam períodos de incremento 

temporário nos níveis de ruído, ainda que restritos à movimentação de veículos fretados, 

sirenes de alerta e interações entre os trabalhadores.  

A comunidade de Barra do Furado é a que será mais impactada pela geração de ruídos, 

tanto na fase construtiva quanto na operação. Esta apresenta dinâmica de núcleo 

urbanizado, embora seja classificada como área rural pela Lei 286/1994 do município de 

Quissamã. Os cerca de 890 habitantes da comunidade dividem espaço com atividades 

pesqueiras, comerciais e de serviço e equipamentos urbanos, como a Escola Municipal 

Délfica de Carvalho Wagner e a igreja Nossa Senhora da Boa Morte, além de poucas 

fábricas artesanais de alimentos. O cenário acústico de background é complementado 

pelos sons naturais, como fortes ventos, chuvas, marolas e rebote de ondas na costa, 

farfalhar das árvores e vocalização animal. 

Levando em consideração as etapas de instalação e operação do empreendimento, foram 

identificados como potenciais receptores sensíveis, em função do seu enquadramento:  

i. Áreas urbanas e urbanizadas: núcleo de Ururaí, distrito de Tocos, comunidade de 

Barra do Furado e demais áreas urbanizadas e de expansão urbana das 

comunidades de Pau Grande, São Martinho e Coqueiros. Correspondem às ‘Áreas 

Urbanas’ da Lei Complementar 015/2020 (Campos dos Goytacazes); 

ii. Áreas rurais: todas as áreas não classificáveis como urbanas, incluindo os núcleos 

habitacionais rurais isolados nos limites da AEL/AER. Registra pontualmente 

atividade industrial de grande porte, em função da presença da unidade da 

Petrobrás Estação Barra do Furado, além de abrigar gasodutos e linhas de 

transmissão. Corresponde à ‘Área Rural’ e ‘Áreas Especiais’ da Lei 286/1994 

(Quissamã) e ‘Áreas de Desenvolvimento Rural Sustentável’ e ‘Áreas com Potencial 

para Atividades Produtivas’ da Lei Complementar 015/2020 (Campos dos 

Goytacazes). 
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A norma ABNT NBR 10.151:2000 define os limites dos níveis de pressão sonora em função 

da classificação dos tipos de áreas habitadas. Dessa forma, foram estabelecidas as 

seguintes categorias para as áreas que compreendem os receptores sensíveis 

identificados:  

i. Áreas urbanas e urbanizadas: categoria de ‘Área mista predominantemente 

residencial’, cujos limites de emissão sonora estão entre 55 dB (diurno) e 50 db 

(noturno); 

ii. Áreas rurais: categoria de ‘Área de residências rurais’, cujos limites de emissão 

sonora estão entre 40 dB (diurno) e 35 dB (noturno). 

Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico prevista na ABNT NBR 10151:2000 ao 

nível de referência máximo de emissão (90 dB(A)) para as etapas construtiva e de 

operação, é possível estimar a distância máxima alcançada pelos níveis de pressão sonora 

produzidos pelo empreendimento em relação aos limiares definidos por esta mesma 

norma para ambos os tipos de área e os respectivos períodos diurno e noturno. Em tese, 

estas distâncias representam o limite de emissão passível de causar desconforto acústico 

aos receptores sensíveis, tendo por base os limiares definidos em norma. 

Sendo assim, para as áreas classificadas como urbanas e urbanizadas, estima-se que até a 

distância (linear) da fonte de aproximadamente 400 m durante o dia e 700 m durante a 

noite, o ruído produzido pelas atividades construtivas poderá interferir nas condições de 

conforto acústico dos receptores sensíveis, uma vez que nestas distâncias ainda são 

atingidos os limiares máximos indicados em norma (55 dB para o período diurno e 50 db 

para o noturno).  

Para as áreas rurais, estima-se que os ruídos produzidos pela obra possam causar 

desconforto acústico até uma distância (linear) da fonte de aproximadamente 2000 m 

durante o dia e 4000 m durante a noite, visto que nestas distâncias ainda são atingidos os 

limiares máximos indicados em norma (40 dB para o período diurno e 35 db para o 

noturno).  

Por fim, destaca-se que, além do desconforto para a população lindeira ao 

empreendimento, níveis elevados de ruído podem afugentar a fauna, sujeitando os 

indivíduos em fuga a um risco maior de atropelamento. 

Este impacto foi classificado como de natureza negativa, tendo em vista que ocorre de 

maneira desfavorável aos receptores sensíveis. A abrangência é definida como entorno, 

por se tratar de manifestações que atingem que extrapolam a ADA. A temporalidade é 

definida como de curto prazo, uma vez que os ruídos ocorrerão concomitantemente à 

ação geradora. Considerando que este impacto ocorre por conta das atividades 

relacionadas à implantação e operação, a duração é tida como permanente. As 

características colocadas anteriormente definem este impacto como de magnitude alta. 
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O impacto ocorrerá de forma direta, considerando que sua manifestação decorre 

diretamente assoaciada às atividades construtivas e operacionais da usina. Diante da 

tipologia construtiva e processo industrial adotado, é certo que este impacto venha a 

ocorrer. Este impacto é considerado reversível, pois deixa de ocorrer com a cessão da 

fonte geradora. Trata-se de um impacto mitigável, cujo controle está associado à adoção 

de medidas preventivas e de controle dos níveis de pressão sonora. 

Por mais de uma ação geradora ser causadora deste impacto, este é tido como 

cumulativo. O impacto apresenta-se sinérgico em relação a componentes 

socioeconômicos e de fauna. Os aspectos anteriores resultam em uma importância média 

e, consequentemente, o impacto é qualificado como significativo. 

 

Tabela 19. Análise dos Critérios do Impacto "Aumento nos níveis de ruído ambiente (4)" 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

As medidas de mitigação para o incremento nos níveis de ruído devem ser implementadas 

de forma preventiva e, se necessário, de controle e corretiva. Entre as principais 

recomendações, está a restrição de horário de funcionamento dos canteiros de obras e 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Alta 15 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Significativo 
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frentes de serviço, que deverão funcionar, preferencialmente, no período diurno, entre 

07h01 e 21h59, conforme definição da norma ABNT NBR 10.151:2019.   

Dentre as principais medidas recomendadas para atenuação de ruídos, está a manutenção 

periódica de todos veículos, máquinas e equipamentos empregados nas obras e na 

operação da UTE, para evitar a geração de ruídos acima dos limites preconizados em 

legislação. Nas vias de acesso, deverá ser implantada sinalização e estipulada restrição de 

velocidade de tráfego, de forma a minimizar a geração de ruído em função do trânsito, 

sobretudo aquele de alta velocidade.  

Em relação à etapa de obras, as ações previstas no âmbito do Plano Ambiental para a 

Construção (PAC) também contribuem para a prevenção e mitigação de ruídos nos 

canteiros, frentes de serviço e áreas de apoio. Também são importantes as ações de 

conscientização e sensibilização dos funcionários quanto às medidas e práticas a serem 

adotadas para reduzir ou controlar a emissão de ruídos, que poderão ser apoiadas pelo 

Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT). 

Adicionalmente, deverão ser previstas ações e medidas de controle no âmbito do 

Programa de Controle e Monitoramento de Ruído Ambiente, a ser implantado para 

atenuar os efeitos da elevação dos níveis de pressão sonora nos receptores sensíveis 

identificados durante a etapa construtiva e de operação. Dessa forma, atende-se à 

Resolução CONAMA 001/1990, que estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos 

por atividades industriais, e que considera como aceitáveis os níveis de ruído previstos 

pela norma ABNT NBR 10.151:2019.  

Cita-se também o Programa de Comunicação Social (PCS) que, por meio do canal de 

ouvidoria, deverá produzir indicadores da efetividade das medidas mitigadoras aqui 

recomendadas. Uma vez registrada reclamação relacionada ao excesso de ruído 

produzido pelas obras ou operação do empreendimento, deverá ser acionada a equipe 

técnica responsável pelo Programa de Controle e Monitoramento de Ruído Ambiente 

para que seja verificada a ocorrência e aplicadas as medidas corretivas/mitigadoras 

necessárias. 

8.2.2.4 Alteração da qualidade do ar (5) 

• Ação(ões) geradora(s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de fundações; abertura, 

melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do canteiro de obras; 
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comissionamento; manutenção da faixa de servidão e de serviço; operação da UTE e 

estruturas associadas. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e operação. 

• Análise 

Define-se como poluente atmosférico toda substância que esteja no ar em concentrações 

suficientemente altas para gerar efeitos mensuráveis e danosos aos seres humanos, 

animais, plantas, materiais ou prejudicial à segurança, podendo ser oriundo da ação 

antrópica ou de emissões naturais, como a decomposição microbiana, erupções 

vulcânicas, entre outras fontes (GONÇALVES, 1997). Elevadas concentrações de 

poluentes atmosféricos podem impactar a qualidade do ar na área pretendida para a UTE 

Barra do Furado, que, atualmente, pode ser considerada boa. 

Na região do empreendimento é notável a presença de grandes empresas associadas à 

cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, que incluem unidades produtoras e de 

processamento, como a Petrobrás Estação Barra do Furado, em Quissamã, e de 

armazenamento e distribuição, a exemplo do Complexo Portuário do Açu, em São João da 

Barra. De forma secundária, também podem ser citadas as atividades produtivas de 

cerâmica vermelha, fruticultura, setor sucroalcooleiro e geração de energia termoelétrica 

(INEA, 2020).  

Os polos industriais e complexos portuários na região da UTE Barra do Furado estão entre 

as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos, sobretudo primários, incluindo 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), Material Particulado (MP10 e inferiores), monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOX), dióxido de enxofre (SO2), ozônio (O3) e 

fumaça preta. Poluentes estes também produzidos pelas atividades agropecuárias, setor 

de serviços e comércio e nas aglomerações urbanas e rurais. 

Durante a fase de instalação do empreendimento, as atividades construtivas 

desenvolvidas nos canteiros de obras e frentes de serviço e nas vias de acesso a estes 

locais propiciam a geração de poluentes atmosféricos, destacando-se as partículas totais 

em suspensão (PTS) e partículas inaláveis (MP10), monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrogênio (NOX), dióxido de enxofre (SO2) e ozônio (O3). 

A geração de PTS constitui ação direta das atividades de supressão da vegetação e 

movimentação de solo, como terraplanagem, execução de cortes e aterros e escavação 

das fundações. O trânsito de veículos leves e pesados e maquinário nas vias em leito 

natural e nos canteiros, assim como o manuseio de insumos e materiais pulverulentos 

(como cimento) e funcionamento da central de concreto, também são responsáveis pela 

geração e ressuspensão de materiais particulados.  
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Já as emissões de gases poluentes previstas para esta fase advêm, principalmente, dos 

escapamentos dos veículos e maquinários nos canteiros de obras e que transitam nas vias 

de acesso, além do funcionamento da central de geradores a óleo diesel e das 

embarcações marítimas. 

O componente predominante da alteração da qualidade do ar durante a implantação será 

o material particulado, essencialmente o terroso, que constitui substância inerte, 

restringindo seus efeitos adversos a aspectos paisagísticos (deposição de poeira sobre 

vegetação e vidros em residências, por exemplo) e incômodos de menor gravidade ao 

sistema respiratório superior aos expostos. Este efeito é atenuado pelo alcance limitado 

da poeira em suspensão, que tende a se depositar rapidamente no solo, dependendo das 

condições climáticas. De toda forma, deve-se considerar a intensificação da manifestação 

do impacto no período de maio a setembro, quando são esperados os menores volumes 

acumulados de precipitação pluviométrica, potencializando a ressuspensão dos 

particulados sólidos e sua permanência na atmosfera.  

O material particulado pode potencializar os efeitos fisiológicos dos gases presentes no 

ar. Os efeitos de uma mistura de PTS e dióxido de enxofre, por exemplo, são mais 

acentuados do que os provocados pela presença individualizada de cada um deles. Além 

disso, pequenas partículas podem absorver o dióxido de enxofre do ar e, com a água 

(umidade do ar), formar partículas contendo ácido, o que irrita o sistema respiratório e 

pode danificar as células que o protegem. 

Em relação aos gases emitidos pelas atividades construtivas, os compostos CO2, NO2 e 

SO2, que são emitidos a partir da queima de combustíveis fósseis, reagem com as 

partículas de água (H2O) na atmosfera, formando ácidos, resultando na diminuição do pH 

das chuvas. O excesso destes compostos na atmosfera diminui excessivamente o pH das 

chuvas, formando assim as chamadas chuvas ácidas, que podem trazer consequências 

como a acidificação de solos e de ambientes lênticos. 

Para a fase de operação, o impacto à qualidade do ar está associado à introdução de 

poluentes atmosféricos produzidos nas câmaras de combustão das turbinas e nas 

caldeiras de recuperação, que serão expelidos por meio de uma chaminé com 7 m de 

diâmetro interno e altura de cerca de 60 m em relação ao nível do solo. A velocidade dos 

gases será de aproximadamente 22 m/s, e a temperatura máxima estimada será de 87ºC.  

Os principais poluentes emitidos pelas turbinas a gás natural são os óxidos de nitrogênio 

(NOx) e o monóxido de carbono (CO), em função do baixo teor de material inorgânico no 

gás natural (EPA, 2004). As emissões de óxidos de enxofre (SOx), que estão diretamente 

relacionadas com o teor de enxofre do combustível, são consideradas muito baixas no gás 

natural a ser utilizado. A restrição de enxofre e de cinzas implica, ainda, na geração mínima 

de SOx e material particulado (MP, PM10, PM2,5). Já em relação à emissão de 
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hidrocarbonetos não queimados (UFH), o excesso de ar utilizado na câmara de combustão 

das turbinas garante a minimização destes poluentes. 

No que se refere aos óxidos nitrosos (NOx), a turbina a gás dispõe de tecnologia de 

combustores que permite a redução da temperatura da chama, de forma a minimizar a 

formação do NOx térmico, e que pode assegurar emissões de no máximo 25 ppm. 

Um sistema digital de controle contínuo de emissões (CEMS) fará o monitoramento das 

emissões dos gases da chaminé. O sistema inclui amostragem automática e contínua, 

tubulações e conexões de amostras, reagentes, analisadores conectados a um 

computador receptor/processador, provido de interface homem/máquina. O módulo 

digital de dados será montado com um módulo de comunicação serial para o envio 

contínuo dos dados coletados para o sistema digital de controle, usando um protocolo 

compatível de comunicação. 

Para auxiliar na avaliação do impacto na qualidade do ar, foi executado Estudo de 

Dispersão Atmosférica – EDA (Anexo I – Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA)) dos 

principais poluentes emitidos pela de operação da UTE Barra do Furado, a saber: NO2 e 

CO. O estudo modelou dois cenários: (i) o primeiro considerando a operação da UTE Barra 

do Furado isoladamente; e (ii) o segundo analisando a sua coexistência com os demais 

empreendimentos (sinergia).  

Os modelos numéricos apontam que, isoladamente, as emissões de NO2 e CO na fonte 

geradora (chaminés) da UTE Barra do Furado são inferiores a 13% dos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018. Nos receptores discretos mais próximos, 

as concentrações calculadas correspondem a apenas 9% do limite proposto na norma para 

o NO2 (comunidade Barra do Furado) e somente a 0,015% do limite estimado para o CO 

(comunidade Pau Grande).  

Quando considerados os demais empreendimentos, o estudo revela que, mesmo sem 

interferência da UTE Barra do Furado, a qualidade do ar ao redor do Porto do Açu já está 

atualmente degradada pela concentração anômala de dióxido de nitrogênio (NO2), cuja 

média horária excede em mais de duas vezes o limite previsto na Resolução CONAMA 

491/2018.  

Os modelos numéricos apontam que, no cenário sinérgico, as emissões de NO2 e CO pela 

UTE Barra do Furado são responsáveis por um acréscimo máximo de 14% nas 

concentrações encontradas nos receptores discretos mais próximos (comunidades de 

Barra do Furado, Lagamar e Pau Grande). À medida que se afasta do empreendimento as 

concentrações decaem rapidamente, de tal modo que no núcleo urbano de Campos dos 

Goytacazes, a UTE Barra do Furado contribui em apenas 3% na concentração de NO2. 

Válido pontuar que, mesmo considerando estes acréscimos, as concentrações nestes 
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receptores discretos não ultrapassam os limites de referência estabelecidos na Resolução 

CONAMA 491/2018.  

As diferenças entre os cenários modelados indicam que a qualidade do ar da região de 

entorno da UTE Barra do Furado será minimamente impactada pela sua operação, mesmo 

que concomitante à operação dos demais empreendimentos.  

Este impacto foi classificado como de natureza negativa, tendo em vista que ocorre de 

maneira desfavorável aos receptores sensíveis. A abrangência é definida como entorno, 

por se tratar de manifestações que extrapolam a ADA. A temporalidade é definida como 

de curto prazo, considerando que a ressuspensão de particulados e emissão de gases 

atmosféricos ocorrerão concomitantemente ao início da ação geradora. Considerando 

que a magnitude deste impacto é diretamente dependente da sazonalidade, a duração é 

tida como cíclica. As características colocadas anteriormente definem este impacto como 

de magnitude média. 

O impacto ocorrerá de forma direta, em consequência das atividades previstas para a 

implantação e operação. Diante da tipologia construtiva e processo industrial adotado, é 

certo que este impacto venha a ocorrer. Considerando os cuidados ambientais e de 

projeto previstos para a instalação e operação do empreendimento, este impacto é 

considerado reversível. Medidas diversas para atenuar os efeitos deste impacto são 

possíveis, tornando-o passível de mitigação. Dado que mais de uma ação geradora pode 

causar este impacto, este é classificado como cumulativo. Este impacto apresenta 

sinergia com aspectos socioeconômicos e florísticos. Sendo assim, a importância do 

impacto é tida como média e, consequentemente, a significância pode ser definida como 

marginal. 
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Tabela 20. Análise dos Critérios do Impacto "Alteração da qualidade do ar (5)" 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Com o objetivo de minimizar o volume de particulados em suspensão no ar decorrente 

das atividades construtivas, é indicada a umectação das áreas com solo exposto, taludes 

de corte ou de aterro, vias de acesso e caminhos de serviço em leito natural, depósitos de 

material excedente e acumulados de materiais pulverulentos, evitando a ressuspensão 

das partículas sólidas. Os materiais que não puderem ter contato com água ou umidade, 

a exemplo de cimento, deverão ser enclausuradas para evitar a ressuspensão e dispersão 

de material particulado e partículas inaláveis. 

Outra medida importante é limitar a velocidade de tráfego dos veículos para minimizar a 

ressuspensão de particulado. 

Frente às emissões de gases provenientes da queima de combustíveis fosseis, tem-se que 

os veículos e maquinários utilizados nas obras de implantação e durante a operação 

deverão passar por um check-list preventivo, de forma amostral, no qual serão 

inspecionados aspectos vulneráveis para poluição do meio, devendo, portanto, ser 

priorizada a inspeção de fumaça preta (com opacímetro).   

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Cíclica 3 

Resultado da Magnitude Média 12 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Ainda que as emissões modeladas para a operação da UTE Barra do Furado estejam dentro 

dos padrões desejados de qualidade do ar segundo a legislação, sugere-se o 

monitoramento de NO2 e CO junto aos receptores sensíveis mais próximos, a saber: 

comunidades de Barra do Furado, Lagamar e Pau Grande. 

A verificação da eficácia das medidas pode ser realizada por meio de inspeção visual e 

acompanhamento dos registros do canal de ouvidoria em relação a queixas da 

comunidade lindeira sobre o excesso de poeira.  

As medidas de controle propostas serão tratadas no âmbito do Plano de Controle e 

Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Plano Ambiental para a Construção (PAC). 

8.2.2.5 Interferência com processos minerários (6) 

• Ação(ões) geradora(s) 

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; instalação de estruturas 

associadas à UTE. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação. 

• Análise 

A consulta ao Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE/ANM, 2022) 

resultou na identificação de 26 títulos minerários colidentes com a ADA da UTE Barra do 

Furado, sendo 25 na porção terrestre e apenas um na porção costeira. As geometrias 

(polígonos) referentes aos títulos minerários se concentram ao longo do Canal das 

Flechas, no segmento entre a orla de Barra do Furado e a ponte Saturnino de Brito; e nas 

porções central e final da linha de transmissão e gasoduto, no trecho entre logo ao sul do 

distrito de Tocos e o sul da Estrada dos Ceramistas.  

As substâncias declaradas considerando a totalidade dos títulos são apenas três: argila, 

areia e turfa. Estas substâncias são empregadas majoritariamente na fabricação de 

cerâmica vermelha e construção civil, e em menor proporção, para insumos agrícola e 

industrial. 

Em relação à etapa do licenciamento junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), mais 

da metade dos processos se encontram nas fases de ‘Autorização de Pesquisa’ e 

‘Licenciamento’, sendo o restante distribuído entre as fases de ‘Requerimento de Lavra’, 

‘Requerimento de Licenciamento’ e ‘Requerimento de Pesquisa’. 

O impacto diz respeito à interrupção da análise dos processos minerários colidentes às 

estruturas da UTE junto à ANM, que pode resultar no bloqueio dos títulos e suspensão do 

licenciamento na agência, caso o Ministério das Minas e Energia (MME) – que representa 
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a autoridade responsável pela elaboração e definição das políticas energética e mineral 

no país – decida pela superação da atividade energética à de mineração. 

Este impacto foi classificado como de natureza negativa, tendo em vista que inviabiliza a 

continuação das atividades minerárias colidentes com a UTE. A abrangência é definida 

como local, pois os efeitos se restringem à ADA. A temporalidade é definida como de 

curto prazo, considerando que os efeitos têm início a partir da solicitação do bloqueio 

minerário. A duração é tida como permanente, já que inviabiliza a continuidade das 

atividades minerárias. As características colocadas anteriormente definem este impacto 

como de magnitude média. 

O impacto ocorrerá de forma direta, em consequência das atividades de implantação do 

empreendimento. Conclui-se que este impacto é certo de ocorrer, assumindo-se que o 

pedido de bloqueio minerário das áreas colidentes seja deferido pelo Ministério das Minas 

e Energia. A partir do bloqueio deferido e da instalação da UTE e estruturas associadas, 

este impacto é considerado irreversível. A compensação financeira pelas perdas 

econômicas resultantes da interrupção das atividades minerárias torna o impacto 

mitigável. Apenas uma ação geradora (a solicitação do bloqueio) é responsável pelo 

impacto, de modo que este é classificado como não cumulativo. Este impacto apresenta 

forte sinergia com aspectos socioeconômicos. Sendo assim, o impacto é tido como de 

importância média e, consequentemente, a significância pode ser definida como 

marginal. 

Tabela 21. Análise dos Critérios do Impacto "Interferência com processos minerários (6)" 

 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Média 13 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Irreversível 6 

Cumulatividade Não cumulativo 4 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Muito embora os títulos minerários identificados estejam nas fases iniciais de 

licenciamento junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), e, portanto, ainda sem 

autorização para extração econômica das jazidas, deve-se requerer junto ao agente 

interveniente o bloqueio das áreas colidentes à ADA da UTE Barra do Furado, uma vez que 

as atividades de mineração (quando a lavra já implantada) e a instalação da usina 

termelétrica e estruturas associadas são incompatíveis, dados os diferentes usos do solo 

e restrições associadas que são requeridos para desenvolvimento de ambas as atividades. 

Ainda que se ateste preliminarmente a incompatibilidade entre as atividades, esta deverá 

ser avaliada e despachada pelo Ministério das Minas e Energia (MME), que analisará o 

conflito e decidirá pelo bloqueio ou manutenção das atividades minerárias – neste último 

caso, coexistentes à UTE Barra do Furado ou, em última instância, inviabilizando a 

atividade energética – conforme estabelece o Parecer PROGE nº 500/2008-FMM-LBTL-

MP-SDM-JA (AGU, 2008). 

Sendo assim, a solicitação de bloqueio minerário deve subsidiar a análise do MME acerca 

da superação da atividade energética sobre os processos minerários em licenciamento 

junto à ANM na área em sobreposição. A solicitação de bloqueio minerário é um processo 

administrativo, prévio à instalação do empreendimento, que visa, em última instância, 

subsidiar a negociação fundiária com os detentores dos títulos colidentes, de modo a 

compensá-los pelas perdas econômicas resultantes da interrupção das atividades 

minerárias, caso se decida pela superação da atividade energética sobre a mineral. 
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8.2.3 MEIO BIÓTICO (Flora) 

8.2.3.1 Perda de cobertura vegetal nativa (7) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; e execução de fundações; 

melhoria e manutenção de acessos; instalação de estruturas associadas à UTE Barra do 

Furado; manutenção da faixa de servidão. 

• Fase de ocorrência do impacto 

Implantação e operação da UTE e estruturas associadas. 

• Análise 

Para a implantação da UTE Barra do Furado e estruturas associadas será necessária a 

supressão da cobertura vegetal nativa e exótica interceptada pelo empreendimento. 

Conforme apontado pelo Diagnóstico Ambiental, as formações florestais na Área de 

Estudo se encontram bastante antropizadas, com pequenos fragmentos de Floresta 

Estacional em estágio médio e inicial ocorrendo, de forma isolada em meio às extensas 

áreas de cultivos agrícolas e pastagens. Vale destacar que a cobertura vegetal 

predominante na ADA e áreas passíveis à supressão vegetal, é a Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio inicial de sucessão ecológica. Destarte, considerando o alto grau 

de antropização da região, espera-se que os efeitos da supressão vegetal não mudem 

significativamente o quadro geral da fragmentação da vegetação na área de estudo.  

Durante a fase de instalação, a supressão da vegetação nativa será realizada a partir da 

abertura de áreas para a construção dos canteiros de obras; formação da faixa de servidão 

da LT e gasoduto; dutos de captação e lançamento de efluentes; melhoria e manutenção 

de acessos; e instalação de estruturas associadas à planta de geração de energia da UTE 

Barra do Furado. Já na fase de operação, o controle do crescimento da vegetação 

regenerante será necessário para a manutenção da faixa de servidão da LT, gasoduto e 

dutos de captação e lançamento de efluentes. 

Na área passível à supressão da UTE Barra do Furado e estruturas associadas, a vegetação 

é constituída majoritariamente por Áreas Antrópicas Agropastoris (84,88%), uma 

tipologia predominantemente herbácea com elevado grau de interferência humana. Essa 

tipologia é composta por espécies nativas eventuais de Florestas Estacionais e Restinga, 

mas principalmente por espécies exóticas potencialmente invasoras, tais como capins 

exóticos, reiterando o elevado grau de antropização desta formação vegetal. 

No entanto, a implantação das infraestruturas do empreendimento também implica na 

supressão de remanescente de vegetação nativa em estágio inicial de sucessão de uma 

área prevista em 1,43 ha, dos quais 0,11ha encontra-se em APP. Essa ação implicará em 

prejuízos permanentes para essas áreas ocupadas pelas formações florestais 
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correspondentes às Florestas Estacionais Semideciduais em estágio inicial de sucessão 

ecológica e com grande ocorrência de espécies exóticas de grande porte. Cerca de107,58 

ha são destinados à instalação do empreendimento e, apenas 1,33% (1,43 ha) desta área 

é ocupada por remanescentes de vegetação nativa, sendo o restante ocupado pelos 

demais usos do solo evidenciados em mapeamento.  

Tabela 22. Classes de Uso e Ocupação do Solo das áreas passíveis à supressão e APPs interceptadas 

Classe de Uso e Ocupação do Solo 
Área passível à supressão 

Fora de APP (ha) Em APP (ha) TOTAL % 

Áreas Antrópicas Agropastoris 88,72 2,59 91,31 84,88% 

Áreas Naturais Não Florestadas 0,08  0,08 0,07% 

Corpo d'água 1,13 0,36 1,49 1,39% 

Edificações 0,49 0,01 0,50 0,47% 

Espécies exóticas 0,05  0,05 0,05% 

Remanescente de Vegetação Nativa 1,32 0,11 1,43 1,33% 

Restinga 0,67  0,67 0,62% 

Silvicultura 0,11  0,11 0,10% 

Vegetação Campestre/Alagada 10,30 0,82 11,13 10,34% 

Vias de Acesso 0,79 0,02 0,82 0,76% 

TOTAL 103,66 3,92 107,58 100% 

 

A retirada da vegetação e árvores nativas, independente da formação interceptada, 

implica em impactos diretos nas funções ecológicas destas áreas, tais como diminuição da 

proteção do solo e refúgio da fauna, bem como poderá causar alterações no ciclo 

hidrológico (evapotranspiração, escoamento superficial, infiltração) e redução da 

biodiversidade local. Além do fragmento de vegetação nativa, também haverá a remoção 

de diversas árvores isoladas, algumas de porte bastante elevado, e considerável valor 

histórico segundo menção de proprietários de áreas interceptadas pelo projeto.  

Ademais da supressão de pequenos trechos de fragmentos contendo vegetação nativa, a 

instalação do empreendimento ocasionará interferências em uma área de 0,67 ha 

caracterizadas como Restinga pioneira de sucessão inicial, composta predominantemente 

por espécies herbáceas e pequenos arbustos com alto grau de antropização. A restinga 

por se tratar de importante ecossistema que se encontra sobre grande pressão antrópica 

na região, merece atenção quanto às medidas de redução e compensação dos impactos 

ambientais, sobretudo em Unidades de Conservação conforme o Plano de Compensação 

Ambiental previso no SNUC, apresentado no Cap.11 deste EIA.  

Ante ao exposto, o impacto ambiental correlato à redução da cobertura florestal é 

classificado como negativo, já que a supressão da vegetação influenciará na redução de 

habitas com desdobramentos sobre a biodiversidade, a fauna, o solo e os recursos 

hídricos. Possuem alcance local, cuja temporalidade é de curto prazo e a duração é 

permanente, já que a instalação e operação do empreendimento não permitirá que a 
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vegetação da área se regenere e retorne às condições originais. Considerando o 

somatório dos pesos, a magnitude desse impacto é média.  

Esse impacto ocorre de forma direta e sua probabilidade é certa, uma vez que 

independente do traçado, não há alternativa locacional que não implique na remoção de 

árvores. A remoção da vegetação interceptada pelo empreendimento é irreversível, com 

efeitos cumulativos, já que será precedida de outras intervenções que também causam 

danos significativos em outros componentes ambientais, a exemplo da terraplanagem e 

movimentação de solo. A redução da cobertura vegetal é um impacto sinérgico, já que 

incide impactos de segunda e terceira ordem em outros componentes ambientais. 

Adicionalmente, tem-se que os efeitos são mitigáveis, pois mesmo com a supressão 

vegetal e a consequente redução da cobertura florestal seja certa, é possível estabelecer 

medidas de compensação pela área suprimida, resgate do material genético das espécies 

vegetais ameaçadas perdido com a supressão e medidas de controle dos impactos da 

supressão na vegetação adjacente. Tendo em vista o somatório dos pesos dos parâmetros 

avaliados, o impacto da redução da cobertura florestal é de média importância. Por fim, 

de acordo com o método de avaliação de impactos aqui empregado, a significância desse 

impacto é classificada como marginal.  

 

Tabela 23. Análise dos Critérios do Impacto "Perda de cobertura vegetal nativa (7)" 

 

  

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Média 13 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Irreversível 6 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Alta 34 

Significância 

Resultado da Significância Significativo 
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• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Diante o exposto, o impacto da supressão vegetal e, consequentemente, a redução da 

cobertura florestal e seus efeitos associados são mitigáveis, uma vez que apesar de não 

termos como evitar a supressão da vegetação interceptada pelo traçado do 

empreendimento, a partir da adoção de medidas de controle e compensatórias será 

possível mitigá-las.  

Nesse caso, as medidas recomendadas para sua mitigação são a (I) salvaguarda do 

patrimônio genético das espécies vegetais; (II) a redução da supressão vegetal sobre 

fragmentos e restringindo o corte à menor área possível; (IV) compensação e reposição 

florestal pela supressão. 

Para salvaguarda da diversidade florística e genética das áreas que serão suprimidas, 

recomenda-se a execução do Programa de Resgate da Flora, onde espécies nativas 

indicadas no Diagnóstico Ambiental da Flora recebam esforços de coleta para que seu 

patrimônio genético possa ser mantido, tanto na forma de mudas florestais (para 

reposição ou PRAD), como na forma de um banco de sementes e germoplasmas mantidos 

para ações futuras.   

Como medida compensatória para a supressão da vegetação será desenvolvido o 

Programa de Compensação e Reposição Florestal com vistas à reposição da vegetação 

suprimida pela implantação do empreendimento. Esse Programa deverá ser executado 

para o cumprimento legal das medidas de compensação e reposição florestal aplicáveis, 

promovendo a adoção de técnicas eficientes para a revegetação de uma área proporcional 

àquela suprimida nos termos da lei, revertendo o débito de cobertura vegetal por meio 

de ações de restauração florestal promovido pelo empreendimento. Dado o alto nível de 

antropização da ADA, recomenda-se que a reposição florestal seja focada nas áreas 

marginais de lagoas, mangues e canais que desempenham importante função de ninhais 

para as aves e promovem maior diversidade de ambientes. 

Além disso, recomenda-se a adoção de um Programa de Controle e Monitoramento da 

Supressão Vegetal, para que as atividades de corte ocorram da melhor maneira possível, 

ou seja, restringindo ao máximo a área de supressão, não impactando fragmentos 

adjacentes, respeitando as APPs e áreas sensíveis, e mediante a destinação adequada ao 

material vegetal suprimido. 
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8.2.4 MEIO BIÓTICO (Fauna) 

8.2.4.1 Aumento nos níveis de iluminação (8) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalação de estruturas 

associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de água do mar e lançamento de 

efluentes; Operação da UTE e estruturas associadas. 

• Fase de ocorrência do impacto 

Implantação e Operação. 

• Análise 

Os animais possuem ciclos metabólicos, fisiológicos e comportamentais bastante 

marcados. Ao longo da evolução dos organismos houve adaptações significativas nas 

formas selecionadas de maneira a se adaptar aos ciclos sazonais e diários notadamente 

existentes no ambiente. Dentre estes, pode se citar como um dos mais importantes o ciclo 

circadiano. Este ciclo é ditado, a depender do grupo faunístico observado, pela liberação 

de hormônios regulatórios cujo mecanismo que desencadeia a ação é a iluminação 

(POUGH et al., 2005).  

De maneira geral, sua ação em condições naturais, funciona da seguinte maneira: para 

animais diurnos, ao longo do dia, são secretados hormônios que estimulam a atividade 

como forrageio por alimentação, busca por parceiros e outras atividades, ao passo que a 

atividade vai sendo reduzida por meio de hormônios específicos que, no período noturno, 

estimulam o abrigo e descanso. Já em animais noturnos, a ação regulatória ocorre em via 

contrária, onde hormônios estimulam atividade no período noturno e descanso e abrigo 

sob presença de luz (DUELLMAN & TRUEB, 1986; WELLS, 2007). 

Ao longo da implantação da UTE Barra do Furado e estruturas associadas, como comum 

em obras civis desta tipologia, há pátios de estocagem de materiais (laydown), canteiros 

de obras, acessos e locais que demandam iluminação artificial no período noturno por 

razões de segurança e para circulação de pessoas e maquinário ao longo das obras. Ainda, 

na fase de operação, a planta da UTE propriamente dita permanecerá artificialmente 

iluminada. Esta iluminação promove um input de iluminância não observado em condições 

naturais, afetando os ambientes naturais diretamente associados à área iluminada e 

entorno da penumbra. Espera-se maior a ocorrência em áreas laydown e canteiros ao 

longo da fase de implantação e, na fase de operação, a manutenção da iluminação na área 

da planta da UTE.  

A literatura informa que este incremento de iluminância afeta tanto a espécies da fauna 

de hábitos noturnos quanto diurnos (PAUWELS, 2018). Para a fauna diurna, a iluminância 

no período noturno promove o estresse e redução dos períodos de descanso, causando 
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desorientação e, possivelmente, aumento de taxas de mortalidade por predação ou 

inanição. As principais causas atribuídas são a ausência do período de descanso adequado 

prejudica o desempenho de funções vitais como forrageio e reprodução ao longo do dia, 

podendo, em uma escala mais extrema, causar reduções de populações/migrações no 

entorno afetado (KAVANAU, 1969; CHALLET et al., 2003).  

Relacionando com a fauna observada na região de hábitos diurnos, apesar de parca 

representatividade em relação a condições originais, o aumento da iluminância pode 

representar risco às populações de aves de maneira geral residentes no entorno, em 

especial as de hábito aquático como os anatídeos, ardeídeos, caradrídeos e ralídeos que 

ainda encontram nos banhados e áreas de entorno da UTE e de locais de descanso e pouso. 

Quando outros grupos da fauna terrestre são observados não se espera impactos 

significativos uma vez que as espécies registradas foram de caráter plástico ou exótica 

(e.g. Rattus rattus).  

Quando a fauna noturna é considerada, o aumento de ambientes iluminados pode 

conferir uma redução ou inibição das atividades naturais, evitando locais de reprodução 

ou forrageio anteriormente utilizados em condições naturais. Ainda, este aumento pode 

reduzir ou cessar movimentos de dispersão e migração entre fragmentos em uma matriz 

degradada como o entorno da UTE Barra do Furado, formando um local onde os animais 

naturalmente evitarão em seus deslocamentos (PAUWELS, 2019). A se pensar na fauna 

observada no diagnóstico, notadamente os anfíbios anuros poderiam ser o grupo mais 

afetado.  

Este grupo teve pouca representatividade em termos de espécies, no entanto, 

amplamente presente em termos de abundância nas planícies continentais alagadas no 

entorno da UTE Barra do Furado. Uma série de hilídeos e leptodactilídeos utilizam a região 

como zona de reprodução de onde vocalizam da vegetação rasteira ou emergente sobre 

poças temporárias. Para este grupo há hormônios sexuais específicos cuja produção e 

secreção pode ser diretamente inibida pela presença de luz (WELLS et al., 2007). Na 

presença de iluminação estas áreas sob iluminação direta ou sob penumbra podem 

apresentar redução e/ou migração de indivíduos para áreas mais favoráveis. 

Apesar da farta literatura descrevendo a desorientação de tartarugas-marinhas e outros 

vertebrados marinhos face a iluminação artificial na costa, especialmente no que tange o 

processo de desovas e encalhes (e.g. KAMROWSKI et al., 2012; KAMROWSKI et al., 2015; 

HU et al., 2018; VANDERSTEEN et al., 2020), entende-se que não há estruturas que 

avançarão verticalmente o suficiente para serem visíveis do litoral de maneira a promover 

ou incrementar a poluição luminosa já existente na costa, de forma a interferir em desovas 

das tartarugas-marinhas com ocorrência na região da Barra do Furado. Autores atribuem 

ainda que a poluição luminosa pode afetar o ciclo circadiano peixes e outros invertebrados 

aquáticos (BRÜNING et al., 2015). No entanto, considerando o layout do projeto e a 
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alocação de suas estruturas, não se espera um input de iluminação significativo sobre as 

porções do canal das Flechas e rio Iguaçu, tampouco sobre a linha da costa como 

mencionado. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente 

relacionado às ações de implantação e/ou operação do empreendimento como a 

iluminação e implantação das áreas mencionadas e certa dada que a atividade é 

fundamental à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode 

ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa 

com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no entorno, 

reduzindo as áreas naturais. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

Tabela 24. Análise dos Critérios do Impacto "Aumento nos níveis de iluminação (8)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

De maneira a minimizar os efeitos da poluição luminosa sobre ambientes naturais no 

entorno da UTE Barra do Furado e estruturas associadas ações simples poderão ser 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Médio prazo 3 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Média 12 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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tomadas e que resultarão em um grande ganho para a manutenção das populações 

remanescentes de fauna no entorno. 

Refletores e outras fontes com fachos de luz direcionáveis deverão, sempre que possível, 

ser posicionados no sentido da borda para o interior de maneira a diminuir a incidência de 

luz direta sobre as áreas naturais, sendo estas impactadas apenas pela zona de penumbra 

destes dispositivos. Da mesma maneira, deverão ser priorizadas tipos de lâmpadas em 

espectros mais neutros, especialmente quando em acessos ou em áreas mais remotas, 

evitando luzes de cor branca. Tons de amarelo, vermelho e verde tendem a incidir menos 

no comportamento da fauna. 

Outras ações como a iluminação por sensor de movimento, cíclica ou apenas quando em 

uso em locais de pouco trânsito de pessoas, veículos e maquinários podem promover um 

menor período iluminado reduzindo, portanto, as interferências nos ciclos naturais 

supramencionados. 

Ao longo da implantação, a iluminação de pátios de obras e frentes de serviço deverão 

seguir os mesmos preceitos comentados cujas ações deverão ser preconizadas no âmbito 

do Programa Ambiental para Construção (PAC) e outros programas de apoio à construção. 

No contexto dos impactos da fauna e avaliação da estrutura das populações ao longo da 

implantação e operação, este impacto será monitorado e ações mitigadoras propostas no 

escopo do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre, cujas ações 

previstas estão inseridas na linha de ação do Subprograma de Monitoramento de 

Ambientes Reprodutivos Continentais. Este Programa deverá ser conduzido em 

consonância com o artigo 6 da Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 

2007. 

8.2.4.2 Perturbação da fauna local devido ao aumento nos níveis de ruído ambiente 

(9) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; Construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; Abertura, melhoria e manutenção de acessos; 

Desmobilização do Canteiro de obras; Operação da UTE e estruturas associadas. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação. 

• Análise 

Os níveis de ruído podem afugentar ou causar elevação nos níveis de estresse de 

indivíduos da fauna. Diferentes tipos de animais desenvolveram alarmes fisiológicos para 
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reagir a interferências acústicas significativas provocando reações de fuga ou luta. 

Especialmente em espécies com as estruturas auditivas bem desenvolvidas para a 

captação de sons pela propagação pelo ar como mamíferos e aves. Quando prolongados, 

estes níveis de ruído podem selecionar localmente a ocorrência de espécies mais 

tolerantes, promovendo descontinuidade de populações mais sensíveis ou mais reativas 

ao estímulo (ZUG et al., 2001; REIS et al., 2012). Estudos indicam que determinadas 

espécies expostas a níveis de ruído elevados e constantes tendem a estar menos atentas 

aos riscos naturais no entorno, estando mais expostas a ações de predação, por exemplo 

(ZHOU et al., 2019). 

Ainda, para determinados grupos de animais que se comunicam por meio de vocalização, 

o excesso de ruído no ambiente pode produzir um efeito chamado de mascaramento 

acústico (acoustic masking) (CARDOSO et al., 2010 e citações). Este efeito se caracteriza 

pela sobreposição da faixa de frequência de comunicação de determinados animais com 

a faixa de frequência do ruído ambiente, quando semelhantes em amplitude e outras 

características espectrais. Isto pode causar diferentes alterações comportamentais, como 

alteração dos padrões de repertório acústico (especialmente em anfíbios e aves) (BEE et 

al., 2007; HU et al., 2010; VÉLEZ et al., 2013; ZHOU et al., 2019). Em última instância, a 

sobreposição pode ser tão clara e fora de uma faixa adaptativa dos sistemas vocais das 

espécies que pode representar uma barreira na comunicação e atração de parceiros 

reprodutivos dificultando a formação de pares e, por conseguinte, a manutenção da 

população local por meio de reprodução (WELLS et al., 2007). 

Entende-se que durante a instalação do empreendimento, considerando que as atividades 

serão realizadas no período diurno, tais como operação de maquinário, deslocamento de 

cargas e pessoas, naturalmente serão gerados ruídos acima do praticado anteriormente. 

Este incremento, apesar de periódico e limitado a eventos ao longo do horário comercial, 

em uma escala mínima, promove o afugentamento e o disparo de alarmes fisiológicos de 

animais, promovendo o estresse e o afugentamento da área de entorno, ao menos das 

espécies mais sensíveis.  

Para a operação do empreendimento, com a manutenção do ruído constante para o 

período diurno e noturno, poderá ocorrer o efeito de mascaramento acústico para aves e 

anfíbios anuros, a depender da sobreposição e aspectos ecológicos e comportamentais 

das espécies de entorno. Para aves, cabe destaque para as espécies que reproduzem em 

ambientes lacustres no entorno como anatídeos, caradrídeos e ardeídeos, principalmente, 

além de espécies de passeriformes. Para a anurofauna, espera-se um maior impacto sobre 

espécies de hilídeos e leptodactilídeos que habitam os brejos em campos antrópicos no 

entorno do terreno da UTE Barra do Furado. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. O impacto, tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 
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diretamente relacionado às ações de implantação e operação do empreendimento como 

o ruído produzido na implantação das áreas mencionadas e operação da UTE e certa, dada 

que a atividade é fundamental à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, 

o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira 

sinérgica e cumulativa com outros pátios, empreendimentos também geradores de ruído 

no entorno. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

Tabela 25. Análise dos Critérios do Impacto "Perturbação da fauna local devido ao aumento nos níveis de ruído 
ambiente (9)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: Deverão ser priorizadas, sempre que viável, a execução das atividades 

mais ruidosas, normalmente associadas à implantação em período diurno. Pois, no período 

noturno, a maior parte dos animais cujos sistemas fisiológicos despertam ação mais 

contundente sobre este impacto estão em atividade, ocasionando um estresse menor do 

que quando em repouso. Atividades noturnas deverão ser sempre evitadas, 

especialmente em áreas naturais.  

Para além disso, faz-se necessário estabelecer uma rotina preventiva de manutenção de 

veículos e equipamentos, de modo a manter os níveis de emissão de ruídos dentro dos 

parâmetros normais de funcionamento. 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Médio prazo 3 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Média 12 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 32 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Estas ações e seus ordenamentos deverão ser preconizados no âmbito do Programa 

Ambiental para Construção (PAC) e outros programas de apoio à construção.  

No contexto dos impactos da fauna e avaliação da estrutura das populações ao longo da 

implantação e operação, este impacto será monitorado e ações mitigadoras propostas no 

escopo do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre, cujas ações 

previstas estão inseridas na linha de ação do Subprograma de Monitoramento de 

Ambientes Reprodutivos Continentais. Este Programa deverá ser conduzido em 

consonância com o artigo 6 da Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 

2007. 

8.2.4.3 Perda, alteração e perturbação de hábitats e da fauna terrestre (10) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalação de estruturas 

associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de água do mar e lançamento de 

efluentes; Escavação e execução de fundações; Abertura, melhoria e manutenção de 

acessos; Operação da UTE e estruturas associadas 

Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação. 

• Análise 

A diversidade e riqueza da fauna de um determinado ambiente está intimamente 

relacionada com a diversidade de ambientes e microhábitats que este local apresenta, em 

seu momento atual e ao longo de sua história. Esta diversidade permitiu e permite que 

espécies evoluíssem e atualmente coabitem um mesmo espaço geográfico limitado, 

explorando recursos como abrigo e alimento de maneira não sobreposta, estruturada com 

base nesta diversidade (VANZOLINI, 1992; POMBAL, 1994).  

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e diversos no que tange a fauna, em especial 

a de vertebrados, sendo atribuído um histórico de retrações e expansões além de uma 

ampla estruturação vertical de ambientes com diferentes microclimas (VANZOLINI, 1992). 

Isto fez com que em tempos atuais este domínio apresente a maior riqueza de 

vertebrados com o maior grau de endemismo quando comparado com os demais, 

podendo, nas latitudes do estado do Rio de Janeiro, atingir mais de 50% do total de 

espécies em uma determinada área (ROCHA et al., 2003).  

Entretanto, toda essa diversidade não se reflete de maneira uniforme ao longo deste 

domínio. No território original da Mata Atlântica, ou seja, as porções mais litorâneas do 

continente, residem cerca de 60% de toda a população brasileira, onde, estimativas mais 

conservadoras indicam para o estado do Rio de Janeiro cerca de 10 a 20% de 
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remanescentes de vegetação natural em diferentes graus de conservação (BERGALLO et 

al., 2000). Neste território concorrido, especialmente nas porções mais próximas ao 

litoral, há grande demanda por residências, indústrias, portos e outros empreendimentos 

de infraestrutura associados, acarretando modificações drásticas na paisagem original. 

Para a fauna terrestre uma das principais causas de perda de diversidade e alterações de 

comunidades e assembleias é a alteração de hábitats (LIMA et al., 2013). Estas alterações 

estão associadas principalmente à remoção da vegetação nativa, aterramento de áreas 

úmidas e remoção das camadas superficiais de solo, atividades comuns na implantação de 

empreendimentos de porte industrial, tal qual a UTE Barra do Furado. Estas ações 

promovem a homogeneização da paisagem, tornando-a, por vezes, de aspecto urbano 

com uso ostensivo de concreto, asfalto e outros materiais não naturais, tornando o 

ambiente inadequado para ocorrência da maior parte das espécies silvestres. De maneira 

mais pontual, em obras em ambientes naturais onde haja ações mecanizadas, 

movimentação de veículos e pessoas de maneira intensa pode ocorrer a perda 

significativa de indivíduos da fauna por meio de acidentes ao longo da implantação. 

A área de futura implantação e entorno da UTE Barra do Furado, definidas neste estudo 

como a ADA e AEL, são caracterizadas por uma intervenção pretérita com remoção das 

vegetações nativas, substituídas pelos campos antrópicos e pastagens. Nesta paisagem 

ainda de caráter rural, com campos temporariamente alagados pelas chuvas, ainda ocorre 

uma gama de espécies registradas ao longo dos estudos conduzidos em campo (Cap. 6 

Diagnóstico Ambiental deste EIA), configurando-se como uma matriz permeável ao 

deslocamento de determinadas espécies entre remanescentes de maior qualidade 

ambiental do contexto regional. Nestes ambientes, espécies de aves aquáticas como 

caradrídeos, ardeídos e jacanídeos encontram ambientes ainda favoráveis para 

ocorrência, reprodução e forrageio, apesar de não mais naturais. Da mesma maneira, uma 

série de anfíbios hilídeos e leptodactilídeos foram registrados em atividade reprodutiva 

na região.  

As ações necessárias à implantação da UTE Barra do Furado e seus componentes 

associados demandará revolvimento de solo, remoção de topsoil, supressão de vegetação, 

drenagem de alagados continentais, impermeabilização de superfícies, dentre outras 

atividades alteradoras de paisagens, levando à perda ou alteração e perturbação de 

hábitats da fauna. Como consequência, haverá também o afugentamento de indivíduos 

da fauna em decorrência destas modificações no hábitat, promovendo alterações ao nível 

de composição de comunidades e assembleias da fauna em uma escala mais dilatada 

geográfica e temporalmente. Em um contexto mais inclusivo e de curto prazo, estas ações, 

se não forem organizadas, mitigadas e gerenciadas do ponto de vista ambiental, podem 

promover perda significativa de indivíduos da fauna por acidentes com a fauna.  
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Considerando a alteração de ambientes em função da construção da UTE Barra do Furado 

e de seus componentes, entende-se que as ações serão realizadas na fase de implantação, 

porém, suas alterações perdurarão para a fase de operação e vida útil do 

empreendimento, modificando e reestruturando as relações ecológicas ao longo do 

tempo na região.  

Já quando considerada a perda de indivíduos da fauna pelas ações de implantação efetivas 

como remoção da vegetação remanescente, impermeabilização e remoção de parte do 

solo para a construção de estruturas, acessos, pátios e equipamentos intrínsecos ao seu 

funcionamento, o impacto será mais contundente na implantação, dada todas as ações 

construtivas em curso, e depois, na operação, em menor grau associado a manutenções e 

pequenas intervenções periódicas.  

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. O impacto, tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 

diretamente relacionado às ações de implantação e/ou operação do empreendimento e 

certa, dada que a atividade é fundamental à sua implantação. Tendo em vista o proposto 

mais abaixo, o impacto pode ser classificado como irreversível, visto que serão áreas 

permanentemente destinadas à planta da UTE e estruturas associadas, principalmente, 

porém mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa com outras áreas, 

empreendimentos e demais estruturas impermeabilizadas e alteradas no entorno, 

reduzindo as áreas naturais. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de alta 

importância e sua significância pode ser estabelecida como significativa. 
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Tabela 26. Análise dos Critérios do Impacto "Perda, alteração e perturbação de hábitats e da fauna terrestre (10)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação:  

Recomenda-se que a principal medida mitigadora para este impacto seja a condução 

adequada e bem dimensionada no escopo do Programa de Afugentamento, Resgate e 

Proteção da Fauna, contendo linhas de ação que contemplem o resgate, tratamento e 

destinação adequada aos animais que habitem as áreas destinadas a supressão de 

vegetação, revolvimento de camadas superficiais de solo, aberturas de fundações, 

acessos e faixa de serviço. Ainda, peixes continentais aprisionados em lagoas que serão 

destinadas a drenagem e aterro deverão ser resgatados e transferidos para ambientes 

semelhantes, mapeados previamente ao início das atividadesDe maneira a reduzir ou 

minimizar as perdas/alterações de hábitats terrestres ao longo da implantação, 

recomenda-se otimização dos layouts de pátios e áreas planas a serem destinadas para 

armazenamento temporário de material, maquinário e estruturas, verticalizando-os 

sempre que viável. Conforme apresentado Cap.2 de Caracterização do empreendimento 

deste EIA-RIMA, será priorizado o uso dos acessos já existentes, minimizando o efeito de 

seccionamento e aterramento de novas áreas, evitando o uso de pavimentos asfálticos ou 

concreto sobre estes, priorizando a manutenção de terra batida como alternativa. Tendo 

em vista que a área é sujeita ao alagamento sazonal, para a abertura de novos acessos e 

trânsito de maquinário pesado, alternativas temporárias como uso de estivas devem ser 

consideradas em detrimento do aterro e construção de acessos com material como brita, 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Alta 15 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Irreversível 6 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Alta 34 

Significância 

Resultado da Significância Significativo 
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entulho, areia e restolho, facilitando a recomposição dos ambientes após a sua retirada. 

Estas ações acima descritas devem ser mencionadas em Programa Ambiental para 

Construção (PAC)em subprogramas ou eixos temáticos que comportem as ações. 

Para minimizar as decorrências das alterações paisagísticas que a implantação do 

empreendimento promoverá, ações como a recomposição e regeneração da faixa de 

serviço da linha de transmissão e do gasoduto, e dutos de captação e lançamento de 

efluentes (sempre que exequível) são recomendadas. Ainda, otimizações nos métodos 

construtivos que minimizem os impactos de alterações de paisagem, especialmente 

supressão de vegetação, como lançamento de cabos com drones e supressão 

semimecanizada e manual, reduzindo assim as alterações ambientais. Estas ações poderão 

ser endereçadas dentro do Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal 

(PCMSV). A depender do tipo de vegetação e estado sucessional da matriz de entorno, em 

alguns anos há recuperação para estágios semelhantes ao período anterior à intervenção 

(PONTES et al., 2021). 

Considerando os potenciais efeitos oriundos da alteração de ambientes e perda de 

hábitats, de forma a monitorar a longo prazo as alterações nas comunidades faunísticas, 

devem ser priorizadas espécies-chave observadas no diagnóstico e sujeitas ao impacto 

mencionado de redução, alteração e perda de hábitats com desenho amostral, esforço 

adequados em uma perspectiva temporal deverão ser executados nas fases de 

implantação e operação. Estas ações deverão ser delineadas no escopo do Programa de 

Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre, especificamente no Subprograma de 

Monitoramento de Ambientes Reprodutivos Continentais. Este Programa deverá ser 

conduzido em consonância com o artigo 6 da Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de 

janeiro de 2007. 

Estas medidas quando aplicadas adequadamente, juntamente com boas práticas na 

gestão ambiental de resíduos inertes como aterros e bota-foras, permitirão uma perda ou 

perturbação em menor escala dos ambientes terrestres o que, em última instância, 

promove a manutenção das populações locais da fauna. 

8.2.4.4 Perda, alteração e perturbação de hábitats e da fauna aquática (11) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de água do 

mar e lançamento de efluentes; Captação de água superficial; Descarte de efluentes 

tratados em meio aquático. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação 
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• Análise 

Organismos aquáticos englobam uma série de táxons adaptados à vida em ambientes 

marinhos ou dulcícolas. Ao longo de sua evolução desenvolveram diferentes mecanismos 

morfológicos e fisiológicos para adaptação ao ambiente que vivem, podendo ser de 

hábitos nectônicos (como peixes, mamíferos marinhos ou quelônios marinhos) ou mesmo 

habitando o estrato bentônico na superfície ou enterrados sob o substrato inconsolidado, 

tais como pequenos invertebrados (gastrópodes, artrópodes, anelídeos, dentre outros) 

(BRUSCA & BRUSCA, 2005). 

No contexto da UTE Barra do Furado, a implantação do gasoduto e dutos de captação de 

água e lançamento de efluentes interferirá tanto em ambientes dulcícolas continentais 

(canal das Flechas, rio Iguaçu, poças e lagoas permanentes e temporárias) como em 

ambientes marinhos (zona costeira e marinha). A perturbação nestes ambientes pode 

promover uma alteração das dinâmicas nas quais estes organismos encontram-se 

adaptados e em equilíbrio a partir da alteração de parâmetros básicos.  

Durante a implantação do gasoduto na porção continental, interseccionarão corpos 

hídricos como o canal das Flechas, rio Iguaçu e outros corpos hídricos que compõem a rede 

de drenagem de menor porte. As ações demandadas para a implantação podem, em um 

momento específico, promover ressuspensão de sedimento e particulados, modificando 

parâmetros de iluminação e nutrientes, alterando taxas fotossintéticas que, em uma 

cadeia de eventos ecológicos, pode promover impactos sobre macroinvertebrados 

bentônicos e zooplâncton de maneira pontual. Para a ictiofauna, mais móvel e capaz de 

obter demandas de alimento e abrigo em locais próximos, não se espera impactos 

significativos, podendo pontualmente afetar espécies de hábitos de fundo e menos 

móveis como membros da ordem Siluriformes. 

Durante a operação, a tendência é que estes pontos de travessia não sejam mais 

alterados, permanecendo em condições estáveis em relação ao empreendimento, 

portanto, as assembleias que ali ocorrem da fauna aquática, salvo intervenções pontuais 

para manutenção.  

Durante a implantação dos dutos para lançamento de efluentes e captação de água, 

haverá interferência na Área de Estudo Local (AEL) e na Área de Estudo Local Costeira 

(AEL-C). Avaliando-se a porção continental da AEL, a implantação destes componentes 

lineares, poderá promover intervenção e alteração de ambientes dulcícolas como o rio 

Iguaçu e outras drenagens de menor porte. De maneira bastante semelhante em termos 

de processo e possíveis efeitos ao descrito anteriormente, organismos aquáticos poderão 

ao longo da implantação experienciar momentaneamente alterações no ambiente. 

Na operação, para os dutos haverá possível retorno à condição original. Vale destaque que 

a estação de bombeamento, inserida anterior à entrada dos dutos no mar, possivelmente 
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não promoverá afetação sobre organismos aquáticos visto o terreno arenoso de rápida 

percolação de águas pluviais prevenindo seu acúmulo e formação de colecionamentos 

hídricos. Entende-se também que dada a sua posição sobre a vegetação não haverá 

afetação em área disponível para nidificação de tartarugas-marinhas, visto que sua 

localização se encontra para além da faixa de areia, local preferencial para a desova destes 

animais.  

Observando a continuidade do sistema adentrando o mar, ou seja, na AEL-C, as ações para 

a implantação dos dutos poderão exercer pressão local sobre os organismos aquáticos 

que se fizerem ali presentes. Isso ocorre em função da ressuspensão de sedimentos e 

particulados, que pode promover alterações nas dinâmicas ecológicas, acarretando 

perdas ou reduções de diversidade e riqueza biológica na área e entorno direto, afetando 

especialmente espécies do plâncton e bentônicas, com menor capacidade de 

deslocamento.  

Correlacionando os resultados obtidos ao longo do diagnóstico de organismos aquáticos 

ocorrentes e de potencial ocorrência nas áreas de estudo definidas para a UTE Barra do 

Furado, entende-se que estes foram, em sua maioria, de pouca expressividade no que 

tange suas qualidades ambientais e sensibilidade às alterações de origem antrópica. Para 

invertebrados bentônicos e planctônicos, houve registro de uma série de animais 

associados a ambientes eutrofizados e que toleram determinado desbalanço ambiental, 

tal qual espécies do microcrustáceo pertencentes à família Kalliapseudidae, anelídeos, 

quironomídeos, poliquetas como Leonereis culveri, gastrópodas de água doce como a 

Pomacea sp. e oligoquetos tubificideos. Estas espécies, predominantes nos pontos 

estudados, indicam correlação com cargas de coliformes e outros indicadores de 

ambientes degradados. No que tange estes grupos, há de se considerar que os impactos 

mais relevantes já tenham sido proferidos, sendo as espécies registradas remanescentes 

adaptados às condições antropizadas que a região impõe.  

Para a AEL-C, diferente do exposto para AEL, em uma etapa de operação, a captação de 

água do mar e o lançamento dos efluentes (em torno de 1910,3 m3/h) com temperatura a 

2º C superior ao do ambiente, com lançamento de maneira subsuperficial, a cerca de 5 m 

de profundidade, poderá ocasionar alterações nas comunidades faunísticas de entorno. O 

Estudo de Dispersão de Efluentes, demonstra que o efluente tratado é completamente 

diluído a uma distância máxima de 600 m do ponto de lançamento, quando se retorna à 

concentração do corpo receptor (background). Tal fato, aliado à baixa vazão lançada, à 

similaridade em termos de concentração dos parâmetros entre o efluente tratado e o 

corpo receptor e ao alto poder de depuração deste último implicam que a interferência 

do efluente na qualidade da água é mínima. Ressalta-se que todos os efluentes lançados 

apresentam concentrações inferiores ao estabelecido na Resolução Conama para águas 

salinas da Classe I.  
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Dessa forma, durante a operação, adotando práticas mais conservadoras de avaliação de 

impacto a partir da modelagem da pluma, pode-se presumir que os animais podem evitar 

de alguma maneira a região, especialmente a de imediato entorno da saída/entrada dos 

dutos em uma escala gradativa de evitação que se reduz afastando-se da fonte até uma 

distância de cerca de 600 m em direção nordeste (Anexo I). Ainda assim, considerando a 

capacidade de nado das espécies avaliadas de peixes marinhos, tartarugas-marinhas e 

cetáceos não se espera impactos significativos em uma escala mais ampla, visto as práticas 

de tratamento de efluentes pretendidas para o sistema em acordo com as normativas 

vigentes onde, cerca de 90%, será proveniente da purga da torre de resfriamento da UTE 

Barra do Furado. De acordo com a literatura que versa sobre o tema, há uma perda de 

indicadores ecológicos em relação à proximidade da fonte dos efluentes para estes 

organismos, porém menos significativa do que quando comparada a espécies sésseis ou 

de baixa vagilidade, retomando padrões semelhantes às comunidades de entorno após a 

dissipação da pluma (MOTA, 1979; TEIXEIRA, 2009). 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. O impacto, tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 

diretamente relacionado às ações de implantação e operação do empreendimento como 

as intervenções produzidas na implantação das áreas mencionadas, e operação da UTE, e 

provável, dada a possibilidade de não afetar toda a fauna aquática conforme ponderada 

em texto. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode ser classificado como 

reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa com outras fontes de 

alteração dos ambientes aquáticos no entorno como portos e despejo de efluentes não 

tratados. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de alta 

importância e sua significância pode ser estabelecida como significativo. 
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Tabela 27. Análise dos Critérios do Impacto "Perda, alteração e perturbação de hábitats e da fauna aquática (11)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: O impacto previsto é inerente ao processo de implantação dos dutos que 

interferem sobre os ambientes dulcícolas e marinhos no entorno do empreendimento, 

possivelmente não havendo método construtivo ou alternativa de engenharia que 

promova ganho ambiental em relação ao projeto como concebido. Boas práticas são bem-

vindas especialmente no tocante à manobra de maquinário para dispor os dutos ao longo 

da zona costeira, bem como nas porções de travessia dulcícola do rio Iguaçu e canal das 

Flechas e drenagens de menor porte. As ações deverão sempre que viáveis, se concentrar 

nas menores dimensões possíveis, de maneira a intervir apenas o necessário no ambiente 

circundante à diretriz. 

Ainda, de forma a minimizar os impactos e permitir que os ambientes se recomponham de 

maneira mais breve possível, as intervenções devem ser programadas para serem 

realizadas no menor intervalo de tempo possível. Adotando esforço e métodos 

adequados com as boas práticas e legislação ambiental de forma a abreviar as condições 

de alteração.  

Uma vez que as intervenções foram consideradas, entende-se que os impactos são mais 

contundentes sobre a fauna séssil e menor capacidade de deslocamento. Ainda assim, de 

maneira presumida e preventiva, considerou-se no escopo do Programa de 

Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre, especificamente nas ações previstas 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Alta 15 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Certa 6 

Reversibilidade Irreversível 6 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Alta 34 

Significância 

Resultado da Significância Significativo 
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no Subprograma de Apoio à Conservação de Cetáceos e Quelônios Marinhos, ações de 

manutenção e reforço de monitoramentos já existentes de tartarugas-marinhas e 

cetáceos em curso na região, somando assim esforços a ações consolidadas e obtendo 

informações chave em perspectivas históricas para a avaliação da implantação do 

empreendimento. Ainda, recomenda-se que as intervenções sejam ser realizadas em 

momento fora de estações reprodutivas e movimentos migratórios de baleias-jubarte e 

tartarugas-marinhas, diagnosticadas como de potencial ocorrência na região de AER-C e 

AEL-C definidas para o estudo. De maneira ideal, as ações deverão ser coordenadas e 

alinhadas previamente com órgãos competentes que atuam na região, como o 

TAMAR/ICMBio que poderão fornecer informações cruciais para o maior sucesso da 

intervenção sob o ponto de vista ambiental e conhecimento in loco das espécies-alvo.  

Considerando as intervenções tanto em ambientes marinhos como dulcícolas, 

especialmente no que tange a fauna de menor mobilidade, serão realizadas ações de 

monitoramento de organismos aquáticos no escopo do Programa de Monitoramento e 

Conservação da Fauna Silvestre, mais detalhadamente no eixo temático do Subprograma 

de Monitoramento de Organismos Bioindicadores Aquáticos. Os monitoramentos dos 

táxons sujeitos ao impacto deverão ser realizados com desenho amostral, esforço 

adequados em uma perspectiva temporal, sendo ser executados nas fases de implantação 

e operação em consonância com a Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 

2007.  

8.2.4.5 Acidentes com a fauna (12) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Transporte de equipamentos e mão de obra; Construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; Escavação e execução de fundações; Abertura, 

melhoria e manutenção de acessos; Desmobilização do Canteiro de obras; Operação da 

UTE e estruturas associadas. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação. 

• Análise 

Conforme mencionado, à luz da fauna e flora nativas originais na região da Barra do 

Furado, especificamente na ADA e AEL definidas para este estudo, há intensa degradação 

ambiental e homogeneidade paisagística. Isto, em momentos pretéritos, possivelmente 

resultou em uma perda e redução de riqueza e abundância da fauna na região. No entanto, 

apesar destes biótopos terem sofrido alterações drásticas em sua conformação como 

dragagem de corpos hídricos, retilinização de canais, rebaixamento do nível do lençol 
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freático e remoção de cobertura original de vegetação, para algumas espécies ainda 

desempenha papel importante no contexto local. 

A fauna de vertebrados terrestres, apesar de possivelmente depauperada em relação a 

sua composição original, ainda abriga populações remanescentes que encontram na área 

da Barra do Furado zonas de pouso, descanso, forrageio e reprodução. Especialmente no 

que concerne áreas de pouso para aves aquáticas que, possivelmente, transitam entre 

áreas mais conservadas como o PELAG e o PARNA Restinga de Jurubatiba, anatídeos, 

caradrídeos e ardeídeos, principalmente. Não obstante, configura-se como importante 

zona de reprodução para anfíbios em planícies inundáveis, leptodactilídeos e hilídeos de 

maneira mais conspícua.  

Apesar da pouca qualidade ambiental da área de implantação do empreendimento, com 

espécies com pouca ou nenhuma importância conservacionista, durante sua implantação, 

o aumento da movimentação de pessoas, de veículos e maquinários, aliado à própria 

poluição sonora resultante das atividades, poderão interferir no comportamento dos 

animais silvestres, alterando seus padrões de deslocamento e aumentando assim a 

probabilidade de ocorrer acidentes e atropelamentos, uma vez que estarão mais expostos 

a um fluxo maior de veículos e pessoas transitando nas áreas de entorno.  

De maneira mais pontual, em obras em ambientes naturais onde ocorrem supressão da 

vegetação, ações mecanizadas, e movimentação de veículos e pessoas de maneira intensa, 

pode levar à perda significativa de indivíduos da fauna por meio de acidentes ao longo da 

implantação. Ainda, nessa fase poderá haver acidentes relacionados à queda e 

aprisionamento de animais em cavas que não forem adequadamente cercadas ou 

concretadas no mesmo dia. 

Em um contexto mais inclusivo e de curto prazo, estas ações, se não forem organizadas, 

mitigadas e gerenciadas do ponto de vista ambiental, podem promover perda significativa 

de indivíduos da fauna por morte ocasional por lacerações, soterramento, e 

esmagamentos diversos. 

Tais impactos à fauna silvestre podem ter consequências mais proeminentes na fase de 

implantação com a maior intensidade de circulação de pessoal, maquinário, supressão da 

vegetação e abertura de cavas. Os impactos serão mais sentidos em animais com pouca 

capacidade de deslocamento, de hábitos terrícolas, criptozóicos ou fossoriais, resultando 

em morte ou ferimento destes animais. Como representantes destes grupos e observados 

no Cap. 6 Diagnóstico Ambiental, pode se citar a herpetofauna como um todo, 

especialmente serpentes como a parelheira (Pseudablades patagoniensis) e lagartos como 

o calango (Tropidurus torquatus) e pequenos mamíferos, como o gambá (Didelphis aurita) 

e a preá (Cavia aperea). De maneira menos evidente pode afetar aves que cruzem a faixa 

de rolagem, especialmente pequenos passeriformes como o canário-da-terra (Sicalis 
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flaveola), pequenos columbídeos como a rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti) e 

cuculídeos como o anu-preto (Crotophaga ani) e o anu-branco (Guira guira). 

Ainda no bojo deste impacto, em se tratando de empreendimentos lineares e sistemas de 

transmissão de energia, um dos impactos ambientais na fase de operação que se destaca, 

é a possibilidade de colisão da avifauna com os cabos de alta tensão, principalmente as 

aves de médio e grande porte, e migratórias. A potencialidade de colisão depende de uma 

série de variáveis ligadas à biologia das espécies, como sua anatomia, fisiologia, ecologia 

e comportamento, assim como da particularidade do ambiente e estrutura e potências 

das linhas de transmissão. 

Os acidentes provenientes desse impacto ocorrem quando o animal colide contra os cabos 

aéreos energizados, para-raios ou OPGW (fibra ótica). Esses episódios podem ocorrer por 

diversos fatores. Muitas espécies de aves são especialmente vulneráveis a colisões com 

linhas de transmissão de alta tensão, devido à altura destas estruturas em relação à altura 

de voo e por causa da sua baixa visibilidade, enquanto muitas espécies são 

potencialmente menos vulneráveis a colisões com linhas de rede de baixa tensão 

(MORKILL & ANDERSON, 1991; SAVERENO et al., 1996; JENKINS et al., 2010). Este impacto 

é mais pronunciado logo após a instalação destas estruturas, quando ainda não são de 

conhecimento das aves autóctones e, em períodos de migração, para aquelas migratórias. 

Dessa forma, alguns grupos merecem especial atenção nas Áreas de Estudo deste EIA-

RIMA, tais como os representantes das ordens: Anseriformes, Ciconiiformes, 

Pelecaniformes, Cathartiformes, Charadriformes, Accipitriformes, Columbiformes, 

Falconiformes e Psittasiformes. Estes grupos de aves merecem destaque por serem, em 

sua maioria, de grande porte, gregárias e/ou de voo rápido sendo representantes destas 

ordens registrados em campo ou de potencial encontro na área de estudo no Cap. 6 

Diagnóstico Ambiental. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. O impacto, tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 

diretamente relacionado às ações de implantação e operação do empreendimento, tais 

como as intervenções produzidas na implantação das áreas mencionadas, e a própria 

existência do sistema de transmissão da UTE, e provável, em especial na etapa de 

implantação, em que são realizadas intervenções efetivas nos hábitats da fauna, e é 

esperada uma grande movimentação de veículos. Tendo em vista o proposto mais abaixo, 

o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira 

sinérgica e cumulativa com outros empreendimentos existentes na região, bem como a 

própria circulação existente de veículos nas vias de acesso do entorno. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e sua significância pode ser estabelecida como significativo. 
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Tabela 28. Análise dos Critérios do Impacto "Acidentes com a fauna (12)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: Este tipo de impacto apresenta difícil mensuração em termos de 

magnitude, visto que afeta uma gama grande de animais que utilizam os ambientes e que 

nem sempre a sua ocorrência ou capacidade e sucesso de mitigação é claramente 

mensurável. Entretanto, a adoção de ações preventivas e de controle durante a 

implantação do empreendimento em conjunto com a sensibilização da mão de obra e até 

mesmo das comunidades do entorno, por meio de ações de educação ambiental, poderão 

mitigar este impacto.  

O Programa Ambiental para Construção (PAC) deverá contemplar ações direcionadas das 

ações construtivas, evitando ou minimizando eventos como queda de animais em cavas. 

Estas ações poderão ser instruídas por meio de orientações técnicas de como cercar ou 

fechar cavas e fundações até a sua concretagem e fiscalizadas por supervisão ambiental. 

Subprogramas do PAC atinentes à sinalização de vias deverão conter em seu rol de 

plaqueamento, artes que contemplem a conscientização em relação à fauna e a redução 

de velocidade e atenção redobrada em ambientes não urbanos.  

Ainda no escopo do PAC deverá ser criado linha de ação para instalar sinalização dos cabos 

de menor calibre na linha de transmissão, menos visíveis e mais sujeitos ao choque com 

aves, como o para-raios e OPGW com sinalizadores do tipo PPP tamanho grande. 

Considerando a prática em licenciamentos deste tipo, os mesmos deverão ser dispostos 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Permanente 6 

Resultado da Magnitude Alta 15 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Significativo 
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alternadamente entre os cabos com distancias de 10 m, promovendo uma sinalização 

efetiva a cada 5 m quando o conjunto é considerado. 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) e o Programa de Educação Ambiental para 

Trabalhadores (PEAT) deverão sensibilizar ambientalmente para comunidades de entorno 

e trabalhadores da obra, no sentido de conscientizar as pessoas direta ou indiretamente 

envolvidas nas obras a promover a conservação da fauna local a acionar os canais 

adequados para registro e tratamento de animais encontrados em situação de risco ou 

acidentados. 

8.2.4.6 Aumento da pressão de caça, pesca, xerimbabo e tráfico de animais silvestres 

(13) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Abertura, melhoria e manutenção de acessos; Contratação e mobilização de mão de obra. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação 

• Análise 

A relação de comunidades locais com a caça e coleta de animais na natureza perpassa a 

história da humanidade de maneira marcada. Ao longo da história, animais são caçados 

como fonte proteica e para servir como animais de companhia, promovendo 

domesticação de inúmeras espécies. Tal sobre-exploração resultou em perda de espécies 

e grupos taxonômicos que foram selecionados pelas suas características, pondo em xeque 

delicados equilíbrios ecológicos ainda pouco compreendidos (ROSS et al., 2012; MEGA et 

al., 2016). 

Atualmente, buscando a manutenção destas populações ao longo do tempo, um conjunto 

de instrumentos legais promove a proteção de táxons e espécies ameaçadas em 

diferentes esferas federativas. No Brasil, ao nível federal, a Lei 9.605/98, também 

conhecida como Lei dos Crimes Ambientais foi responsável por determinadas 

modificações no Direito Ambiental Brasileiro. Muitas condutas as quais eram encaradas 

juridicamente apenas como contravenções foram, a partir da promulgação da Lei, tratadas 

como crimes. Além disso, a Lei dos Crimes Ambientais passou a prever a responsabilização 

penal de pessoas jurídicas e estabeleceu quais seriam os atos lesivos ao meio ambiente e 

ao ecossistema, preocupando-se em proteger o patrimônio artístico-cultural, e 

estabelecer a maneira correta de responder pelas lesões, seja no âmbito penal ou 

administrativo.  

Correlacionando este impacto com as espécies registradas em campo, entende-se como 

vulnerável à caça a espécie de mamífero preá (Cavia aperea). Comparando com outros 

mamíferos listados e sujeitos à caça, este pequeno roedor possui pouco valor proteico e 
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tamanho reduzido, não sendo tão atrativo para a caça como espécies de maior porte. Em 

adição, ao longo das atividades de campo, não se observou nenhuma estrutura ou indício 

que sugestionasse a ocorrência de caça de mamíferos no local. No que tange as aves, as 

espécies cinegéticas da área de estudo são formadas principalmente pelas aves de rapina 

(Falconidae, Accipitridae e Strigidae), pelos columbídeos (pombas e rolinhas), pelos 

ralídeos e jacanídeos (saracuras e sanãs) e pelos anatídeos (patos e marrecos).  

A implantação da UTE Barra do Furado promoverá um aumento de fluxo de pessoas na 

região, promovendo melhoria de acessos e permitindo a chegada em áreas menos 

acessíveis. Esta chegada poderá carregar consigo um aumento da pressão da caça e 

apanha de animais, especialmente aves de pequeno porte com intuito de decoração ou 

companhia. Esta prática já foi observada em campo, onde foi extremamente comum 

observar transeuntes portando gaiolas acopladas a arapucas e alçapões que eram 

estrategicamente posicionadas no território de espécies de valor comercial com o intuito 

de capturá-las. Aparentemente a espécie regional mais caçada por seu apelo vocal é o 

Sporophila bouvreuil (caboclinho), Sporophila collaris (coleiro-do-brejo), Sporophila 

caerulescens (coleirinho) e Volatinia jacarina (tiziu). 

A situação da pesca na região é consolidada, especialmente a costeira, com a utilização de 

práticas artesanais em sua maioria para a coleta de peixes. Com implantação da UTE Barra 

do Furado e estruturas associadas, a pesca continental, nos canais, rios e lagoas da região, 

que demanda um menor número de petrechos e conhecimentos mais gerais, pode sofrer 

ligeiro aumento, pouco significativo, com base na construção de acessos a áreas da mesma 

maneira que para a caça e captura de da fauna terrestre. 

O impacto, tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente relacionado 

às ações de implantação do empreendimento como as intervenções produzidas na 

implantação das áreas mencionadas da UTE e provável dada que a probabilidade de não 

afetar toda a fauna aquática conforme ponderada em texto. Tendo em vista o proposto 

mais abaixo, o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de 

maneira sinérgica e cumulativa. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e sua significância média, podendo ser estabelecido como marginal. 
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Tabela 29. Análise dos Critérios do Impacto "Aumento da pressão de caça, pesca, xerimbabo e tráfico de animais 
silvestres (13)" 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: As atividades construtivas deverão priorizar o uso de acessos já 

existentes, evitando promover entrada a novas áreas anteriormente isoladas por 

vegetação, mesmo que secundária.  

Planos e programas ambientais que versem sobre sensibilização ambiental tais como o 

Programa de Educação Ambiental e Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores 

(PEA e PEAT, respectivamente) para comunidades de entorno e trabalhadores da obra são 

fundamentais para a mitigação deste tipo de impacto. Seu principal objetivo deve ser de 

conscientizar as pessoas direta ou indiretamente envolvidas nas obras a promover a 

conservação da fauna local, promovendo discussões sobre o tema de maneira periódica e 

ativa. Ainda deverá ser disponibilizado canais como ouvidoria para tratar denúncias de 

colaboradores associados à obra que pratiquem caça ou apanha de animais. 

  

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 9 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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8.2.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

8.2.5.1 Geração de Expectativas Negativas em Relação à Instalação e Operação do 

Empreendimento (14) 

• Ações geradoras 

Estudos de projeto; Estudos de Licenciamento Ambiental; Indenização de terras; 

Aquisição de insumos; Contratação e mobilização de mão de obra; Instalação e Operação 

do Canteiro de obras. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Planejamento, Implantação e Operação 

• Análise 

A presença de empreendimentos numa determinada região torna possível a identificação 

de impactos devidamente territorializados, o que pode vir a desenvolver padrões de 

comparações entre empreendimentos de diferentes formatos, tipologias e portes. Tais 

padrões, aos olhos da população circundante pode gerar impressões e expectativas que 

se tornam comparativos às hipóteses de instalações de novos projetos, principalmente 

em áreas que já vivenciaram experiências análogas. 

No que diz respeito à hipótese de instalação de um empreendimento de geração de 

energia termoelétrica, a percepção negativa da atividade de implantação relaciona-se 

àquelas que denotam mudanças físicas no ambiente atualmente consolidado, tal como: a 

inserção de elementos industriais à paisagem local, a mudança no sistema viário (formas 

de utilização ou alteração física das vias), mudança do uso do solo atual ou que atentam 

contra o cotidiano dessas populações, tais com aumento do tráfego, trânsito de pessoas 

estranhas, geração de ruído e poeira, aumento do fluxo de pessoas nos pontos de 

atendimento de serviços públicos, entre outros. 

Na etapa de operação, a expectativa negativa depende de uma experiência prévia com 

empreendimentos similares. Como não há instalação de outra Usina Termelétrica na 

proximidade, a população não tem uma avaliação clara dos possíveis danos causados pelo 

empreendimento, e a percepção se faz a partir de um senso coletivo que grandes obras 

causam grandes impactos e danos ambientais. Para isso, ações estratégicas de 

comunicação social, para esclarecimentos sobre impactos e programas, se faz 

absolutamente necessária.  

Agrava-se a incidência deste impacto o fato de a região de inserção do empreendimento 

ter sido alvo de inúmeros investimentos ao longo das últimas décadas e se destacar como 

uma das regiões com a maior pujança econômica do estado do Rio de Janeiro devido à 

instalação de indústrias de transformação, prestação de serviços especializados, serviços 

logísticos, entre outros. A inserção de tais empreendimentos no contexto territorial local 
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representa, de certa forma, a espacialização de inúmeros impactos no meio social, tal 

como, também as várias ações de mitigação desses impactos, por vezes, sem sucesso o 

que representa insegurança quanto às propostas provenientes de novos 

empreendimentos ou novas iniciativas daqueles que já se consolidaram no município 

Tais expectativas são sentidas em todos os municípios considerados como AER do 

empreendimento, porém, a expectativa tende a estar mais presente nas áreas do entorno 

dos polígonos considerados como elegíveis em recepcionar canteiros e alojamentos 

destinados a comportar os trabalhadores provenientes de outras regiões. Essa 

expectativa pode ser potencializada, já que a movimentação exógena nesses municípios 

tende a ser mais presente. Atenua-se o impacto a partir da otimização da contratação de 

mão de obra local, que para este empreendimento, pode representar mais de 50% da mão 

de obra contratada. 

A partir da experiência com empreendimentos similares, verifica-se que a geração de 

expectativa é mais elevada no início das obras, principalmente, devido ao processo de 

levantamento fundiário e negociação. Este impacto tende a se arrefecer ao longo do 

andamento das obras e da quitação das indenizações propostas e negociadas. 

Eventualmente, pode-se verificar um novo pico de expectativa entre a proximidade do 

término da obra e o início da fase de operação comercial, devido ao encerramento das 

atividades construtivas e da redução da movimentação de pessoas exógenas na região.  

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto no 

planejamento como na implantação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 

diretamente relacionado às ações de planejamento e/ou implantação do 

empreendimento como a iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, 

dada que a atividade é prescindível à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais 

abaixo, o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira 

sinérgica e cumulativa com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas 

iluminadas no entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeitos adversos decorrentes ao planejamento e 

implantação do empreendimento, com abrangência será regional por impactar à área 

provável de ser indiretamente afetada, no entanto, a temporalidade será em curto prazo 

e de duração temporária, pois o impacto se desenvolve em um prazo e período específico 

à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e magnitude e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 
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Tabela 30. Análise dos Critérios do Impacto "Geração de Expectativas Negativas em Relação à Instalação e 
Operação do Empreendimento (14)" 

 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendações: 

Implantar ações de comunicação dialogada e informação qualificada sobre o 

empreendimento durante a fase de planejamento e instalação (ressaltando que os canais 

de comunicação já vêm sendo divulgados), de modo que as principais ações previstas nas 

diferentes etapas do empreendimento sejam transparentes e de conhecimento da 

população.  

Deve-se ainda, esclarecer o perfil e a quantidade da mão de obra necessária e o tempo de 

duração previsto para as obras. Divulgar as ações e medidas relacionadas à aquisição do 

direito das áreas do empreendimento, em especial no que tange o uso na faixa de servidão 

e de segurança das infraestruturas associadas e às restrições de uso decorrentes. 

Cabe destacar ainda que as interações sociais ocorridas ao longo dos estudos ambientais 

com o público local também representaram um importante momento de troca de 

conhecimentos, disseminação de informações e esclarecimento de eventuais dúvidas 

e/ou anseios locais, onde foi possível esclarecer dúvidas surgidas a respeito do 

Empreendimento e da empresa, contribuindo para minimizar a geração de falsas 

expectativas já na fase de Projeto. 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Regional 6 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 13 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Frente a isso, ressalta-se que a adoção de um intenso processo de comunicação social 

contribuirá de forma expressiva para minimizar tais expectativas a partir da disseminação 

de informações acerca da previsão de contratações, tipos de cargos disponíveis e seu 

caráter temporário e demandas previstas de fornecedores de equipamentos, produtos e 

serviços. 

Assim, o principal instrumento para ampliar o nível de conhecimento local sobre a UTE 

Barra do Furado e mitigar de forma efetiva os impactos decorrentes da e a geração de 

expectativas negativas em relação à instalação do empreendimento se refere à execução 

do Programa de Comunicação Social (PCS) que deverá ser implantado de forma 

permanente ao longo de toda a fase de implantação e início da fase de operação do 

Empreendimento. 

8.2.5.2 Geração de Expectativas Favoráveis à Instalação do Empreendimento (15) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Estudos de projetos; Estudos de Licenciamento Ambiental; Aquisição de Insumos; 

Contratação e mobilização de mão de obra. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Planejamento e Implantação do empreendimento 

• Análise 

A implantação de empreendimentos em locais antropizados provoca alterações na 

dinâmica da população, além de dúvidas e receios em relação as mudanças que porventura 

possam vir a ocorrer no âmbito dos territórios diretamente envolvidos. A forma como a 

população local identifica os impactos negativos e positivos que possam vir a ocorrer em 

seu entorno direto pode vir a desencadear um conjunto de outros impactos ou somatizar 

aquilo que já é consolidado no dia a dia das localidades. Em geral, as mudanças descritas 

nesse impacto incidem sobre a dinâmica cotidiana da população, podendo ser sentidas em 

aspectos variados que ocorrem no período de implantação. 

As expectativas favoráveis em relação ao empreendimento iniciam-se ainda com os 

primeiros processos de licenciamento, decorrentes do aumento da movimentação de 

pessoas na localidade, juntamente com os primeiros contatos institucionais e articulação 

com o poder público e outros públicos estratégicos, que enxergam a possibilidade de 

maiores investimentos em empreendimentos do mesmo porte na localidade e região. 

Ainda, outra expectativa favorável identificada constantemente está relacionada à novas 

oportunidades de geração de renda e postos de trabalho com contratação de mão-de-

obra, aos valores de indenização das faixas de servidão e a arrecadação de impostos.  
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Parte dessas expectativas é atenuada pela efetivação das ações do empreendimento, 

permitindo uma avaliação mais concreta e realista. Para otimizar tais efeitos, está previsto 

o Programa de Comunicação Social voltado ao poder público, a sociedade civil organizada 

e outros públicos interessados, visando a sistematização e divulgação das informações à 

cerca do empreendimento, suas etapas e cronogramas de atividades, impactos sociais e 

ambientais previstos, Planos e Programas Socioambientais, necessidade de demanda por 

mão de obra e de insumos, equipamentos e serviços de fornecedores entre outras. 

Frente a isso, novamente a adoção de um intenso processo de comunicação e 

engajamento social contribuirá de forma expressiva de forma a otimizar e sistematizar os 

meios de disseminação de informações acerca da previsão de contratações, tipos de 

cargos disponíveis e seu caráter temporário e demandas previstas de fornecedores de 

equipamentos, produtos e serviços. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto no 

planejamento como na implantação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 

diretamente relacionado às ações de planejamento e/ou implantação do 

empreendimento como a iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, 

dada que a atividade é prescindível à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais 

abaixo, o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira 

sinérgica e cumulativa com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas 

iluminadas no entorno. 

O impacto é positivo por apresentar efeito ambiental de caráter benéfico ao 

planejamento e implantação do empreendimento, com abrangência será regional por 

impactar à área provável de ser indiretamente afetada, no entanto, a temporalidade será 

em curto prazo e de duração temporária, pois o impacto se desenvolve em um prazo e 

período específico à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e magnitude e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

  



 
 

 

 

UTE BARRA DO FURADO      AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 87 
 

Tabela 31. Análise dos Critérios do Impacto "Geração de Expectativas Favoráveis à Instalação do Empreendimento 
(15)" 

 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Implantar o Programa de Comunicação Social com o intuito de divulgar o 

empreendimento aos municípios da AID, e, incluir medidas para a mobilização e 

desmobilização de mão de obra;  

Esclarecer, através do Programa de Comunicação Social e do Programa de Contratação e 

Capacitação da Mão de Obra Local, o perfil e a quantidade da mão-de-obra necessária, 

assim como, estabelecer parcerias para executar as atividades de capacitação da 

população local., assim como, deverá ser divulgado e informado ao público de interesse 

as ações e medidas quanto à aquisição do direito de passagem, as restrições de uso na 

faixa e os impostos gerados.  

Manter, para o conjunto da sociedade da área de influência, rotinas de divulgação, 

disseminação e troca de informações ao longo de todas as fases da UTE previstas no 

Programa de Comunicação Social (PCS). Implementar e manter permanentemente os 

Canais de Comunicação e de recebimento de eventuais dúvidas, questionamentos, 

reclamações e/ou sugestões dos públicos locais com a adoção de procedimentos e gestão 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Positivo 1 

Magnitude 

Abrangência Regional 6 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 14 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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adequados para o registro, tratativa e retorno destas manifestações locais aos públicos 

locais. 

Levando-se em conta as interferências no cotidiano das populações locais, bem como o 

contexto das suas expectativas em torno do empreendimento, as medidas propostas são 

mitigadoras de caráter preventivo que deverão ser adotas antes da fase de obras do 

empreendimento.  

8.2.5.3 Geração de Trabalho e Renda (16) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Contratação e mobilização de mão de obra; Aquisição de insumos; Desmobilização de mão 

de obra. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação. 

• Análise 

Durante as fases de planejamento, implantação e operação da UTE Barra do Furado, a 

geração de trabalho e renda deverá ocorrer nas sedes urbanas dos municípios de Campos 

dos Goytacazes e Quissamã que cumprem o papel de polarizadores na estrutura 

hierárquica funcional da região e alguns aglomerados populacionais que poderão se 

beneficiar dos efeitos positivos desse impacto. 

A oferta de postos de trabalhos para a população local e circundante à área de 

implantação do empreendimento, representa um relevante benefício social, já que o 

aumento do nível de empregabilidade local nos municípios da área de influência decorrerá 

no aumento da renda familiar e incrementando a economia local, dado o efeito 

multiplicador deste setor. Assim, haverá a transformação da renda dos trabalhadores e 

empresários dos setores produtivos, à qual será dinamizada em consumo de bens e 

serviços diversos. 

No pico das obras de implantação da UTE, prevê-se um total de 2500 trabalhadores na 

fase de implantação, com a geração de cerca de 250 empregos indiretos. Na fase de 

operação estima-se o total de 64 trabalhadores. 

Como medida potencializadora para este impacto recomenda-se que seja dada prioridade 

à contratação de mão-de-obra local. Essa iniciativa visa evitar deslocamentos e pressão 

migratória, além de dispensar a necessidade de instalação de alojamentos no local da 

obra. Para tanto, deve ser realizado o cadastramento dos possíveis fornecedores locais e 

a divulgação das vagas ofertadas. Também pode ser necessário promover a capacitação 

dos trabalhadores para a execução das atividades específicas da construção da UTE, sendo 

desenvolvido o Plano de Capacitação de Mão de Obra Local que atendem as ações acima. 
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A instalação da UTE poderá dinamizar a ocupação de postos de trabalho, diminuindo o 

problema, ainda que temporariamente, do desemprego. Algumas localidades próximas a 

UTE também sentirão os efeitos positivos da maior oferta de empregos. São municípios 

que possuem potencial para serem fornecedores de mão-de-obra para o 

empreendimento.  

Apesar deste impacto ser positivo, caso medidas preventivas não sejam adotadas, este 

pode-se tornar negativo. A geração de postos de trabalho poderá provocar um fluxo 

migratório de outras regiões e o não aproveitamento desse contingente após o término 

das obras poderá acarretar a fixação destes nos municípios da AID, principalmente 

aqueles mais carentes em infraestrutura. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada na implantação. Tal 

qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente relacionado às ações de 

implantação do empreendimento e provável, dada que a atividade é decorrente à sua 

implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode ser classificado 

como reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa com outros 

pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no entorno. 

O impacto é positivo por apresentar efeito ambiental de caráter benéfico a implantação 

do empreendimento, com abrangência regional por impactar à área provável de ser 

indiretamente afetada, no entanto, a temporalidade será em curto prazo e de duração 

temporária, pois o impacto se desenvolve em um prazo e período específico à sua 

implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de alta 

importância e média magnitude e sua significância pode ser estabelecida como 

significativa. 

Avaliação dos tributos:  
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Tabela 32. Análise dos Critérios do Impacto "Geração de Trabalho e Renda (16)" 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Priorizar a contratação da mão de obra, quando possível, das comunidades presentes na 

área de influência do empreendimento no âmbito do Programa de Contratação e 

Capacitação da Mão de Obra Local cumprindo as diretrizes e estratégias para fomentar e 

priorizar a contratação de mão de obra local/regional. 

Implantar o Programa de Comunicação Social para maximizar os efeitos positivos deste 

impacto, na medida em que deverá dar suporte à seleção e recrutamento de mão de obra 

local, através da divulgação dos postos de trabalho disponíveis em função do 

empreendimento. 

8.2.5.4 Interferências no Cotidiano da População (17) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Transporte de equipamento e mão de obra; Construção e operação do canteiro de obras 

e laydown; Melhoria e manutenção de acessos; Comissionamento; Operação da UTE e 

estruturas associadas. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Planejamento e implantação 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Positivo 1 

Magnitude 

Abrangência Regional 6 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 14 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Otimizável 6 

Resultado da Importância Alta 32 

Significância 

Resultado da Significância Significativo 
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• Análise 

Durante as etapas de planejamento e implantação é provável que ocorra interferências 

no cotidiano da população, provocando, em maior ou menor grau, alterações no equilíbrio 

social consolidado. Essas mudanças se iniciam a partir da chegada e movimentação de 

profissionais de outras localidades na região, para realização dos estudos e projeto do 

empreendimento a ser implantado, e se perpetua, de maneira distinta, em todas as fases 

do empreendimento a UTE Barra do Furado, por estar proposta em área contigua à região 

que já possui destinação industrial, tem na sua instalação um processo de menor potencial 

na alteração do cotidiano local, uma vez que se trata de um empreendimento pontual, 

com a premissa de reduzidas emissões atmosféricas e sonoras, além de ser considerado 

de pequeno porte o que implica uma concentrada mobilização durante sua fase de 

instalação e a redução do número de pessoal mobilizado durante a fase de operação e, 

também, o baixo número de pessoas destinadas à manutenção da unidade de geração 

termelétrica e suas estruturas associadas.  

Contudo, mesmo a UTE se consolidando em área onde o zoneamento é classificado como 

zona rural, seu uso atual conta com a presença de outras unidades industriais e áreas de 

produção agrícola, registra-se que haverá a interferência indireta com núcleos de 

ocupações humanas urbanas e rurais. As interferências dar-se-ão durante a implantação 

das infraestruturas associadas, a saber: linha de transmissão e dutos de lançamento de 

efluentes, uma vez que se faz necessária a consolidação das faixas de segurança 

operacional e de serviço e servidão administrativa, o que denota mudança do uso do solo 

atual, processos de avaliação de imóveis rurais e indenizações por concessão de uso da 

terra. É válido informar que a Planta da UTE será instalada em terreno próprio, sem a 

necessidade de alteração dominial ou desapropriação, dessa forma, não produzindo 

influência direta na propriedade privada. 

No período das obras, além dos transtornos mais localizados, ligados à construção 

propriamente dita (com ruído, poeira, aumento do tráfego de veículos), a chegada dos 

trabalhadores de outras regiões deverá também afetar o dia a dia local, situação que será 

intensificada caso esse contingente tenha hábitos sociais e culturais distintos dos vigentes 

entre a população residente no local. Tal interferência tende a ser minimizada devido ao 

contingente qualificado presente no município e a premissa de contratação prioritária de 

mão de obra já residente nos municípios envolvidos na instalação do empreendimento, 

tendo em vista a presença de inúmeros sites industriais inseridos na região. 

Além disso, as ações necessárias para a implantação da UTE, como utilização das vias 

principais para transporte de material e pessoal, regularização de acessos e da faixa de 

servidão, transporte de materiais e mão-de-obra, dentre outras, interferirão no cotidiano 

das localidades mais próximas ao terreno destinado à instalação da unidade geradora e o 
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conjunto de propriedades rurais que e inserem ao longo da área projetada para a recepção 

da LT e do Gasoduto. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto no 

planejamento como na implantação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, 

diretamente relacionado às ações de implantação do empreendimento e provável, dada 

que a atividade é decorrente à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, 

o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira 

sinérgica e cumulativa com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas 

iluminadas no entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeito ambiental de caráter adverso a implantação 

do empreendimento, com abrangência no entorno por se limitar a área a ser diretamente 

afetada, no entanto, a temporalidade será em curto prazo e de duração temporária, pois 

o impacto se desenvolve em um prazo e período específico à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

magnitude e importância, e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

Tabela 33. Análise dos Critérios do Impacto "Interferências no Cotidiano da População (17)" 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

 

Recomendação: 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Entorno 3 

Temporalidade Curto Prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 10 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Divulgar previamente, através de Programa de Comunicação Social todas as ações 

previstas na implantação dos dutos. Além da implantação dos Programas de Comunicação 

Social e Educação Ambiental inserindo ações direcionadas visando a priorização a 

contratação de mão de obra local, treinamento os trabalhadores quanto ao Código de 

Conduta dos Trabalhadores; disponibilização de um canal de contato direto com o 

empreendedor, através do sistema 0800 (Ligação Gratuita);  

Implantar todas as diretrizes contidas no Plano Ambiental para a Construção, como: 

umidificação das vias de acesso às obras, esquema de turno de forma a respeitar os 

horários de descanso e o acompanhamento dos decibéis permitidos de acordo com o local 

e horário, além da sinalização das vias da área de influência que sofrerão interferência com 

as obras.  

Implantar ações de comunicação dialogada e informação qualificada sobre o 

empreendimento durante a fase de planejamento e instalação (ressaltando que os canais 

de comunicação já vêm sendo divulgados), de modo que as principais ações previstas nas 

diferentes etapas do empreendimento sejam transparentes e de conhecimento da 

população. 

Divulgar as ações e medidas relacionadas à aquisição do direito das áreas do 

empreendimento, em especial no que tange o uso na faixa de servidão e de segurança das 

infraestruturas associadas e às restrições de uso decorrentes. 

Implantar o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores onde há ações 

previstas para disseminar as informações, conscientizar, sensibilizar e orientar os 

trabalhadores da obra acerca de condutas e convivência junto à população do entorno. 

Realizar treinamentos e palestras com os trabalhadores abordando temas como respeito 

a população local, coibição de assédios (morais e/ou sexuais), desestímulo à prostituição, 

uso de drogas, alcoolismo entre outros temas relevantes identificados no Programa de 

Educação Ambiental (PEA/PEAT), como também adotar medidas punitivas aos 

trabalhadores que desrespeitem moradores e/ou gerem situações de conflito, 

constrangimento ou conflito com moradores locais. 

8.2.5.5 Dinamização da Economia Regional (18) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Contratação de mão de obra; aquisição de produtos. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e operação 

• Análise 
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A fase de implantação UTE, devido a sua movimentação de produtos e serviços, 

equipamentos e a movimentação de inúmeras cadeias produtivas locais se caracteriza por 

um consequente aumento na circulação de mercadorias e capitais, proporcionando um 

aporte de recursos de diversas naturezas para os municípios de Campos dos Goytacazes e 

Quissamã. Localidades diretamente envolvidas na implantação do empreendimento, já 

que são os territórios as quais será fisicamente instalado o empreendimento e suas 

estruturas associadas, mas também, por ser o concentrado urbano com o comércio e a 

rede de prestação de serviços mais desenvolvido na região. Essa dinamização da economia 

e a movimentação de diversas / demais cadeias produtivas locas, também pode vir a ser 

considerado como um fator de aumento da arrecadação regional, em função da demanda 

por bens e serviços como, por exemplo, materiais de construção diversos, combustíveis, 

reparação de máquinas e veículos, consumo de água, alimentos e energia elétrica.  

A contribuição da fase de implantação para a dinamização da economia se relaciona ao 

incremento de consumo decorrente do aumento de renda e ao incremento monetário 

circulante nos municípios inseridos nas áreas de estudos, e também nas localidades 

circundantes do empreendimento, tanto pelos fatores diretos relacionados ao 

empreendimento quanto ao mercado local, afetado pelo empreendimento, a saber: 

atividade de serviços de hotelaria, serviços gerais, alimentação e tantos outros, somados 

à movimentação financeira provocada pela inserção de novos postos de trabalho e a 

economia que o circunda. 

Quanto a esse aumento do consumo, é esperado que se reflita na diversificação e no 

aumento do comércio e na contratação de serviços. Em outras palavras, a implantação da 

UTE atuará sinergicamente com a economia formal, ao mesmo tempo em que com a 

economia doméstica e informal nos municípios inseridos nas áreas de estudos, e também 

nas localidades circundantes do empreendimento, aumentando-a e diversificando-a. 

Tanto o comércio existente terá um maior número potencial de clientes, como serão 

criadas as possibilidades para o surgimento de pequenos empreendimentos comerciais de 

tipo familiar, que funcionará como fonte de renda. 

No caso específico do entorno direto dos polígonos que são considerados como elegíveis 

a recepção dos canteiros de obra, tal como também as sedes municipais dos municípios 

de Campo de Goytacazes, uma vez que receberá áreas destinadas à canteiros, 

alojamentos, repúblicas e escritórios, a implantação do empreendimento poderá 

aumentar a arrecadação, sobretudo em relação aos impostos e/ou taxas relacionadas à 

movimentação de mercadorias e à contratação de serviços e de trabalhadores, como: ISS 

(Imposto Sobre Serviços), do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços), 

do imposto de renda, da contribuição social (PIS/PASEP/COFINS), ocorrendo todos eles de 

forma imediata no início das atividades. 
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Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente 

relacionado às ações de implantação do empreendimento e provável, dada que a 

atividade é decorrente à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o 

impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica 

e cumulativa com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no 

entorno. 

O impacto é positivo por apresentar efeito ambiental de caráter benéfico a implantação 

do empreendimento, com abrangência regional por impactar à área provável de ser 

indiretamente afetada, no entanto, a temporalidade será em curto prazo e de duração 

temporária, pois o impacto se desenvolve em um prazo e período específico à sua 

implantação e operação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e magnitude e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

Tabela 34. Análise dos Critérios do Impacto "Dinamização da Economia Regional (18)" 

 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Positivo 1 

Magnitude 

Abrangência Regional 6 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 13 

Importância 

Forma Indireta 4 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 27 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Priorizar a contratação de mão-de-obra local ou dos municípios circunvizinhos ao 

empreendimento, a partir dos direcionamentos estabelecidos pelo Programa de 

Contratação e Capacitação da Mão de Obra Local.  

Estabelecer parcerias com as Prefeituras Municipais visando o cadastro de possíveis 

colaboradores e fornecedores locais, priorizando a contratação de prestadores de 

serviços, estabelecimentos comerciais e insumos locais, por meio das premissas previstas 

no Programa de Aquisição de Insumos (PAI); 

Promover esclarecimentos à população quanto à quantidade, ao perfil e à qualificação da 

demanda de produtos e serviços para as obras, seguindo as diretrizes do Programa de 

Comunicação Social (PCS). 

8.2.5.6 Aumento da demanda por serviços públicos (19) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Contratação de mão de obras; Transporte de equipamento e mão de obra; escavação e 

execução de fundações; Melhoria e manutenção de acessos 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Planejamento e Implantação  

• Análise 

A partir da fase de planejamento e durante a fase de implantação o aumento da população 

local, proveniente da movimentação exógena registrada por meio da abertura de vagas 

destinadas à implantação do empreendimento de médio e grande porte podem se tornar 

um fato gerador de um possível aumento da demanda por bens e serviços urbanos 

básicos, sobretudo os equipamentos coletivos. Esse aumento pode decorrer, também, em 

virtude da dinamização dos demais aspectos da economia local, em especial da 

dinamização do Setor Terciário. 

O diagnóstico do meio socioeconômico identificou que, em algumas áreas, a rede de 

serviços essenciais é bastante simples, podendo ser pressionada pela circulação de novos 

trabalhadores na região. Esse incremento na dependência da estrutura pública de serviços 

ocorre de maneira mais presente no atendimento relacionado aos serviços de saúde do 

município de Campos do Goytacazes, uma vez que devida estrutura instalada, faz com que 

o município seja considerado como referência da rede de saúde e equipamentos 

associados na região.  

Para a instalação da planta da UTE Barra do Furado estão previstos 2500 trabalhadores no 

pico de obras. Dessa forma, pode-se prever que os trabalhadores envolvidos na 

implantação estarão permanentemente expostos a riscos de acidentes, inerentes a tais 

obras. Existirá também a possibilidade da ocorrência de problemas com animais 
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peçonhentos e a possibilidade de aumento do índice de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis - DST em função de trabalhadores.  

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto no 

planejamento como na implantação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma indireta, ou 

seja, indiretamente relacionado às ações de planejamento e/ou implantação do 

empreendimento como a iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, 

dada que a atividade é prescindível à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais 

abaixo, o impacto pode ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira 

sinérgica e cumulativa com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas 

iluminadas no entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeitos adversos decorrentes ao planejamento e 

implantação do empreendimento, com abrangência será local por impactar à área 

provável de ser diretamente afetada, no entanto, a temporalidade será em curto prazo e 

de duração temporária, pois o impacto se desenvolve em um prazo e período específico 

à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e magnitude e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

Tabela 35. Análise dos Critérios do Impacto "Aumento da demanda por serviços públicos (19)" 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 8 

Importância 

Forma Indireta 4 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 27 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Recomendação: 

Implantar uma estrutura de ambulatório e serviços médicos para atender a população de 

trabalhadores, para não haver pressão excessiva sobre os serviços existentes Ainda, é de 

significativa importância seguir as diretrizes do Programa de Contratação e Capacitação 

da Mão de Obra Local, voltadas a potencializar e priorizar as contratações de mão de obra 

local, com o objetivo de reduzir o efetivo de trabalhadores de outras localidades, com 

reflexo na minimização das interferências detalhadas anteriormente neste item.  

E ainda, por meio do Programa de Comunicação Social (PCS), deverá ser realizada a ampla 

divulgação das vagas de trabalho disponíveis enquanto importante estratégia para 

reduzir expectativas locais e minimizar o volume de pessoas atraídas em busca de 

oportunidades de emprego, contribuindo para mitigar o impacto associado a essa atração 

populacional sobre os municípios da área de influência do empreendimento. 

Por fim, executar de forma pontual e eficaz as atividades previstas no Programa de 

Educação Ambiental para população local e trabalhadores, sendo: treinamentos e ações 

socioeducativas com trabalhadores no âmbito do Programa de Educação Ambiental 

(PEA/PEAT); ii) ações socioeducativas abordando esses temas junto à população local 

através do PEA e do Programa de Comunicação Social (PCS); iii) ampla divulgação dos 

Canais de Comunicação junto ao público local para recebimento de eventuais reclamações 

e/ou denúncias de comportamentos inadequados de trabalhadores e; iv) monitoramento 

e análises no âmbito do PMIS. 

Recomenda-se a instalação de infraestrutura sanitária adequada nos canteiros de obras; 

montar uma estrutura de primeiros socorros, inclusive com veículos para locomoção de 

acidentados para centros com recursos hospitalares para atendimento de urgência, 

emergência e internação.  

8.2.5.7 Aumento do risco de ocorrência de acidentes de trabalho (20) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Escavação e execução de fundações; Melhoria e manutenção de acessos. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação.  

• Análise 

A atividade industrial e a implantação de empreendimento, independente do porte, 

denota a ação construtiva e, consequentemente um risco à atividade laboral. Nesse 

sentido, os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho podem ocorrer principalmente 

durante as obras de implantação, em decorrência das diversas atividades com perigos 

associados, tais como àquelas durante a movimentação do maquinário, atividades em 
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altura, ou mesmo em eventos ocasionados pela desatenção no ambiente de trabalho. Na 

fase de operação esse impacto é mais reduzido devido à redução da mão-de-obra e pela 

forte automação do processo. 

No que tange a construção da unidade geradora, tem-se processos construtivos 

relacionados à construção civil e a montagem e instalação dos equipamentos industriais. 

Já nas estruturas associadas, a saber: linha de transmissão, gasoduto, dutos de captação 

e lançamento de efluentes, a construção é apenas de infraestruturas, sendo que o maior 

risco associado é a atividade em altura e a movimentação de máquinas e serviços pesados. 

O risco de ocorrência de acidentes de trabalho é minimizado uma vez que são necessários 

uma série de capacitações e treinamentos aos colaboradores contratados, além de 

obedecer às normas e diretrizes de segurança propostas nas NBRs, entre elas:  fornecer 

os equipamentos de proteção individual adequado para as atividades, garantir adequada 

sinalização nos locais com maior risco de acidentes, entre outras medidas de segurança.  

Ainda no que prevê as normas técnicas vigentes, há de se considerar que em casos de 

ocorrência de acidentes, deve ser prevista em documentação as normas de segurança que 

deverão ser adotadas pelas empresas, devendo constar quais unidades de saúde serão 

prioritariamente procuradas e rotas de fuga e a promoção de medidas para correção de 

eventuais falhas causadoras do acidente. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente 

relacionado às ações de implantação e/ou operação do empreendimento como a 

iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, dada que a atividade é 

prescindível à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode 

ser classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa 

com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeitos adversos decorrentes implantação e 

operação do empreendimento, com abrangência será local. No entanto, a temporalidade 

será em curto prazo e de duração temporária, pois o impacto se desenvolve em um prazo 

e período específico à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

importância e magnitude e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 
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Tabela 36. Análise dos Critérios do Impacto "Aumento do risco de ocorrência de acidentes de trabalho (20)" 

 
• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Instalar ambulatório no canteiro de obras, com material e profissional adequado para 

prestar primeiros socorros;  

Ainda, o Programa de Comunicação Social, em conjunto com outros programas previstos, 

desenvolverá ações informativas quanto ao risco de acidentes com animais peçonhentos 

e outros acidentes. Por meio do Programa de Comunicação Social serão desenvolvidas 

palestras e oficinas, além da distribuição de material de comunicação. O empreendedor 

deverá garantir que o canteiro de obras tenha uma organização segura que diminua o risco 

de acidentes, e do mesmo modo promoverá treinamentos com os funcionários da obra 

para a utilização de máquinas e realização de atividades de risco, de maneira a diminuir as 

situações de riscos. 

8.2.5.8 Alteração da Paisagem (21)  

• Ação(ões) geradora (s) 

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalações de estruturas 

associadas à UTE Barra do Furado. 

 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 8 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e operação 

• Análise 

A forma como o ambiente que nos circunda é percebida, seja através do seu valor cênico 

ou do contexto ambiental, pela população residente em seu entorno pode ser definido 

pela relação de pertencimento, uso ou valor cênico diretamente associado. 

A presença de um empreendimento, mesmo que inserido em área com destinação 

industrial, pode vir a inserir no contexto da paisagem local uma série de elementos 

construtivos, tais como a unidade geradora e suas infraestruturas associadas, a saber: 

Linha de transmissão de energia, responsável pela ligação da energia produzida com o 

restante do sistema elétrico nacional, além da construção do gasoduto para 

abastecimento de gás, e dos sistema de dutos de captação de água do mar e lançamento 

de efluentes tratados.  

Destaca-se, ainda, que para a implantação dessas infraestruturas, é necessário um 

conjunto de intervenções na Área Diretamente Afetada do empreendimento, que seja por 

meio de aterramentos, supressão de vegetação inutilização de áreas anteriormente 

produtivas, movimentação de terra (terraplanagem ou aterros), de maneira direta que 

remete a alterações na paisagem natural. 

Especificamente, este impacto será sentido de maneira direta pelas populações de 

entorno ou diretamente afetadas pela implantação da linha de transmissão e do sistema 

de dutos, uma vez que devido às características de suas tipologias e padrões construtivos, 

estes tendem a ocupar áreas já antropizadas, evitando, assim, desbaste da vegetação 

consolidada e abertura de novas frentes de desmatamento, porém, essas áreas 

anteriormente ocupadas podem vir a denotar pertencimento ou meios de interação direta 

com as populações locais. 

Atenua-se esse impacto o fato de a região destinada a implantação do empreendimento 

possuir uma ocupação induzida e forte presença industrial o que denota uma área 

altamente alterada e que, salvo aquelas comunidades consideradas como tradicionais ou 

que buscam o reconhecimento de tradicionalidade, não apresentam vínculo concreto com 

o território. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente 

relacionado às ações de implantação e/ou implantação do empreendimento como a 

iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, dada que a atividade 

decorre à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode ser 

classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira não-sinérgica e não-
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cumulativa com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no 

entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeitos adversos decorrentes a implantação e 

operação do empreendimento, com abrangência será local, por impactar à área 

diretamente afetada. Sua temporalidade será em curto prazo e de duração temporária, 

pois o impacto se desenvolve em um prazo e período específico à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

magnitude, importância baixa e sua significância pode ser estabelecida como 

insignificante. 

Tabela 37. Análise dos Critérios do Impacto "Alteração da Paisagem (21) " 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Realizar no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) ações comunicativas 

envolvendo moradores, sobre a alteração da paisagem local em decorrência da instalação 

e operação do Empreendimento, bem como realizar pesquisa de opinião para coletar e 

analisar a percepção local acerca deste impacto. 

No Programa de Educação Ambiental (PEA) para as comunidades, abordar as alterações 

na paisagem local, contextualizando acerca da interação entre ambiente natural e 

ambiente construído, suas interações e reflexos na percepção local acerca destes 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 8 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Não-Cumulativa 4 

Sinergismo Não-Sinérgico 4 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Baixa 25 

Significância 

Resultado da Significância Insignificante 
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ambientes, bem como a importância do Empreendimento em nível local, regional e 

nacional. 

8.2.5.9 Interferência no uso e ocupação do solo (22) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalações de estruturas 

associadas à UTE Barra do Furado. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação 

• Análise 

A instalação e operação da irá causar interferência no uso e ocupação do solo da 

localidade, visto que, contempla a construção do sistema composto por elementos de 

geração e transmissão de energia, além das estruturas a ela associada. Essas 

infraestruturas associadas, podem vir a denotar a consolidação de faixas de servidão, 

definido a partir de cálculos matemáticos presentes em normas técnicas brasileiras e que 

garantem a segurança do empreendimento, da população do entorno e demais 

interpelações.  

Durante a concepção do projeto executivo, optou-se a intervenção física em áreas já 

ocupadas, com benfeitorias existentes e aglomerados populacionais, com fins à 

conservação vegetacional ou áreas de denotado risco de segurança, para o 

empreendimento e para a população de entorno. Com isso, a implantação física dessas 

infraestruturas é priorizada em áreas já antropizadas, comumente utilizadas para a 

agricultura ou “terra nua” 

. Nessa situação, a implantação do empreendimento passa a impor algumas restrições de 

uso e pincipalmente de ocupação do solo, tanto na área da UTE, como na faixa de 

servidão/administrativa da Linha de Transmissão, como nos dutos. No entanto, nas 

estruturas associadas ao empreendimento (LT e dutos), é permitido o trânsito a pé, o 

tráfego de veículos leves, sendo limitado apenas aos tipos de culturas que são permitidas 

e proibidas as construções, independente do porte ou padrão construtivo. 

Considerando o uso atual estabelecido, é mínima a alteração de áreas que atualmente são 

compostas pela vegetação nativa, e após a construção dos dutos e da LT, as culturas 

agrícolas retomarão seu uso, desde que observadas as restrições impostas. Com relação 

aos parâmetros de medição da importância deste impacto, tem-se como preponderante a 

forma direta de incidência, ou seja, resultado de ações diretas da implantação do 

empreendimento.  
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Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma direta, ou seja, diretamente 

relacionado às ações de implantação e/ou operação do empreendimento como a 

iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, dada que a atividade 

decorre à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode ser 

classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa 

com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeitos adversos decorrentes a implantação e 

operação do empreendimento, com abrangência será local, por impactar à área 

diretamente afetada. Sua temporalidade será em curto prazo e de duração temporária, 

pois o impacto se desenvolve em um prazo e período específico à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de média 

magnitude e importância, e sua significância pode ser estabelecida como marginal. 

Tabela 38. Análise dos Critérios do Impacto "Interferência no uso e ocupação do solo (22)" 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

Implantar as diretrizes para Indenização pela Interferência com Áreas Cultivadas; A 

medida apresentada possui caráter compensatório. 

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Curto prazo 6 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Média 8 

Importância 

Forma Direta 6 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 29 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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Realizar no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) ações comunicativas 

envolvendo moradores, sobre os novos usos permitidos ou não no local em decorrência 

da instalação e operação do Empreendimento, bem como realizar pesquisa de opinião 

para coletar e analisar a percepção local acerca deste impacto. 

No Programa de Educação Ambiental (PEA), abordar as alterações na paisagem e uso do 

solo na localidade, contextualizando acerca da interação entre ambiente natural e 

ambiente construído, suas interações e reflexos na percepção local acerca destes 

ambientes, bem como a importância do Empreendimento em nível local, regional e 

nacional. 

8.2.5.10  Alteração da atividade pesqueira (23) 

• Ação(ões) geradora (s) 

Descarte de efluentes tratados em meio aquático. 

• Fase de Ocorrência do Impacto 

Implantação e Operação  

• Análise 

Durante a fase construtiva, a movimentação de equipamentos e intervenções necessárias 

para a implantação dos dutos de captação e lançamento de efluentes que serão 

posicionados na porção marinha da zona costeira de Barra do Furado pode gerar alteração 

na atividade pesqueira. Tais alterações do cotidiano não representam alterações diretas 

e contundentes no contexto produtivo da pesca local profissional, uma vez que o 

Diagnóstico de Socioeconomia (Cap. 6 deste EIA) não identificou o uso coletivo da região 

costeira nas proximidades da área destinada à implantação dos dutos de captação e 

lançamento de efluentes na porção marinha de Barra do Furado. Tal avaliação não isenta 

a utilização por parte de pescadores amadores, turistas ou indivíduos isolados residentes 

na região, porém, tais intervenções são temporárias e não denotam mudanças definitivas 

no contexto produtivo local. 

Por outro lado, durante a operação do empreendimento as principais preocupações em 

relação à alteração na atividade pesqueira são relacionadas à presença de lançamento de 

efluentes tratados proveniente em grande parte (cerca de 90%) na onde a da purga da 

torre de resfriamento da UTE Barra do Furado. Porém, atenua-se tal alteração pelo poder 

de depuração dos elementos e tratamento prévio do efluente lançado, seguindo a 

legislação vigente e resolução aplicável. De acordo com os resultados da modelagem de 

autodepuração dos efluentes, há uma tendência geral de diminuição rápida das 

concentrações dos parâmetros conforme aumento da distância do ponto de lançamento, 

com completa diluição do efluente há 600 metros do ponto de descarte (Anexo I). Isso 

ocorre devido ao alto poder de diluição da água do mar e do baixo volume do efluente em 
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relação ao volume do corpo receptor., portanto, a alteração na qualidade da água em 

decorrência do lançamento de efluentes tratados será mínima.  

Destaca-se, ainda, que a operação de elementos físicos, como os dutos e emissários não 

representam indutores de impactos que alterem as condições da atividade produtiva 

local, uma vez que sua extensão e condições construtivas não serão instaladas em áreas 

identificadas como prioritárias para esse fim. 

Salvo tal intervenção, especificamente no que tange à implantação do empreendimento 

não haverá alterações ao longo das margens dos corpos hídricos, sejam eles tributários ou 

mesmo os rios principais da região. Tal como, também, não está previsto o aumento de 

embarcações ou fluxo viário. 

Desta maneira, este impacto é de ocorrência presumida e esperada tanto na implantação 

como na operação. Tal qual descrito, ocorrerá de forma indireta, ou seja, indiretamente 

relacionado às ações de implantação e/ou operação do empreendimento como a 

iluminação e implantação das áreas mencionadas e provável, dada que a atividade 

decorre à sua implantação. Tendo em vista o proposto mais abaixo, o impacto pode ser 

classificado como reversível e mitigável, atuando de maneira sinérgica e cumulativa 

com outros pátios, empreendimentos e demais estruturas iluminadas no entorno. 

O impacto é negativo por apresentar efeitos adversos decorrentes a implantação e 

operação do empreendimento, com abrangência será local, por impactar à área 

diretamente afetada. Sua temporalidade será em longo prazo devido ao seu 

desenvolvimento e de duração temporária, pois o impacto se desenvolve em um período 

específico à sua implantação. 

Por fim, considerando a metodologia adotada, este impacto se define como de baixa 

magnitude e de média importância, e sua significância pode ser estabelecida como 

marginal. 
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Tabela 39. Análise dos Critérios do Impacto "Alteração da atividade pesqueira (23)" 

 

 

• Medidas Mitigadoras/Otimizadoras 

Recomendação: 

O Impacto é mitigável se adotadas medidas preventivas de controle de processos e de 

monitoramento da qualidade das águas e efluentes, por meio de Programa de Gestão 

Ambiental durante a fase de Operação, em conjunto com o Programa de Monitoramento 

e Conservação da Fauna Silvestre, e programa Ambiental de Emergência e Programa de 

Gerenciamento de Risco a serem elaborados em fase executiva de projeto, sempre 

atualizados e ativos. Recomenda-se que se mantenha kits de emergência disponíveis ao 

longo do site. 

Devem ser mantidos atualizados os treinamentos das equipes de atendimento à 

emergência. O Programa de Educação Ambiental deve estabelecer ações junto aos 

pescadores, no que tange o item “Ações para Valorização da Pesca Local e Artesanal”.  

  

Critérios Análise dos Critérios Peso 

Classificação do impacto 

Tipo de efeito Negativo -1 

Magnitude 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Longo Prazo 1 

Duração Temporário 1 

Resultado da Magnitude Baixa 3 

Importância 

Forma Indireta 4 

Probabilidade Provável 3 

Reversibilidade Reversível 4 

Cumulatividade Cumulativa 6 

Sinergismo Sinérgico 6 

Mitigabilidade/Otimização Mitigável 4 

Resultado da Importância Média 27 

Significância 

Resultado da Significância Marginal 
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8.3 Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais 

A seguir é apresentada a Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais identificados cujos 

objetivos são o de propiciar uma visão sinóptica dos impactos gerados nas diferentes 

fases do empreendimento, sua magnitude e importância, considerando os parâmetros de 

análise que compõem essas variáveis (Tabela 40).  

Na matriz estão também relacionadas as medidas mitigadoras e otimizadoras propostas 

para o empreendimento, associadas aos programas ambientais necessários para garantir 

a minimização dos efeitos ambientais negativos e a majoração dos efeitos ambientais 

positivos, com objetivo de tornar o ambiente ambientalmente sustentável. 

Dentre os 23 impactos identificados para o empreendimento, 3 são positivos e 20 são 

negativos. A Tabela 40 a seguir, apresenta a Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais 

com o compilado de todos os impactos positivos e negativos levantados por meio.
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Tabela 40. Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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2
Alteração da qualidade das águas superficiais 

e subterrâneas

E
n
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o
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e

d
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 /

 C
u

rt
o

 P
ra

z
o

C
íc

lic
a

Média
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R
e

v
e

rs
ív

e
l 

C
u

m
u

la
ti
v
o

S
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o

M
it
ig

á
v
e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de 

obras e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos 

de captação de água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de 

fundações; abertura, melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do 

canteiro de obras; manutenção da faixa de servidão e de serviço.

3
Instalação e aceleração de processos 

morfodinâmicos

E
n
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o
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e

d
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 C
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e
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u
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S
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o

M
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á
v
e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

de remediação M
é

d
io Instalação 

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de 

obras e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos 

de captação de água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de 

fundações; abertura, melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do 

canteiro de obras; comissionamento; manutenção da faixa de servidão e de 

serviço; operação da UTE e estruturas associadas.

4 Aumento nos níveis de ruído ambiente

E
n
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o
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e

d
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R
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o

M
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e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

B
a

ix
o Instalação 

e operação

Transporte de equipamentos e mão de obra; construção e operação do canteiro de 

obras e laydown; instalação de estruturas associadas à UTE; instalação de dutos 

de captação de água do mar e lançamento de efluentes; escavação e execução de 

fundações; abertura, melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do 

canteiro de obras; comissionamento; manutenção da faixa de servidão e de 

serviço; operação da UTE e estruturas associadas.

5 Alteração da qualidade do ar

E
n

to
rn

o

Im
e

d
ia

to
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 C
u
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o
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o

R
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l 
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u
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u
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o
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o

M
it
ig

á
v
e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; instalação de estruturas 

associadas à UTE.
6 Interferência com processos minerários

L
o

c
a

l

Im
e

d
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to
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N
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o
 C
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o

S
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o

M
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á
v
e

l

Média Marginal De remediação

B
a

ix
o Instalação 

MEDIDAS MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS

F
ís

ic
o

DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS MAGNITUDE IMPORTÂNCIA



Construção e operação do canteiro de obras e laydown; e execução de fundações; 

melhoria e manutenção de acessos; instalação de estruturas associadas à UTE 

Barra do Furado; manutenção da faixa de servidão.

7 Perda de cobertura vegetal nativa

L
o

c
a

l

Im
e

d
ia

to
 /

 C
u
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o

 P
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z
o

P
e
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n
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n
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Média

N
e

g
a
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v
o

D
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e
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C
e
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o
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e
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ív

e
l

C
u

m
u
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ti
v
o

S
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é
rg
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o

M
it
ig

á
v
e

l

Alta Significativo

Preventiva, 

de controle, 

compensatória. A
lt
o Instalação 

e operação

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalação de estruturas 

associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de água do mar e lançamento 

de efluentes; Operação da UTE e estruturas associadas.

8 Aumento dos níveis de iluminação

E
n

to
rn

o

M
é

d
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z
o

P
e
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a

n
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n
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Média

N
e
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a
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o
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l 
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u

m
u
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v
o

S
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é
rg

ic
o

M
it
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á
v
e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Transporte de equipamentos e mão de obra; Construção e operação do canteiro 

de obras e laydown; Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de 

dutos de captação de água do mar e lançamento de efluentes; Abertura, melhoria 

e manutenção de acessos; Desmobilização do Canteiro de obras; Operação da 

UTE e estruturas associadas; 

9
Perturbação da fauna local devido ao 

aumento nos níveis de ruído ambiente  

E
n

to
rn

o

M
é

d
io

 P
ra

z
o

P
e
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a

n
e

n
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Média

N
e
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a
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v
o

D
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e
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o

R
e
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e
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e
l 

C
u

m
u

la
ti
v
o

S
in

é
rg

ic
o

M
it
ig

á
v
e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Transporte de equipamentos e mão de obra; Construção e operação do canteiro 

de obras e laydown; Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de 

dutos de captação de água do mar e lançamento de efluentes; Escavação e 

execução de fundações; Abertura, melhoria e manutenção de acessos; 

Desmobilização do Canteiro de obras; Operação da UTE e estruturas associadas; 

10
Perda, alteração e perturbação de habitats 

da fauna terrestre

E
n

to
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o

Im
e

d
ia

to
 /

 C
u
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o
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o
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o
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e
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e
l

C
u
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u

la
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v
o

S
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é
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o

M
it
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á
v
e

l

Alta Significativo

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de dutos de captação de 

água do mar e lançamento de efluentes; Captação de água superficial; Descarte 

de efluentes tratados em meio aquático

11
Perda, alteração e perturbação de habitats 

da fauna aquática

E
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o
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 C
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l
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u
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u
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v
o

S
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é
rg
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o

M
it
ig

á
v
e

l

Alta Significativo

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Transporte de equipamentos e mão de obra; Construção e operação do canteiro 

de obras e laydown; Instalação de estruturas associadas à UTE; Instalação de 

dutos de captação de água do mar e lançamento de efluentes; Escavação e 

execução de fundações; Abertura, melhoria e manutenção de acessos; Operação 

da UTE e estruturas associadas; 

12 Acidentes com fauna

E
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l

Média Significativo

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

e operação

Abertura, melhoria e manutenção de acessos;  Contratação e mobilização de mão 

de obra.
13

Aumento da pressão de caça, pesca, 

xerimbabo e tráfico de animais silvestres

E
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o

M
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á
v
e

l

Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Instalação 

Estudos de projeto; Estudos de Licenciamento Ambiental; Indenização de terras; 

Aquisição de insumos; Contratação e mobilização de mão de obra; Instalação e 

Operação do Canteiro de obras

14
Geração de expectativas negativas em 

relação à instalação do empreendimento
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 C
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Média Marginal

Preventiva

M
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d
io Planejamento 

e Instalação

B
ió

ti
c

o
S

o
c

io
e

c
o

n
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m
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Estudos de projetos; Estudos de Licenciamento Ambiental; Aquisição de Insumos; 

Contratação e mobilização de mão de obra
15

Geração de expectativas favoráveis em 

relação à instalação do empreendimento
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Média Marginal

Preventiva, 

de controle, 

M
é

d
io Planejamento 

e Instalação

Contratação e mobilização de mão de obra; Aquisição de insumos; Desmobilização 

de mão de obra
16 Geração de trabalho e renda
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Alta Significativo Potencializadora

A
lt
o

Instalação

Transporte de equipamento e mão de obra; Construção e operação do canteiro de 

obras e laydown; Melhoria e manutenção de acessos; Comissionamento; 

Operação da UTE e estruturas associadas

17 Interferências no cotidiano da população
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Média Marginal Preventiva

M
é

d
io Planejamento 

e Instalação

Contratação de mão de obra; aquisição de produtos 18 Dinamização da economia regional
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Média Marginal Preventiva

N
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e
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p
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a

Instalação e 

Operação

Contratação de mão de obras; Transporte de equipamento e mão de obra; 

escavação e execução de fundações; Melhoria e manutenção de acessos
19 Aumento da demanda por serviços públicos
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Média Marginal
Preventiva, 

de controle B
a

ix
o Instalação e 

Operação

Escavação e execução de fundações; Melhoria e manutenção de acessos 20
Aumento do risco de ocorrência de acidentes 

de trabalho L
o
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l

Média Marginal Preventiva

M
é

d
io Instalação e 

Operação

Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalações de estruturas 

associadas à UTE Barra do Furado.
21 Alteração da paisagem
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Baixa Insignificante Não se aplica
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S
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Construção e operação do canteiro de obras e laydown; Instalações de estruturas 

associadas à UTE Barra do Furado
22 Interferência no uso e ocupação do solo
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Média Marginal Compensatória

B
a
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o Instalação e 

Operação

Descarte de efluentes tratados em meio aquático 23 Alteração da Atividade Pesqueira
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8.4 ANEXOS

Os Anexos deste Capítulo são apresentados no item 8 do Capítulo 15 deste EIA, conforme 

numeração apresentada abaixo:

ANEXO I – ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA (EDA)

ANEXO II – ESTUDO DE DISPERSÃO DE EFLUENTES (EDL)
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9. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

9.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

9.1.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

A Área de Influência Direta (AID) dos meios Físico e Biótico é definida como aquela cuja 

qualidade ambiental sofrerá modificações diretas resultantes da implantação e operação 

da UTE Barra do Furado. A delimitação da AID leva em consideração a abrangência 

geográfica dos impactos ambientais identificados sobre os componentes bióticos e 

abióticos terrestres e aquáticos. 

Tendo em vista a diversidade de componentes envolvidos, é plausível admitir distintas 

áreas de influência para um mesmo meio, uma vez que cada impacto é detectável em uma 

certa área, sendo a área de influência total correspondente à soma (ou sobreposição) das 

áreas de influência parciais para cada meio, prevalecendo o maior polígono como o 

delimitador.  

No caso dos meios físico e biótico, o delimitador da área de incidência direta dos impactos 

sobre a porção terrestre é definido pela sobreposição das seguintes camadas, sempre 

considerando a de maior abrangência, quando sobrepostas: 

• Buffer de 2,5 km ao redor das estruturas do empreendimento, que corresponde ao 

limite máximo estimado para a percepção do aumento nos níveis de pressão sonora 

produzidos pelo empreendimento (2 km), acrescido de uma margem de segurança 

de 500 m, suficiente para abarcar a totalidade dos núcleos urbanos ou urbanizados. 

• Isolinha de incremento acima de 10% das emissões de NO2 horária sobre os 

receptores discretos indicados no cenário 2 de sinergia do Estudo de Dispersão 

Atmosférica (EDA), motivado pela operação do empreendimento; 

O resultado desta sobreposição é um polígono (buffer) de 2,5 km a partir das estruturas 

lineares do empreendimento, que delimita a distância máxima estimada para 

manifestação dos impactos sobre os meios Físico e Biótico na área continental, dado que 

os impactos sobre a qualidade do ar e nível de ruído são os que apresentam a maior área 

de dispersão. Próximo a planta da UTE Barra do Furado, a AID toma os contornos da 

isolinha de contribuição da UTE acima de 10% para o cenário total de sinergia, formando 

uma área de 7 km no sentido nordeste incluindo a localidade de Lagamar e de 6 km no 

sentido sudoeste, de acordo com a direção preferencial da isolinha. Este critério foi 

utilizado, pois de acordo com os resultados do EDA, as contribuições da UTE Barra do 

Furado para o cenário de sinergia (com todos os empreendimentos em funcionamento) se 

restringe às áreas próximas à planta.  

Em face ao Meio Biótico, especificamente para a fauna, a poligonal definida para a AID 

abarca a área de atuação dos principais impactos diretos e seus desdobramentos como 
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perturbação da fauna por aumento dos ruídos e potencial aumento de atropelamentos 

em função do incremento de circulação de veículos. Para a flora, a AID apresentada 

contempla plenamente os impactos diretos, havendo de se considerar a pontualidade das 

intervenções que serão realizadas na vegetação a partir das ações de supressão. A AID dos 

meios Físico e Biótico é apresentada no Mapa 1.  

Cumpre destacar que a contribuição das emissões de operação da UTE Barra do Furado 

sobre a qualidade do ar nas comunidades mais próximas será de, no máximo, 14%, 

considerando o cenário 2 modelado para a pluma de dispersão atmosférica. 

Muito embora o critério utilizado para definição da área de propagação e percepção do 

aumento nos níveis de ruído seja o uso do solo predominantemente rural, sabe-se, por 

meio do Diagnóstico Socioeconômico e observações de campo, que a maior parte dos 

receptores sensíveis está localizada em núcleos urbanos ou urbanizados, que comumente 

apresentam níveis de ruído ambiente mais elevados, de forma que a percepção do seu 

incremento é menor. 

Já para a porção costeira do empreendimento, a AID é definida pela pluma de dispersão 

do efluente tratado (Relatório de modelagem de qualidade de água e análise de 

autodepuração), lançado pelo emissário submarino a cerca de 800 m da linha de costa. O 

relatório indicou que após o lançamento, a pluma é completamente diluída a uma 

distância máxima de 600 m, quando se retorna às concentrações do corpo receptor. No 

que concerne à profundidade, as maiores concentrações ocorreram até o limite vertical 

de 3 m, tanto em direção à superfície quanto ao leito, em relação ao ponto de lançamento. 

Portanto, a AID para a zona costeira estende-se da linha de preamar até o ponto de 

completa diluição do efluente tratado, que se dá a cerca de 1,2 km da costa. O limite do 

polígono da AID é dado, portanto, pelo raio de 600 m a partir do ponto de lançamento, 

prolongando-se até o seu encontro com a linha de costa (Mapa 1). Ao considerar a fauna 

marinha, o polígono definido pela maior extensão da pluma é a área onde as comunidades 

bentônicas e planctônicas podem sofrer alteração em sua composição de espécies por 

modificação de parâmetros físico-químicos da coluna de água ou evitação no que tange 

organismos vágeis como peixes, mamíferos ou quelônios marinhos. 

Cumpre destacar que, caso a usina termelétrica seja implantada, é o monitoramento 

ambiental que estabelecerá a real área de abrangência e manifestação dos impactos, 

sobretudo na Área de Influência Direta, desde que este seja capaz de discernir as 

modificações causadas pelo empreendimento daquelas que possuem outras causas, 

conforme pondera Sánchez (2006).  
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Mapa 1. Área de Influência Direta (AID) dos Meios Físico e Biótico 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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9.1.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A área de influência relacionadas à instalação da Usina Termelétrica Barra do Furado, é 

conceituada a partir do resultado da análise quanto à ocorrência dos impactos, sua 

territorialização, além da espacialização dos efeitos de dispersão atmosférica dos gases 

associados ao processo industrial de geração de energia e da emissão de efluentes 

líquidos tratados provenientes do sistema de arrefecimento da UTE, lançados através de 

dutos no litoral do município de Quissamã. 

Considerou-a análise das infraestruturas instaladas nas áreas de estudo, a dinâmica 

socioeconômica local e a consequente capacidade de suporte em relação à população 

residente nos polígonos de entorno das destinadas à instalação do empreendimento de 

geração de energia elétrica termelétrica e das infraestruturas necessárias para seu 

funcionamento. Além dos acessos utilizados tanto na instalação quanto na operação do 

empreendimento.  

Além das inter-relação das infraestruturas e ações tipicamente associadas à atividade 

antrópica, considerou-se ainda os resultados dos estudos relacionados à emissão de 

ruídos e emissão atmosférica associada a essa tipologia de empreendimento, 

considerando, dessa forma os núcleos sensíveis a esses temas e que por ventura venham 

a ter sua dinâmica interferida na hipótese de implantação e operação do 

empreendimento.  

Dessa forma, considerou-se como Área de Influência Direta as comunidades investigadas, 

a saber: São Miguel e Barra do Furado, no município de Quissamã e as comunidades 

Terminal Pesqueiro; Retiro; Bela Vista; São Martinho; Marcelo; Distrito De Tócos; 

Coqueiros; Carvão; Bairro Ururaí; Bairro Ururaí I localizadas em Campos dos Goytacazes. 

Uma vez que as atividades de implantação e operação do empreendimento poderão 

ocasionar transformações sociodemográficas, produtivas e urbanísticas nesses locais, 

mais explicitamente na dinâmica do cotidiano das populações urbanas e rurais, na 

movimentação de pessoas em busca de oportunidades a partir da geração de empregos 

vinculados ao empreendimento, e na arrecadação municipal, no que tange à dinamização 

da economia em relação ao efeito renda promovido indiretamente pelo empreendimento 

na economia dos municípios. 

Além das comunidades inseridas no entorno das áreas de intervenção física e seus 

acessos, é considerado como AID, também, as sedes urbanas dos municípios de Campos 

dos Goitacazes e Quissamã, uma vez que é no ambiente urbano que se instalam as 

estruturas de recepção da população exógena destinada à instalação do 

empreendimento, consolidação da utilização dos serviços públicos e principal destinação 

dos impostos adquiridos. 
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Por fim, considera-se um polígono de 250 metros, na faixa de areia da orla de Barra do 

Furado, delimitado a partir das estruturas do emissário submarino e do duto de captação 

de água, compreendendo a área diretamente afetada por estes. 

A representação gráfica das áreas de influência direta e indireta do meio socioeconômico 

encontram-se no Mapa 2. 
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Mapa 2. Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2022. 
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9.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

9.2.1 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

A Área de Influência Indireta (AII) dos meios Físico e Biótico é definida como aquela cuja 

qualidade ambiental poderá registrar consequências indiretas resultantes da implantação 

e operação da UTE Barra do Furado. A delimitação da AII leva em consideração a 

abrangência geográfica dos potenciais impactos ambientais identificados sobre os meios 

terrestres e aquáticos e seus componentes bióticos e abióticos (os mesmos considerados 

para a delimitação da AID).  

Da mesma forma que para a AID, a Área de Influência Indireta é delimitada pela 

sobreposição das áreas de abrangência dos impactos (polígonos) entendidos como de 

incidência indireta aos meios Físico e Biótico. Sendo assim, pode-se considerar como 

‘indiretos’ os impactos potenciais, ou riscos, e aqueles derivados de outros impactos. 

Para os meios físico e biótico, o delimitador da área de incidência indireta dos impactos 

sobre a porção terrestre é definido pela sobreposição das seguintes camadas, sempre 

considerando a de maior abrangência, quando sobrepostas: 

• Pluma de dispersão de poluentes atmosféricos, especificamente a curva de 

isoconcentração média horária de dióxido de nitrogênio (NO2) entre 135,1 e 200,2 

µg/m3, modelado para o cenário 2, ou seja, considerando a coexistência de outros 

empreendimentos, instalados ou previstos (ACQUADINÂMICA, 2022); 

• Ottobacias consideradas para a definição da Área de Estudo Regional (AER) 

Terrestre, definida neste EIA para os diagnósticos dos meios Físico e Biótico; 

• Incremento entre 0,1 e 9,99% nas emissões de NO2 sobre os receptores discretos 

indicados no cenário 2, motivado pela operação do empreendimento. 

A sobreposição destas camadas resultou em um polígono que engloba desde a Lagoa Feia 

a sudoeste, o núcleo urbano do município de Campos dos Goytacazes a noroeste e 

comunidades ao norte do Porto do Açu, delimitando a distância máxima estimada para 

manifestação dos impactos indiretos ou riscos sobre os meios Físico e Biótico na área 

continental. A espacialização da AII é apresentada no  

Já para a porção costeira do empreendimento, a AII é definida por uma faixa que se 

estende a partir de 500 m do raio da AID até a desembocadura do Canal das Flechas, 

conferindo uma margem de segurança ainda maior à pluma de dispersão do efluente 

tratado e ao eventual transporte de substâncias poluentes derivadas das obras da UTE 

Barra do Furado para o mar. A AII é apresentada noMapa 1 Mapa 3. 
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Assim como para a AID, a real área de incidência dos potenciais impactos associados à 

instalação e operação da UTE Barra do Furado será conhecida a partir do monitoramento 

ambiental, caso o empreendimento seja efetivamente implantado.  
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Mapa 3. Área de Influência Direta e Indireta (AII) do Meio Físico e Biótico 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2022 
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9.2.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para definir a Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico foi considerada a 

provável ocorrência de impactos indiretos associados às etapas de planejamento, 

implantação e operação do empreendimento em análise. 

As atividades geradoras descritas na Análise de Impacto Ambiental se refletem em ações 

que podem vir a gerar impactos sentidos de maneira indireta nos territórios municipais 

dos municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes. Tais reflexos se referem a 

movimentação de pessoas e à expectativa gerada em torno de outro empreendimento 

deste porte na região. 

O resultado da sobreposição dos polígonos representativos das áreas de manifestação 

dos impactos potenciais associados ao empreendimento é apresentado no Mapa 2– Área 

de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico.  
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10  PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

O prognóstico ambiental apresenta a análise consolidada entre todos os meios de 

interação ambiental, conforme definição da Resolução CONAMA 01/1986, a saber: meios 

socioeconômico, físico e biótico (fauna e flora). Dessa forma, o prognóstico ambiental ora 

proposto tem a função de caracterizar o contexto socioambiental e a qualidade ambiental 

futura das áreas passíveis de serem afetadas (de forma direta ou indireta) pelos impactos 

ambientais identificados, caracterizando-as sob a ótica de dois cenários distintos, sendo 

eles: sem a implantação e com a implantação da UTE Barra do Furado. 

O primeiro cenário corresponde à hipótese de não instalação do empreendimento, sendo 

apresentado um prognóstico dos aspectos ambientais e socioeconômicos da prevista para 

abrigar o empreendimento somado à tendência de mudança ou manutenção da situação 

atual, relacionando às perspectivas futuras sem a interferência deste projeto. 

O segundo cenário, por sua vez, compreende um prognóstico da dinâmica somada dos 

meios físico, biótico e socioeconômico, consolidada ao novo cenário ambiental previsto 

com a implantação do empreendimento, tal como também as alterações promovidas 

pelos impactos positivos e negativos que potencialmente podem ser gerados. 

10.1 SEM O EMPREENDIMENTO 

A região onde será instalada a UTE Barra do Furado é historicamente ocupada por áreas 

cuja cobertura vegetal nativa foi convertida em atividades agropecuárias. Assim, a 

redução da cobertura natural na região é pretérita e apresenta tendência histórica de 

permanência do cenário de ampliação das áreas de agropecuária, com consequente 

redução das áreas naturais, principalmente as ainda ocupadas por vegetação nativa. 

O clima da região, tipicamente tropical, e os processos geológicos e morfodinâmicos são 

os principais responsáveis pelo aplainamento generalizado da paisagem, sobre a qual se 

desenvolveram extensas planícies e terraços aluvionares e flúvio-marinhos, com forte 

influência das oscilações do nível do mar e da evolução do rio Paraíba do Sul. Como 

resultado, foi formada uma densa rede hidrográfica, com inúmeros canais, lagoas e áreas 

alagadas. 

As obras hídricas conduzidas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento – 

DNOS, a partir de 1940, foram responsáveis pela expressiva alteração no padrão natural 

de drenagem, impactando a dinâmica hídrica da Baixada Campista. Essas alterações, 

associadas ao rápido crescimento demográfico registrado para a região, comprometeram 

severamente a qualidade da água de rios, córregos e lagoas, sobretudo em função do 

despejo de efluentes sanitários. 
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A proximidade com o Complexo Portuário do Açu acelerou a expansão do tecido urbano 

na área do empreendimento, atraindo, ainda, uma série de empresas para a região. Em 

consequência, registra-se o aumento exponencial dos fatores de pressão ambiental, 

impactando, sobretudo, a qualidade do ar, em função da emissão de poluentes 

atmosféricos pelas indústrias e instalações portuárias. Também são registrados aumentos 

nos níveis de pressão sonora, na impermeabilização do solo e no lançamento de efluentes 

industriais nos cursos hídricos. 

Em relação aos demais fatores de pressão sobre os componentes do meio físico, 

considerando a não instalação da UTE Barra do Furado, cita-se a potencialização de 

eventos de inundação, já pronunciados em função da morfodinâmica do rio Paraíba do Sul 

e do nível freático raso, e o avanço do perímetro urbano/urbanizado sobre áreas alagadas, 

mais favoráveis à penetração e dispersão de substâncias potencialmente contaminantes, 

inclusive às águas subterrâneas. 

Em relação ao componente florestal, a Área Diretamente Afetada (ADA) pela UTE Barra 

do Furado está localizada na região do Complexo Portuário do Açu, dentro de uma matriz 

ambiental altamente fragmentada e antropizada. A vegetação originária encontra-se 

bastante degradada, restando os remanescentes de vegetação nativa fragmentados na 

paisagem em meio às áreas destinadas a pastagem, cultivos agrícolas e aglomerados 

populacionais. Cerca de 80% do uso do solo da ADA é classificada como Áreas Antrópicas 

Agropastoris. A vegetação é composta basicamente por áreas antropizadas contendo 

árvores isoladas ou áreas alagadas com vegetação exótica e/ou invasora, interceptando 

apenas a borda de pequenos trechos contendo fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas, em maioria já sob forte antropização e em estágio inicial 

de sucessão. 

As intervenções provocadas pelo empreendimento são consideradas mínimas, uma vez 

que os principais remanescentes de vegetação nativa registrados na região não serão 

diretamente afetados. Assim, em um cenário sem a instalação do empreendimento, 

presume-se que as pressões antrópicas identificadas na região sob o componente de flora 

possivelmente iriam se manter.  

Neste contexto, a fauna resiliente ainda encontra nas planícies alagadas, canais e costa 

um ambiente favorável para ocorrência e reprodução. Da mesma maneira, a região 

desempenha importante função na desova de espécies de tartaruga-marinha e rotas de 

migração e morada de espécies de cetáceos. Assim, considerando que não haja mudanças 

estruturantes nos vetores de pressão atual (expansão urbana, pecuária e lançamento de 

efluentes não tratados), espera-se que a pressão antrópica sobre estes ambientes seja 

mantida ou aumentada, tornando os hábitats remanescentes, paulatinamente, menos 

atrativos à fauna, mesmo aquela mais resiliente.  
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Nas áreas continentais do empreendimento, não se esperam alterações significativas nas 

dinâmicas atualmente observadas, uma vez que o empreendimento já se posiciona em 

área amplamente degradada. Espera-se que as espécies migrantes e aquáticas continuem 

a encontrar na região algum abrigo e pouso, especialmente durante migrações que se 

destinam às áreas mais conservadas. Será ainda, na época das chuvas, área de reprodução 

de algumas espécies de anfíbios adaptadas à região e a paisagem alterada. Considerando 

a não instalação do empreendimento, haveria uma maior área, ainda que alterada, para 

estas finalidades. 

Rios e canais tendem a seguir o curso natural da pressão antrópica já existente, visto que 

a interferência do empreendimento sobre estes ambientes seria relativamente pequena, 

mais associada à travessia dos componentes lineares de dutos e linha de transmissão, de 

maneira temporária e restrita à implantação. Ainda seriam berço e abrigo de uma série de 

peixes e organismos aquáticos que já sofrem com as alterações nas dinâmicas pela 

retilinização dos canais, introdução de espécies exóticas, operação de comportas e 

lançamentos de efluentes sem tratamento. Entretanto, da mesma maneira que ambientes 

continentais, sem mudanças significativas em políticas públicas ambientais destinadas 

para a região, os ambientes marinhos se tornarão gradativamente mais degradados e 

menos atraentes para a fauna que ainda reside.  

Porções costeiras sofrem atualmente com despejo difuso de efluentes de origem 

doméstica e óleos de embarcações. Espera-se, com aumento natural da população, maior 

pressão de pesca e intenso fluxo de embarcações na região da Barra do Furado.  

No que tange ao meio socioeconômico, a execução das etapas de concepção e 

planejamento do empreendimento, mesmo que não promovam intervenções diretas nos 

territórios municipais, representam um fator de mudança no cotidiano da população 

residente, principalmente devido à expectativa de crescimento econômico e abertura de 

vagas de empregos diretos e indiretos, além dos efeitos de evolução da renda local e a 

arrecadação de impostos municipais (e aqueles provenientes de transferências entre 

unidades federativas).  

Tal mudança no cenário econômico deixaria de se estabelecer, criando um “vazio” a partir 

da não viabilização do empreendimento e dos investimentos que porventura seriam 

propiciados a partir dessa implantação; vazio este proporcional ao investimento proposto 

pelo empreendimento. É válido informar que é prevista uma gama de impactos que 

ocorreriam na área urbana municipal que se extinguiriam com a não confirmação da 

pressão antrópica sobre os serviços públicos e infraestruturas locais 

As localidades e aglomerados urbanos inseridos nas áreas circunvizinhas à área que 

hipoteticamente  receberá o empreendimento, na condição de não implantação da 

unidade geradora de energia termoelétrica e suas infraestruturas associadas,  

continuariam sofrendo o impacto relacionado à expectativa negativa gerada a partir das 



 
 

 
 

UTE BARRA DO FURADO PROGNÓSTICO AMBIENTAL Pág. 4 
 

campanhas diagnósticas e comunicações estabelecidas, uma vez que há a sensação de que 

o empreendimento traria investimento direto àquelas localidades ou mesmo um fluxo 

superior de dinheiro e serviços. 

Tal consolidação de impactos fica restrito ao componente ambiental populacional, uma 

vez que não há qualquer intervenção física que promova alteração na estrutura ambiental 

local ou em áreas destinadas à consolidação de unidades produtivas em geral, ou seja, a 

hipótese de não implantação do empreendimento extinguiria a possibilidade de 

ocorrência dos impactos ambientais positivos e negativos relacionados exclusivamente às 

fases de instalação e operação do empreendimento.  

Conclui-se que o cenário sem o empreendimento é de grande pressão antrópica, 

responsável pelo atual predomínio de áreas degradadas. Dificilmente esse cenário será 

revertido, dadas as características da ocupação humana no local. Os fatores de pressão 

existentes sobre os componentes socioambientais permanecerão, de modo que a 

qualidade ambiental futura da região dependerá da manutenção da dinâmica atualmente 

presente, assim como das tendências projetadas para estes fatores.  

10.2 COM O EMPREENDIMENTO 

Com relação ao meio físico, as principais interferências promovidas pela instalação da UTE 

Barra do Furado se concentram na fase de obras, em função direta de ações interventivas, 

como supressão da vegetação, terraplenagem e movimentação de solo, abertura e/ou 

melhoria de vias de acesso, trânsito de veículos pesados, execução de cortes e aterros e 

demais operações unitárias associadas à infraestrutura do projeto.  

Entre as principais interferências sobre o meio físico no período construtivo, destacam-se: 

o aumento nos níveis de pressão sonora, em decorrência direta das atividades 

construtivas e movimentação de veículos e maquinário; alterações na qualidade do ar, 

sobretudo em função da ressuspensão de material particulado, provocada pela 

movimentação de volumes de solo e materiais pulverulentos e trânsito de veículos e 

maquinário em vias não pavimentadas; aceleração de processos morfodinâmicos, como 

feições erosivas, com potencial impacto sobre a qualidade das águas superficiais, em 

função do carreamento de sedimentos para cursos hídricos; alterações pontuais na 

qualidade dos solos, nos locais onde estão previstas as intervenções mais expressivas, a 

exemplo dos canteiros de obras; e sobreposição das áreas de intervenção do 

empreendimento a títulos minerários em licenciamento.  

As atividades construtivas, mesmo quando desenvolvidas com as devidas práticas 

ambientais e minimização de impactos ao meio ambiente, podem gerar incômodos às 

comunidades próximas, uma vez que figuram como intervenções invasivas e exógenas ao 

ambiente comunitário. Os impactos à população lindeira na fase construtiva serão 
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temporários, e são esperados no entorno dos canteiros de obras, frentes de serviço e vias 

de acesso compartilhadas com a comunidade.  

Já para a fase de operação, os principais impactos para o meio físico dizem respeito à 

emissão de poluentes atmosféricos, ainda que em concentrações muito abaixo dos limites 

estipulados em lei; o lançamento de efluente tratado no mar, também respeitando as 

concentrações legais exigidas; e a produção de ruído operacional pela planta industrial, 

que se somará ao ruído de fundo produzido pela comunidade, pela proximidade com a 

zona costeira e pelas demais indústrias instaladas na região. 

Considerando as etapas de instalação e operação da UTE Barra do Furado, as comunidades 

mais impactadas em relação aos componentes do meio físico serão: Barra do Furado, Pau 

Grande, Terminal Pesqueiro, Lagamar e distritos de Tocos e Ururaí. Especificamente em 

relação à fase de operação, os impactos passam a considerar a abrangência da pluma de 

dispersão de poluentes atmosféricos. 

Embora a maioria dos impactos previstos para o meio físico tenha ocorrência provável ou 

certa, todos são passíveis de prevenção, controle, contenção e/ou mitigação, por meio da 

adoção de medidas propostas no âmbito dos seguintes programas: Programa Ambiental 

para a Construção (PAC); Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água Superficial; Programa de Monitoramento de Ruído Ambiente; 

Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas; Programa de Monitoramento de 

Processos Morfodinâmicos; e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

A Área Diretamente Afetada (ADA) pela UTE Barra do Furado está inserida em um 

contexto de alto nível de antropização, no qual os remanescentes de vegetação nativa 

ocupam apenas 1,8% da área. Estes remanescentes são compostos principalmente por 

Florestas Estacionais de Terras Baixas registradas em pequenas manchas contíguas à ADA, 

e Restinga, registrada na faixa litorânea em Barra do Furado, entre a faixa de areia e o 

local de instalação da UTE.  

Essa situação também foi verificada em relação à área passível à supressão da vegetação, 

cujos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de sucessão 

florestal ocupam apenas 1,43 ha, e a Restinga 0,67 ha. Ademais, o uso do solo 

predominante é o de áreas antrópicas agropastoris e locais com ocorrência de árvores 

isoladas. Destarte, com a implantação do empreendimento, haverá a supressão de 

pequenos trechos de borda de Floresta Estacional Semidecidual e Restinga, ambas em 

estágio inicial de sucessão, reduzindo assim a cobertura vegetal nativa na região.  

Não obstante, a partir da adoção de medidas indicadas no Programa de Controle e 

Monitoramento da Supressão da Vegetação e nos Programas de Resgate da Flora e de 

Compensação e Reposição Florestal, os impactos ambientais provenientes da supressão 

e redução da cobertura florestal serão mitigados e/ou compensados.  
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A partir da adoção de medidas indicadas no Programa de Resgate de Flora, será possível 

salvaguardar a diversidade genética da vegetação passível à supressão, e posterior 

conservação in situ e ex situ das espécies chaves, a partir de ações de coleta e transplante 

de germoplasma. Além disso, o Programa de Reposição Florestal prevê o reflorestamento 

de 8,57 hectares de áreas degradadas localizadas preferencialmente na mesma 

microbacia ou bacia hidrográfica. A definição das áreas destinadas ao reflorestamento 

deverá aumentar a conectividade dos fragmentos florestais remanescentes e, dessa 

forma, além de repor a área vegetada também aumentará a qualidade dos fragmentos 

existentes na região.  

Também existe a possibilidade do estabelecimento de novas áreas protegidas (criação de 

RPPN) ou a aquisição e doação ao poder público de áreas pendentes de regularização 

fundiária no interior de Unidades de Conservação próximas. Todas essas alternativas 

aumentam a qualidade ambiental da área por meio da preservação da cobertura vegetal 

já existente ou da recuperação de áreas atualmente degradadas. 

A execução dos programas supracitados irá mitigar e/ou compensar os impactos 

ambientais provenientes da supressão, correlatos ao risco de perda de diversidade e 

redução de espécies e interesse conservacionista na região.  

Considerando o projeto pretendido, a espacialização de seus componentes, bem como os 

métodos construtivos e padrões de operação, abaixo, será realizada avaliação de 

interferência em ambientes perante a fauna. Os cenários elucubrados não 

obrigatoriamente anulam as pressões e impactos mapeados em um futuro do cenário sem 

empreendimento, muitas das vezes atuando de maneira sinérgica com o crescimento 

natural e expansão urbana e agropastoril já presentes no entorno. Assim, como base, 

serão aplicados os conhecimentos adquiridos ao longo do levantamento de fauna de 

dados primários e secundários, assim como hábitos, importância conservacionista e 

ecologia das espécies relacionadas. 

Ambientes terrestres continentais, representados principalmente por planícies 

antrópicas inundáveis, considerando a implantação da UTE Barra do Furado, teriam as suas 

áreas reduzidas pela construção da planta industrial e estruturas associadas, demandando 

alterações não compatíveis com a ocorrência das espécies. Estes ambientes, conforme 

diagnosticados, foram utilizados como área de pouso, refúgio e reprodução da avifauna 

de hábitos aquáticos e migrante, principalmente, assim como uma série de anfíbios. 

Apesar da baixa riqueza registrada, estas espécies desempenham importantes funções 

ecológicas no contexto local e, considerando o conceito ecológico de stepping stones, 

estas áreas ainda promovem conexão entre ambientes mais conservados, como a Lagoa 

Feia, PELAG e PARNA Jurubatiba, servindo como área de descanso para aves migrantes, 

principalmente. 
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Desta maneira, subsidiado pelas informações do diagnóstico, a avaliação de impactos 

identificou pressão sobre estes ambientes pela perda de área, que pode, em última 

instância, promover impactos negativos sobre as populações migrantes e residentes. 

Assim, ações de monitoramento e mitigação foram encaminhadas por meio de programas 

específicos de monitoramento. A sua condução, em consonância à implantação e 

operação do empreendimento, permitirá avaliar em um desenho amostral comparativo os 

impactos da implantação da UTE sobre estes hábitats e a fauna que neles ocorre, 

permitindo a proposição e tomada de medidas mitigadoras adequadas para minimizá-los, 

se necessário. 

Já ambientes aquáticos continentais, como rios, canais e lagoas, serão mais impactados 

de forma temporária, no momento da instalação dos dutos e linha de transmissão, 

principalmente. Estes impactos promoverão alteração de padrões físico-químicos da 

coluna de água podendo impedir a ocorrência de determinados organismos no entorno 

destas estruturas, reduzindo área de vida, abundância e riqueza de organismos. Ao longo 

da implantação e da operação, o lançamento de efluentes, apesar de tratados, e a 

captação de água podem, pontualmente, no entorno dos dutos, impedir a ocorrência de 

determinados táxons, especialmente invertebrados. 

De maneira semelhante ao exposto para os ambientes terrestres, estes impactos serão 

estudados por meio de programas específicos que acompanharão os principais 

indicadores das populações de organismos aquáticos, avaliando sazonalmente os dados e 

correlacionando-o por meio de testes estatísticos com os avanços construtivos da obra. 

Desde que identificadas alterações significativas sobre as biotas estudadas, serão 

elaboradas e implantadas medidas mitigadoras adequadas, de maneira a reduzir a 

abrangência geográfica e intensidade dos impactos mapeados. 

O lançamento de efluentes tratados e a captação de água podem, pontualmente, no 

entorno dos dutos, impedir a ocorrência de determinados táxons e dificultar movimentos 

migratórios ou deslocamentos de animais maiores, como tartarugas-marinhas e cetáceos. 

Estes impactos, apesar de mapeados como pontuais e pouco significativos em ordem de 

importância para estes táxons, por apresentarem importância conservacionista, serão 

alvo da implementação de programa para destinar apoio aos monitoramentos já 

existentes, promovendo ações que permitem a manutenção das populações no contexto 

local. 

Ao considerar a implantação do empreendimento em comparação ao cenário sem este, 

entende-se que os principais vetores de pressão sobre a fauna seguirão seu curso, 

degradando os ambientes de maneira gradativa ao longo do tempo e promovendo o 

desaparecimento de espécies. A implantação da UTE soma-se ao cenário descrito, em um 

primeiro instante, reduzindo área livre a ser utilizada pela fauna, apesar de já 

depauperada, e restrição de ocorrência ou perda pontual de espécimes pela implantação 

e operação dos componentes.  
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Apesar disto, cabe destaque que no cenário de implantação do empreendimento, este 

atuará no gerenciamento destes impactos, promovendo incremento de conhecimento 

sobre as comunidades locais que pode ser crucial na tomada de decisões de cunho 

conservacionista em políticas públicas ambientais na região, e fomentará programas que 

atuam de maneira concreta para a conservação de espécies in situ. 

A hipótese da instalação do empreendimento, com relação ao meio socioeconômico, por 

sua vez, é dada pela previsão de ocorrência dos impactos previstos, conforme os meios de 

análise ambiental e as áreas consideradas como diretamente ou indiretamente 

influenciadas a partir da construção do empreendimento. No contexto regional, ou seja, 

no âmbito da sede urbana dos municípios ou nos aglomerados urbanos as principais 

alterações fazem referência à inserção de ações relacionadas ao transporte de 

equipamentos e mão de obra, construção e operação dos canteiros de obras e laydown, 

Instalação de dutos de captação de água do mar e lançamento de efluentes tratados, 

abertura, melhoria e manutenção de acessos; desmobilização do canteiro de obras; e 

desmobilização da mão de obra. Tais ações irão gerar uma série de alterações, 

principalmente no meio socioeconômico.  

Dentre as principais alterações que modificam a dinâmica regional, principalmente nas 

localidades e aglomerados urbanos e rurais inseridos no entorno direto do 

empreendimento, destacam-se: a geração de expectativas favoráveis, expectativas 

adversas e conflitos sociais decorrentes da instalação do empreendimento, 

principalmente em consequência do aumento da atração demográfica. Tais impactos 

previstos para o meio socioeconômico denotam a necessidade de realização de ações 

informativas e a universalização dos aspectos relacionados ao empreendimento, suas 

fases e demais medidas de controle dos impactos, capitaneadas pelo componente de 

Comunicação Social.  

Especificamente no que tange à população contratada, tem-se, ainda, o esforço realizado 

para a contratação do máximo de profissionais já residentes nas sedes e aglomerados 

urbanos. É válido reiterar que os impactos são proporcionais ao tamanho, tipologia e porte 

do empreendimento, que no caso da UTE Barra do Furado podem ser considerados 

pequenos em face ao contexto regional e caráter industrial dos municípios de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã. 

A movimentação antrópica determinada a partir da contratação de mão de obra local, seja 

diretamente ou por meio da contratação de prestadores de serviços e terceiros tendem a 

promover uma série de interferências no cotidiano da população, em especial no entorno 

das áreas destinadas a instalação de alojamentos, repúblicas e demais áreas de apoio 

associadas diretamente à UTE. Dentre as interferências que podem acontecer destaca-se 

o aumento da demanda por serviços públicos das sedes urbanas, provocado pelo aumento 

da demanda de serviços de saúde, infraestrutura de habitação, segurança pública, entre 

outros. 
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Tal como apresentado anteriormente, a criação, manutenção e correta utilização dos 

canais de comunicação e a universalização das informações relativas às mudanças 

promovidas pelo empreendimento será uma forma de mitigação dos impactos e de 

potencialização da utilização da mão de obra local, ou seja, aquela já residente nos 

municípios diretamente envolvidos na implantação do empreendimento de geração de 

energia termelétrica. 

Ainda, citando a mão de obra contratada, há de se considerar, também a finalização das 

etapas construtivas e a consequente desmobilização da mão de obra, ou seja, a perda de 

vagas decorrente da finalização da etapa de obras. Tal movimento, mesmo que natural 

pode vir a potencializar a pressão nos equipamentos públicos locais, principalmente em 

função das vagas ocupadas pela população exógena conduzida para o empreendimento 

para o preenchimento das oportunidades de trabalho surgidas durante as obras. Tal 

movimentação é tida como mínima, considerando que o número de contratações diretas 

realizadas pela UTE é pequena, devido ao seu porte e tipologia e o contexto regional, já 

consolidado pela presença de outras indústrias nos municípios diretamente relacionados 

com o empreendimento. 
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11.1 PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

No tocante a compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 9.985, de 2000, 

em empreendimentos de significativo impacto, o empreendedor fica obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. 

Compete ao órgão ambiental licenciador definir as unidades de conservação a serem 

beneficiadas, podendo inclusive contemplar a criação de novas unidades de conservação, 

objetivando assim preservar áreas de relevante interesse ambiental e ecológico. 

Em 22 de agosto de 2002, a Lei do SNUC foi regulamentada pelo Decreto da Presidência 

da República nº 4.340 que, dentre outras definições, estabeleceu os critérios e 

metodologia para cálculo da compensação ambiental e atribuiu ao órgão licenciador a 

responsabilidade por realizar esse cálculo. Posteriormente, em 15 de maio de 2009, por 

meio do Decreto nº 6.848, foi estabelecida uma nova metodologia de cálculo do grau de 

impacto ambiental e um novo parâmetro para o valor final da compensação ambiental. 

O presente capítulo tem por objetivo o atendimento à solicitação do termo de referência 

e atendimento à legislação federal sobre o tema, apresentando a metodologia e critérios 

de cálculo para o valor final da compensação financeira prevista na legislação vigente. 

11.1.1  CÁLCULO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

O Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009 apresenta a metodologia de 

embasamento para o cálculo da compensação. Os parâmetros a serem atribuídos tiveram 

como alicerce os dados apresentados no estudo ambiental bem como as premissas 

estabelecidas na Norma de Execução nº 01 de 08 de dezembro de 2017. 

Não obstante, o referido Decreto aborda em seu artigo 31º-A o cálculo necessário para a 

compensação em Unidades de Conservação onde o Valor da Compensação Ambiental - CA 

será calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de 

acordo com a fórmula a seguir: 

𝐶𝐴 = 𝑉𝑅 𝑥 𝐺𝐼 

Onde: 

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, 

não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios 

de seguros pessoais e reais; e 
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GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

No entanto, em atenção ao Termo de Referência de Estudos de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA relativo ao Processo 02001.012671/2021-71, 

as informações apresentadas se restringirão ao necessário para o cálculo do Grau de 

Impacto, cabendo ao IBAMA validar o cálculo da compensação ambiental de acordo com 

as informações a que se refere o art. 31-A do Decreto nº 6.848. 

11.1.2  INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CÁLCULO DO VALOR DE REFERÊNCIA 

(VR)  

Conforme indicado no artigo nº 31-A do Decreto Federal nº 6.848/2009 para o cálculo do 

VR tem-se que: “Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos 

referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento 

ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o 

financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com 

apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.”. Desta forma, o valor estimado para fins do 

cálculo de compensação deverá ser da ordem de R$ 5.525.376.134,56, conforme memória 

da Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valor de referência a ser adotado para o Cálculo da Compensação 

Item Descrição Valor (R$) 

1 Custos totais de implantação do empreendimento ou atividade 5.749.335.756,06 

2 

Encargos e Custos de Financiamento 120.736.050,88 

A - Taxas de Juros e tarifas - 

C - Remuneração de instituição financeira e, se aplicável, do agente 
financeiro credenciado 

- 

D - Tarifas e impostos sobre operações bancárias - 

E - Garantia ou caução - 

F - Outros seguros ou garantias aceitas pela instituição financeiro 
financiadora e/ou agente gerenciador dos recursos 

- 

3 Custos com Garantias e/ou Apólices e prêmios de seguros pessoais e reais 15.595.020,71 

4 Custos do licenciamento ambiental 2.190.000,00 

5 
Custos dos Planos, Programas e Projetos (deverão ser listados os custos 

individuais de todos os planos, programas e projetos a serem deduzidos do 
custo total do empreendimento) 27.945.192,35 

6 Outras ações de proteção ambiental detalhadas no PBA 

7 Programa de Descomissionamento, se houver 57.493.357,56 

8 Valor de Referência 5.525.376.134,56 
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11.1.2.1  Grau de Impacto 

O Grau de Impacto (GI) leva em consideração o impacto sobre a Biodiversidade, 

Comprometimento de Área Prioritária e Influência em Unidade de Conservação, no 

entanto, vale a pena ressaltar que o valor máximo do GI é de 0,5% em relação ao custo 

total do empreendimento. O cálculo do Grau de Impacto (GI) é calculado pela seguinte 

fórmula: 

𝐺𝐼 = 𝐼𝑆𝐵 + 𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝑈𝐶 

Onde: 

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 

 

11.1.2.1.1 Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB) 

O impacto sobre a biodiversidade (ISB) é um índice que varia de 0 e 0,25% e que tem por 

objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a 

biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre a 

biodiversidade que não se propagarem para além da área de influência direta e indireta 

não serão contabilizados para as áreas prioritárias.  Esse índice pode ser calculado 

levando-se em consideração o Índice de Magnitude, que avalia a existência e a relevância 

dos impactos ambientais concomitantes significativos negativos sobre os aspectos 

ambientais associados ao empreendimento, o Índice de Biodiversidade que avalia o 

estado da biodiversidade previamente à implantação do empreendimento, o Índice de 

Abrangência e o Índice de Temporalidade que se refere a resiliência ambiental. Portanto 

o ISB é dado por: 

𝐼𝑆𝐵 =
𝐼𝑀 ∗ 𝐼𝐵(𝐼𝐴 + 𝐼𝑇)

140
 

Onde: 

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; e 

IT = Índice Temporalidade. 
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11.1.2.1.2 Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

O cálculo do Comprometimento de Área Prioritária, que tem por objetivo contabilizar 

efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que se insere é dado pelo produto 

dos índices de magnitude, temporalidade e índice de comprometimento da área 

prioritária (ICAP), e seu valor encontra-se restrito a variação de 0 – 0,25%. 

𝐶𝐴𝑃(%) =
𝐼𝑀 ∗ 𝐼𝐶𝐴𝑃 ∗ 𝐼𝑇

70
 

Onde:  

IM = Índice Magnitude; 

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e 

IT = Índice Temporalidade. 

 

11.1.2.1.3 Influência em Unidade de Conservação (IUC)  

O último índice presente no escopo do cálculo da compensação consiste na Influência em 

Unidade de Conservação (IUC) que leva em consideração a influência do empreendimento 

sobre as Unidades de Conservação ou suas Zonas de Amortecimento, sendo que os valores 

podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%.  Este IUC será 

diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em Unidades de 

Conservação ou suas Zonas de Amortecimento, de acordo com os valores abaixo: 

• G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação 

ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 

• G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

• G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 

• G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e 

reservas particulares do patrimônio natural = 0,10%; e 

• G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 

É importante ressaltar que uma vez verificada interferência do empreendimento sobre UC 

de Proteção Integral (G1), o valor atribuído é superior em relação ao caso de interferência 

em UC de Uso Sustentável (G2, G3 e G4), sendo os valores iguais a 0,15% e 0,10%, 

respectivamente. Nos casos de influência do empreendimento na Zona de 

Amortecimento de UC, o valor é inferior a ambos apresentados acima, sendo equivalente 

a 0,05%. No caso do empreendimento em questão foi atribuído o valor referente a 

interferência em Área de Proteção Ambiental, ou seja, 0,10%. 
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 O artigo 12º da Norma de Execução nº 01/2017 apresenta mais detalhes de como deve 

ser a escolha do valor: “A Influência em Unidade de Conservação (IUC) será calculada por 

meio da seguinte fórmula: IUC = (Σ G1) + (Σ G2) + (Σ G3) + (Σ G4) + (Σ G5)”.  Além disso, o 

parágrafo 4º do mesmo artigo salienta que deverão ser consideradas as UCs ou suas 

zonas de amortecimentos afetadas apenas pela área de influência direta do 

empreendimento. 

11.1.2.2  Índices de Cálculo 

11.1.2.2.1 Índice de Magnitude (IM) 

O Índice de Magnitude varia de 0 a 3, sendo 0 a ausência de impacto ambiental negativo 
significativo, e 3 a alta magnitude do impacto ambiental negativo. A Tabela 2 apresenta 
os parâmetros. 

Tabela 2. Valores de referência para o Índice de Magnitude - IM 

Valor Atributo 

0 Ausência de impacto ambiental significativo 

1 Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação  

2 
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

3 Alta magnitude do impacto ambiental negativo 

Fonte: Decreto nº 6.848/09 

Cabe ressaltar que também foram consideradas as instruções dos parágrafos 1º a 5º, Art. 

6º, da Norma de Execução nº 01/2017. 

 

11.1.2.2.2 Índice de Biodiversidade (IB) 

O Índice de Biodiversidade avalia o estado da biodiversidade previamente à implantação 

do empreendimento e varia de 0 a 3, sendo 0 referente a biodiversidade muito 

comprometida e 3, relativo à ameaça de extinção. Os parâmetros deste índice podem ser 

observados na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores de referência para o Índice Biodiversidade (IB) 

Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou 

ameaçadas de extinção 

Fonte: Decreto nº 6.848/09 

A definição do valor do Índice de Biodiversidade baseou-se também nas premissas 

estabelecidas nos parágrafos 1º a 4º, Art. 8º, da Norma de Execução nº 01/2017. 
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11.1.2.2.3 Índice de Abrangência (IA)  

O Índice de Abrangência que leva em consideração a extensão espacial do impacto em 

relação as bacias hidrográficas, tem sua amplitude de 1 a 4. 

Tabela 4. Valores de referência para o Índice Abrangência - IA 

Valor 
Atributos para 

empreendimentos terrestres, 
fluviais e lacustres 

Atributos para 
empreendimentos marítimos 

ou localizados 
concomitantemente nas 

faixas terrestre e marítima 
da Zona Costeira 

Atributos para 
empreendimentos 

marítimos (profundidade 
em relação a lâmina d’água) 

1 
Impactos limitados à área de uma 

microbacia 
Impactos limitados a um raio 

de 5 km 
Profundidade maior ou igual 

a 200 metros 

2 
Impactos que ultrapassem a área 

de uma microbacia limitados à 
área de uma bacia de 3º ordem 

Impactos limitados a um raio 
de 10 km 

Profundidade inferior a 200 
metros e superior a 100 

metros 

3 

Impactos que ultrapassem a área 
de uma microbacia limitados à 

área de uma bacia de 3º ordem e 
limitados a área de uma bacia de 

1º ordem 

Impactos limitados a um raio 
de 50 km 

Profundidade igual ou 
inferior a 100 e superior a 50 

metros 

4 
Impactos que ultrapassem a área 

de uma bacia de 1º ordem 
Impactos que ultrapassem o 

raio de 50 km 
Profundidade inferior ou 

igual a 50 metros 

Fonte: Decreto nº 6.848/09 

A Norma de Execução nº 01/2017, em seu Art. 8, parágrafo 4º explicita que para 

empreendimentos localizados na faixa costeira devem considerar o raio a partir do local 

do empreendimento, conforme expresso na 2ª coluna da tabela. 

 

11.1.2.2.4 Índice de Temporalidade (IT) 

O IT assume valores de 1 a 4, conforme observado na Tabela 5, e se refere à resiliência do 

ambiente ou bioma em que se insere o empreendimento. Busca avaliar a persistência dos 

impactos negativos do empreendimento, considerando o tempo necessário para que a 

área de implantação retorne ao seu estado prévio. Os valores e parâmetros de cada índice 

são apresentados na tabela abaixo. 
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Tabela 5. Valores de referência para o Índice Temporalidade - IT 

Valor Atributo 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento 

2 Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento 

3 Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento 

4 Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento 

Fonte: Decreto nº 6.848/09 

Com relação ao Índice de Temporalidade foram observados os parágrafos 1º a 3º, Art. 9º, 

da Norma de Execução nº 01/2017 para auxílio na escolha do valor do atributo. 

11.1.2.2.5 Índice de Comprometimento de Área Prioritária (ICAP) 

O ICAP varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração 

significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, 

conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro de 

Estado do Meio Ambiente. 

Tabela 6. Valores de referência para o Índice de Comprometimento de Área Prioritárias (ICAP) 

Valor Atributo 

0 
Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 

prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta 

ou classificadas como insuficientemente conhecidas 

Fonte: Decreto nº 6.848/09 

11.1.3  RESULTADOS DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL 

Para a valoração do Índice de Magnitude seguiu-se os preceitos constantes no artigo 6º 

da Norma de Execução nº 01/2017, onde em seu parágrafo 2º consta a observância: 

“Havendo impacto negativo sobre os meios biótico ou físico com alta magnitude, seja qual 

for a fase (implantação, operação, descomissionamento, etc.) ou atividade, o índice de 

magnitude receberá a valoração IM = 3 e assim, sucessivamente para média ou baixa 

magnitude”, não sendo possível a utilização de métodos estatísticos para o cálculo desse 

índice.  

Tomando por base a Análise dos Impactos Ambientais da UTE, principalmente no tocante 

à magnitude e à importância dos impactos, e tendo como referência o artigo supra e a 

Tabela 2, o valor atribuído ao IM foi de 3 devido a magnitude dos impactos de Perda, 

alteração e perturbação de hábitats e da fauna terrestre; Perda, alteração e perturbação 

de hábitats e da fauna aquática e Acidentes com a fauna. 
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Já para o Índice Biodiversidade, o que se observou através de vistorias de campo e 

mapeamento de uso do solo foi um contexto, em sua grande maioria, antropizado e com 

presença de espécies exóticas. No entanto, considerando que o empreendimento se 

encontra em área de rota de aves migratórias, além da presença de mamíferos aquáticos 

e quelônios, entende-se como mais adequado o enquadramento no valor 3, de área de 

trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção.  

Por se tratar de um empreendimento com atividades e estruturas associadas tanto na 

parte terrestre quanto na porção marítima costeira, o Índice de Abrangência ficou 

limitado a 2º coluna da Tabela 4. Para a valoração do mesmo contou-se com o auxílio do 

geoprocessamento que, associado as análises de impactos da UTE, determinou um raio de 

abrangência de até 8 km atribuindo valor 2 a este índice. 

Para a determinação do Índice de Temporalidade, por terem sido identificados impactos 

negativos, significativos e de longa duração, ou até mesmo irreversíveis. Nesse sentido, 

foi atribuído o valor de 4 para o Índice de Temporalidade. 

Com relação ao ICAP, observou-se a presença de 5 Áreas Prioritárias para Conservação na 

área de influência direta do empreendimento, conforme pode ser visualizado na Tabela 7 

e Mapa 1. Todas consideradas de Importância Biológica Extremamente Alta, 3 de 

Prioridade Muito Alta e 2 de Prioridade Extremamente Alta. Neste sentido, considerando 

o estabelecido na Norma de Execução nº 01/2017, o valor do ICAP foi de 3, uma vez que 

interfere em áreas consideradas de Importância Extremamente Alta, e o resultado da 

proporcionalidade entre as áreas de importância biológica afetada por empreendimentos 

lineares também resultou no valor 3, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7. Proporção das áreas prioritárias inseridas na AID do empreendimento 

Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade (APCB) 

Importância 
Área Inserida nas Áreas de 

Influência (ha) 

ZCM-95 Extremamente alta 62,97 

ZCM-93 Extremamente alta 1963,10 

MA154 Extremamente alta 892,95 

MA150 Extremamente alta 402,23 

MAZC017 Extremamente alta 909,49 

 

Em adição a isso, analisando a Influência em Unidade de Conservação – IUC e baseado no 

Diagnostico do Meio Biótico, na área de influência direta do empreendimento não foram 

identificadas UCs e, por este motivo, seguindo o disposto no item 1.3 do anexo do Decreto 

6.848/09 onde se tem “Este IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de 

impactos em unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento [...]”, o valor 

atribuído ao IUC culminou em 0,10. A única Unidade de Conservação identificada na AID 

do empreendimento é a APA Lagamar, com 57,6 ha interceptados pela AID. A Tabela 8 e 
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O Mapa 1 apresentam a AII e AID do empreendimento e Unidades de Conservação 

inseridas neste âmbito. 

A Tabela 8 aborda de forma sucinta a valoração de cada índice bem como a justificativa do 

valor atribuído. As memorias de cálculo dos parâmetros são apresentadas na Tabela 

9,Tabela 11 e Tabela 12. 

 

Tabela 8. Pesos dos índices 

Índice Valor sugerido Justificativa 

IM 3 

Os impactos identificados para os meios físico e biótico 
variaram entre as magnitudes média e alta. Os impactos de 
alta magnitude observados também foram classificados 
como negativos e alguns deles significativos. Sendo assim, 
ponderando o cenário dos impactos e a variação de 
significância e magnitude entre eles, considera-se que 
deva ser adotado valor 3 para o Índice de Magnitude. 

IB 3 

A região de inserção do empreendimento apesar de se 
tratar de uma área antropizada com expressiva presença 
de espécies exóticas, possui grupos faunísticos aquáticos 
relevantes. 

IA 2 

Após avaliação da influência do empreendimento 
relacionados à qualidade do ar, dispersão de efluentes, 
ruídos, impactos diretos a fauna, entre outros, foi 
proposto um buffer ao longo da ADA do empreendimento 
que variava entre 5 a 8 km de distância.   

IT 4 

A avaliação de impactos identificou impactos negativos 
com efeitos irreversíveis e durações ao longo de toda a 
vida útil do empreendimento. A escolha do Índice de 
Temporalidade como valor 4 baseou-se principalmente no 
que diz a Norma de Execução nº 01/2017 “§ 3º Ocorrendo 
impactos significativos e negativos irreversíveis o valor de IT 
será 4.”.  

ICAP 3 

O traçado proposto para a instalação do empreendimento 
possui em sua área de influência direta 5 Áreas Prioritárias 
para Conservação, sendo que todas as áreas são de 
importância extremamente alta (Aext = 4.230,74 ha). 
Desse modo, adotou-se o valor 3, devido a impactos que 
afetem áreas de importância biológica extremamente alta.  

IUC 0,10 
Na área de influência direta do empreendimento foi 
identificada interferência na APA do Lagamar. 
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Tabela 9. Valor do CAP. 

Índice Valor do CAP 

IM (Índice de Magnitude) 3 

ICAP (Índice de Comprometimento de Área 
Prioritária) 

3 

IT (Índice de Temporalidade) 4 

Total CAP 0,51 

 

Tabela 10. Valor do ISB. 

Índice Valor do ISB 

IM (Índice de Magnitude) 3 

IB (Índice de Biodiversidade) 3 

(IA + IT) 6 

Total ISB 0,39 

 

Tabela 11. Valor do GI. 

Índice Valor do GI 

ISB 0,39 

CAP 0,51 

IUC 0,10 

Total 1,00 

  

Tabela 12. Valor da Compensação Ambiental. 

Índice Valor da CA 

VR R$ 5.525.376.134,56 

GI 0,5 

Total R$ 27.626.880,67 
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Mapa 1. Áreas Prioritárias e Unidades Conservação Inseridas na AII e AID do Empreendimento 

Fonte: Ambientare Soluções em Meio Ambiente, 2022 
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11.1.4 INDICAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO A SEREM BENEFICIADAS PELA 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com o art. 33º do Decreto Federal nº 4.340/02, que trata da ordem de 

prioridades da aplicação dos recursos da compensação ambiental, no tocante as Unidade 

de Conservação, deve-se obedecer: 

I - Regularização fundiária e demarcação das terras; 

II - Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 

proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

IV - Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; 

e 

V - Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação 

e área de amortecimento. 

Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de 

Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos 

da compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades: 

I - Elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

II - Realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a 

aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

III - implantação de programas de educação ambiental; e 

IV - Financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade afetada.  

Além disso, os arts. 9ª e 10º da Resolução CONAMA 371/06, trazem um direcionamento, 

na qual o órgão ambiental licenciador deve observar, conforme exposta na seguinte 

redação da Resolução: 

Art. 9º O órgão ambiental licenciador, ao definir as unidades de conservação a serem 

beneficiadas pelos recursos oriundos da compensação ambiental, respeitados os critérios 

previstos no art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000 e a ordem de prioridades estabelecida no 

art. 33 do Decreto nº 4.340 de 2002, deverá observar: 

I - Existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas 

diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser licenciada, independentemente do 

grupo a que pertençam, deverão estas ser beneficiárias com recursos da compensação 

ambiental, considerando, entre outros, os critérios de proximidade, dimensão, 

vulnerabilidade e infraestrutura existente; e 

II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, parte dos 

recursos oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada à criação, 

implantação ou manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral 

localizada preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do 

empreendimento ou atividade licenciada, considerando as Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade, 

identificadas conforme o disposto no Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, bem 

como as propostas apresentadas no EIA/RIMA. 
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Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados na forma dos incisos 

I e II deste artigo deverá ser empregado na criação, implantação ou manutenção de 

outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral em observância ao 

disposto no SNUC. 

Art. 10. O empreendedor, observados os critérios estabelecidos no art. 9º desta 

Resolução, deverá apresentar no EIA/RIMA sugestões de unidades de conservação a 

serem beneficiadas ou criadas. 

§ 1º É assegurado a qualquer interessado o direito de apresentar por escrito, durante o 

procedimento de licenciamento ambiental, sugestões justificadas de unidades de 

conservação a serem beneficiadas ou criadas. 

§ 2º As sugestões apresentadas pelo empreendedor ou por qualquer interessado não 

vinculam o órgão ambiental licenciador, devendo este justificar as razões de escolha 

da(s) unidade(s) de conservação a serem beneficiadas e atender o disposto nos arts. 8º e 

9º desta Resolução. 

Considerando os pré-requisitos tanto do Decreto Federal nº 4.340/02 quanto da 

Resolução CONAMA 371/06, e à proximidade do empreendimento, indica-se a aplicação 

dos recursos da Compensação Ambiental, nas Unidades de Conservação do Parque 

Estadual da Lagoa do Açu, a APA Waldeir Gonçalves – Serra do Itaóca e a APA Lagoa de 

Cima.  

De acordo com os levantamentos nos órgãos estaduais e municipais, responsáveis pelas 

Unidades de Conservação, nenhuma dessas UC’s detém um plano de manejo elaborado, 

além disso, são áreas que foram criadas para preservar e conservar parte de ecossistemas 

que tem sofrido grande degradação nas últimas décadas por conta da intervenção 

antrópica, fazendo-se necessário o estabelecimento de normativas tanto para as áreas já 

pré-estabelecidas no ato de criação, quanto para as áreas adjacentes, definindo as áreas 

de amortecimento. 

Em adição a isso, por mais que as APAs não pertençam ao grupo de Proteção Integral das 

UC’s, Unidades prioritárias para a aplicação dos recursos da Compensação Ambiental, as 

duas APAs são afetadas diretamente pelo limite analisado no Diagnóstico das Unidades 

de Conservação, e também não apresentam Plano de Manejo. 

11.1.5  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO 

Nesse sentido, foram identificadas 05 (cinco) UCs próximas a área analisada no 

Diagnóstico de Unidades de Conservação (Cap.6.4 deste EIA), sendo três delas de 

Proteção Integral e duas de Uso Sustentável, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 13. Unidades de Conservação mais próximas da UTE Barra do Furado. 

Unidade de 
Conservação 

Nível de 
Gestão 

Grupo Categoria Órgão Gestor 
Ato de 
criação 

Área 
(ha) 

Plano 
de 

Manejo 

Zona de 
Amortecimento 

Distância da 
Zona de 

Amortecimento 
até a ADA (km) 

Distância 
da ADA 

UTE Barra 
do 

Furado(km) 

Parque 
Estadual da 

Lagoa do Açu 
Estadual PI 

Parque 
Estadual 

Instituto Estadual do Meio 
Ambiente 

Decreto 
Estadual nº 
43.522 de 

20/03/2012 

8251,53 Não Não - 

 

9,15 

 

APA Waldeir 
Gonçalves – 

Serra do 
Itaóca. 

Municipal US APA 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Ambiental – Campos dos 
Goytacazes 

Lei municipal 
nº 8.424 de 
27/09/2013 

617,48 Não 
 

Não 
- 

2,95 

 

APA do 
Salgado 

Municipal US APA 

Secretária Municipal de 
Meio Ambiente e Serviços 
Públicos de São João da 

Barra - Rio de Janeiro  

Decreto nº 
278 de 

30/12/2021 
910,46 Não Não - 21,27 

APA do 
Lagamar 

Municipal US APA 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Ambiental – Campos dos 
Goytacazes 

Lei Municipal 
nº 5.418 de 

1993 
156,17 Não 

 

Não 
- 

6,23 

 

APA Canal 
Campos 
Macaé 

Municipal US APA Prefeitura de Quissamã 
Lei Ordinária 
nº 1.899 de 

17/12/19 
720,39 Não Não - 16,72 

Refúgio de 
Vida 

Silvestre da 
Lagoa do TA 

Municipal PI RVS 

Secretária Municipal de 
Meio Ambiente e Serviços 
Públicos de São João da 

Barra - Rio de Janeiro 

Decreto nº 
106 de 

06/08/2021 
1461,87 Não Não - 18,38 
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Unidade de 
Conservação 

Nível de 
Gestão 

Grupo Categoria Órgão Gestor 
Ato de 
criação 

Área 
(ha) 

Plano 
de 

Manejo 

Zona de 
Amortecimento 

Distância da 
Zona de 

Amortecimento 
até a ADA (km) 

Distância 
da ADA 

UTE Barra 
do 

Furado(km) 

RPPN 
Fazenda 
Caruara 

Estadual US RPPN 
Instituto Estadual do Meio 

Ambiente 

Portaria 
INEA/RJ/PRES 

Nº 357 DE 
19/07/2012 

3844,73 Sim Não - 25,08 

Legenda: Categoria da Unidade de Conservação (UC): PE = Parque Estadual; APA = Área de Proteção Ambiental; Grupo: PI = Proteção Integral; US = Uso Sustentável. 
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11.2 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA) 

11.2.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) objetiva estabelecer a interface possível entre os 

procedimentos construtivos, de serviços e demais atividades pertencentes às obras de 

implantação do empreendimento, bem como aos preceitos ambientais constantes nas 

licenças, autorizações, anuências ambientais, intervenientes e legislações/normativas 

vigentes. 

O enfoque trazido pelo PGA consiste em verificar, de maneira global e integrada, as 

melhores práticas ambientais de forma a reduzir a ocorrência de impactos ambientais 

adversos, em decorrência da implantação e operação do empreendimento, ou até mesmo 

anulá-los. Consequentemente, o programa institui verificar o atendimento aos requisitos 

de qualidade, meio ambiente e segurança, como também ao adequado atendimento às 

normas e legislações vigentes. 

Por fim, ressalta-se que o PGA constitui ferramenta de interligação aos demais programas 

e às ações propostas por estes, sendo responsável por monitorar e controlar as ações 

construtivas e demais ações ambientais, durante a implantação do empreendimento, 

correlacionando-as às premissas legais e padrões de qualidade ambiental na área de 

estudo do projeto. 

Os Planos e Programas Ambientais a serem implantados para o empreendimento são os 

relacionados a seguir: 

➢ Programas de Gestão: 

• Programa de Programa de Gestão Ambiental (PGA);  

• Estudo de Análise de Risco (EAR) e Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) serão 

elaborados em fase executiva de projeto; 

• Plano de Ação de Emergência (PAE) será elaborado em fase executiva de projeto.  

 

➢ Programas do Meio Físico: 

• Programa Ambiental para Construção (PAC); 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

• Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial; 

• Programa de Monitoramento de Ruído Ambiente; 

• Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas; 

• Programa de Monitoramento de Processos Morfodinâmicos; 

• Programa de Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

 

➢ Programas de Flora: 

• Programa de Resgate da Flora (PRF); 
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• Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

• Programa de Compensação e Reposição Florestal (PCRF); 

 

➢ Programas de Fauna: 

• Programa de Afugentamento, Resgate e Proteção da Fauna; 

• Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre; 

 

➢ Programas do Meio Socioeconômico: 

• Programa de Comunicação Social (PCS); 

• Programa de Educação Ambiental (PEA); 

• Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT); 

• Programa de Aquisição de Insumos; 

• Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra; 

11.2.2 OBJETIVO  

11.2.2.1 Objetivo Geral 

O PGA tem como objetivo geral dotar o empreendimento de mecanismos eficientes que 

garantam a execução e o controle das ações planejadas nos vários Programas Ambientais 

e a adequada condução ambiental do empreendimento, a fim de manter um elevado 

padrão de qualidade ambiental na sua implantação e operação, com observância à 

legislação aplicável e garantindo a participação coordenada de todos os atores 

envolvidos. 

11.2.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Elaborar os procedimentos e mecanismos para a coordenação e a articulação das 

ações a cargo de cada um dos agentes intervenientes, nas diversas fases do 

empreendimento; 

➢ Realizar o planejamento do projeto em relação à temática ambiental, considerando 

em seus objetivos e metas a minimização dos impactos ambientais e a implantação 

dos programas; 

➢ Elaborar procedimentos e rotinas visando implementar as medidas, programas e 

ações mitigadoras e garantir que os critérios e procedimentos estabelecidos no 

Plano Ambiental da Construção (PAC) sejam devidamente respeitados e 

verificados; 

➢ Definir meios de implementação da gestão ambiental considerando: 

• Os recursos, funções, responsabilidades e sistema hierárquico dos 

integrantes; 

• Competências, treinamento e conscientização; 
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• Comunicação interna; 

• Procedimentos para controle de documentos administrativos e 

operacionais. 

➢ Propor sistema de monitoramento e verificação de atendimento aos requisitos 

legais;  

➢ Propor mecanismos de verificação de ações preventivas, de não conformidade, 

ações corretivas e controle de registros e auditoria interna;  

➢ Propor mecanismo de análise crítica pela administração;  

➢ Fomentar e estabelecer um Código de Conduta para todos os envolvidos no 

empreendimento; 

➢ Supervisionar as atividades de implantação do empreendimento e adequar estas 

atividades aos modelos e procedimentos ambientalmente corretos; 

➢ Monitorar os indicadores de qualidade ambiental durante a implantação e operação 

do empreendimento;  

➢ Fiscalizar a correção e mitigação de danos ao meio ambiente por meio de ações e 

procedimentos tecnicamente adequados;  

➢ Realizar a gestão dos documentos relacionados à temática ambiental junto às 

demais empresas contratadas;  

➢  Realizar a elaboração e consolidação dos documentos a serem encaminhados ao 

órgão ambiental licenciado. 

11.2.3 ESCOPO 

O PGA corresponde à atividade estratégica no contexto ambiental do Empreendimento. 

É atribuído à equipe de gestão ambiental o gerenciamento da implantação de todas as 

etapas do licenciamento ambiental, da execução dos programas ambientais e a avaliação 

dos resultados. A Gestão Ambiental envolverá os serviços técnicos voltados para os 

seguintes grupos de atividades: 

➢ A supervisão de obras sob o ponto de vista ambiental (acompanhamento, controle e 

avaliações funcionais, qualitativas e quantitativas), estruturadas como atividades 

de Supervisão Ambiental; e 

➢ O gerenciamento da realização dos planos, projetos, ou programas, não diretamente 

relacionados com à execução de obras. 

A coordenação do projeto será responsável por:  

➢ Intermediar a interlocução entre o empreendedor e os órgãos fiscalizadores;  
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➢ Definir e supervisionar a organização das ações necessárias para execução dos 

Programas Ambientais;  

➢ Estabelecer as diretrizes/procedimentos que irão nortear as ações de meio ambiente 

durante o planejamento, instalação e operação/manutenção do empreendimento;  

➢ Definir os modelos, padrões, parâmetros de medição, formas de acompanhamento 

e supervisão dos Programas Ambientais;  

➢ Contratar os serviços e materiais para a execução dos Programas Ambientais;  

➢ Validar e apresentar os resultados em reuniões de trabalho, apresentações e outras 

formas de disponibilização de informações, conforme exigências e necessidades 

dos interessados; 

➢ Avaliar o desempenho dos resultados dos Programas Ambientais, através dos 

indicadores selecionados para cada Programa.  

A Coordenação de campo deverá atuar nas seguintes atividades:  

➢ Acompanhar e supervisionar as atividades a serem desenvolvidas durante todo o 

período de execução dos Programas Ambientais, das atividades específicas e da 

verificação do atendimento às exigências legais, técnicas e operacionais 

estabelecidas pelo licenciamento;  

➢ Consolidar as informações geradas, bem como das atividades do desenvolvimento 

das obras, e sua consolidação para apresentação ao público alvo (órgãos 

licenciadores, fiscalizadores, empreendedor e outros), conforme padrões e 

periodicidades pré-estabelecidos na etapa de planejamento, ou quando se fizerem 

necessários;  

➢ Propor/sugerir medidas preventivas e/ou corretivas, sempre que necessário, para 

prevenção ou correção dos problemas identificados. 

O Inspetor ambiental deverá atuar nas seguintes atividades: 

➢ Fiscalizar a execução das atividades relacionadas a cada programa ambiental; 

➢ Fiscalizar e reportar as Não-Conformidades e Pendências ambientais constatadas; 

➢ Acompanhar a mitigação dos danos ambientais de acordo com as sugestões de 

recuperação de cada Não-Conformidade emitida e pendências ambientais. 

11.2.4 ABRANGÊNCIA 

O PGA terá abrangência na AII do empreendimento, tendo em vista o caráter de 

articulação e gestão dos intervenientes do processo de implantação e operação do 

empreendimento. 
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11.2.5 PÚBLICO-ALVO 

➢ Empreendedor; 

➢ Empreiteiras responsáveis pela construção; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ População lindeira; 

➢ IBAMA; 

➢ Demais órgão públicos e/ou intervenientes do processo. 

11.2.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

➢ A responsabilidade pela elaboração e implementação do programa é do 

empreendedor, podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para 

execução. 

11.2.7 EQUIPE TÉCNICA 

O Programa deve ser conduzido por profissionais capacitados em todos os níveis de 

trabalho. O dimensionamento mínimo proposto abrange os seguintes profissionais: 

➢ 1 (um) Coordenador Técnico Geral; e 

➢ 1 (um) Coordenador de campo e/ou analista/inspetor ambiental. 

11.2.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Gestão Ambiental tem relação direta com todos os Programas Ambientais 

propostos neste EIA. 

11.2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

➢ Implantar e acompanhar a execução das medidas de controle e monitoramento 

estabelecidas no licenciamento ambiental por parte das empreiteiras e prestadores 

de serviço contratados para as obras;  

• Indicador de desempenho: número de fichas de controle emitidas, número 

de conformidades registradas, número de não conformidades atendidas 

dentro do prazo. 

➢ Gerenciar e implantar medidas corretivas para não conformidades registradas 

durante as obras de implantação do empreendimento, relativas aos procedimentos 

construtivos, execução dos programas ambientais e cumprimento de 

condicionantes do licenciamento ambiental; 

• Indicador de desempenho: número de não conformidades emitidas, número 

de conformidades atendidas dentro do prazo. 
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➢ Índice de recorrência de não conformidades de, no máximo, 10%; 

• Indicador de desempenho: número de não conformidades reincidentes. 

➢ Implantar e acompanhar a execução de todos os programas ambientais 

estabelecidos no licenciamento ambiental da UTE Barra do Furado dentro dos 

cronogramas previstos de implantação; 

• Indicador de desempenho: programas executados dentro do prazo, número 

de reuniões de equalização/gestão dos programas ambientais. 

➢ Cumprimento de todas as condicionantes estabelecidas nas licenças e autorizações 

ambientais no prazo pré-estabelecido em suas respectivas licenças. Garantir a 

conformidade com todas as normas legais relacionadas ao projeto; 

• Indicador de desempenho: número de condicionantes atendidas dentro do 

prazo. 

11.2.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas ao longo de toda a fase de 

implantação e operação do empreendimento. 

11.3 PROGRAMA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO (PAC) 

11.3.1 JUSTIFICATIVA 

Toda a estrutura de implantação de empreendimentos de grande porte, a exemplo da UTE 

Barra do Furado, combina-se em uma rede de atividades que atuam provocando 

modificações temporárias ou permanentes na paisagem e no meio ambiente. Tais 

atividades necessárias à instalação do empreendimento geram aspectos e impactos 

ambientais que, quando não devidamente tratados, podem incorrer em efeitos adversos 

ao meio ambiente e população lindeira. 

Sabendo-se que é de responsabilidade dos construtores e, por conseguinte, do 

empreendedor, a tarefa de prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os danos 

ambientais que possam ocorrer durante as atividades construtivas, bem como preservar, 

tanto quanto possível, as condições naturais existentes, o Programa Ambiental para a 

Construção (PAC) justifica-se por se apresentar como um instrumento gerencial que atua 

no controle dos aspectos e impactos ambientais decorrentes das atividades construtivas. 
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11.3.2 OBJETIVO 

11.3.2.1 Objetivo Geral 

O Programa Ambiental para a Construção (PAC) tem como objetivo geral estabelecer as 

diretrizes e os procedimentos ambientalmente corretos para a adequação das ações 

construtivas aos requisitos legais, assim como propor medidas de controle ambiental 

visando à prevenção e mitigação de impactos negativos da implantação do 

empreendimento sobre o meio ambiente e população lindeira. Dessa forma, o PAC 

também se encarrega do gerenciamento das ações dos programas ambientais inter-

relacionados que se associam à fase de obras. 

11.3.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Prover destinação e/ou tratamento adequado a todos os efluentes gerados nos 

canteiros de obras; 

➢ Propor medidas de controle para reduzir a geração e ressuspensão de material 

particulado nos canteiros de obras e demais áreas intervencionadas; 

➢ Propor medidas de controle para minimizar a emissão de poluentes atmosféricos 

relacionados à queima de combustíveis fósseis; 

➢ Implantar rotinas para inspeção de maquinários e veículos leves e pesados no intuito 

de evitar o vazamento de combustíveis e de substâncias oleosas e graxas; 

➢ Propor medidas para o controle do carreamento de sedimentos relacionados à 

exposição e movimentação de volumes de solo. 

11.3.3 ESCOPO 

O Programa Ambiental para a Construção (PAC) busca identificar, durante a etapa de 

implantação da UTE Barra do Furado, os aspectos ambientais gerados a partir das 

atividades executadas nos canteiros de obras e demais áreas intervencionadas, elencando 

uma série de medidas preventivas e de mitigação para os possíveis impactos e riscos 

associados. 

Em função dos aspectos e componentes ambientais aqui considerados serem atinentes 

também a outros programas ambientais, as medidas propostas no âmbito do PAC 

possuem relevante interface com outros programas previstos, a exemplo do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), Programa de Monitoramento de Ruído 

Ambiente, Programa Monitoramento de Emissões Atmosféricas, Programa de 

Gerenciamento de Efluentes Líquidos, Programa de Monitoramento de Processos 

Morfodinâmicos e Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal. As 

ações destes programas inter-relacionados são condensadas no PAC, de forma a facilitar 

o gerenciamento da obra, sem prejuízo ao desenvolvimento dos programas 

individualmente – alguns dos quais perduram na etapa de operação do empreendimento. 
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Na sequência são listados os principais aspectos ambientais decorrentes das atividades 

construtivas (sequência de letras de ‘a’ a ‘g’) e as respectivas medidas propostas e 

programas inter-relacionados.  

a) Geração de efluentes líquidos e águas residuárias: 

➢ Determinação e gerenciamento das soluções implantadas para disposição dos 

efluentes sanitários, oleosos e graxos e águas residuárias nos canteiros de obras; 

➢ Adoção de procedimentos preventivos para as áreas sensíveis, a saber: central de 

geradores movidos a óleo, oficina mecânica, ponto de abastecimento (ou pátio dos 

caminhões-comboio) e central de concreto; 

➢ Disponibilização de kits de emergência ambiental para contenção de eventuais 

vazamentos de substâncias potencialmente contaminantes; 

➢ Interface com o Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos. 

b) Geração de resíduos sólidos não-perigosos (classe II) e perigosos (classe I) 

➢ Redução da geração de resíduos na fonte primária, adequação da segregação na 

origem e assegurar o correto manuseio, armazenamento temporário e disposição 

final dos materiais descartados; 

➢ Acondicionamento e armazenamento dos resíduos sólidos conforme suas classes, 

prevendo soluções específicas para os resíduos perigosos e de serviços de saúde;  

➢ Interface com o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

c) Emissão de gases poluentes e partículas inaláveis: 

➢ Acompanhamento da manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam 

em conformidade com os padrões de emissões atmosféricas previstos em 

legislação; 

➢ Interface com o Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas. 

d) Ressuspensão de material particulado: 

➢ Umectação dos terrenos com solo exposto e insumos pulverulentos para evitar a 

ressuspensão de material particulado; 

➢ Interface com o Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas. 

e) Geração de ruídos: 

➢ Manutenção dos equipamentos, maquinário e veículos para controle na emissão de 

ruído; 

➢ Realização dos trabalhos nos canteiros de obras e frentes de serviço durante o 

horário comercial;  
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➢ Interface com o Programa de Monitoramento de Ruído Ambiente. 

f) Supressão de vegetação: 

➢ Prevenção de impactos indiretos associados à supressão da vegetação, como 

carreamento de sedimentos das áreas de solo exposto, ressuspensão de material 

particulado, entre outros; 

➢ Interface com os programas de Programa de Controle e Monitoramento da 

Supressão Vegetal e Programa de Compensação e Reposição Florestal. 

g) Geração de superfícies com solo exposto e consequente carreamento de sedimentos: 

➢ Adoção de medidas mitigadoras para as áreas com feições erosivas associadas à 

obra; 

➢ Controle do carreamento de sedimentos para cursos hídricos e área sensíveis;  

➢ Instalação de drenagem superficial e proteção vegetal de taludes; 

➢ Interface com o Programa de Monitoramento de Processos Morfodinâmicos. 

Como forma de efetivar a implantação das medidas propostas, deverão ser feitas 

inspeções rotineiras nos canteiros de obras e frentes de serviços onde serão 

desenvolvidas as atividades destacadas anteriormente. Recomenda-se que as vistorias 

tenham periodicidade quinzenal, com registro das observações em planilhas de inspeção 

ambiental.  

As planilhas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da 

inspetora; identificação e geolocalização dos pontos vistoriados; aspectos observados e 

impactos/riscos associados; medidas preventivas, de controle ou mitigação propostas; 

aderência às medidas recomendadas em inspeções anteriores; não-conformidades 

ambientais; medidas correlatas executadas no âmbito de programas transversais; riscos 

socioambientais iminentes associados diretamente às obras, independentemente dos 

programas a que estão associados (por exemplo: risco de deslizamentos, risco de 

atropelamentos na comunidade lindeira, etc.). 

As informações coletadas deverão ser suficientes para montar um banco de dados 

georreferenciado, possibilitando a análise temporal dos aspectos, impactos e riscos 

identificados. 

11.3.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nas áreas de intervenção da obra, com foco dirigido aos 

canteiros de obras, frentes de serviços e áreas de apoio (como bota-fora, estacionamento 

de veículos e maquinários, etc.). 
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11.3.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ Comunidade de Barra do Furado; 

➢ IBAMA. 

11.3.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 

11.3.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares.  

11.3.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

➢ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

➢ Programa de Monitoramento de Processos Morfodinâmicos; 

➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa de Comunicação Social (PCS). 

11.3.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Destinar adequadamente e/ou tratar 100% dos efluentes gerados ao longo da 

implantação do empreendimento; 

• Indicador de desempenho: número de soluções tecnológicas para o 

tratamento de efluentes domésticos e sanitários, oleosos e graxos e águas 

residuárias, mediante apresentação de projeto executivo para cada um, 

contraposto ao número total de fontes geradoras de efluentes e águas 

residuárias associadas às obras. 

➢ Minimizar a geração e ressuspensão de material particulado em 100% dos pontos 

geradores identificados na etapa de implantação; 
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• Indicador de desempenho: registro e frequência de ações de controle da 

geração e ressuspensão de material particulado executadas durante a etapa 

de implantação; 

➢ Realização de check-list preventivo, incluindo inspeção de fumaça preta 

(opacímetro), de forma amostral e em, no mínimo, dois terços da frota de veículos 

e maquinário movidos a diesel durante a fase construtiva; 

• Indicador de desempenho: evidência de realização de check-list preventivo, 

incluindo inspeção de fumaça preta (opacímetro), em, no mínimo, dois terços 

da frota de veículos e maquinário empregados durante o período de obras; 

analisado em conjunto ao número de manutenções corretivas para estes 

desvios. 

➢ Aplicar check-list preventivo para verificação de vazamento de óleos e combustíveis, 

de forma amostral e em, no mínimo, dois terços da frota de veículos e maquinário 

durante a fase construtiva; 

• Indicador de desempenho: evidência de realização de check-lists preventivos 

e corretivos para verificação de vazamento de óleos e combustíveis 

aplicados em, no mínimo, dois terços da frota de veículos e maquinário 

empregados durante as obras; analisado em conjunto ao número de 

manutenções corretivas para estes desvios.  

➢ Implantar instrumentos de contenção do carreamento de sedimentos e 

disciplinamento das águas pluviais para 100% dos pontos admitidos como 

suscetíveis. 

• Indicador de desempenho: número de obras executadas para contenção do 

carreamento de sedimentos em relação ao número de áreas suscetíveis a 

processos erosivos identificadas. 

11.3.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado. 

11.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) 

11.4.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) justifica-se pelo o Art. 20 da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12305/2010), que atribui “[...] às empresas de 

construção civil [...] e aos geradores de resíduos industriais a responsabilidade pelo seu 

gerenciamento, desde a sua geração até a sua disposição final”.  
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Sabe-se que a mobilização para a instalação das estruturas civis da UTE Barra do Furado 

inclui atividades geradoras de resíduos sólidos e da construção civil (além de um volume 

inexpressivo de resíduos dos serviços de saúde), cujo volume e tipologia variam de acordo 

com as fases da obra. O acúmulo indiscriminado de resíduos, sobretudo dos perigosos, 

pode desencadear a contaminação dos solos, águas superficiais e subterrâneas; e 

favorecer a atração e desenvolvimento de espécies peçonhentas e vetores de doenças. 

11.4.2 OBJETIVO 

11.4.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) tem como objetivo geral 

reduzir a geração de resíduos na fonte primária, adequar a segregação na origem e 

assegurar o correto manuseio, armazenamento temporário e disposição final dos 

materiais descartados. 

11.4.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Definir práticas que promovam o correto gerenciamento dos resíduos sólidos e da 

construção civil na etapa de implantação do empreendimento, desde a sua geração 

até sua destinação final ambientalmente adequada; 

➢ Definir os locais e os procedimentos para triagem, segregação, manuseio e 

armazenamento temporário dos resíduos, sinalizando-os com uso de placas e 

código de cores definidos em legislação, de modo a orientar as ações dos 

trabalhadores e manter as áreas de trabalho limpas e organizadas; 

➢ Estabelecer parcerias com cooperativas locais, caso disponíveis, que recebam 

resíduos passíveis de reutilização, reciclagem e/ou coprocessamento, assim como 

para destinação dos resíduos vegetais oriundos da supressão da vegetação; 

➢ Manejar adequadamente os resíduos orgânicos gerados, encaminhando-os a aterros 

sanitários ou controlados mediante autorização do poder público municipal; ou 

ainda, doando parte destes à comunidade e cooperativas para compostagem; 

➢ Acompanhar o processo de manejo, transporte e disposição final dos resíduos 

gerados pela obra junto às transportadoras e destinatários finais. 

11.4.3 ESCOPO 

O PGRS deve possuir suas diretrizes em concordância à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, instituída pela Lei Federal n° 12.305/2010, atendendo ao conteúdo mínimo 

estabelecido pela referida Lei Federal no seu Art. 21º. 

Em observância aos objetivos estabelecidos pelo Art. 7° da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, em relação aos resíduos sólidos, deverão ser adotadas medidas, na mesma ordem 

de prioridade, para não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO PROGRAMAS AMBIENTAIS PÁG. 38 
 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Desta forma, 

sugerem-se as seguintes etapas para gerenciamento dos resíduos sólidos associados às 

obras: 

➢ Instalação de central de resíduos, dispositivos para coleta seletiva e recipientes de 

acondicionamento temporário, de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001, no 

canteiro principal e canteiro avançado (uma para cada). Os resíduos não-perigosos 

poderão ser armazenados em depósitos comuns, atendendo às especificações 

dispostas na ABNT NBR 11.174:1990; 

➢ Os resíduos perigosos deverão ser armazenados em área impermeabilizada, 

protegida, sinalizada, de fácil acesso, afastada de águas superficiais, áreas alagadas, 

nascentes e vegetação, de acordo com as recomendações da ABNT NBR 

12.235:1992; 

➢ Classificação e segregação dos resíduos sólidos na fonte, de modo a evitar a mistura 

de resíduos incompatíveis e preservar as propriedades qualitativas daqueles com 

potencial de recuperação e reciclagem, assim como diminuir o volume de resíduos 

perigosos a serem destinados e, consequentemente, diminuição dos custos de sua 

destinação; 

➢ Os resíduos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas, definidas em 

função da sua classificação e propriedades dos materiais, conforme legislação 

(ABNT NBR 10.004:2004; ABNT NBR 12.235:1992; Resolução CONAMA 357/2002, 

para resíduos da construção civil; Resolução CONAMA 362/2005, para resíduos 

oleosos; e Resolução CONAMA 358/2005, para resíduos de serviços de saúde); 

➢ Os resíduos gerados em embarcações, empregadas na implantação das estruturas 

marítimas, assim como nas frentes de serviço e áreas de apoio, deverão ser 

devidamente acondicionados em embalagens apropriadas, seguindo as 

recomendações citadas nos itens anteriores, sendo posteriormente encaminhados 

às centrais de resíduos; 

➢ O transporte dos resíduos deverá ser realizado por empresas capacitadas e 

autorizadas para este fim, que possuam as licenças necessárias e equipamentos 

adequados. Além disso, o transporte externo de todos os resíduos somente deve 

ser realizado acompanhado de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR). Para 

os resíduos oleosos, o transporte destes deverá atender à legislação específica 

(ABNT NBR 10.004:2004 e Resolução CONAMA 362/05); 

➢ Todos os resíduos sólidos devem ser encaminhados para destinação final adequada 

à sua classificação. No entanto, antes da decisão de encaminhá-los para destinação 

final, deve-se esgotar todas as alternativas de reutilização, reaproveitamento e 

reciclagem. 
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11.4.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nas áreas de intervenção da obra, com foco dirigido aos 

canteiros de obras, frentes de serviços e áreas de apoio (como estacionamento de 

veículos). 

11.4.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ Empresas terceirizadas responsáveis pela coleta e transporte de resíduos sólidos; 

➢ Cooperativas e/ou parcerias instituídas para destinação de resíduos sólidos 

recicláveis e/ou resíduos orgânicos; 

➢ Comunidade de Barra do Furado; 

➢ IBAMA. 

11.4.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 

11.4.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares.  

11.4.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa Ambiental para a Construção (PAC); 

➢ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa de Comunicação Social (PCS). 

11.4.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Implantar central de resíduos e dispor coletores seletivos em pontos estratégicos 

dos canteiros de obras, frentes de serviço e áreas de apoio para triagem e 

disposição temporária dos resíduos que aguardam destinação final; 
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• Indicador de desempenho: evidência de implantação de central de resíduos 

e coletores seletivos nos canteiros de obras, frentes de serviço e áreas de 

apoio; 

➢ Implantar e manter práticas efetivas de segregação, triagem, coleta, classificação, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final 

para 100% dos resíduos descartados durante a fase de implantação do 

empreendimento; 

• Indicador de desempenho: evidência de adequada segregação, triagem, 

acondicionamento e armazenamento dos resíduos produzidos na obra; 

➢ Possibilitar a reutilização e reciclagem de 100% dos resíduos passíveis para tal 

gerados durante a implantação, encaminhando-os para unidades de 

reciclagem/processamento ou doando-os a interessados que possam fazer seu 

reaproveitamento; 

• Indicador de desempenho: volume de resíduos passíveis de reutilização e/ou 

reciclagem gerados na etapa construtiva e porcentagem encaminhada às 

cooperativas de reciclagem ou doados a interessados, mediante Termo de 

Compromisso e/ou Termo de Doação; ou, na impossibilidade de parcerias 

com cooperativas locais, destinados aos aterros licenciados ou controlados; 

➢ Destinar 100% dos resíduos orgânicos gerados na etapa de implantação a aterros 

sanitários, ou na inexistência destes, aos aterros controlados autorizados pelo 

poder público municipal, ou, alternativamente, doá-los para compostagem; 

• Indicador de desempenho: volume de resíduos orgânicos destinados a 

aterros licenciados ou controlados e autorizados pelo poder público 

municipal, ou, ainda, doados para compostagem, mediante Termo de 

Compromisso e/ou Termo de Doação, contraposto ao volume total gerado 

pela obra no período;  

➢ Recolher Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para 100% dos resíduos 

transportados para destinação final; 

• Indicador de desempenho: número de Manifestos de Transporte de 

Resíduos (MTR) recolhidos, contendo o volume de resíduos transportados e 

encaminhados para destinação final. 

11.4.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado.  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO PROGRAMAS AMBIENTAIS PÁG. 41 
 

11.5 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

11.5.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação da UTE Barra do Furado envolverá um contingente de força de trabalho 

que, durante o pico das obras, poderá chegar a 2500 trabalhadores, de forma que se faz 

necessária a adoção de soluções de tratamento para os esgotos sanitários gerados. As 

atividades construtivas também exigirão estruturas de apoio, como oficina mecânica, 

central de geradores a óleo, ponto de abastecimento e armazenamento de combustíveis, 

pátios de estacionamento e de espera, que envolvem a manipulação de insumos 

potencialmente contaminantes e a geração de efluentes oleosos e graxos. Também será 

implantada central de concreto, que junto aos caminhões-betoneira, são responsáveis 

pela geração de águas residuárias, nocivas ao meio ambiente caso não tratadas. 

Já na etapa de operação, se sobressaem os efluentes industriais, produzidos pelas 

caldeiras, unidade de desmineralização e purga da torre de resfriamento – este último 

sendo responsável por cerca de 90% do efluente produzido na planta. De forma 

minoritária, serão produzidos os esgotos sanitários, gerados por um quantitativo de 

apenas 64 trabalhadores, e efluentes oleosos e graxos, provenientes das áreas de apoio à 

manutenção da planta.  

Os efluentes líquidos da planta, após tratados na Estação de Tratamento de Efluentes 

Industriais (ETAI), serão conduzidos por um emissário que avança cerca de 800 m a partir 

da costa, sendo lançados em mar aberto a uma vazão máxima estimada de 1910,03 m³/h 

m3/h. Cabe destacar que o Estudo de Dispersão de Efluentes – EDL demonstra que o 

efluente tratado é completamente diluído a uma distância máxima de 600 m do ponto de 

lançamento, quando se retorna à concentração do corpo receptor (background). Tal fato, 

aliado à baixa vazão lançada, à similaridade em termos de concentração dos parâmetros 

entre o efluente tratado e o corpo receptor e ao alto poder de depuração deste último 

implicam que a interferência do efluente na qualidade da água é mínima. 

Desvios operacionais ou sinistros envolvendo os locais de manipulação de substâncias 

contaminantes e as estruturas industriais geradoras de efluentes podem incorrer em 

efeitos adversos no meio ambiente, oferecendo risco de contaminação dos solos e águas 

superficiais e subterrâneas, com potenciais impactos sobre a fauna, flora e comunidades 

lindeiras. 

Desta forma, o Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos justifica-se pela 

necessidade de gerenciamento e tratamento ambientalmente adequados para os 

efluentes gerados nas etapas de instalação e operação do empreendimento, no intuito de 

evitar danos ambientais decorrentes do seu manejo ou descarte impróprio. 
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11.5.2 OBJETIVO 

11.5.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos tem como objetivo identificar as 

principais fontes geradoras de efluentes durante a etapa de instalação e de operação do 

empreendimento, propondo soluções preventivas e monitoramento para garantir o seu 

adequado gerenciamento e tratamento, desde sua geração até o lançamento no mar.   

11.5.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Identificar as fontes geradoras de efluentes líquidos relacionadas à instalação e 

operação do empreendimento; 

➢ Prover destinação e/ou tratamento adequado a todos os efluentes gerados nas 

áreas de obra e durante a operação da usina; 

➢ Monitorar a condição dos efluentes brutos e tratados no intuito de verificar a 

eficiência do sistema de tratamento e o atendimento aos padrões de lançamento 

em corpo hídrico conforme Resolução CONAMA 430/2011. 

11.5.3 ESCOPO 

O Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos propõe-se a apresentar as medidas 

a serem implementadas para prevenir eventuais impactos ao meio ambiente e 

comunidade lindeira decorrentes de eventuais desvios operacionais nas estruturas de 

geração, tratamento ou lançamento de efluentes, ou ainda desencadeados por sinistros.  

Sabendo-se que o eventual contato dos efluentes (industriais, sanitários, oleosos e 

graxos) e águas residuárias não tratados podem resultar em efeitos adversos ao meio 

ambiente, serão tomadas as seguintes medidas para o seu adequado gerenciamento: 

a) Identificação das fontes geradoras de efluentes líquidos e águas residuárias: 

Etapa de instalação: central de concreto, central de geradores movidos a óleo, oficina 

mecânica, ponto de abastecimento e armazenamento de combustíveis, pátio de espera e 

estacionamento de veículos e maquinário; 

Etapa de operação: subestação com transformadores elevadores, casa de bombas, 

unidade de desmineralização, caldeiras e torre de resfriamento. 

b) Soluções para coleta e tratamento de efluentes e águas residuárias: 

Etapa de instalação: 

• Tanques sépticos e tanques de acúmulo de lodo: dimensionado para o contingente 

máximo de 2500 trabalhadores durante o pico das obras, será composto por digestor 

anaeróbio, filtro aeróbio submerso, filtro anaeróbico e tanque de acúmulo. O 
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dimensionamento da unidade deverá ser realizado de acordo com a ABNT NBR 

7229:1993. Já as estruturas de tratamento complementar deverão ser 

dimensionadas de acordo com a ABNT NBR 13969:1997; 

• Sistema de drenagem e tanque decantador: para coleta e retenção do material 

sólido contido nas águas residuárias da central de concreto e lavagem interna do 

balão das betoneiras. O lodo da central de concreto será encaminhado a aterro de 

resíduos da construção civil ou aterros Classe 1; 

• Sistema de drenagem e caixas separadoras de água e óleo (CSAO): para coleta e 

decantação das substâncias oleosas e graxas. O óleo separado no processo será 

armazenado em caçambas e posteriormente transportado para aterro Classe 1. 

Etapa de operação: 

• Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta: para recebimento e 

tratamento dos efluentes sanitários gerados na usina, dimensionado para um 

contingente de 64 trabalhadores. Será composta por sistema de gradeamento, 

caixa de areia, bacia de alimentação para o reator anaeróbico, reator anaeróbico, 

reator aeróbico e decantador. O dimensionamento da unidade deverá ser realizado 

de acordo com a ABNT NBR 12.209:2011. 

• Estação de Tratamento de Água (ETA): para dessalinização da água do mar que será 

utilizada para reposição do ciclo térmico em função da purga dos tubulões da 

caldeira e eventuais perdas no processo. Empregará as seguintes substâncias: 

cloreto férrico, bissulfito de sódio, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e 

polímeros aniônicos e catiônicos; 

• Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI): receberá todo o 

contingente de efluentes líquidos produzidos na planta industrial. O tratamento 

consiste, basicamente, na neutralização do efluente com ácido sulfúrico ou soda 

cáustica, para então lançamento em mar aberto conforme padrões preconizados 

na Resolução CONAMA 430/2011. O lançamento ocorrerá por meio de emissário 

que se prolonga por cerca de 800 m a partir da costa;  

• Estação de Efluentes Industriais Oleosos: o efluente proveniente do sistema de 

drenagem oleosa será encaminhado para as caixas separadoras de água e óleo. 

Após a separação, o efluente líquido é encaminhado para descarte juntamente com 

os efluentes industriais.  

 

c) Monitoramento dos efluentes brutos e tratados na etapa de operação: 

Visa verificar a eficiência do sistema da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 

(ETEI) e o atendimento aos padrões de lançamento em corpo hídrico conforme Resolução 

CONAMA 430/2011. Para tanto, deverão ser realizadas análises físico-químicas e 

microbiológicas no efluente bruto e efluente tratado, conforme parâmetros indicados na 

supracitada resolução. 
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11.5.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nas áreas de intervenção da obra, com foco dirigido aos 

canteiros de obras durante a etapa de instalação. Na etapa de operação, o foco do 

programa volta-se aos locais de geração de efluentes, às estações de tratamento e ao 

ponto de lançamento do efluente tratado no mar. 

11.5.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ Trabalhadores envolvidos na operação do empreendimento; 

➢ Laboratório responsável pelas coletas e análises das amostras de água; 

➢ IBAMA. 

11.5.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. Já 

na fase de operação, são incluídas as empresas terceirizadas encarregadas da manutenção 

das estações de tratamento de efluentes e o laboratório contratado para fazer as coletas 

e as análises do efluente bruto e tratado. 

11.5.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares. O laboratório contratado para fazer as coletas 

e as análises de água deverá ser acreditado junto ao INMETRO. 

11.5.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa Ambiental para a Construção (PAC); 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

➢ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT). 
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11.5.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Identificar 100% das fontes geradoras de efluentes líquidos relacionados à 

instalação e operação do empreendimento; 

• Indicador de desempenho: quantificação e qualificação das fontes geradoras 

de efluentes líquidos durante a implantação e operação do 

empreendimento; 

➢ Destinar e tratar adequadamente 100% dos efluentes líquidos gerados pelo 

empreendimento nas fases de instalação e operação; 

• Indicador de desempenho: número de soluções para o tratamento de 

efluentes sanitários, oleosos e graxos e águas residuárias em relação ao 

número de fontes geradoras; 

➢ Lançar no mar 100% dos efluentes tratados em concordância aos padrões de 

lançamento estabelecidos pela legislação; 

• Indicador de desempenho: número total de campanhas de monitoramento 

do efluente a ser lançado no mar em relação ao número de campanhas que 

registraram desconformidade em relação aos limites previstos na resolução 

CONAMA 430/2011. 

11.5.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado, estendendo-se durante toda a vida útil do 

empreendimento. 
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11.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

11.6.1 JUSTIFICATIVA 

O processo de implantação da UTE Barra do Furado implica na intervenção temporária ou 

permanente em corpos d’água seccionados ou adjacentes às áreas intervencionadas pelo 

empreendimento. Estes cursos hídricos variam desde drenagens interiores, como o rio 

Iguaçu, ao mar aberto na orla de Barra do Furado, que abrigará os dutos de captação de 

água e descarte de efluentes tratados.  

Apesar das intervenções em ambiente aquático se concentrarem na implantação, a 

operação da usina também oferece risco à qualidade da água e comunidades 

hidrobiológicas, ainda que restrito a casos de sinistros ou desvios operacionais em 

algumas das estruturas instaladas. 

Os impactos e os riscos, caso manifestados, podem resultar na queda da biodiversidade 

aquática, em função da desestruturação do ambiente físico e químico e da alteração na 

dinâmica e na estrutura das comunidades biológicas. À medida que permite a identificação 

das alterações físico-químicas e microbiológicas na coluna d’água e perturbações nas 

comunidades aquáticas, o monitoramento da qualidade da água é importante no sentido 

de dar suporte às ações de resposta, em tempo oportuno, às alterações identificadas. 

Além disso, o conhecimento prévio das condições físico-químicas e microbiológicas dos 

corpos d’água permite criar um marco temporal que possibilita a avaliação de eventuais 

perturbações nesses cursos hídricos e nas comunidades aquáticas decorrentes das 

atividades de implantação e operação do empreendimento. 

Em tempo, uma vez que se consideram as eventuais interferências nas águas subterrâneas 

como ‘riscos’ (conforme definição de Sánchez, 2006), derivados de desvios operacionais 

ou sinistros, cuja manifestação se dá de forma indireta (por meio da contaminação dos 

solos), não serão propostas ações de monitoramento para esta matriz. Ademais, para os 

eventos acidentais são previstas ações específicas, inclusive de remedição, no âmbito do 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de Ação de Emergência (PAE) a 

serem elaborados em fase executiva de projeto. 
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11.6.2 OBJETIVO 

11.6.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial tem como objetivo geral 

acompanhar de forma sistemática o comportamento dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos indicativos da condição dos corpos d’água nas áreas intervencionadas e 

adjacentes ao empreendimento, subsidiando a avaliação de eventuais alterações sobre as 

comunidades aquáticas. 

11.6.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Estabelecer as condições da qualidade da água superficial nas áreas a serem 

intervencionadas pela UTE Barra do Furado, previamente à implantação do 

empreendimento (background); 

➢ Acompanhar a condição da qualidade da água durante a fase de instalação e ao longo 

da operação do empreendimento; 

➢ Identificar áreas de contribuições pontuais e difusas de contaminantes e efluentes 

relacionadas às atividades construtivas e operacionais do empreendimento; 

➢ Propor medidas mitigadoras e/ou de controle e monitoramento para minimizar os 

eventuais efeitos adversos decorrentes da implantação e operação da UTE Barra 

do Furado sobre a qualidade das águas superficiais. 

11.6.3 ESCOPO 

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial envolve a coleta de 

amostras de água do rio Iguaçu, do Canal das Flechas e do local de descarte dos efluentes 

tratados no mar, a cerca de 800 m da costa. Serão analisados parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos a partir do início da etapa de obras, perdurando durante toda a 

implantação e operação da UTE Barra do Furado, de forma a identificar eventuais 

alterações na qualidade dos corpos d’água associadas às atividades promovidas pelo 

empreendimento.  

Os pontos sugeridos para monitoramento, tanto na implantação quanto na operação, são 

indicados na Tabela 14. Vale ressaltar que foram mantidas a nomenclatura e a localização 

dos pontos definidos na campanha de análise da qualidade da água para o diagnóstico 

ambiental, de forma que, por exclusão de dois pontos (P3QA e P6QA), a sequência 

numérica apresentada na Tabela 14 não é corrida. Facilita-se, assim, a correlação e o 

acompanhamento dos resultados a serem obtidos nas campanhas de monitoramento. 
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Tabela 14. Pontos de amostragem da qualidade da água superficial propostos para a UTE Barra do 
Furado 

Pontos Descrição 

Coordenadas UTM – 
Fuso 24K – Datum 

SIRGAS 2000 

X mE Y mS 

P1QA 
Canal das Flechas, a montante do ponto de travessia do 

gasoduto e linha de transmissão e da planta da UTE (água 
doce) 

275139 7558588 

P2QA 
Canal das Flechas, a jusante do ponto de travessia do gasoduto 

e linha de transmissão e da planta da UTE (água doce) 
278715 7555779 

P4QA Rio Iguaçu, a montante da planta da UTE (água doce) 277401 7555221 

P5QA Rio Iguaçu, a jusante da planta da UTE (água salobra) 278078 7554622 

P7QA 
Zona costeira, no ponto de lançamento dos efluentes tratados 

(água salina) 
278566 7552984 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

A amostragem deverá ser realizada de acordo com o seguinte cronograma, definido em 

função das etapas construtivas e início da operação comercial: 

➢ Pré-instalação: campanha de background a ser realizada no período seco, 

previamente ao início das obras, de forma a completar o ciclo sazonal de 

amostragem sem interferência do empreendimento, uma vez que a campanha 

realizada na etapa de diagnóstico ambiental ocorreu durante o período chuvoso; 

➢ Instalação: campanhas bimestrais durante a etapa de instalação. A primeira 

campanha deverá ocorrer em até 30 dias após o início das obras; 

➢ Operação: campanhas semestrais, sendo uma no período seco e uma no período 

chuvoso. A primeira campanha deve ser iniciada em até seis meses após a última 

campanha da fase de instalação. 

Dado que o principal impacto sobre os cursos hídricos diz respeito ao aumento no aporte 

de sedimentos e consequente turbidez, os parâmetros indicados para análise são: 

Tendo como base a tipologia construtiva e as ações geradoras de impactos, assim como 

as condições ambientais e geoquímicas das áreas-alvo, são propostos os seguintes 

parâmetros para o monitoramento nas fases de instalação e operação, apresentados na 

Tabela 15. 
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Tabela 15. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos propostos para o monitoramento nas fases 
de instalação e operação da UTE Barra do Furado 

Parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

1,1,1-Tricloroetano Cobre Dissolvido Indeno[1,2,3-cd]pireno Salinidade 

1,1,2-Tricloroetano 
Coliformes 

Termotolerantes 
Manganês Total Selênio Total 

Alcalinidade Total Coliformes Totais Mercúrio Total 
Sólidos Dissolvidos 

Totais 

Alumínio Dissolvido Condutividade Níquel Total Sólidos Totais 

Arsênio Total Criseno Nitrato (como N) 

Substâncias 
Tensoativas que 

Reagem com o Azul de 
Metileno 

Bário Total Cromo Total Nitrito (como N) Sulfeto dissolvido 

Benzo(a)pireno DBO - 5 dias Nitrogênio Amoniacal Sulfetos 

Benzo(b)fluoranteno Dibenzo(a,h)antraceno Nitrogênio Kjeldahl Temperatura 

Benzo(k)fluoranteno DQO 
Óleos e Graxas Totais 

(Qualitativo) 
Temperatura do Ar 

Berílio Total  Dureza Total Oxigênio Dissolvido Transparência 

Boro Total Escherichia coli 
p-Bromofluorbenzeno 

(Surrogate) 

Triclorobenzenos 
(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 

1,3,5-TCB) 

Cádmio Total Ferro Dissolvido pH Turbidez 

Chumbo Total Fosfato Prata Total Urânio Total 

Cloro Livre (Cloro 
Residual Total) 

Cobre Dissolvido Indeno[1,2,3-cd]pireno Zinco Total 

Clorofila a Fósforo Total 
p-Terfenila-d14  

(surrogate de SVOC) 
 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Para os parâmetros in situ, as medições deverão ser realizadas em campo, por meio da 

medição dos parâmetros na coluna d’água, à exceção do parâmetro temperatura do ar. Os 

equipamentos deverão estar devidamente calibrados no momento da medição, e os 

resultados deverão ser registrados em formulário, registrando também as condições 

ambientais observadas em campo, tais como incidência de chuvas, características 

observadas no entorno do ponto de amostragem, condições do tempo, aspecto da água, 

entre outros. 

O planejamento e execução amostral e analítica deverão seguir as orientações contidas 

no Guia de Coletas e Preservação de Amostras (CETESB, 2011) e no Standard Methods for 

the Examination of Water & Wastewater - 23rd Edition (SMWW/APHA, 2017). O 

laboratório a executar as coletas e análises deverá ser acreditado junto ao INMETRO e 

estar em conformidade à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. 

Válido pontuar que os rios que compõem a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, abrangidos pelo Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), 

ainda não foram enquadrados em classes de qualidade. Sendo assim, os resultados das 

análises físico-químicas e biológicas deverão ser comparados aos parâmetros 

correspondentes às águas doces de Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005. O mesmo 
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vale para as águas salobras e salinas, cuja ausência de enquadramento formal condiciona 

a sua contraposição às águas Classe 1 da referida norma. 

Ao final do primeiro ano de monitoramento de operação, sugere-se reavaliar a lista de 

parâmetros a serem analisados, podendo-se excluir aqueles que não tenham sido 

detectados (ou cuja concentração é muito inferior aos limites legais) nas campanhas 

anteriores, assim como aqueles que não tenham associação direta com as substâncias 

potencialmente contaminantes presentes nos insumos e no processo industrial. 

11.6.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nas áreas intervencionadas pelas obras e entorno 

imediato da UTE Barra do Furado. Na etapa de operação, o foco do programa volta-se aos 

locais de geração de efluentes, às estações de tratamento e ao ponto de lançamento do 

efluente tratado no mar. 

11.6.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação e operação do empreendimento; 

➢ Laboratório responsável pelas coletas e análises das amostras de água; 

➢ Comunidade de Barra do Furado; 

➢ IBAMA. 

11.6.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 

11.6.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares. O laboratório contratado para fazer as coletas 

e as análises de água deverá ser acreditado junto ao INMETRO. 

11.6.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa Ambiental para a Construção (PAC); 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

➢ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

➢ Programa de Monitoramento de Processos Morfodinâmicos; 

➢ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
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➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre; 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa de Comunicação Social (PCS). 

11.6.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Realizar campanha no período seco para caracterização da qualidade das águas 

superficiais previamente à implantação do empreendimento (background); 

• Indicador de desempenho: número de parâmetros em desconformidade à 

Resolução CONAMA 357/2005 contraposto ao número de 

desconformidades registradas na campanha do período chuvoso. 

➢ Apontar 100% dos resultados desconformes aos valores orientadores (background 

e/ou previstos em legislação) em cada campanha realizada nas etapas de instalação 

e operação; 

• Indicador de desempenho: número de desconformidades aos valores 

orientadores (em legislação e/ou background) identificadas em cada 

campanha; 

➢ Identificar 100% das áreas de contribuição pontuais e difusas de contaminantes e 

efluentes relacionadas à instalação e operação do empreendimento; 

• Indicador de desempenho: número de áreas de contribuição pontuais e 

difusas de contaminantes e efluentes relacionadas ao empreendimento 

contraposta ao número de desconformidades aos valores orientadores; 

➢ Implantar medidas preventivas, mitigadoras e/ou de controle para minimizar o 

impacto e os riscos à qualidade da água decorrentes da instalação e operação do 

empreendimento; 

• Indicador de desempenho: número de medidas preventivas, mitigadoras 

e/ou de controle propostas para minimizar o impacto à qualidade da água 

superficial nas fases de instalação e operação contraposto às 

desconformidades registradas e relacionadas diretamente ao 

empreendimento. 

11.6.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado, estendendo-se durante toda a vida útil do 

empreendimento. 
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11.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO AMBIENTE 

11.7.1 JUSTIFICATIVA 

A geração de ruídos é um aspecto intrínseco às atividades construtivas associadas à 

implantação de empreendimentos de infraestrutura, a exemplo da UTE Barra do Furado, 

sobretudo quando não proporcionam condições de isolamento sonoro. Diversos são os 

fatores que podem gerar ruídos na etapa de instalação, tais como a movimentação de 

maquinário para limpeza e preparação do terreno (pás-carregadeiras, retroescavadeiras, 

caminhões, etc.), guindastes para cravação das estacas com martelo hidráulico de guia 

suspensa, uso de caminhões betoneira e central de concreto, trânsito de veículos pesados, 

entre outros. 

Já na etapa de operação, se sobressai o ruído de fundo da operação da planta industrial, 

cujas emissões sonoras advêm, principalmente, do funcionamento das turbinas, das 

caldeiras de recuperação de calor, das torres de resfriamento e do condensador e 

geradores auxiliares, além de sons difusos associados à manutenção da usina. 

Diferentemente da etapa construtiva, na operação predominam os ruídos contínuos, visto 

que os dispositivos citados trabalharão ininterruptamente. Estes tendem a ser menos 

incômodos que os ruídos de impacto (impulsivos e tonais) típicos da etapa construtiva. 

Uma vez que níveis de ruídos excessivos e em discordância aos limites propostos em 

legislação podem impactar as populações lindeiras e as comunidades faunísticas, o 

monitoramento dos níveis de ruídos ambiente se torna fundamental no sentido de se 

identificar e monitorar as fontes de perturbação sonora, assim como subsidiar a 

proposição de medidas que sejam capazes de atenuar o impacto acústico sobre potenciais 

receptores sensíveis. 
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11.7.2 OBJETIVO 

11.7.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Monitoramento de Ruído Ambiente tem como objetivo principal avaliar o 

incremento nos níveis de pressão sonora causado pelas atividades construtivas e 

operacionais da UTE Barra do Furado na sua área de entorno, tornando possível aferir a 

relevância do impacto acústico e propor medidas preventivas e de controle sobre as 

fontes de perturbação sonora. 

11.7.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Monitorar o ruído ambiente nos principais receptores sensíveis identificados no 

entorno das áreas intervencionadas pela UTE Barra do Furado; 

➢ Propor ações que priorizem a redução dos ruídos na fonte e adotar medidas 

preventivas e de controle para as fontes de perturbação sonora associadas ao 

empreendimento que sejam identificadas como responsáveis por incrementar os 

níveis de ruído ambiente acima dos limites máximos previstos na legislação vigente; 

➢ Acompanhar manifestações da população (receptores sensíveis) via canal de 

ouvidoria em relação a eventuais perturbações ao conforto acústico local em 

decorrência das atividades construtivas e operacionais. 

11.7.3 ESCOPO 

A execução deste programa contempla a medição dos níveis de pressão sonora ambiente 

nos potenciais receptores sensíveis identificados na área de entorno da UTE Barra do 

Furado, com o intuito de estabelecer o incremento nos níveis de ruído em função da 

instalação e operação do empreendimento.  

Deve-se realizar uma campanha diagnóstica dos níveis de pressão sonora imediatamente 

antes do início das obras, de modo a possibilitar a determinação do nível de ruídos da 

região sem interferência do empreendimento (background). Futuramente, os valores de 

background poderão ser utilizados como referência para determinação da contribuição 

das atividades da UTE Barra do Furado no incremento dos níveis de ruído atuais. 

Recomenda-se que as medições sejam efetuadas nos seguintes pontos amostrais, 

determinados com base na posição dos potenciais receptores sensíveis (Tabela 16).  
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Tabela 16. Receptores sensíveis alvo do programa no entorno da UTE Barra do Furado 

Pontos 
Descrição 

Coordenadas UTM – 
Fuso 24K – Datum 

SIRGAS 2000 

X mE Y mS 

RDO1 Canteiro central – núcleo habitacional próximo ao canteiro  277720 7555940 

RDO2 Canteiro central – núcleo habitacional próximo ao canteiro  278419 7555549 

RDO3 Canteiro central – núcleo urbanizado  278965 7555592 

RDO4 Canteiro central – centro de Barra do Furado, Escola Municipal 
Délfica de Carvalho Wagner 

279102 7554849 

RDO5 Canteiro central – núcleo urbanizado  278284 7554174 

RDO6 Canteiro central – núcleo habitacional 277975 7554539 

RDO7 
Canteiro central/transposição da LT e gasoduto sobre o Canal das 
Flechas – Terminal Pesqueiro de Barra do Furado, Escola Municipal 

APIC 
278354 7557850 

RDO8 
Canteiro central/transposição da LT e gasoduto sobre o Canal das 
Flechas – núcleo periurbano nas ombreiras da ponte Saturnino de 

Brito 
277114 7557385 

RDO9 Canteiro central/transposição da LT e gasoduto sobre o Canal das 
Flechas – comunidade rural de Pau Grande 

274912 7557238 

RDO10 Canteiro avançado de Tocos – comunidade rural  266329 7572896 

RDO11 Canteiro avançado de Tocos – núcleo rural próximo ao canteiro  264942 7573635 

RDO12 Canteiro avançado de Tocos – início da área urbana de Tocos, 
Escola Municipal Alicério Ribeiro da Silva 

264968 7575108 

RDO13 Canteiro avançado de Tocos – área urbana de Tocos  264560 7576101 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

As medições de ruído deverão ser realizadas de acordo com o procedimento descrito na 

norma ABNT NBR 10151:2019, que atualizou a NBR 10151:2000, conforme determina a 

Resolução CONAMA 001/1990 para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer 

atividades industriais, comerciais ou recreativas.  

Em função da ocorrência de sons impulsivos e tonais, associados às atividades 

construtivas, recomenda-se que o monitoramento na etapa de instalação seja executado 

pelo método detalhado, conforme aponta a ABNT NBR 10151:2019. Já na etapa de 

operação pode-se aplicar o método simplificado, uma vez que há predominância de sons 

intermitentes e contínuos.  

O sonômetro empregado deve atender aos critérios da IEC 61672 (todas as partes), para 

a classe 1 ou classe 2, além de ser obrigatório o uso do protetor de vento acoplado ao 

microfone. Deve ser executada a correção da influência dos efeitos do protetor de vento 

na resposta em frequência do microfone, conforme instrução do fabricante para o modelo 
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utilizado. O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao 

microfone, imediatamente antes de cada série de medições. 

As medições devem ser realizadas a 1,2 m acima do solo, distante no mínimo 1,5 m de 

paredes e outras superfícies refletoras. O microfone deve ser posicionado distante, pelo 

menos, 2 m de paredes, muros, veículos ou outros objetos que possam refletir as ondas 

sonoras. Todavia, as medições não podem ser realizadas durante eventos de chuva, 

trovoadas ou sob condições ambientais de vento, temperatura e umidade relativa do ar 

em desacordo com as especificações das condições de operação dos instrumentos de 

medição estabelecidas pelos fabricantes.  

O tempo de medição em cada ponto deve ser definido de modo a permitir a caracterização 

sonora do objeto de medição, abrangendo as variações sonoras durante o seu 

funcionamento ou operação, no ambiente avaliado. Caso não seja possível medir o 

conjunto de eventos, devem ser efetuadas medições parciais que o represente. 

O método de avaliação do ruído ambiente deverá se basear em uma comparação entre o 

nível de pressão sonora equivalente (LAeq, T) aferido em campo e o nível de critério de 

avaliação (NCA) determinado pela ABNT NBR 10151:2019 para o tipo de área e período. 

Além de utilizadas para avaliação das variações e incrementos nos níveis de ruído 

ambiente, os resultados das campanhas de medição dos níveis de pressão sonora deverão 

ser utilizados para verificação da necessidade de aplicação de medidas corretivas ou 

ajustes do processo operacional. 

Em relação à periodicidade, recomenda-se o seguinte cronograma, definido em função 

das etapas construtivas e início da operação comercial:  

➢ Pré-instalação: campanha de background realizada nos 30 dias que antecedem o 

início das obras, para diagnosticar o cenário acústico sem interferência do 

empreendimento; 

➢ Instalação: campanhas mensais durante todo o período construtivo. A primeira 

campanha deverá ocorrer em até 30 dias após o início das obras. Após o término da 

etapa de instalação, os pontos locados para o canteiro avançado de Tocos poderão 

ser descontinuados; 

➢ Operação: campanhas bimestrais durante o primeiro ano de operação da usina, 

sendo que a primeira campanha deve ser iniciada em até 30 dias após o início do 

comissionamento. Após este período, de acordo com os resultados obtidos, a 

periodicidade e o número de pontos monitorados poderão ser reavaliados. 
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11.7.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nos receptores sensíveis identificados no entorno das 

áreas intervencionadas pelas obras e, durante a operação, somente na comunidade de 

Barra do Furado.  

11.7.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação e operação do empreendimento; 

➢ Comunidade de Barra do Furado e demais comunidades no entorno do canteiro 

avançado e das estruturas lineares do empreendimento; 

➢ IBAMA. 

11.7.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 

11.7.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares.  

11.7.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa Ambiental para a Construção (PAC); 

➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Afugentamento, Resgate e Proteção da Fauna; 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa de Comunicação Social (PCS). 

11.7.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Aferir os níveis de pressão sonora em 100% dos pontos de medição definidos em 

função da localização dos receptores sensíveis, nas etapas de implantação e 

operação do empreendimento; 

• Indicador de desempenho: número de medições em desconformidade à 

norma ABNT NBR 10151:2019 contraposto ao número total de medições de 

nível de ruído efetuadas na etapa de implantação e operação do 

empreendimento; 
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➢ Adotar ações preventivas e de controle que reduzam o ruído na fonte e que 

mitiguem a perturbação sonora associada ao empreendimento durante a etapa 

construtiva e de operação, mantendo os níveis de ruído ambiente dentro dos 

limites previstos pela norma ABNT NBR10151:2019; 

• Indicador de desempenho: quantificação e qualificação das ações 

preventivas e de controle adotadas para reduzir o ruído na fonte e mitigar a 

perturbação sonora associada ao empreendimento durante as etapas de 

instalação e operação; 

➢ Incluir na análise do programa as manifestações da população (receptores sensíveis), 

feitas via canal de ouvidoria, sobre perturbações ao conforto acústico local 

associadas à instalação e/ou operação do empreendimento. 

• Indicador de desempenho: número de reclamações formais, via canal de 

ouvidoria, feitas pela população (receptores sensíveis) sobre o excesso de 

ruídos produzidos pelas atividades construtivas e operacionais contraposto 

ao número de medidas preventivas e de controle adotadas. 

11.7.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado, estendendo-se durante toda a vida útil do 

empreendimento. 
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11.8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

11.8.1 JUSTIFICATIVA 

Em virtude das atividades necessárias à implantação da UTE Barra do Furado, as quais 

incluem a movimentação de solos, terraplenagem e circulação de máquinas e veículos, são 

esperados incrementos nas concentrações de Partículas Totais em Suspensão (PTS) na 

atmosfera, assim como aumento nas emissões de gases poluentes provenientes da 

queima de combustíveis fósseis. Já para a fase de operação, é prevista a introdução de 

poluentes atmosféricos produzidos nas câmaras de combustão das turbinas e nas 

caldeiras de recuperação, posteriormente expelidos pelas chaminés da usina. 

Desta forma, considerando-se o incremento nas concentrações de poluentes na 

atmosfera e o potencial de impacto à saúde humana e vegetação, justifica-se a adoção de 

medidas no intuito de minimizar os efeitos adversos decorrentes da alteração da 

qualidade do ar relacionadas à implantação e operação da usina. 

11.8.2 OBJETIVO 

11.8.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas possui como objetivo principal 

avaliar o incremento nas emissões de poluentes atmosféricos causado pelas atividades 

construtivas e operacionais da UTE Barra do Furado na sua área de entorno, por meio da 

identificação das principais fontes emissoras e proposição de medidas de prevenção, 

controle e monitoramento, visando a manutenção da qualidade do ar local. 

11.8.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Identificar as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos nas etapas de 

implantação e de operação do empreendimento; 

➢ Propor medidas preventivas, de controle e monitoramento para as fontes emissoras 

identificadas; 

➢ Monitorar a qualidade do ar nos principais receptores sensíveis localizados nas 

imediações da UTE Barra do Furado. 

11.8.3 ESCOPO 

A execução deste programa contempla a adoção de uma série de medidas de controle e 

minimização da geração de poluentes atmosféricos produzidos pelas atividades 

construtivas e operacionais da usina, e também a medição das concentrações de 

poluentes atmosféricos nos potenciais receptores sensíveis identificados na área de 

entorno da UTE Barra do Furado.  
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Neste sentido, cabe destaque ao Estudo de Dispersão Atmosférica – EDA (Tabela 17), que 

aponta que a qualidade do ar da região de entorno da UTE Barra do Furado será 

minimamente impactada pela sua operação, mesmo que concomitante à operação dos 

demais empreendimentos. 

Deve-se realizar uma campanha diagnóstica dos níveis de concentração de poluentes 

imediatamente antes do início das obras, de modo a possibilitar a determinação da 

qualidade do ar sem interferência do empreendimento (background). Futuramente, os 

valores de background poderão ser utilizados como referência para determinação da 

contribuição das atividades da UTE Barra do Furado no incremento da concentração dos 

poluentes. 

Recomenda-se que as medições sejam efetuadas nos seguintes pontos amostrais, 

determinados com base na posição dos potenciais receptores sensíveis e nos resultados 

da modelagem de dispersão atmosférica (Tabela 17).  

Tabela 17. Receptores sensíveis alvo do programa no entorno da UTE Barra do Furado.  

Pontos 
Descrição 

Coordenadas UTM – 
Fuso 24K – Datum 

SIRGAS 2000 

X mE Y mS 

QAO1 Centro de Barra do Furado, Escola Municipal Délfica de Carvalho 
Wagner (entorno do canteiro central) 

279102 7554849 

QAO2 
Terminal Pesqueiro de Barra do Furado, Escola Municipal APIC 

(entorno do canteiro central/ transposição da LT e gasoduto sobre 
o Canal das Flechas) 

278354 7557850 

QAO3 Comunidade rural de Pau Grande (entorno do canteiro central/ 
transposição da LT e gasoduto sobre o Canal das Flechas) 

274912 7557238 

QAO4 Início da área urbana de Tocos, Escola Municipal Alicério Ribeiro da 
Silva (entorno do canteiro avançado) 

264968 7575108 

QA05 Comunidade de Lagamar (área de dispersão da pluma de poluentes 
atmosféricos) 

283571 7558135 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

As medidas preventivas a serem adotadas para controle e minimização da geração e 

ressuspensão de poluentes atmosféricos na etapa de implantação do empreendimento 

são: 

➢ Umectação das vias de tráfego: as vias em leito natural no entorno dos canteiros e 

aquelas mais afastadas que concentração a circulação dos veículos pesados da obra, 

devem ser umectadas diariamente, com aumento da frequência de umectações no 

período seco, caso necessário; 

➢ Manutenção programada de veículos e equipamentos: medida voltada à prevenção 

do lançamento de poluentes atmosféricos decorrentes da queima de combustíveis 

fósseis, uma vez que veículos sem manutenção são mais propensos a emitir cargas 

maiores de poluentes atmosféricos; 
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➢ Inspeção de fumaça preta: os veículos, máquinas e equipamentos movidos por 

motores a combustão devem passar por avaliação periódica na fumaça expelida, 

com auxílio de opacímetro; 

➢ Enclausuramento de fontes: as áreas de transbordo e estocagem de materiais 

pulverulentos (a exemplo de cimento) deverão ser enclausuradas para evitar a 

ressuspensão e dispersão de material particulado e partículas inaláveis. 

Ainda durante a instalação, deverá ter início o monitoramento dos poluentes 

atmosféricos, objetivando tanto reconhecer o impacto das obras sobre a qualidade do ar 

local quanto estabelecer o cenário de background para o monitoramento de operação, 

que deverá ocorrer por toda a vida útil do empreendimento. Recomenda-se a medição dos 

seguintes poluentes: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis com 

diâmetro inferior a 10 µm (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2) e monóxido de carbono 

(CO). 

Os procedimentos de amostragem deverão atender ao previsto na norma ABNT NBR 

9547:1997 (para PTS), normas ABNT NBR 13412:1995 e 9547:1997 (para MP10), Método 

USEPA CTM 030:1997 (para NO2) e ABNT NBR 13157:1994 (para CO). 

Em relação à periodicidade, recomenda-se o seguinte cronograma de monitoramento, 

definido em função das etapas construtivas e início da operação comercial: 

➢ Pré-instalação: campanha de background realizada nos 30 dias que antecedem o 

início das obras, para diagnosticar a qualidade do ar sem interferência do 

empreendimento; 

➢ Instalação: campanhas mensais durante todo o período construtivo. A primeira 

campanha deverá ocorrer em até 30 dias após o início das obras. Após o término da 

etapa de instalação, o ponto locado para o canteiro avançado de Tocos poderá ser 

descontinuado, assim como o monitoramento de PTS; 

➢ Operação: campanhas bimestrais durante o primeiro ano de operação da usina, 

sendo que a primeira campanha deve ser iniciada em até 30 dias após o início do 

comissionamento. Após este período, de acordo com os resultados obtidos, a 

periodicidade e o número de pontos monitorados poderão ser reavaliados. 

11.8.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nos receptores sensíveis identificados no entorno das 

áreas intervencionadas pelas obras e, durante a operação, somente na comunidade de 

Barra do Furado.  

11.8.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 
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➢ Trabalhadores envolvidos na implantação e operação do empreendimento; 

➢ Comunidade de Barra do Furado e demais comunidades no entorno do canteiro 

avançado e das estruturas lineares do empreendimento; 

➢ IBAMA. 

11.8.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 

11.8.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares 

11.8.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa Ambiental para a Construção (PAC); 

➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa de Comunicação Social (PCS). 

11.8.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Identificar 100% das fontes emissoras de poluentes atmosféricos relacionadas à 

implantação e operação do empreendimento; 

• Indicador de desempenho: número de fontes emissoras de poluentes 

atmosféricos identificadas nas etapas de instalação e operação do 

empreendimento; 

➢ Propor medidas preventivas e de controle para 100% das fontes emissoras de 

poluentes atmosféricos nas etapas de implantação e de operação; 

• Indicador de desempenho: número de medidas preventivas e de controle da 

poluição atmosférica em relação ao número de fontes emissoras poluentes; 

➢ Realizar o monitoramento da qualidade do ar nos receptores sensíveis localizados na 

área de influência da dispersão atmosférica; 

• Indicador de desempenho: número total de medições da qualidade do ar 

contraposto ao número de resultados que superaram o limite máximo 

recomendado pela legislação em vigor. 
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11.8.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado, estendendo-se durante toda a vida útil do 

empreendimento. 
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11.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS MORFODINÂMICOS 

11.9.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação da UTE Barra do Furado prevê atividades interventivas no solo e na 

vegetação para construção das estruturas civis. Entre tais atividades, citam-se: supressão 

de vegetação, corte e aterro de terreno, movimentações de volumes de solos, 

melhoramento de vias de acesso, entre outras. Tais intervenções, principalmente quando 

combinadas a fatores naturais, como elevados índices de precipitação e erodibilidade dos 

solos, podem causar instabilidade no terreno, com potencial para desencadear processos 

erosivos e, mais raramente, movimentos de massa. 

Caso não contidos, estes processos morfodinâmicos podem representar impacto às 

estruturas do empreendimento, ao meio ambiente e à comunidade lindeira, assim como 

oferecer risco de assoreamento aos cursos hídricos contíguos, caso os sedimentos sejam 

carreados pelo fluxo superficial, podendo, ainda, impactar as comunidades aquáticas. 

11.9.2 OBJETIVO 

11.9.2.1  Objetivo Geral 

O Programa de Monitoramento de Processos Morfodinâmicos tem como objetivo 

principal o reconhecimento, registro, qualificação e monitoramento de feições erosivas e 

locais suscetíveis a movimentos de massa nas áreas a serem intervencionadas pelo 

empreendimento na fase de instalação, propondo ações preventivas, de controle e 

monitoramento, de forma a evitar impactos sobre o meio ambiente e comunidades 

lindeiras. 

11.9.2.2  Objetivos Específicos  

➢ Identificação, registro em banco de dados georreferenciado e proposição de 

medidas de controle e monitoramento para as áreas com feições morfodinâmicas, 

ou suscetíveis a estes fenômenos, previamente à implantação do empreendimento, 

na área a ser intervencionada; 

➢ Identificação, registro em banco de dados georreferenciado e monitoramento 

sistemático das feições erosivas, movimentos de massa e assoreamento de cursos 

hídricos motivados ou potencializados pelo empreendimento; 

➢ Proposição de medidas preventivas, de contenção e/ou monitoramento para os 

locais com focos erosivos e/ou suscetíveis a movimentos de massa, assim como 

medidas que minimizem o aporte de sedimentos nos cursos hídricos interiores 

limítrofes ao empreendimento; 
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➢ Monitoramento das medidas de controle e das obras de contenção, sistemas de 

drenagem e áreas revegetadas implementadas para contenção de fenômenos 

morfodinâmicos. 

11.9.3 ESCOPO 

O programa será desenvolvido na etapa de instalação do empreendimento, 

compreendendo as áreas intervencionadas pelas obras e seu entorno imediato, incluindo 

as vias de acesso em leito natural. O programa objetiva a identificação e monitoramento 

sistemático das áreas suscetíveis e com desenvolvimento de feições erosivas e 

movimentações de massa que possam impactar as estruturas do empreendimento, ou ser 

potencializadas por estas, bem como de possíveis assoreamentos decorrentes destes 

processos morfodinâmicos.  

Deverá ser realizada uma campanha diagnóstica previamente ao início das atividades 

construtivas, no intuito de identificar as feições morfodinâmicas pré-existentes, bem 

como de áreas suscetíveis a tais processos morfodinâmicos. As inspeções in loco deverão 

prosseguir durante a etapa de instalação do empreendimento, tanto para monitoramento 

das feições morfodinâmicas pré-existentes, quanto para identificação de novas feições 

decorrentes das atividades interventivas nos terrenos 

As feições morfodinâmicas identificadas deverão ser registradas em planilhas de inspeção 

ambiental, anotando-se o tipo e criticidade da feição, contexto geomorfológico, aspectos 

geotécnicos, localização espacial, entre outros critérios recomendados pela literatura 

para avaliação de áreas de risco. As informações coletadas deverão compor banco de 

dados geoestruturado, de forma a permitir o acompanhando temporal das evoluções das 

feições e áreas suscetíveis. 

Subsequentemente às inspeções in loco, tem-se a proposição das medidas preventivas e 

de contenção simples, definidas conforme a tipologia e criticidade da feição, 

características geotécnicas do local e fatores condicionantes. A indicação das medidas 

deve ser feita individualmente para cada área afetada, e podem exigir a elaboração de um 

projeto de contenção específico, conforme a necessidade, que deverá conter os 

procedimentos, etapas e materiais envolvidos na intervenção da área. 

Caso a análise temporal dos fenômenos indique a necessidade de recuperação da área 

afetada por tais fenômenos (mesmo após a feição ter sido contida), ou caso os custos dos 

projetos para contenção dos taludes instáveis sejam elevados, a área em questão deve ser 

tratada no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).  

Outra medida fundamental para prevenção de processos erosivos é a instalação de 

dispositivos de drenagem, que podem incluir sarjetas, canaletas, bueiros, galerias, 

descidas d’água e dissipadores (como escadas hidráulicas), escolhidos conforme critérios 

técnicos definidos em projeto executivo. A implantação de sistemas de drenagem 
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contribui sobremaneira para prevenção de fenômenos morfodinâmicos. Aconselha-se, 

ainda, a implantação de sistema de drenagem nos canteiros de obras, prevenindo a 

instalação de processos erosivos e o consequente assoreamento dos corpos hídricos 

contíguos. Subsequentemente à implantação das medidas preventivas e de contenção, 

tem-se a proposição de monitoramento visual, que deve prosseguir até a estabilização da 

feição. 

11.9.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nas áreas intervencionadas pelas obras e entorno 

imediato da UTE Barra do Furado, incluindo as principais vias de acesso em leito natural. 

11.9.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ População lindeira; 

➢ IBAMA. 

11.9.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 

11.9.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares. 

11.9.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

➢ Programa de Compensação e Reposição Florestal (PCRF); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT). 
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11.9.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Identificação, qualificação e localização espacial georreferenciada de 100% das 

feições morfodinâmicas preexistentes à etapa de implantação e que necessitam de 

medidas de contenção; 

• Indicador de desempenho: número de feições morfodinâmicas 

preexistentes ao empreendimento que necessitaram de contenção em 

relação ao total de feições identificadas previamente à implantação; 

➢ Identificação, qualificação e localização espacial georreferenciada de 100% dos 

focos erosivos, locais suscetíveis a movimentos de massa e cursos hídricos 

assoreados decorrentes do empreendimento, registrados em banco de dados 

geoestruturado; 

• Indicador de desempenho: número de novas feições morfodinâmicas 

registradas a cada campanha em relação às feições identificadas 

anteriormente; 

➢ Proposição de medidas preventivas, de contenção e/ou monitoramento para 100% 

das feições alvo do programa e componentes ambientais afetados; 

• Indicador de desempenho: número de ações preventivas, de contenção e/ou 

monitoramento contraposto ao número total de feições erosivas 

registradas; 

➢ Avaliação e monitoramento quanto à integridade e desempenho de 100% das 

estruturas construídas para a contenção de feições erosivas e de movimentos de 

massa, assim como aquelas destinadas ao controle do carreamento de sedimentos 

para cursos hídricos; 

• Indicador de desempenho: número de estruturas de contenção de processos 

morfodinâmicos construída que exijam reparo, reforço estrutural ou 

substituição em função da ineficiência ou funcionalidade inadequada em 

relação ao total de estruturas implantadas para este fim. 

11.9.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado. 
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11.10 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 

11.10.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) vale-se da Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que prevê a recuperação de áreas degradadas como 

forma de manutenção da qualidade ambiental propícia à vida. Complementarmente, a Lei 

nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) exige que áreas de preservação permanente, 

juntamente com áreas de reserva legal, sejam recompostas integralmente, no caso de 

registro de perturbações ou danos ambientais. 

A execução das atividades necessárias à implantação de empreendimentos de 

infraestrutura, a exemplo da UTE Barra do Furado, tais como supressão da vegetação, 

movimentos de volumes de terra, corte e aterro, execução de áreas de empréstimo e 

bota-fora, potencializa os fatores antrópicos como agentes degradadores, com alterações 

nos componentes ambientais afetados, de modo que medidas de restauração e 

recuperação devam ser tomadas para garantir o restabelecimento destas áreas às 

condições próximas à original. 

11.10.2 OBJETIVO 

11.10.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) tem como objetivo geral o 

reconhecimento das áreas degradadas pela instalação do empreendimento e a proposição 

de medidas de restauração e recuperação, propiciando condições de retorno ao equilíbrio 

ecossistêmico local. 

11.10.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Identificar, caracterizar e delimitar as áreas degradadas pelas atividades construtivas 

da UTE Barra do Furado; 

➢ Elaborar e implantar ações e/ou projetos de recuperação/restauração para cada área 

degradada identificada, levando em consideração as especificidades dos locais 

afetados e objetivando a restituição da área a uma condição não degradada ou 

semelhante à original; 

➢ Acompanhar a implantação e o desenvolvimento das ações de 

recuperação/restauração nas áreas degradadas até a sua completa recuperação e 

reintegração à paisagem natural. 

11.10.3 ESCOPO 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) deverá ter início 

concomitantemente às atividades de implantação da UTE Barra do Furado e, caso 

necessário, poderá se estender à etapa de operação do empreendimento, tão somente 
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para conclusão das ações de recuperação previamente executadas. As áreas-alvo das 

atividades do presente programa compreendem aquelas que serão intervencionadas para 

a implantação da usina, linha de transmissão e dutos. As seguintes atividades são 

propostas no escopo do presente programa: 

➢ Identificação, caracterização e delimitação das áreas degradadas pelas atividades 

construtivas do empreendimento por meio de inspeções de campo e formalização 

dos registros em banco de dados geoestruturado; 

➢ Proposição de medidas e ações de recuperação para as áreas-alvo identificadas, 

levando em consideração as especificidades dos locais afetados. Elaboração e 

implantação de projetos de recuperação específicos para casos severos, conforme 

preconiza a IN IBAMA 04/2011; 

➢ Integração das demandas de recomposição vegetal de áreas degradadas com os 

levantamentos de vegetação e suas respectivas fitofisionomias, alinhadas ao 

escopo do Programa de Compensação e Reposição Florestal; 

➢ Recuperação das áreas afetadas por processos erosivos e movimentos de massa ns 

locais intervencionados pelo empreendimento, propondo, quando necessário, 

obras de contenção aos fenômenos em consonância às ações do Programa de 

Monitoramento de Processos Morfodinâmicos; 

➢ Monitoramento das áreas recuperadas até o encerramento dos ciclos previstos nos 

projetos de recuperação, podendo se estender à etapa de operação; 

➢ Implantação de medidas capazes de restabelecer e reintegrar as áreas degradadas à 

paisagem local, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental e em 

conformidade com valores estéticos, cênicos e sociais regionais. 

11.10.4 ABRANGÊNCIA 

O programa será implementado nas áreas intervencionadas pelas atividades construtivas 

da UTE Barra do Furado. 

11.10.5 PÚBLICO ALVO 

➢ Empreendedor e empreiteiras responsáveis pelas obras; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ População lindeira; 

➢ IBAMA. 

11.10.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela implantação do programa é do empreendedor, compartilhada 

com as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços na etapa de instalação. 
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11.10.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pela implementação do programa deverá ser composta por 

profissionais graduadas na área ambiental e com experiência prévia na execução deste 

programa em empreendimentos similares. 

11.10.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

➢ Programa Ambiental para a Construção (PAC); 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

➢ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; 

➢ Programa de Monitoramento de Processos Morfodinâmicos; 

➢ Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal (PCMSV); 

➢ Programa de Compensação e Reposição Florestal (PCRF); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa de Comunicação Social (PCS). 

11.10.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Identificação, caracterização e localização espacial georreferenciada de 100% das 

áreas degradadas pelas atividades construtivas; 

• Indicador de desempenho: número de áreas degradadas identificadas, 

caracterizadas e representadas espacialmente na etapa de implantação do 

empreendimento; 

➢ Proposição e implantação de medidas de recuperação ou de restauração para 100% 

das áreas degradadas identificadas; 

• Indicador de desempenho: número de ações ou projetos de recuperação 

implantados em relação ao número de áreas degradadas identificadas; 

➢ Monitorar as ações de recuperação/restauração implantadas em 100% das áreas 

degradadas identificadas até a sua recuperação e reintegração à paisagem natural; 

• Indicador de desempenho: número de áreas degradadas que foram 

recuperadas/restauradas e reintegradas à paisagem natural em relação ao 

número de projetos de recuperação implantados. 

11.10.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas durante a etapa de 

instalação da UTE Barra do Furado, podendo se prolongar durante a operação apenas para 

conclusão de ações ou projetos específicos. 
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11.11 PROGRAMA DE RESGATE DA FLORA (PRF) 

11.11.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Resgate da Flora (PRF) é uma importante ferramenta, no sentido de 

auxiliar na preservação da biodiversidade da flora existente na região, em especial, àquela 

diretamente afetada pelo empreendimento em questão. Não somente a preservação da 

biodiversidade de espécies, mas também a salvaguarda da biodiversidade genética da 

vegetação passível à supressão. 

De acordo com o Diagnóstico da Flora (Cap. 6 deste EIA), na área passível à supressão para 

a implantação e operação da UTE Barra do Furado e suas estruturas foram registradas a 

vegetação de Floresta Estacional Semidecidual, áreas alagadas e pequena área de 

Restinga, sendo as duas primeiras bem antropizadas. O levantamento florístico realizado 

tanto na amostragem na AEL quanto no Censo realizado na área passível à supressão 

vegetal registrou 146 espécies de arbustos e árvores, sendo 83% nativas do bioma Mata 

Atlântica (118 sp.), das quais 11 constam em listas de espécies ameaçadas, destas 10 são 

classificadas como “pouco preocupante” e apenas a espécie Chloroleucon tortum é 

classificado como “quase ameaçada”, portanto, necessita de atenção especial. Cabe 

destacar que essa espécie não foi registrada nas áreas passíveis de supressão, ocorrendo 

apenas na AEL. 

A realização da Análise dos Impactos Ambientais permitiu evidenciar os principais 

impactos ambientais incidentes que justifica a realização do resgate de germoplasma na 

área passível à supressão, sobretudo das espécies nativas, de interesse conservacionista, 

de interesse econômico, de importância ecológica e raro localmente. 

11.11.2 OBJETIVO 

11.11.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Resgate de Flora objetiva preservar a diversidade genética das espécies 

nativas da área do empreendimento a partir do salvamento do maior número possível de 

indivíduos vegetais ou de seus propágulos. 

11.11.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Preservar a diversidade genética da área passível à supressão; 

➢ Preservar material genético das espécies nativas da flora existentes na região; 

➢ Garantir a diversidade genética dentro das populações dessas espécies; 

➢ Obter a maior quantidade e diversidade possível de sementes viáveis; 

➢ Coletar propágulos do maior número de espécies da flora nativa, antes e durante a 

supressão da vegetação; 
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➢ Transplantar espécies de epífitas verificadas durante as atividades de supressão. 

11.11.3 ESCOPO 

A primeira ação a ser desenvolvida no programa é o planejamento das atividades de 

campo, que deverá ocorrer anteriormente e durante as atividades de supressão vegetal. 

As seguintes atividades deverão ser realizadas nessa fase: 

• Seleção das espécies a serem resgatadas; 

• Seleção das áreas alvos do resgate; 

• Estratégias gerais para o resgate de espécies de interesse científico, 

germoplasma e epífitas; 

• Logística necessária à execução da atividade; 

• Alocação de pessoal devidamente treinado para os trabalhos a serem 

desenvolvidos. 

Por se tratar de um trabalho que antecede e acompanha as frentes de supressão de 

vegetação, a campanha de resgate de flora deverá iniciar com no mínimo 20 (vinte) dias 

de antecedência e continuar até o término da supressão vegetal. 

As ações voltadas para o resgate de germoplasma deverão iniciar primeiramente com a 

demarcação das áreas passíveis de supressão e identificação de espécies-nativas alvo do 

resgate. Esta etapa será subsidiada pelas informações geradas durante os levantamentos 

florísticos e fitossociológicos realizados na área. 

Apesar da importância ecológica inerente de todas as espécies inseridas nas áreas 

passíveis à supressão do empreendimento, serão definidas “espécies-alvos”, espécies 

vegetais nas quais foram priorizadas durante a realização dos estudos. Essas espécies são 

aquelas que, devido a um interesse científico, ambiental ou econômico, receberão maior 

esforço de coleta durante as ações de coleta de germoplasma. 

O resgate e a propagação das espécies vegetais presentes na área passível à supressão 

permitirão a conservação da diversidade florística local e regional, evitando que 

importantes espécies desapareçam localmente e que fomentará a propagação de 

espécies nativas, sobretudo aquelas constantes em listas oficiais, conforme tabela 

seguinte:  
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Tabela 18. Lista das espécies nativas constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas de 
extinção. nas áreas amostradas no empreendimento. Status de Conservação: (Least Concern) Pouco 

Preocupante (Near threatened) Quase Ameaçada 

Nome da Espécie (Científico) Nome popular Status de Proteção 

Tillandsia usneoides (L.) L. Barba-de-Pau CNCFlora (LC) 

Selenicereus setaceus (Salm-Dyck) Berg Pitaya-Tiu CNCFlora (LC) 

Erythroxylum passerinum Mart. Muxiba CNCFlora (LC) 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier tartaré CNCFlora (NT) 

Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-feijão CNCFlora (LC) 

Machaerium nictitans (Vell.) Benth. Bico-de-pato CNCFlora (LC) 

Trichilia hirta L. Catiguá CNCFlora (LC) 

Eugenia florida DC. guamirim-branco CNCFlora (LC) 

Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira Araçá-Preto CNCFlora (LC) 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira CNCFlora (LC) 

Athenaea fasciculata (Vell.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann Tomate-Silvestre CNCFlora (LC) 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Os esforços voltados para resgate de germoplasma serão realizados exclusivamente nos 

períodos anteriores e durante a supressão da vegetação. Durante essa fase, será 

necessária à presença permanente de auxiliares de campo treinados, devido 

principalmente ao acesso a copa das árvores, facilitando assim o resgate de epífitas e 

sementes, após a derrubada das árvores, principalmente dos indivíduos arbóreos. Os 

trabalhos de resgate serão realizados a partir de duas diretrizes básicas: 

a) Resgate de sementes: os indivíduos selecionados para as coletas terão suas 

sementes resgatadas e acondicionadas temporariamente até a destinação; 

b) Realocação de epífitas: os indivíduos selecionados para as coletas serão 

realocados para áreas livres de supressão e com condições ambientais semelhantes 

às áreas de origem; 

As epífitas coletadas durante as ações de campo não deverão ser retiradas dos galhos 

onde se encontram, se necessário, recomenda-se retirá-las e fixá-las em toretes de 

aproximadamente 1 metro, provenientes do processo de desmatamento. Indica-se ainda, 

que a parte do galho onde o indivíduo epifítico estiver apoiado seja cortado e realocado 

em outra “planta apoio”, situada em áreas próximas, com a mesma fitofisionomia, 

preferencialmente em remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e livres de 

supressão. Ações desse gênero aumentarão as chances de sobrevivência dos indivíduos 

realocados. 

Após a coleta, as sementes poderão ser encaminhadas para: (i) doação para instituições 

de pesquisa; (ii) organizações da sociedade civil e do governo engajadas com ações de 

reflorestamento e bancos de sementes; (iii) encaminhadas para viveiros 

(preferencialmente cadastrados no RENASEM) para produção de mudas para ações de 

reposição florestal e/ou PRAD. 
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As sementes e frutos deverão separados, beneficiados e acondicionados de acordo com 

as características de cada espécie. O método a ser utilizado para o beneficiamento das 

sementes dependerá basicamente do tipo de fruto, mas deve-se escolher aquele no qual 

preserve sua integridade física e fisiológica. As sementes coletadas deverão ser 

classificadas, como descrito abaixo, quanto a sua viabilidade e potencial de germinação, o 

que determinará as condições de armazenamento.  

• Ortodoxas: Devem ser armazenadas com um baixo teor de umidade e 

temperatura. Neste caso serão necessárias câmaras frias para o 

armazenamento em longo prazo. 

• Recalcitrantes: apresentam elevado teor de umidade e possuem um período de 

viabilidade mais curto quando comparadas com as sementes ortodoxas. Este 

grupo de sementes não pode ser armazenado em condições de baixa 

temperatura e umidade. 

Após finalização das atividades, deverá ser produzido Relatório Técnico de forma a relatar 

as informações necessárias sobre a condução deste Programa, devendo ser incluídos os 

dados e quantidades das espécies coletadas, espécies transplantadas, locais de coleta e 

transplante, quantidade de sementes, dentre outras. 

11.11.4 ABRANGÊNCIA 

O PRF terá como prioridade as áreas passíveis de supressão, pois nesses locais indivíduos 

pertencentes às espécies nativas serão efetivamente removidos.  

11.11.5 PÚBLICO-ALVO 

➢ Empreendedor; 

➢ Proprietários das áreas rurais contidas na ADA e AID; 

➢ Empresas públicas e/ou privadas envolvidas direta ou indiretamente na execução 

deste Programa; 

➢ Viveiros de mudas nativas na região; 

➢ IBAMA; 

➢ Demais órgão públicos e/ou intervenientes do processo. 

11.11.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do programa é do empreendedor, 

podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para execução. 
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11.11.7 EQUIPE TÉCNICA 

A qualificação técnica dos profissionais aptos a se responsabilizarem tecnicamente pela 

execução deste plano é: 

• Engenheiros (as) florestais e/ou Biólogos. 

• Auxiliares de coleta.  

11.11.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Este Programa de Resgate da Flora se relacionará com outros Programas, entre eles: 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 

• Programa de Controle e Monitoramento da Supressão da Vegetação - PCMSV; 

• Programa de Compensação e Reposição Florestal - PCRF. 

11.11.9 RESULTADOS ESPERADOS  

Com a implantação do Programa de Resgate de Flora espera-se realocar indivíduos da 

flora nativa regional para conservação das espécies in situ, além de utilizar o germoplasma 

vegetal resgatado preferivelmente para revegetação das áreas de reposição florestal, 

áreas-alvo de PRAD ou alternativas de conservação do material genético. Com isso 

objetiva-se manter a diversidade genética das populações vegetais nativas locais, 

mitigando os impactos da implantação do empreendimento sobre a conservação da 

biodiversidade regional. Os indicadores para o PRF são: 

• Número de indivíduos resgatados e realocados; 

• Quantidade de frutos e sementes coletados; 

• Percentual do material resgatado efetivamente utilizado em produção de mudas 

e ações de revegetação. 

11.11.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão iniciar com no mínimo 20 (vinte) dias de 

antecedência e continuar até o término da supressão vegetal e irão perdurar durante todo 

o período de instalação do empreendimento. 

11.12 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL 

(PCMSV) 

11.12.1 JUSTIFICATIVA 

As diretrizes a serem seguidas durante o monitoramento e controle da supressão da 

vegetação estarão contidas no Programa de Controle e Monitoramento de Supressão 

Vegetal – PCMSV, que é o instrumento norteador para o planejamento das atividades e 

procedimentos a serem adotados durante a supressão de vegetação, como também a 
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indicação de possível destinação da madeira a ser suprimida. É recomendável que a 

supressão da vegetação seja executada por empresa e/ou profissional especializado, que 

seguirá as orientações contidas no referido Programa, bem como as orientações 

adicionais propostas pelos demais Programas Ambientais adotados pelo empreendedor. 

Toda atividade de supressão deverá ser realizada respeitando as Condicionantes, 

Exigências e Restrições apresentadas na Autorização de Supressão Vegetal (ASV), a ser 

emitida pelo IBAMA. 

11.12.2 OBJETIVO 

11.12.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal do Programa é orientar o processo de supressão da vegetação 

durante a execução desta atividade, apresentando de forma objetiva um conjunto de 

ações de gerenciamento e monitoramento, para que a atividade mesma seja desenvolvida 

minimizando os impactos sobre a vegetação ocorrente na área passível a supressão 

vegetal do empreendimento, sobre a fauna local e sobre os operários que executarão 

estas atividades. 

11.12.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Minimizar os impactos ambientais decorrentes da supressão da vegetação nas áreas 

diretamente afetadas e na fauna local; 

➢ Adotar técnicas e procedimentos que melhor se adaptem às condições locais, e, que 

sejam integralmente fundamentados nos preceitos da legislação ambiental Federal 

e do Rio de Janeiro; 

➢ Garantir a segurança dos trabalhadores em campo; 

➢ Definir a correta segregação, medição e destinação do material lenhoso proveniente 

da vegetação suprimida conforme característica do mesmo; 

➢ Avaliar e aplicar os sistemas operacionais mais adequados às características da área 

alvo da supressão. 

11.12.3 ESCOPO 

O direcionamento da supressão vegetal deverá ser realizado de maneira a possibilitar a 

fuga da fauna, principalmente os animais de pouca mobilidade. A supressão deverá ser 

contínua, das áreas mais alteradas em direção as áreas mais preservadas e o 

acompanhamento do desmate realizado por equipe especialista. Deverão ser utilizadas 

técnicas de afugentamento de fauna antes e durante a fase de supressão. Para os casos 

em que houver acidentes com a fauna nas atividades de corte, as ações descritas no 

Programa de Afugentamento, Resgate e Proteção da Fauna, serão aplicadas. 
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A atividade de supressão deverá ser realizada com o corte dos indivíduos na ordem pré-

estabelecida das áreas, com o objetivo de reduzir as ações que exponham o solo e gerem 

impactos. Inicialmente, deverão ser suprimidas as árvores de maior porte onde 

eventualmente será possível obter aproveitamento como moirões e toretes. Essa ação 

deverá ser realizada com motosserra na menor distância possível do solo e tem por 

objetivo garantir a integridade desse material e minimizar riscos de acidentes/defeitos 

nas máquinas.  

A retirada do material explorado deverá ser feita manualmente ou com o auxílio de 

máquinas de pequeno a médio porte. As principais orientações gerais para a supressão da 

vegetação estão descritas abaixo: 

o O planejamento da supressão da vegetação deverá considerar o presente 

PCMSV e as condicionantes da ASV a serem apresentadas pelo IBAMA; 

o O responsável técnico pelo acompanhamento da supressão da vegetação 

deverá portar uma cópia da Autorização de Supressão Vegetal nas frentes 

de desmatamento; 

o As frentes de desmatamento com trator de esteiras ou pneus com lâmina 

deverão ser antecedidas pelas equipes de frente de derrubada e suporte a 

fauna silvestre; 

o Em atendimento à Lei nº 7.803/89, as motosserras utilizadas deverão possuir 

registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA e as documentações 

deverão ser arquivadas pelo responsável pela supressão, cuja cópia da 

licença de porte e uso deverá estar presente na frente de serviço; 

o Após a derrubada, o material lenhoso deverá ser devidamente qualificado, 

mensurado, armazenado e destinado conforme o aproveitamento lenhoso 

determinado durante o romaneio e junto ao empreendedor;  

o A supressão será restrita às áreas licenciadas pelo IBAMA, tomando-se o 

cuidado para não causar interferências nas áreas adjacentes; 

o Caso seja necessário o transporte do material lenhoso proveniente de 

espécies nativas para outras áreas externas ao polígono autorizado à 

supressão deve ser precedido do registro do Documento de Origem 

Florestal – DOF no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos 

Florestais – SINAFLOR. Caso a madeira seja utilizada para alguma forma de 

aproveitamento será solicitada a Autorização para Uso da Matéria-Prima 

Florestal – AUMPF. 

A primeira etapa do processo de supressão da vegetação e, também, do processo de 

mitigação dos impactos ambientais, é a delimitação física da área a ser suprimida para a 

implantação do empreendimento. A correta demarcação dos perímetros é de extrema 

importância, pois facilita as operações de derrubada ao indicar quais indivíduos serão 
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alvos das atividades, garantindo que somente árvores da poligonal autorizada na ASV 

sejam removidas. 

A supressão das árvores de maior porte, que tenha aproveitamento lenhoso para serraria, 

será realizada por meio de corte raso, respeitando os limites autorizados pelo IBAMA, bem 

como o aproveitamento lenhoso pretendido.  

Esta atividade será realizada por meio de corte semimecanizado com motosserra, cujo 

módulo mínimo de trabalho é formado por um motosserrista acompanhado de dois 

ajudantes. Todos os profissionais alocados nas frentes de supressão deverão ter 

experiência comprovada, bem como deverão estar devidamente equipados com os EPIs.  

É imprescindível que a atividade de supressão da vegetação seja executada por 

operadores de motosserra com experiência comprovada, por meio de treinamento 

conforme a NR-12 e para utilização de motosserras.  

As árvores de maior porte e com aproveitamento lenhoso para serraria deverão ser 

desbastadas via operações com motosserra e ferramentas manuais complementares, 

considerando a destinação de aproveitamento do material. Deve-se definir a direção de 

queda de forma segura, minimizando riscos e evitando a ocorrência de acidentes. A 

galhada das árvores de maior porte e as árvores de menor porte, deverão ser cortadas e 

seccionadas em peças de no máximo 1,2 metros, para eventual utilização enquanto lenha. 

Serão tomados todos os cuidados para evitar a deposição de resíduos florestais em cursos 

d’água. 

Caso seja necessário à execução de desmatamento e/ou remoção do topsoil com a 

utilização de trator de esteiras e/ou pneus, equipados com lâmina frontal, deverão ser 

antecedidas pelas equipes com motosserras. Esta ação diminui os riscos de acidente de 

trabalho, além de impactos ambientais e danos diversos. Algumas medidas básicas de 

segurança são recomendadas abaixo e outras ações e responsabilidades sobre a 

segurança operacional serão supervisionadas pela(s) equipe(s) e comissões CIPA/SESMT. 

o Nas áreas de derrubada devem permanecer somente os operadores e 

funcionários que estão realizando o trabalho; 

o Verificar se a direção de queda recomendada é possível e se existem perigos 

de incidentes, por exemplo, galhos quebrados pendurados no topo de uma 

árvore, colmeia de abelhas e maribondos etc.; 

o A queda das árvores deve ser orientada em direção contrária à vegetação 

remanescente, priorizando direcionar para áreas já desmatadas; 

o Remover estruturas diversas, galhos e serrapilheira ou eventuais obstáculos 

próximos à árvore a ser derrubada; 
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o Promover a limpeza do pé do tronco a ser abatido, retirando pedras, 

vegetação herbácea e demais elementos que dificultem ou ofereçam riscos 

para a operação de supressão; 

o Remover os cipós entrelaçados nas copas das árvores para favorecer a 

derrubada completa das árvores, evitando que a direção da queda seja 

alterada, além de propiciar um trabalho mais seguro e eficiente; 

o Manter uma distância segura entre um operador e outro; no mínimo duas 

vezes e meia a altura média das árvores ocorrentes na área a ser desmatada; 

o Manter uma distância segura entre as frentes de desmatamento de no 

mínimo 100 metros; 

o Manter atenção na árvore que irá cair, mantendo a motosserra desacelerada; 

o Nunca efetuar desgalhamento com a motosserra acima dos membros 

superiores, evitando rebotes (kick-back) que podem atingir a cabeça do 

operador; 

o Verificar árvores em má condição sanitária através do teste do oco pela 

introdução do sabre da motosserra no tronco verticalmente. Conforme a 

resistência da entrada, pode-se avaliar a presença e o tamanho do oco; 

o Estabelecer caminhos de fuga, de modo que o operador possa se afastar no 

momento de queda da árvore. Os caminhos de fuga devem estar num ângulo 

de 45º, no lado oposto e em sentido transversal à direção de queda da árvore 

o Após a derrubada da árvore, executar o desgalhamento e traçamento, 

separando o material lenhoso conforme melhor aproveitamento; 

o Sequencialmente ao desgalhamento e traçamento, empilhar o material 

lenhoso nos limites das áreas suprimidas e que não envolvam novas 

supressões. 

Após o corte, deverão ser desenvolvidas as atividades descritas abaixo, as quais serão 

detalhadas no PCMSV em formato executivo integrante do PBA. 

o Limpeza da vegetação arbustiva com trator de lâmina ou desbastador 

florestal; 

o Determinação do aproveitamento do material lenhoso; 

o Carga transporte e acondicionamento do material lenhoso; 

o Determinação da localização do pátio provisório de estocagem; 

o Realização de romaneio do material lenhoso; 

o Destinação do material lenhoso; 

o Remoção, armazenamento e destinação final do topsoil. 
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11.12.4 ABRANGÊNCIA 

O PCMSV terá abrangência em toda a área passível à supressão vegetal, representada 

pelas áreas passíveis à supressão do empreendimento. 

11.12.5 PÚBLICO-ALVO 

➢ Empreendedor; 

➢ Proprietários das áreas rurais contidas nas áreas de supressão; 

➢ Empresas públicas e/ou privadas envolvidas direta ou indiretamente na execução 

deste Programa; 

➢ IBAMA; 

➢ Demais órgão públicos e/ou intervenientes do processo. 

11.12.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do programa é do empreendedor, 

podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para execução. 

11.12.7 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica básica responsável pela execução do PCMSV está descrita abaixo e o 

número de envolvidos pode variar de acordo com a quantidade de frentes de supressão e 

o dimensionamento adequado dos serviços. 

• Engenheiro Florestal;  

• Motosserristas; 

• Operadores de máquinas agrícolas e de construção civil; 

• Trabalhadores braçais. 

11.12.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Este Programa de monitoramento e controle da supressão se relacionará com outros 

Programas, entre eles: 

o Programa de Afugentamento, Resgate e Proteção da Fauna; 

o Programa de Resgate da Flora; 

o Programa de Compensação e Reposição Florestal; 

11.12.9 RESULTADOS ESPERADOS  

Com a implantação das ações do PCMSV, espera-se disponibilizar a área destinada à 

implantação das estruturas do empreendimento, conforme cronograma de implantação, 

realizando supressão nas áreas estritamente necessárias e aprovadas pelo IBAMA. Espera-
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se com as ações do Programa destinar corretamente 100% do volume lenhoso gerado 

pelas atividades de supressão. Além disso, espera-se atingir as seguintes metas: 

• Supressão apenas nas áreas autorizadas e estritamente necessárias para a 

implantação do empreendimento; 

• Coleta e armazenamento da maior quantidade possível de topsoil; 

• Emissão de laudo do romaneio, com a indicação da destinação de todo o material 

lenhoso gerado na supressão; 

• Execução da supressão vegetal sem acidentes de trabalhos e não-conformidades 

ambientais. 

11.12.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa serão iniciadas concomitantemente às atividades 

de supressão vegetal perdurando durante todo o período de instalação do 

empreendimento. 

11.13 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO E REPOSIÇÃO FLORESTAL (PCRF) 

11.13.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Compensação e Reposição Florestal objetiva a adequação do 

empreendimento às exigências legais decorrentes da supressão de vegetação arbórea e 

arbustiva e as intervenções na vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

para a implantação do empreendimento.  

A supressão vegetal e as intervenções na vegetação em APPs foram identificadas e 

avaliadas como impactos negativos. Assim, a implantação deste programa torna-se uma 

medida compensatória ao impacto. O Programa de Compensação e Reposição Florestal 

deverá ser executado em decorrência da implantação do empreendimento em questão, 

de forma a compensar em área o volume de material lenhoso suprimido em áreas de 

vegetação natural, além da compensação pela supressão de APPs. 

O disposto na Resolução CONAMA nº 369/2006, que disciplina a supressão e reposição de 

vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), em seu art. 5º, apresenta a 

seguinte determinação: 

Art. 5 - O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da 

autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas 

ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no § 4o, do art. 4o, 

da Lei nº 771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente. 
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(...)§ 2º - As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo 

consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer 

na mesma sub-bacia hidrográfica. 

Por outro lado, cabe destacar que na área passível à supressão da vegetação nativa para 

instalação do empreendimento não foram registrados fragmentos de vegetação nativa da 

Mata Atlântica em estágio médio e/ou avançado de sucessão natural. Ademais, nessa área 

só foram registrados fragmentos em estágio inicial de sucessão natural e, considerando 

que o estado do Rio de Janeiro detém mais de 5% de seu território ocupado por vegetação 

primária e secundária, a supressão não se submete ao regime jurídico aplicável à 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração, nos termos do art. 25 da Lei da 

Mata Atlântica (Lei 11.428 de 2006). 

Além da compensação das APPs, em se tratando do processo de licenciamento e 

autorização de supressão vegetal de um empreendimento, a reposição florestal também 

deve ser realizada a partir de plantio e manutenção de espécies arbóreas ou arbustivas, 

preferencialmente na mesma microbacia hidrográfica onde será executada a supressão. 

Destarte, a reposição florestal deve ser realizada conforme o disposto na Resolução INEA 

nº 89/2014, acerca das proporções mínimas aplicáveis para reposição florestal no estado 

do Rio de Janeiro e suas modalidades de reposição de acordo com o Art. 4º dessa norma. 

11.13.2 OBJETIVO 

11.13.2.1 Objetivo Geral 

O Programa de Compensação e Reposição Florestal objetiva estabelecer procedimentos 

e medidas destinadas a compensar a supressão de vegetação nativa pela implantação da 

UTE Barra do Furado. 

11.13.2.1.1 Objetivos Específicos  

➢ Cumprir requisitos legais vigentes de âmbitos federal, estadual e municipal relativas 

à supressão de vegetação e às intervenções com vegetação em APP; 

➢ Estabelecer as diretrizes para a reposição florestal obrigatória relacionada às 

supracitadas demandas para a implantação do empreendimento; 

➢ Contribuir para a recuperação e manutenção da biodiversidade no Bioma Mata 

Atlântica e aumento das áreas ocupadas por vegetação nativa na região. 

  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO PROGRAMAS AMBIENTAIS PÁG. 82 
 

11.13.3 ESCOPO 

Para a definição da área a ser reposta pelo presente Programa, foi observado os 

mecanismos dispostos na Resolução INEA nº 89/2014, que versa sobre as proporções 

mínimas aplicáveis para reposição florestal, decorrentes do corte ou supressão de 

vegetação pertencente às formações florestais nativas e ecossistemas associados do 

bioma Mata Atlântica, bem como de intervenções em Áreas de Preservação Permanente 

(APP), para fins de licenciamento ambiental e/ou de Autorização para Supressão de 

Vegetação nativa (ASV) no Estado do Rio de Janeiro. Ante ao exposto, a Tabela 

19apresenta as estimativas das áreas passíveis à supressão vegetal: 

Tabela 19. Classes de Uso e Ocupação do Solo das áreas passíveis à supressão e APPs interceptadas 

Classe de Uso e Ocupação do Solo Fora de APP (ha) APP (ha) Total 

Remanescente de Vegetação 
Nativa  1,32 0,11 1,43 

Restinga 0,67 0,00 0,67 

TOTAL 1,99 0,11 2,10 
Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Para fins do cálculo da compensação florestal conforme o disposto na Resolução INEA nº 

89/2014 a feição Remanescente de vegetação nativa, corresponde a Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio inicial de sucessão natural. Cabe ressaltar que os valores 

estimados de supressão supracitados serão refinados quando da elaboração do Projeto 

Executivo da UTE Barra do Furado, podendo sofrer alterações. 

Segundo os mecanismos da Resolução INEA 89/2014, os fragmentos de vegetação nativa 

interceptados pela UTE Barra do Furado são enquadrados no Tipo 1 – Vegetação 

Secundária em Estágio Inicial de Regeneração (1,32 ha); Tipo 6 – APP fora de Áreas de 

Manguezal ou de Vegetação de Restinga (0,11) e; Tipo 9 – Vegetação de Restinga em 

Estágio Clímax (0,67 ha).  

Para o enquadramento do porte e potencial poluidor do empreendimento e determinação 

do Fator de Reposição Florestal, foram aplicados os critérios apresentados na Norma 

Operacional 46.R2. Segundo a referida Norma, o empreendimento possui porte 

excepcional e potencial médio, se enquadrando na Classe 6B SIGNIFICATIVO. Dessa forma, 

a área calculada para reposição florestal é de 8,57 ha (Tabela 20).  
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Tabela 20. Tipologias de compensação na área passível à supressão vegetal e os respectivos fatores 
de multiplicação conforme Resolução INEA 89/14 

Classe de Uso e Ocupação do Solo 
Área 
(ha) 

Fator de Reposição 
Florestal 

Área de Compensação 
/Florestal (ha) 

Tipo 1 – Vegetação Secundária em Estágio 
Inicial de Regeneração 1,32 1 

1,32 

Tipo 6 – APP fora de Áreas de Manguezal ou de 
Vegetação de Restinga 0,11 5 

0,55 

Tipo 9 – Vegetação de Restinga em Estágio 
Clímax 0,67 10 

6,70 

TOTAL 1,9 - 8,57 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

Após cálculo da reposição florestal conforme os mecanismos da Resolução INEA 89/14, o 

empreendedor deverá identificar e selecionar áreas aptas ao cumprimento da reposição 

florestal. Os critérios legais para definição da área devem ser pautados na legislação 

Federal e Estadual que versam sobre a reposição florestal. A legislação prevê diferentes 

metodologias para reposição florestal em decorrência de supressão da vegetação. O 

empreendedor deverá atender aos seguintes critérios para cumprimento da reposição 

florestal, de acordo com a Resolução INEA nº 89/2014 (Art. 4º): 

“I - Destinar área para conservação, de acordo com o art. 3º, com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível 

na mesma microbacia hidrográfica; 

II - Destinar área, de acordo com o art. 3º, mediante doação ao Poder Público, 

no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de 

regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, sempre que 

possível, na mesma microbacia hidrográfica; ou  

III - Verificada a inexistência de área que atenda aos requisitos previstos nos 

incisos I e II deste artigo, o empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, 

através do Projeto Executivo de Reposição Florestal com espécies nativas, em 

área com as mesmas características ecológicas na mesma bacia hidrográfica, 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica; 

IV - Nos casos em que, comprovadamente, inexistir área com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, capaz de atender, em 

sua totalidade, a exigência de reposição florestal, o empreendedor poderá, 

dependendo da aprovação do órgão ambiental competente, complementar a 

reposição florestal em área com características ecológicas diversas da área 

suprimida, porém na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível, na mesma 
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microbacia hidrográfica da intervenção e, eventualmente, em áreas localizadas 

no mesmo município, região metropolitana ou bacia hidrográfica.” 

No caso de plantios para reposição florestal, devem ser seguidas as orientações, diretrizes 

e critérios sobre elaboração, execução e monitoramento de projetos de restauração 

florestal dispostos na Resolução INEA nº 143 de 14 de junho de 2017. 

A implantação da reposição de vegetação nativa deverá ser tecnicamente orientada por 

um projeto executivo, previamente aprovado pelo IBAMA. Este projeto executivo deverá 

contemplar no mínimo: a definição da área, as espécies a serem plantadas, os tratos 

culturais necessários e as metodologias de acompanhamento e de registro. Essas e outras 

ações podem ser separadas em quatro diferentes grupos de atividades, conforme a 

Tabela 21. 

Tabela 21. Ações de plantio para execução da reposição florestal 

Atividade Ações 

Planejamento 

• Seleção das áreas prioritárias; 
• Negociação de áreas ou estabelecimento de acordos para a 

revegetação com proprietários rurais e/ou gestores de 
Unidades de Conservação; 

• Realização de diagnóstico das áreas a serem revegetadas; 

• Definição das ações e composição florística a ser 
empregada; 

Preparo da área 
• Cercamento da área; 

• Preparo do solo  
• Combate formigas e cupins 

Implantação da vegetação 

• Abertura dos berços de plantio; 
• Plantio de mudas; 

• Semeadura direta; 

• Transposição de topsoil; 
• Nucleação. 

Manutenção e monitoramento  

• Manutenção das áreas plantadas/manejadas; 
• Monitoramento das áreas plantadas/manejadas; 

• Manejo adaptativo das ações de revegetação. 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

11.13.4 ABRANGÊNCIA 

O PCRF terá abrangência na mesma Bacia Hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica. Caso não seja possível a realização das atividades do PCRF nesses 

locais, poderão ser selecionadas outras áreas, preferencialmente em Unidades de 

Conservação, cuja proposta será previamente analisada pelo IBAMA. 
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11.13.5 PÚBLICO-ALVO 

➢ Empreendedor; 

➢ Proprietários rurais de áreas de interesse; 

➢ Empresas públicas e/ou privadas envolvidas direta ou indiretamente na execução 

deste Programa; 

➢ Viveiros de mudas nativas na região; 

➢ IBAMA; 

➢ Demais órgão públicos e/ou intervenientes do processo. 

11.13.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do programa é do empreendedor, 

podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para execução. 

11.13.7 EQUIPE TÉCNICA 

A qualificação técnica dos profissionais aptos a se responsabilizarem tecnicamente pela 

execução deste programa é: 

• Engenheiros (as), florestais e ou Biólogos (as); 

• Técnicos (as) em geoprocessamento. 

11.13.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 

• Programa de Controle e Monitoramento da Supressão da Vegetação - PCMSV; 

• Programa de Resgate de Flora – PRF. 

11.13.9 RESULTADOS ESPERADOS  

A partir da implantação das ações previstas no Programa de Compensação e Reposição 

Florestal espera-se atender às exigências legais para a compensação dos impactos 

associados à implantação do empreendimento, e, desta forma, contribuir para a 

recuperação e manutenção da biodiversidade no Bioma Mata Atlântica e suas 

fitofisionomias afetadas. Este Programa tem como metas e indicadores: 

• Identificação de áreas adequadas para realização da reposição florestal, 

respeitando as fitofisionomias registradas na AEL de empreendimento; 

• Promover a reposição florestal de área equivalente à obrigação legal gerada a 

partir da supressão vegetal decorrente do empreendimento, através das 

metodologias previstas na Resolução INEA 89/2014. 
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11.13.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa serão realizadas durante todo o período de 

instalação do empreendimento e início da operação, perdurando durante toda a etapa de 

monitoramento das atividades executadas de compensação e reposição florestal. 

 

11.14 PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO, RESGATE E PROTEÇÃO DA FAUNA 

11.14.1 JUSTIFICATIVA 

Durante a implantação da UTE Barra do Furado o aumento da movimentação de pessoas, 

de veículos e maquinários, aliado à própria poluição sonora resultante das atividades, 

poderá interferir no comportamento dos animais silvestres, alterando seus padrões de 

deslocamento e aumentando assim a probabilidade de ocorrer acidentes, uma vez que 

estarão mais expostos e desorientados em função das interferências no ambiente. 

Nas atividades de terraplenagem, limpeza de terreno e supressão da vegetação, 

necessárias à implantação do empreendimento, os acidentes com os animais silvestres 

podem ocorrer em função do aterro e raspagem do solo superficial, em função da queda 

das árvores e em função da ação de motosserras e das foices sobre a vegetação. Estes 

acidentes podem resultar em injúria ou morte de espécimes da fauna, em especial 

daquelas arborícolas, das espécies com baixa mobilidade, como anfíbios, répteis e 

imaturos de vertebrados gerais. 

Ainda, foi mapeado nos estudos um possível aumento de pressão de atropelamento de 

espécies, em especial as terrícolas e de baixa mobilidade, em acessos da obra em função 

do incremento de tráfego de veículos e maquinário em áreas não urbanas, além de 

potencial perda de indivíduos da avifauna, em especial a migrante de longa distância, em 

razão da implantação de anteparos aéreos e estruturas antes não existentes na paisagem, 

como cabos, por exemplo.  

Estes impactos, identificados no EIA/RIMA, se traduzem como Perda, alteração e 

perturbação de hábitats e da fauna terrestre e Acidentes com a fauna. Para sua 

mitigação e controle é fundamental o endereçamento de ações por meio do 

acompanhamento de equipes para procedimentos de afugentamento e proteção dos 

animais durante as atividades construtivas, bem como o mapeamento e elaboração de 

estudos de potencial colisivo da avifauna e potenciais hotspots de atropelamentos 

Diante do que foi exposto, o presente Programa justifica-se dentro do contexto do 

licenciamento ambiental do empreendimento, como uma estratégia para minimizar a 

mortandade de animais em decorrência das atividades de implantação que oferecem risco 

de acidentes à fauna, principalmente em relação as atividades de supressão da vegetação, 
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terraplanagem e abertura de valas, necessária à implantação do empreendimento 

principal, seus componentes e de suas vias de acessos. 

Esta atividade é instrumentalizada pela Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de 

janeiro de 2007 onde é apresentado formato metodológico e de apresentação de dados. 

O documento foi utilizado como referencial técnico para elaboração do escopo, em 

complemento com as atualizações sobre o tema constantes na Instrução Normativa 

IBAMA nº 08 de 14 de julho de 2017. 

11.14.2 OBJETIVO 

11.14.2.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo da execução deste Programa é minimizar a mortandade de indivíduos 

da fauna silvestre residente ou de passagem ao longo das áreas interceptadas pelo 

empreendimento em tela ao longo das suas fases de supressão de vegetação, 

revolvimento de solo, abertura e fechamento de valas, abertura de acessos e lançamento 

de cabos. 

11.14.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Disponibilizar equipe de resgate de fauna capacitada e habilitada para 

acompanhamento integral do contingente de trabalho nas atividades de supressão 

de vegetação, revolvimento de solo, abertura e fechamento de valas; 

➢ Garantir a soltura imediata dos animais resgatados aptos à soltura; 

➢ Garantir o atendimento veterinário aos animais resgatados não aptos à soltura 

imediata. 

➢ Destinar adequadamente os animais impossibilitados de soltura; 

➢ Aproveitar cientificamente os animais encontrados mortos ou que vieram a óbito 

durante as atividades de supressão de vegetação, revolvimento de solo, abertura e 

fechamento de valas; 

➢ Proteger as espécies de aves nidificantes de interesse conservacionista (raras, 

endêmicas e ameaçadas de extinção) localizadas nas áreas onde ocorrerão as 

atividades de supressão de vegetação, revolvimento de solo, abertura e 

fechamento de valas; 

➢ Proteger colmeias de insetos sociais nativos localizados nas áreas onde ocorrerão as 

atividades de supressão de vegetação, revolvimento de solo, abertura e 

fechamento de valas; 

➢ Prevenir o atropelamento de fauna nos acessos novos e exclusivos à obra; 

➢ Prevenir a colisão da avifauna contra cabos de menor calibre da linha de transmissão. 
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11.14.3 ESCOPO 

Considerando as ações compreendidas pelas frentes de supressão de vegetação, 

revolvimento de solo, abertura e fechamento de valas que atuarão ao longo da 

implantação da UTE Barra do Furado, destaca-se que estas serão acompanhadas por uma 

equipe de resgate de fauna. Cada equipe terá como principais responsabilidades: 

➢ Acompanhamento integral das frentes de obras; 

➢ Execução de metodologias para registro e destinação adequada de espécimes da 

avifauna (aves), mastofauna (mamíferos de pequeno, médio, grande porte e 

voadores), herpetofauna (anfíbios e répteis), ictiofauna (peixes continentais 

dulcícolas) e insetos sociais nativos (abelhas e vespas), encontrados em situação de 

vulnerabilidade; 

➢ Afugentamento, manejo e contenção de animais em observância a tomada de dados 

conforme preconizado em metodologia adotada; 

➢ Registro e reporte periódico de dados dos animais registrados, evidências 

fotográficas, e suas respectivas destinações conforme metodologia adotada; 

➢ Manejo e destinação de animais feridos para tratamento médico-veterinário; 

➢ Preparação de animais em óbitos para colecionamento científico; 

➢ Condução de diálogos sobre conservação de fauna com equipes das frentes de 

serviço. 

De forma a dar suporte nas questões gerenciais, as equipes de campo deverão contar com 

o apoio de uma equipe adequadamente dimensionada de gestão do Programa para apoiar 

em trâmites burocráticos, técnicos e administrativos intrínsecos à atividade, a saber: 

➢ Solicitação e renovação de licenças e autorizações pertinentes à atividade de resgate 

de fauna das equipes envolvidas na atividade; 

➢ Elaboração de convênios com clínicas veterinárias para recebimento e tratamento 

de animais silvestres resgatados feridos e que demandem atendimento complexo; 

➢ Elaboração de convênios com instituições de pesquisa; 

➢ Responsabilidade técnica e elaboração de relatórios de atividades consolidados; 

➢ Respostas a pareceres do órgão; 

➢ Interface com empreendedor e terceirizadas responsáveis pela implantação do 

empreendimento; 

➢ Interface com outros programas do licenciamento ambiental promovendo 

intercâmbio de dados e otimização de resultados; 
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Para a linha temática do aumento da pressão de acidentes com a fauna em 

atropelamentos serão realizadas ações e estudos lançando mão de bases de dados 

existentes e ações em cooperação com programas de educação e sensibilização de 

trabalhadores, comunidades locais e construtivos. Como principais ações, sob 

responsabilidade da equipe de gestão do Programa, serão realizadas: 

➢  Mapeamento dos acessos existentes exclusivos à obra;  

➢ Cruzamento dos resultados qualitativos obtidos para o diagnóstico, nos termos de 

sensibilidade de espécies e vulnerabilidade ao atropelamento nas áreas dos 

acessos exclusivos; 

➢ Avaliação do estado de conservação e tipologia de biótopos que os acessos 

exclusivos cruzam, com base em imagens de satélite; 

➢ Ponderação do risco de atropelamento das espécies de potencial ocorrência na 

região; 

➢ Proposição de medidas mitigadoras adequadas; 

➢ Elaboração de fichas de registro de atropelamento de fauna para acessos exclusivos 

à obra. 

Ainda, com vistas de minimizar acidentes gerados pela colisão de aves contra cabos de 

menor calibre e menos visíveis para as aves na linha de transmissão, OPGW e para-raios, é 

previsto no escopo deste Programa, sob responsabilidade da equipe de gestão do 

Programa e execução por técnicos especializados em avifauna em campo, as seguintes 

ações: 

➢ Mapeamento de ambientes no entorno das estruturas da LT associada à UTE; 

➢ Mapeamento do potencial colisivo das aves registradas no diagnóstico e seus 

hábitos; 

➢ Cruzamento das informações de ambientes e potencial colisivo para indicar áreas 

mais sensíveis à colisão sob influência da LT; 

➢ Execução das atividades de campo para seleção das áreas anterior ao lançamento de 

cabos e validação das áreas definidas ex situ; 

➢ Elaboração de relatórios técnicos indicando as localidades mais susceptíveis à colisão 

de aves com base em critérios metodológicos estabelecidos e consagrados na 

literatura; 

➢ Monitoramento em campanhas periódicas ao longo da implantação (após o 

lançamento de cabos) e operação da eficácia dos dispositivos e anteparos para as 

aves nas localidades onde ocorreu instalação e em áreas não sinalizadas. 
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11.14.4 ABRANGÊNCIA 

Considerando o eixo temático das ações de resgate e afugentamento de fauna, as ações 

estarão concentradas na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, 

principalmente àquelas destinadas a supressão de vegetação, revolvimento de solo, 

abertura e fechamento de valas, abertura de acessos para todos os componentes 

previstos para o licenciamento. 

Já para as ações previstas na linha de mitigação de atropelamentos, além da sinalização e 

ações efetivas de mitigação contra o atropelamento em acessos exclusivos e pátios 

inseridos na ADA, as ações socioambientais de conscientização e sensibilização de 

moradores e trabalhadores se estende para a Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento. 

Considerando as ações previstas para a sinalização dos cabos da linha de transmissão, as 

ações se limitam à ADA do empreendimento associada aos cabos e estruturas aéreas 

posicionadas na faixa de serviço. 

11.14.5 PÚBLICO-ALVO 

➢ Empreiteiras responsáveis pela construção; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ População lindeira; 

➢ IBAMA; 

➢ Instituições de pesquisa e coleções científicas. 

11.14.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do Programa é do empreendedor, 

podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para execução. 

11.14.7 EQUIPE TÉCNICA 

O Programa deverá ter equipe de campo e gestão dimensionadas de acordo com plano de 

ataque para a implantação do empreendimento. Minimamente, a equipe de gestão do 

Programa, deverá ser composta por: 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível sênior com experiência na 

coordenação de programas de resgate de fauna; 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível pleno com experiência na 

execução de programas de resgate de fauna. 

A mobilização do quantitativo dos times de campo deverá acompanhar pari passu as 

equipes de serviços descritas, sendo sua composição mínima por frente de serviço: 
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➢  Um profissional da área ambiental (biólogo) nível júnior ou pleno com experiência 

ou capacitação na execução de atividades de resgate de fauna; 

➢ Um auxiliar de campo (nível médio). Desejável experiência ou capacitação em 

atividades ambientais. 

Para a linha de avaliação de colisão da avifauna com as estruturas da linha de transmissão, 

deverão ser prevista equipe de campo, gerida pela equipe de gestão do Programa, a saber: 

➢ Um especialista com pós-graduação (mestrado ou doutorado) em zoologia ou 

ecologia com ênfase avifauna ou temas correlatos e experiência comprovada na 

realização de estudos com o grupo a mais de 05 anos; 

➢ Um especialista com graduação ou pós-graduação (graduação ou mestrado) em 

zoologia ou ecologia com ênfase em avifauna ou temas correlatos e experiência 

comprovada na realização de estudos com o grupo a mais de 02 anos 

11.14.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa em questão possui interface direta com programas coordenando ações 

conjuntas de ações socioambientais e construtivas, a saber: 

➢ Programa de Educação Ambiental (PEA); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Plano Ambiental para Construção (PAC). 

11.14.9 RESULTADOS ESPERADOS  

➢ Capacitar 100% dos profissionais por equipe de resgate de fauna. 

o Número de profissionais capacitados / Número de profissionais atuantes nas 

equipes de resgate. 

➢ Soltar imediatamente 100% dos animais resgatados aptos 

o Número de animais aptos à soltura imediata / Número total de animais 

resgatados. 

➢ 100% dos animais não aptos à soltura imediata encaminhados para tratamento 

veterinário. 

o Número de animais encaminhados para tratamento veterinário / Número de 

animais feridos não aptos à soltura. 

➢ Obter zero óbitos durante a execução do programa. 

o Número de animais que vieram a óbito / Número de animais resgatados. 

➢ Destinar 100 % dos animais impossibilitados de soltura após o tratamento. 
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o Número de animais destinado ex situ / Número de animais impossibilitados 

de retornar à natureza após tratamento médico-veterinário. 

➢ Colecionar cientificamente 100% dos animais encontrados em óbito com boas 

condições para a preservação. 

o Número de animais preparados e destinados para colecionamento científico 

/ Número total de animais encontrados em óbito. 

➢ Proteger e garantir a segurança de 100% dos ninhos encontrados. 

o Número de ninhos protegidos, isolados, monitorados ou realocados para 

áreas seguras / Número total de ninhos registrados. 

➢ Proteger e garantir a segurança de 100% das colmeias de espécies nativas 

encontradas. 

o Número de colmeias de espécies nativas protegidas, isoladas, monitoradas 

ou realocadas para áreas seguras / Número total de colmeias de espécies 

nativas registradas. 

➢ Proteger 100% das áreas sensíveis ao atropelamento de animais identificadas nos 

acessos exclusivos à obra; 

o Número de áreas sinalizadas e protegidas nos acessos exclusivos à obra / 

Número de áreas sensíveis identificadas nos acessos exclusivos à obra 

➢ Proteger 100% das áreas sensíveis a colisão da avifauna identificadas ao longo da 

diretriz da linha de transmissão; 

o Número de áreas sinalizadas e protegidas nos acessos exclusivos à obra / 

Número de áreas sensíveis identificadas nos acessos exclusivos à obra 

11.14.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Programa em tela será desenvolvido em etapa de implantação do empreendimento, 

especialmente enquanto perdurarem as atividades construtivas de supressão de 

vegetação, revolvimento de solo, abertura e fechamento de valas, abertura de acessos e 

lançamento de cabos. Ainda, as ações de monitoramento da eficácia dos sinalizadores se 

estenderá, de maneira sazonal, ao longo da operação do empreendimento por, no mínimo, 

dois anos. 
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11.15 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE 

11.15.1 SUPROGRAMA DE APOIO À CONSERVAÇÃO DE CETÁCEOS E 

QUELÔNIOS MARINHOS 

11.15.1.1 Justificativa 

Durante a implantação da UTE Barra do Furado, especialmente no que tange a 

implantação de dutos do emissário e de captação de água na porção costeira, espera-se 

interferências que promovam o revolvimento do sedimento de fundo, alterações 

acústicas e de fatores físico-químicos da coluna de água que podem promover 

afugentamento de táxons de maior porte e pelágicos como baleias, golfinhos e 

tartarugas-marinhas da Área Diretamente Afetada pela implantação dos componentes. 

Como abordado no diagnóstico de fauna para os grupos zoológicos mencionados, dada a 

pontualidade geográfica das atividades, quando comparada a toda a porção costeira, 

somada a alta capacidade de deslocamento e orientação dos organismos, não se espera 

impactos significativos nas rotas migratórias ou áreas de desova. Ainda assim, de maneira 

preventiva, por apresentarem grande importância ecológica e sensibilidade 

conservacionista, de maneira a monitorar a ação dos impactos mapeados de Perda, 

alteração e perturbação de hábitats e da fauna aquática, se propõe aqui linhas de ação 

para apoio ao monitoramento dos táxons associados aos mamíferos e quelônios 

marinhos.  

Na região já são executados monitoramentos de longo prazo para os táxons-alvo, ambos 

sob gestão na esfera federal responsável por espécies de interesse conservacionista, 

ICMBio. Para os mamíferos aquáticos, existe o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-

ICMBio), que desde 2010 monitora a linha de costa na bacia sedimentar de Campos-

Espírito Santo, entre os municípios de Conceição da Barra (ES) e Saquarema (RJ), incluindo 

a região da Barra do Furado, com parceria com diferentes instituições de pesquisa e 

organizações para a conservação de mamíferos aquáticos (Instituto Baleia Jubarte, ORCA, 

Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos e Instituto Ecológico Megafauna Marinha 

(GEMM-LAGOS), Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA)). Já para 

quelônios marinhos, o Projeto Tamar-ICMBio, atua no litoral norte do Rio de Janeiro com 

base no Farol de São Tomé, região da Barra do Furado, desde 1992. No seu escopo, são 

executados monitoramentos de 105 km de praias entre Campos dos Goytacazes, 

Conceição da Barra e São Francisco do Itabapoana onde todas as cinco espécies de 

tartaruga-marinha conhecidas para o Brasil ocorrem.  

Face toda a estrutura e base de dados histórica obtidas que abrangem o contexto 

geográfico das áreas de influência do empreendimento, faz sentido somar esforços, 

mapeando as necessidades e deficiências destes programas e apoiá-los em sua 

continuidade crucial para a manutenção das populações. Como contrapartida, se faz 
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necessário obter bases e dados para serem avaliados utilizando o recorte regional do 

empreendimento em uma perspectiva comparativa com avaliações antes e após a 

implantação do empreendimento onde, se identificadas alterações sobre as dinâmicas 

naturais, proposições de medidas mitigadoras e ações conservacionistas serão melhor 

embasadas e direcionadas. 

Diante do que foi exposto, o presente Programa justifica-se dentro do contexto do 

licenciamento ambiental do empreendimento, como uma estratégia para monitorar 

potenciais efeitos da implantação de componentes na linha da costa dos dutos e emissário 

submarino sobre mamíferos e quelônios marinhos, em face do exposto na Instrução 

Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 2007 que preconiza em seu Art. 8º “IX - 

programas específicos de conservação e monitoramento para as espécies ameaçadas de 

extinção, contidas em lista oficial, registradas na área de influência direta do 

empreendimento, consideradas como impactadas pelo empreendimento” e Art. 19º “VI - 

programas específicos de conservação e monitoramento para as espécies ameaçadas de 

extinção, endêmicas e raras presentes em lista oficial, e espécies endêmicas ou recém 

descritas.” Considera também as informações contidas no intercâmbio de informações 

previstas e monitoramento de espécies ameaçadas nas IN nº 01 de 08 de dezembro de 

2014 e IN nº 03 de 04 de setembro de 2017. Este documento também balizou o referencial 

técnico para elaboração do escopo, em complemento com as atualizações sobre o tema 

constantes na Instrução Normativa IBAMA nº 08 de 14 de julho de 2017. 
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11.15.1.2 Objetivo 

11.15.1.2.1 Objetivo Geral 

Estabelecer parcerias e apoiar a continuidade e melhoria do monitoramento dos táxons-

alvo de mamíferos e quelônios marinhos já executados na região costeira da Barra do 

Furado. 

11.15.1.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Mapear as fragilidades e necessidades para a execução de monitoramentos já 

existentes para mamíferos (PMP-ICMBio) e quelônios marinhos (TAMAR-ICMBio); 

➢ Pactuar formato de colaboração para os programas com as lideranças responsáveis 

(PMP-ICMBio e TAMAR-ICMBio); 

➢ Fornecer os subsídios pactuados para os programas com as lideranças responsáveis 

(PMP-ICMBio e TAMAR-ICMBio); 

➢ Compreender as dinâmicas das populações de mamíferos e quelônios marinhos a 

partir da série histórica obtida como baseline; 

➢ Avaliar continuamente e periodicamente em relação ao baseline as dinâmicas das 

populações de mamíferos e quelônios marinhos obtidos; 

➢ Identificar alterações nas dinâmicas das populações de mamíferos e quelônios 

marinhos e, quando aplicável, propor medidas e ações conservacionistas em 

consonância com os programas (PMP-ICMBio e TAMAR-ICMBio). 

11.15.1.3 Escopo 

Considerando as ações pretendidas de serem alcançadas pelo Subprograma e os atores 

envolvidos previamente identificados (porém não limitados ou restritos a estes), entende-

se como atribuições das partes as ações descritas a seguir.  

Caberá a equipe de gestão do Subprograma realizar: 

➢ Contato com os órgãos responsáveis pelos monitoramentos em curso (PMP-ICMBio 

e TAMAR-ICMBio); 

➢ Mapeamento das necessidades para melhoria e continuidade dos monitoramentos 

em curso; 

➢ Recebimento e análise dos dados de campo dos monitoramentos em curso; 

➢ Elaboração de relatórios de avaliação periódicos e proposição de medidas, se 

aplicável. 

Considerando as instituições envolvidas (PMP-ICMBio e TAMAR-ICMBio) nos 

monitoramentos, entende-se como responsabilidades as seguintes ações: 
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➢ Informar necessidades para melhoria dos monitoramentos em curso; 

➢ Disponibilizar recorte geográfico da base de dados obtida e a se obter para a equipe 

de gestão do Subprograma; 

➢ Aplicar com responsabilidade os recursos recebidos em prol da continuidade e 

melhoria dos monitoramentos em curso. 

Ao empreendedor caberá as seguintes ações: 

➢ Negociar a pactuação com apoio da equipe de gestão do Subprograma; 

➢ Fornecer os recursos/insumos acordados; 

➢ Implantar medidas mitigadoras e conservacionistas identificadas e relacionadas à 

implantação e operação do empreendimento, se aplicável; 

➢ Conduzir as ações de implantação no menor intervalo de tempo possível, priorizando 

a não sobreposição com épocas de movimentos migratórios e desovas 

11.15.1.4 Abrangência 

Este Subprograma apresenta abrangência para toda a porção costeira sob influência 

direta (ADA e AID ) dos componentes marinhos (dutos de captação de água e emissário de 

efluentes). 

11.15.1.5 Público-Alvo 

➢ Empreiteiras responsáveis pela construção; 

➢ ICMBio; 

➢ IBAMA; 

➢ Instituições de pesquisa relacionadas com mamíferos e quelônios marinhos no 

contexto regional. 

11.15.1.6 Responsável pela Implantação 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do Subprograma é do 

empreendedor, podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para 

execução. 

11.15.1.7 Equipe Técnica 

O Subprograma deverá ter equipe de gestão dimensionadas para gestão das ações, 

análise de dados e elaboração de relatórios periódicos. Minimamente, a equipe de gestão 

do Programa, deverá ser composta por: 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível sênior com experiência na 

coordenação de programas de monitoramento de fauna; 
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➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível pleno com experiência na 

execução de monitoramento de resgate de fauna com ênfase em mamíferos ou 

quelônios marinhos. 

11.15.1.8 Interface com outros Programas 

Considerando potenciais ações de mitigação e boas práticas construtivas que visem 

reduzir alterações nas obras associadas aos componentes marinhos, o Subprograma pode 

vir a ter interface com programas socioambientais e construtivos, a saber: 

➢ Programa de Educação Ambiental (PEA); 

➢ Subprograma de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT); 

➢ Plano Ambiental da Construção (PAC). 

11.15.1.9 Resultados Esperados  

➢ Mapear 100% das fragilidades e necessidades para a execução de monitoramentos 

já existentes para mamíferos (PMP-ICMBio) e quelônios marinhos (TAMAR-ICMBio). 

o Número de reuniões técnicas para mapeamento com instituições 

responsáveis realizadas / Número de reuniões técnicas para mapeamento 

com instituições responsáveis previstas. 

➢ Pactuar 100% das colaborações para os programas com as lideranças responsáveis 

(PMP-ICMBio e TAMAR-ICMBio). 

o Número de pactuações com instituições responsáveis realizadas / Número 

de pactuações com instituições responsáveis previstas. 

➢ Fornecer 100% dos subsídios pactuados para os programas (PMP-ICMBio e TAMAR-

ICMBio). 

o Número de subsídios entregues / Número de subsídios pactuados. 

➢ Compreender as dinâmicas das populações de mamíferos e quelônios marinhos a 

partir da série histórica obtida como baseline. 

o Número de comparações periódicas realizadas / Número de comparações 

periódicas previstas na metodologia detalhada do Subprograma para 

compreensão das dinâmicas pretéritas ao empreendimento. 

➢ Avaliar continuamente e periodicamente em relação ao baseline as dinâmicas das 

populações de mamíferos e quelônios marinhos obtidos. 

o Número de comparações realizadas dos valores obtidos com os valores de 

referência do baseline / Número de comparações previstas entre os valores 

obtidos e os valores de referência do baseline em cronograma na 

metodologia detalhada do Subprograma. 
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➢ Identificar 100% das alterações nas dinâmicas das populações de mamíferos e 

quelônios marinhos e, quando aplicável, propor medidas e ações conservacionistas 

em consonância com os programas (PMP-ICMBio e TAMAR-ICMBio). 

o Número de testes estatísticos aplicados na comparação dos dados / Número 

de testes estatísticos previstos na metodologia detalhada do Subprograma; 

o Número de medidas mitigadoras e conservacionistas implantadas / Número 

de medidas mitigadoras e conservacionistas identificadas com necessidade 

de implantação. 

11.15.1.10 Cronograma de execução 

O Programa em tela terá suas linhas de ação desenvolvidas durante etapa de implantação 

do empreendimento e, após a sua entrada em operação, perdurar por, no mínimo, dois 

anos, conforme Art. 8º da IN IBAMA 146/2007 “X - o Monitoramento posterior deverá ser 

realizado por no mínimo 2 (dois) anos após o início da operação do empreendimento, 

devendo este período ser estendido de acordo com o as particularidades de cada 

empreendimento.” Considerando que o Subprograma buscará apoiar com recursos 

monitoramentos já em curso, entende-se que os recursos mapeados neste escopo 

deverão ser dimensionados para atendimento e apoio dos monitoramentos por igual 

período. 

  



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO PROGRAMAS AMBIENTAIS PÁG. 99 
 

11.15.2 SUPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ORGANISMOS 

BIOINDICADORES AQUÁTICOS 

11.15.2.1 Justificativa 

Durante a implantação da UTE Barra do Furado, especialmente no que tange a 

implantação de dutos do emissário e de captação de água na porção costeira, espera-se 

interferências que promovam o revolvimento do sedimento de fundo resultando em 

alterações de fatores físico-químicos da coluna de água que podem promover perda, 

alteração da composição e perturbação da fauna aquática, especialmente espécies pouca 

capacidade de deslocamento na coluna de água e sesseis como o fito, zooplâncton e 

invertebrados bentônicos, ainda, pode promover afugentamento de táxons de maior 

porte e vágeis, como a ictiofauna, da região de entorno dos componentes. 

Como abordado no diagnóstico de fauna para os grupos zoológicos mencionados, dada a 

ação geográfica das atividades, somada a baixa capacidade de deslocamento e orientação 

dos organismos, se espera impactos significativos, porém pontuais e temporários sobre 

as biotas marinhas. Assim, de maneira a monitorar e propor mitigação, se aplicável, se faz 

necessária a tratativa por meio de ações específicas para os impactos identificados de 

Perda, alteração e perturbação de hábitats e da fauna aquática, cuja proposta aqui é de 

monitorar os grupos e organismos mais sensíveis às alterações ambientais identificados 

para os grupos de fito, zooplâncton, macrofauna bentônica e ictiofauna. O 

monitoramento buscará avaliar os principais indicadores ecológicos em cenários prévio e 

posterior ao empreendimento, de maneira a se conjecturar correlações entre os 

resultados obtidos e os avanços construtivos e operacionais do empreendimento em tela. 

Diante do apresentado, o presente Subprograma justifica-se dentro do contexto do 

licenciamento ambiental do empreendimento, como uma estratégia para monitorar 

potenciais efeitos da implantação de componentes na linha da costa dos dutos e emissário 

submarino sobre organismos marinhos sensíveis às alterações ambientais, em face do 

exposto na Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 2007 que preconiza em 

seu Capítulo II normativas e roteiros metodológicos para o monitoramento de organismos 

aquáticos. Considera também as informações contidas no contexto de avaliação de águas 

e sedimento dos corpos hídricos associados ao empreendimento contidas na Resolução 

CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005. Este documento também balizou o referencial 

técnico para elaboração do escopo, em complemento com as atualizações sobre o tema 

constantes na Instrução Normativa IBAMA nº 08 de 14 de julho de 2017. 
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11.15.2.2 Objetivo 

11.15.2.2.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo deste Subprograma é monitorar as populações de organismos 

aquáticos (zooplâncton, macrofauna bentônica e ictiofauna) sensíveis às alterações 

ambientais ao longo da implantação e operação do empreendimento. 

11.15.2.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Realizar campanha de baseline para definição de panorama comparativo; 

➢ Avaliar as alterações das dinâmicas dos indicadores ao longo da implantação e 

operação do empreendimento; 

➢ Identificar potenciais impactos sobre a fauna aquática monitorada por meio da 

alteração significativa dos indicadores ecológicos monitorados; 

➢ Propor medidas mitigadoras adequadas para correção e mitigação dos impactos 

identificados; 

11.15.2.3 Escopo 

Considerando que o referido Subprograma possui sua principal fonte de dados obtida em 

campo, parte do contingente é constituído por equipes de técnicos e auxiliares de campo, 

cujas ações principais são: 

➢ Coleta de dados de campo; 

➢ Triagem de material e sistematização de dados; 

➢ Elaboração de relatórios técnicos dos grupos-alvo do Subprograma; 

➢ Responsabilidade técnica sobre a execução das metodologias e análise técnica. 

Esta equipe de campo é apoiada por uma equipe de backoffice da gestão do Subprograma. 

Estes colaboradores serão responsáveis pelas seguintes ações: 

➢ Trâmites burocráticos e administrativos de solicitação de licenças; 

➢ Interface com o órgão ambiental e empreendedor; 

➢ Apoio logístico e inteligência no delineamento amostral e execução das atividades 

de campo; 

➢ Revisão e correção dos relatórios técnicos e resposta a pareceres;  

➢ Monitoramento e acompanhamento do atendimento de condicionantes ambientais. 

Por fim, o empreendedor e as empresas envolvidas nos processos construtivos possuem 

como responsabilidades: 
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➢ Conduzir as ações de implantação no menor intervalo de tempo possível, priorizando 

a não sobreposição com épocas de movimentos migratórios e desovas 

➢ Implantar medidas mitigadoras e conservacionistas identificadas e relacionadas à 

implantação e operação do empreendimento, se aplicável. 

11.15.2.4 Abrangência 

Este Subprograma apresenta abrangência para toda a porção costeira sob influência 

direta ou indireta (ADA, AID e AII) dos componentes marinhos (dutos de captação de água 

e emissário de efluentes). Isto considera um desenho amostral que compare estações 

amostrais sob diferentes graus de influência do empreendimento (ADA e AID) com áreas 

sem a incidência de efeitos a partir da implantação do empreendimento (AII). 

11.15.2.5 Público-Alvo 

➢ Empreiteiras responsáveis pela construção; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ População lindeira; 

➢ IBAMA; 

➢ Instituições de pesquisa e coleções científicas. 

11.15.2.6 Responsável pela Implantação 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do Subprograma é do 

empreendedor, podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para 

execução. 

11.15.2.7 Equipe Técnica 

O Subprograma deverá ter equipe de gestão dimensionadas para gestão das ações, 

análise de dados e elaboração de relatórios periódicos. Minimamente, a equipe de gestão 

do Programa, deverá ser composta por: 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível sênior com experiência na 

coordenação de programas de monitoramento de fauna; 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível pleno com experiência na 

execução de monitoramento de resgate de fauna com ênfase em ictiofauna ou 

invertebrados marinhos. 

A equipe de campo, responsável pela coleta de dados, deverá possuir integrantes com 

expertise nos grupos faunísticos abordados, a saber: 
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➢ três profissionais da área ambiental (biólogos) nível pleno ou sênior com experiência 

na execução de monitoramentos de fauna e com especialização no grupo-alvo 

(ictiofauna, macrofauna bentônica e fito e zooplâncton); 

➢ três auxiliares de campo da área ambiental (biólogos) graduandos ou nível júnior, de 

preferência com experiência na execução de monitoramentos de fauna no grupo-

alvo (ictiofauna, macrofauna bentônica e fito e zooplâncton); 

➢ um barqueiro e um auxiliar para apoio logístico e acessos em pontos na costa; 

11.15.2.8 Interface com outros Programas 

Considerando potenciais ações de mitigação e boas práticas construtivas que visem 

reduzir alterações nas obras associadas aos componentes marinhos, o Subprograma pode 

vir a ter interface com programas socioambientais e construtivos, a saber: 

➢ Programa de Educação Ambiental (PEA); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Plano Ambiental para Construção (PAC). 

11.15.2.9 Resultados Esperados  

➢ Caracterizar 100% dos indicadores por meio de campanhas prévias (baseline) à 

implantação. 

o Número de campanhas baseline realizadas / Número de campanhas baseline 

previstas na metodologia detalhada do Subprograma. 

o Número de pontos amostrais estudados no baseline / Número de pontos 

amostrais previstas na metodologia detalhada do Subprograma para o 

baseline. 

o Número de indicadores calculados para a campanha baseline / Número de 

indicadores a serem calculados previstos na metodologia detalhada do 

Subprograma para o baseline. 

➢ Avaliar 100% das flutuações nas dinâmicas dos indicadores ao longo da implantação 

e operação do empreendimento; 

o Número de campanhas realizadas na implantação e operação nos intervalos 

sazonais previstos / Número de campanhas previstas nos intervalos sazonais 

previstos para a implantação e operação na metodologia detalhada do 

Subprograma. 

o Número de comparações da série histórica dos indicadores / Número de 

comparações da série histórica detalhada do Subprograma para a fase de 

implantação e operação. 
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➢ Identificar 100% de potenciais impactos sobre a fauna aquática monitorada por meio 

da alteração significativa dos indicadores ecológicos monitorados; 

o Número de alterações estatisticamente significativas da série histórica de 

indicadores / Número de comparações estatísticas da série histórica 

previstas na metodologia detalhada do Subprograma para a fase de 

implantação e operação. 

➢ Propor 100% de medidas mitigadoras para correção e mitigação dos impactos 

identificados. 

o Número de medidas mitigadoras propostas / Número de medidas 

mitigadoras mapeadas com base nos resultados obtidos. 

11.15.2.10 Cronograma de execução 

O Programa em tela terá suas linhas de ação desenvolvidas durante etapa de implantação 

do empreendimento e, após a sua entrada em operação, perdurar por, no mínimo, dois 

anos, conforme Art. 8º da IN IBAMA 146/2007 “X - o Monitoramento posterior deverá ser 

realizado por no mínimo 2 (dois) anos após o início da operação do empreendimento, 

devendo este período ser estendido de acordo com as particularidades de cada 

empreendimento.” 
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11.15.3 SUPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE AMBIENTES REPRODUTIVOS 

CONTINENTAIS 

11.15.3.1 Justificativa 

Ao longo do diagnóstico de fauna da UTE Barra do Furado e seus componentes associados 

observou-se uma fauna silvestre pouco representativa em termos de riqueza e 

diversidade quando comparadas ao potencial que a região abarcou em momentos 

pretéritos. Apesar da reduzida diversidade, os estudos para os grupos temáticos da 

herpetofauna, avifauna e ictiofauna indicaram que as planícies costeiras da região da 

Barra do Furado, apesar de depauperadas, ainda desempenham importante função de 

pouso, abrigo e reprodução destes táxons.  

De maneira geral, a importância da região foi associada às zonas de várzea dos canais e 

áreas temporariamente ou permanentemente alagadas que, para a herpetofauna, 

funcionam como importantes zonas reprodutivas de espécies de hilídeos, leptodactilídeos 

e bufonídeos que produzem extensos coros de vocalização em temporadas de chuvas. 

Para as aves, a região alagada é local ideal para alimentação, pouso e descanso de aves 

residentes como espécies de ardeídeos, caradrídeos e jacanídeos, como para aves 

migrantes como espécies de anatídeos e caradrídeos. Já para a ictiofauna, observou-se 

eventos reprodutivos de peixes continentais que buscam zonas mais calmas e com menor 

competição de recursos em poças, principalmente siluriformes, como bagres e outros 

animais adaptados a ambientes temporários ou sazonais. 

Considerando as atividades de terraplenagem, limpeza de terreno e supressão da 

vegetação, necessárias à implantação do empreendimento, poderá haver perda de áreas 

naturais e pressão ou mudança de dinâmica nas áreas de entorno pela modificação da rede 

de drenagem ou mesmo pela influência indireta de fatores antrópicos como iluminação e 

ruído. Estes impactos, identificados no EIA/RIMA, se traduzem como Aumento nos níveis 

de iluminação, Perturbação da fauna local devido ao aumento dos níveis de ruído 

ambiente e Perda, alteração e perturbação de hábitats e da fauna terrestre. Para 

adequado monitoramento, mitigação e controle é fundamental o endereçamento de 

ações por meio do monitoramento das biotas sujeitas aos impactos durante as atividades 

construtivas e operacionais do empreendimento. 

Diante do apresentado, o presente Subprograma justifica-se dentro do contexto do 

licenciamento ambiental do empreendimento, como uma estratégia para monitorar 

potenciais efeitos da implantação da planta da UTE Barra do Furado e componentes 

situados nas porções continentais associados, sensíveis às alterações ambientais, em face 

do exposto na Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 2007 que preconiza 

em seu Capítulo II normativas e roteiros metodológicos para o monitoramento de fauna 

terrestre. Este documento também balizou o referencial técnico para elaboração do 
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escopo, em complemento com as atualizações sobre o tema constantes na Instrução 

Normativa IBAMA nº 08 de 14 de julho de 2017. 

11.15.3.2 Objetivo 

11.15.3.2.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo deste Subprograma é monitorar as populações que possuem 

atividade reprodutiva em áreas continentais, especialmente nas áreas alagadas 

(ictiofauna, herpetofauna e avifauna) sensíveis às alterações ambientais, ao longo da 

implantação e operação do empreendimento. 

11.15.3.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Realizar campanha de baseline para definição de panorama comparativo; 

➢ Avaliar as alterações das dinâmicas dos indicadores ao longo da implantação e 

operação do empreendimento; 

➢ Identificar potenciais impactos sobre a fauna continental monitorada por meio da 

alteração significativa dos indicadores ecológicos monitorados; 

➢ Propor medidas mitigadoras adequadas para correção e mitigação dos impactos 

identificados. 

11.15.3.3 Escopo 

Considerando que o referido Subprograma possui sua principal fonte de dados obtida em 

campo, parte do contingente é constituído por equipes de técnicos e auxiliares de campo, 

cujas ações principais são: 

➢ Coleta de dados de campo; 

➢ Triagem de material e sistematização de dados; 

➢ Elaboração de relatórios técnicos dos grupos-alvo do Subprograma; 

➢ Responsabilidade técnica sobre a execução das metodologias e análise técnica. 

Esta equipe de campo é apoiada por uma equipe de backoffice da gestão do Subprograma. 

Estes colaboradores serão responsáveis pelas seguintes ações: 

➢ Trâmites burocráticos e administrativos de solicitação de licenças; 

➢ Interface com o órgão ambiental e empreendedor; 

➢ Apoio logístico e inteligência no delineamento amostral e execução das atividades 

de campo; 

➢ Revisão e correção dos relatórios técnicos e resposta a pareceres;  

➢ Monitoramento e acompanhamento do atendimento de condicionantes ambientais. 
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Por fim, o empreendedor e as empresas envolvidas nos processos construtivos possuem 

como responsabilidades: 

➢ Conduzir as ações de implantação no menor intervalo de tempo possível, priorizando 

a não sobreposição com épocas de movimentos migratórios e desovas 

➢ Implantar medidas mitigadoras e conservacionistas identificadas e relacionadas à 

implantação e operação do empreendimento, se aplicável; 

11.15.3.4 Abrangência 

Este Subprograma apresenta abrangência para toda a porção costeira sob influência 

direta ou indireta (ADA, AID e AII) dos componentes marinhos (dutos de captação de água 

e emissário de efluentes). Isto considera um desenho amostral que compare estações 

amostrais sob diferentes graus de influência do empreendimento (ADA e AID) com áreas 

sem a incidência de efeitos a partir da implantação do empreendimento (AII). 

11.15.3.5 Público-Alvo 

➢ Empreiteiras responsáveis pela construção; 

➢ Trabalhadores envolvidos na implantação do empreendimento; 

➢ População lindeira; 

➢ IBAMA; 

➢ Instituições de pesquisa e coleções científicas. 

11.15.3.6 Responsável pela Implantação 

A responsabilidade pela elaboração e implementação do Subprograma é do 

empreendedor, podendo ser contratada empresa de consultoria especializada para 

execução. 

11.15.3.7 Equipe Técnica 

O Subprograma deverá ter equipe de gestão dimensionadas para gestão das ações, 

análise de dados e elaboração de relatórios periódicos. Minimamente, a equipe de gestão 

do Programa, deverá ser composta por: 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível sênior com experiência na 

coordenação de programas de monitoramento de fauna; 

➢ Um profissional da área ambiental (biólogo ou afins) nível pleno com experiência na 

execução de monitoramento de resgate de fauna com ênfase em ictiofauna, 

herpetofauna ou avifauna. 

A equipe de campo, responsável pela coleta de dados, deverá possuir integrantes com 

expertise nos grupos faunísticos abordados, a saber: 
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➢ Três profissionais da área ambiental (biólogos) nível pleno ou sênior com experiência 

na execução de monitoramentos de fauna e com especialização no grupo-alvo 

(ictiofauna, herpetofauna e avifauna); 

➢ Três auxiliares de campo da área ambiental (biólogos) graduandos ou nível júnior, de 

preferência com experiência na execução de monitoramentos de fauna no grupo-

alvo (ictiofauna, herpetofauna e avifauna); 

11.15.3.8 Interface com outros Programas 

Considerando potenciais ações de mitigação e boas práticas construtivas que visem 

reduzir alterações nas obras associadas aos componentes marinhos, o Subprograma pode 

vir a ter interface com programas socioambientais e construtivos, a saber: 

➢ Programa de Educação Ambiental (PEA); 

➢ Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT); 

➢ Programa Ambiental para Construção (PAC). 

11.15.3.9 Resultados Esperados  

➢ Caracterizar 100% dos indicadores por meio de campanhas prévias (baseline) à 

implantação. 

o Número de campanhas baseline realizadas / Número de campanhas baseline 

previstas na metodologia detalhada do Subprograma. 

o Número de pontos amostrais estudados no baseline / Número de pontos 

amostrais previstas na metodologia detalhada do Subprograma para o 

baseline. 

o Número de indicadores calculados para a campanha baseline / Número de 

indicadores a serem calculados previstos na metodologia detalhada do 

Subprograma para o baseline. 

➢ Avaliar 100% das flutuações nas dinâmicas dos indicadores ao longo da implantação 

e operação do empreendimento; 

o Número de campanhas realizadas na implantação e operação / Número de 

campanhas previstas para a implantação e operação na metodologia 

detalhada do Subprograma. 

o Número de comparações da série histórica dos indicadores / Número de 

comparações da série histórica detalhada do Subprograma para a fase de 

implantação e operação. 

➢ Identificar 100% de potenciais impactos sobre a fauna continental monitorada por 

meio da alteração significativa dos indicadores ecológicos monitorados; 
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o Número de alterações estatisticamente significativas da série histórica de 

indicadores / Número de comparações estatísticas da série histórica 

previstas na metodologia detalhada do Subprograma para a fase de 

implantação e operação. 

➢ Propor 100% de medidas mitigadoras para correção e mitigação dos impactos 

identificados. 

o Número de medidas mitigadoras propostas / Número de medidas 

mitigadoras mapeadas com base nos resultados obtidos. 

11.15.3.10 Cronograma de execução 

O Programa em tela terá suas linhas de ação desenvolvidas durante etapa de implantação 

do empreendimento e, após a sua entrada em operação, perdurar por, no mínimo, dois 

anos, conforme Art. 8º da IN IBAMA 146/2007 “X - o Monitoramento posterior deverá ser 

realizado por no mínimo 2 (dois) anos após o início da operação do empreendimento, 

devendo este período ser estendido de acordo com o as particularidades de cada 

empreendimento.” 
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11.16 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

11.16.1 JUSTIFICATIVA 

O PCS apresenta as ações e estratégias de comunicação para estreitar o relacionamento 

entre o empreendedor e o público-alvo interessado na UTE Barra do Furado e demais 

instalações, garantindo o acesso à informação e o diálogo constante com os atores 

envolvidos em função das expectativas geradas acerca da implantação do Projeto. 

Neste sentido, o PCS, através da instituição de processos comunicativos, é um 

instrumento necessário à prevenção e/ou mitigação ou potencialização de alguns dos 

impactos identificados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Além disso, o PCS auxilia na 

promoção da integração dos demais programas, planos e ações socioambientais em 

execução. 

Este Programa cumpre o importante papel de estabelecer um fluxo de informação 

contínuo e eficaz com as diferentes partes interessadas, por meio da divulgação de 

informações qualificadas a respeito do empreendimento, considerando os meios e os 

interesses de cada parte, e na realização de esclarecimentos que possam surgir ao longo 

deste processo. Através do desenvolvimento de estratégias de comunicação social 

específicas para os diferentes públicos de interesse, o PCS busca viabilizar a participação 

direta ou indireta das diferentes partes no projeto, tendo com especial atenção os grupos 

sociais e os proprietários residentes nas áreas de proximidade e interferência do 

empreendimento.  

O Programa se justifica a partir da necessidade de mitigação, principalmente dos impactos 

referentes a Geração de Expectativas Favoráveis e Desfavoráveis ao empreendimento, 

tendo em vista a sua função de disseminação das informações transparentes sobre 

impactos negativos e positivos gerados pela instalação do empreendimento.  

A atuação da comunicação também diminui a possibilidade de conflitos com o impacto 

referente às interferências no cotidiano da população, com a informação qualificada e um 

canal aberto para registro de demandas, sugestões e reclamações da população 

O Programa contribui ainda para apoiar e integrar-se às ações de outros programas que 

visam potencializar os impactos positivos como a dinamização da economia regional e a 

geração de trabalho e renda.  

Por fim, as reuniões institucionais contribuem para o diálogo com a gestão pública e 

demais atores estratégicos que servirão como balizador dos impactos referentes ao 

aumento de demanda por serviços públicos, interferência no uso e ocupação do solo e 

alteração da atividade pesqueira.  
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11.16.2 OBJETIVO 

11.16.2.1 Objetivo Geral 

O Programa tem como objetivo geral estabelecer um canal de comunicação contínuo 

entre o empreendedor e o público-alvo, ou seja, a gestão pública dos municípios, as 

instituições locais estratégicas e os residentes das áreas de entorno e de influência do 

empreendimento, oferecendo informações qualificadas a respeito das suas atividades e 

seus programas ambientais, de forma dialogada e adequada às características de cada um 

de seus públicos. Isso deverá ser feito, por meio de diferentes instrumentos, com o intuito 

de evitar ou mitigar potenciais impactos negativos e potencializar reforçar impactos 

positivos da instalação do empreendimento sobre as partes interessadas. 

11.16.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Apresentar as informações pertinentes sobre cada etapa do empreendimento aos 

atores envolvidos de forma clara e suficiente; 

➢ Informar o público da área de influência direta (AID) sobre possíveis restrições, 

interferências, incômodos e riscos em função da proximidade com o 

empreendimento. 

➢ Produzir para distribuição material gráfico detalhado, com conteúdo sobre as 

atividades da obra e os programas ambientais envolvidos; 

➢ Estabelecer canais de comunicação para o acesso da população ao 

empreendimento, para o registro e a resolução dos impactos causados por ele; 

➢ Manter um canal de comunicação com o poder público e instituições estratégicas 

dos municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes; 

➢ Apresentar ao público-alvo os impactos positivos e negativos, além dos programas 

ambientais e ações desenvolvidas. 

➢ Formar Comitê de Acompanhamento da Obra envolvendo as instituições 

estratégicas de Quissamã e Campos dos Goytacazes 

11.16.3 ESCOPO 

Para atender os objetivos estabelecidos, o PCS deverá ser implementado durante toda a 

vida útil do empreendimento, mantendo ações destinadas a informar, dialogar e prestar 

esclarecimentos à população residente na AII e AID do empreendimento. Para tal, as 

estratégias de comunicação aplicadas no PCS seguem descritas abaixo: 

11.16.3.1 Implementação da ouvidoria  

A ouvidoria é um instrumento eficaz de comunicação entre o empreendedor e a população 

e tem como objetivo inserir a população na gestão ambiental participativa do 

empreendimento. Essa via de acesso ao público deve fazer parte de todo o período de 

instalação e operação do empreendimento e funcionar como canal de comunicação 
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exclusivo e gratuito para receber reclamações, dúvidas, sugestões, denúncias, entre 

outras demandas da população a respeito do empreendimento.  

O serviço de ouvidoria deverá ser implementado e divulgado em todos os materiais 

informativos distribuídos durante as ações do PCS, ou dos outros programas 

socioambientais. 

11.16.3.2 Levantamento de atores locais  

Uma das primeiras etapas do PCS, que tem continuidade por toda a execução, é o 

levantamento de stakeholders locais. Essa pesquisa, bem como o seu monitoramento, é 

importante para o estabelecimento de contatos estratégicos a serem desenvolvidos por 

toda a instalação. 

A articulação do PCS com esses atores poderá potencializar a execução de outros 

programas do empreendimento e minimizar conflitos, tendo em vista o bom 

relacionamento com as representatividades locais.  

Nesse sentido, o profissional de comunicação deverá constantemente identificar os 

atores locais, estabelecendo frequente contato com eles, além de criar e gerenciar um 

banco de dados. Recomenda-se que a planilha de controle contenha informações tais 

como: nome completo, natureza da instituição associada, projetos/programas da 

instituição, cargo, contatos de telefone, e-mail e endereços, temas de interesse, 

potenciais parcerias, entre outros. 

11.16.3.3 Campanha de Comunicação para proprietários e população do entorno  

O Programa de Comunicação deverá realizar no mínimo 04 campanhas de campo para a 

execução das ações que preveem o contato individualizado para esclarecimentos sobre as 

obras, os usos permitidos e proibidos nas áreas de entorno e interferência do 

empreendimento, os processos indenizatórios; e para implementação e divulgação de 

canais para registos de demandas. 

A equipe do Programa deverá realizar visitas individuais e domiciliares em 100% das 

propriedades interceptadas pelo empreendimento, com a estratégia de abordagem que 

consiste na prática conhecida como porta a porta, ou face a face, que realiza visita técnica 

presencial para explanações, esclarecimentos, divulgação dos canais de diálogo e 

distribuição de material gráfico (folder) sobre o empreendimento, tal como os impactos 

por ele gerados e os Programas Ambientais a serem desenvolvidos.  

Além dos proprietários, as instituições que contribuem para programas e projetos locais, 

ou são espaços de representatividade deverão ser incluídas nas campanhas de 

comunicação social, tendo em vista a importância e a necessidade de multiplicação dos 

assuntos abordadas nesta medida.  
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A comunicação deverá apoiar a interlocução com comunidades contempladas pelo 

Programa de Educação Ambiental, como Barra do Furado, Carvão, São Martinho, etc. 

Colaborando com materiais de comunicação, interlocução entre a equipe e as lideranças, 

e recebimento das demandas das comunidades.  

11.16.3.4 Elaboração de Materiais de Comunicação  

Para a execução das campanhas e das atividades que compõem o escopo de ações do PCS, 

deverão ser elaborados materiais que tenham como objetivo apoiar a ação do 

comunicador contratado. Destaca-se que as peças gráficas ou audiovisuais deverão conter 

linguagem acessível para atender ao público de interesse do programa 

Além disso, serão veiculados spots em rádios locais ou carros de som, com o objetivo de 

informar sobre a importância do projeto, início das obras, ações sociais e ambientais, vagas 

de empregos, canais de comunicação e de diálogo do empreendimento 

11.16.4 ABRANGÊNCIA 

O Programa de Comunicação Social será implementado com principal foco nos 

proprietários e residentes das Áreas Diretamente Afetadas (ADA) pelo empreendimento 

da UTE e suas demais instalações.  

Além disso, áreas de entorno de canteiro, tal como as sedes municipais para articulação e 

comunicação direta com a gestão pública também deverão fazer parte das campanhas de 

comunicação social a serem executadas pelo empreendimento.  

11.16.5 PÚBLICO ALVO 

População e comunidades presentes na área de influência direta, e diretamente afetada 

do empreendimento e suas lideranças comunitárias formais e não formais, considerando, 

para tanto: 

➢ Proprietários, produtores rurais, arrendatários, ocupantes de propriedades rurais e 

de assentamentos interceptados pelo empreendimento ou por seus acessos; 

➢ Instituições locais, poder público do município interceptado pelo empreendimento, 

como o prefeito e secretários municipais que tenham interface com o 

empreendimento (como aqueles de Infraestrutura, Agricultura, Meio Ambiente, 

Saúde, Educação, Comunicação), órgãos ambientais e de fiscalização municipais e 

de instituições locais. 

11.16.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A gestão do Programa de Comunicação Social é de responsabilidade do empreendedor, 

podendo sua execução ser compartilhada e/ou terceirizada. 
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11.16.7 EQUIPE TÉCNICA 

➢ Um (01) Coordenador do Programa: profissional de nível superior da área de 

comunicação social, ciências sociais ou áreas afins, responsável por todas as 

atividades do Programa, como elaboração do conteúdo do material informativo, 

consolidação das informações e elaboração dos Relatórios de Comunicação Social. 

➢ Um (01) auxiliar:  profissional para auxiliar as atividades de comunicação social. 

➢ Um (01) Designer Gráfico: profissional para a elaboração de materiais gráficos 

(cartilhas, folders, cartazes, etc.) para dar suporte ao programa; 

11.16.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O PCS tem como característica geral servir como apoio às ações do empreendimento, 

fazendo sua divulgação. Dessa forma, relaciona-se com todos os outros programas, com 

destaque para os Programas de Educação Ambiental (PEA); Educação Ambiental para 

Trabalhadores (PEAT); e Plano Ambiental para Construção (PAC). 

11.16.9 RESULTADOS ESPERADOS  

O principal resultado esperado é a diminuição dos impactos socioambientais e 

econômicos do período de obras, onde a informação serve como suporte às ações, 

trazendo maior responsabilidade e dotando de conhecimentos científicos todos os atores 

envolvidos, direta ou indiretamente na viabilização do empreendimento em tela. Ademais 

seguem listados abaixo, os resultados que nortearão as atividades:  

➢ Realizar, durante a instalação do empreendimento, no mínimo, 04 campanhas de 

comunicação junto aos líderes do setor público e instituições de interesse das áreas 

de influência, moradores do entorno de canteiros e áreas de apoio, e demais 

munícipes das áreas de influência;  

➢ Realizar campanhas de comunicação com distribuição de materiais gráficos 

informativos e spots de rádio; 

➢ Dar encaminhamento à 100% das reclamações e sugestões recebidas nos Canais de 

Comunicação; 

➢ Identificar conflitos, através das campanhas de comunicação e dos canais de 

Ouvidoria, planeando a definição de estratégias para soluções mais adequadas, 

diante da natureza da conflagração identificada. 

11.16.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas ao longo de toda a fase de 

implantação e operação do empreendimento. 
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11.17 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

11.17.1 JUSTIFICATIVA 

A educação ambiental, segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 

9.795/1999), em seu art 1º, é compreendida como um processo de construção de valores 

sociais baseados nas atitudes, habilidades e competências individuais que, transformadas 

em prática social, promovem interações responsáveis e éticas com o meio ambiente e com 

outras pessoas em seus aspectos sociais, políticos, econômicos e ecológicos.  

O Programa de Educação Ambiental (PEA) vem a ser uma importante ferramenta para a 

gestão sustentável dos empreendimentos, ao envolver diversos atores sociais, assim 

como para Aa sustentabilidade da obra, uma vez que permite identificar os melhores 

padrões de conduta e aqueles que trazem prejuízo para sua completa realização. 

Mediante o Decreto nº 4.281/2002, a implantação dos PEA, além de uma 

responsabilidade, torna-se uma obrigatoriedade, conforme estabelece em seu art. 6º:  

“deverão ser criados, mantidos e implementados, sem 

prejuízo de outras ações, programas de educação 

ambiental integrados  

[...] 

Assim, a elaboração de um programa direcionado à educação ambiental deverá ser 

construído de maneira a atuar em consonância com a legislação brasileira vigente. 

Ademais, este programa, voltado principalmente as comunidades impactadas pelo 

empreendimento é embasado também na Instrução Normativa nº 02/2012 e na Nota 

Técnica Nº 2/2018, ambas do IBAMA, utilizadas como orientação para elaboração e 

execução de medidas e ações que adotem a educação ambiental crítica, transformadora 

e emancipatória, visando à superação de problemas e/ou conflitos socioambientais que 

ocorrem no processo de apropriação social dos recursos ambientais. 

O Programa visa o fortalecimento comunitário e ações para potencialização e valorização 

do território, tendo em vista que quanto mais desarticulada é uma comunidade, mais 

sensível aos impactos gerados pelo empreendimento como: Interferência no cotidiano da 

população, no uso e ocupação do solo, e na alteração das atividades; ela se torna.  

11.17.2 OBJETIVO 

11.17.2.1 Objetivo Geral 

O PEA tem por objetivo geral promover ações e instrumentos educativos que 

proporcionem condições para a produção de conhecimentos, aprendizados e habilidades 

que facilitem a participação individual e coletiva na gestão sustentável do uso dos 
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recursos ambientais, a compreensão dos impactos gerados pelo empreendimento e suas 

medidas de controle e mitigação, com a participação dos públicos do programa. 

11.17.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Estabelecer parcerias com o poder público local e entidades da sociedade civil 

organizada, visando fomentar o caráter participativo dos atores sociais nos 

projetos ambientais do PEA;  

➢ Realizar Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP) para levantamento dos 

temas de interesse e projetos de educação ambiental das comunidades prioritárias; 

➢ Sensibilizar e capacitar os grupos sociais para desenvolver projetos de educação 

ambiental de forma articulada e interdisciplinar, voltadas para uma maior 

participação comunitária na reflexão e ação sobre a gestão ambiental local; 

➢ Favorecer o fortalecimento comunitário das comunidades identificadas como 

prioritárias para o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental;  

➢ Elaborar materiais que apoiem a execução das atividades de educação ambiental e 

possam ser usados como forma de multiplicação do conteúdo; 

➢ Executar ações de valorização da pesca local; 

➢ Realizar ao menos um projeto prático com as comunidades prioritárias definidas 

para a UTE Barra do Furado e suas estruturas.  

11.17.3 ESCOPO 

O PEA será desenvolvido a partir da execução do componente voltado ao público externo. 

A etapa de planejamento é inerente a ambos e é destinada à mobilização da equipe 

técnica para implantação das atividades.  As atividades para o público externo consistem 

em ações diretas para a população residente nas localidades identificadas como 

prioritárias no Diagnóstico Socioambiental. Dessa forma, tendo em vista a distância da 

Área Diretamente Afetada (menos de 1 km) e as vulnerabilidades socioeconômicas 

identificadas no Estudo de Impacto Ambiental, são elas: 

• Barra do Furado – Quissamã; 

• São Martinho – Campos dos Goytacazes;  

• Marcelo - Campos dos Goytacazes;  

• Coqueiros – Campos dos Goytacazes;  

• Carvão – Campos dos Goytacazes; 

• Bairro Ururaí I – Campos dos Goytacazes 

11.17.3.1 Articulação Prévia com Atores Estratégicos   

As atividades do PEA terão início a partir de uma primeira campanha de articulação Local 

nas 06 comunidades prioritárias do Programa. Essa etapa tem como objetivo 

reestabelecer o contato com as localidades, identificando principais lideranças, projetos 

locais que possam contribuir com a execução do programa, expectativas em relação ao 
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empreendimento e articulação para o agendamento das oficinas de diagnóstico 

participativas.  

Recomenda-se que a ação possa contar com um formulário de pesquisa, para o melhor 

registro dos dados. Com isso, é possível realizar um mapeamento prévio de percepções 

da comunidade sobre suas principais fragilidades e potencialidades. O PEA, de maneira 

integrada ao Programa de Comunicação Social, deverá contribuir com o levantamento de 

mais atores locais que possam favorecer as ações de comunicação no território.   

11.17.3.2 Diagnóstico Socioambiental Participativo 

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) orienta que, além do 

estabelecimento de parcerias institucionais, é importante a compreensão, junto ao 

público-alvo envolvido, de suas percepções a respeito das potencialidades e problemas 

locais, assim como suas demandas. Isso permite que o processo de ensino/aprendizagem 

previsto no planejamento pedagógico dialogue com os saberes e repertórios político-

culturais das comunidades locais. 

Para que isso seja viabilizado, utiliza-se a técnica do DSAP, voltada para programas e 

projetos que se utilizam da construção coletiva para serem elaborados. Nessa técnica, 

destacam-se os dados qualitativos obtidos de forma rápida, dinâmica e reflexiva junto aos 

grupos sociais envolvidos. 

Esse diagnóstico deverá ser realizado a partir de oficinas com as 06 comunidades 

prioritárias do Programa, que façam uso de metodologias participativas, em conjunto com 

aquela de observação participante da realidade.  

11.17.3.3 Oficinas de Educação Ambiental  

A partir da execução do DSAP será possível definir as capacitações a serem elaboradas e 

ofertadas para a população local, essas ações poderão prever atividades educativas 

teórico práticas. O PEA deverá executar ao menos um projeto-piloto, composto pelo 

conjunto de atividades teóricas e práticas que serão desenvolvidas junto ao público 

específico de uma ou mais comunidades. No caso do desenvolvimento de mais de um 

projeto, eles devem, em seu conjunto, traduzir o que o PEA propõe por meio de atuação. 

Portanto, o objetivo geral de todos os projetos deverá convergir para o do PEA. O 

planejamento executivo do(s) projeto(s) se dará em dois níveis: 

o Logístico-operacional: viabilização das ações educativas, como planejamento de 

deslocamento dos participantes, definição dos espaços para sediar as atividades, e 

as particularidades dos calendários municipais;  

o Técnico-pedagógico: definição dos conteúdos e metodologias das ações 

educativas, além de produção dos planos de aula dessas ações.,  
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Serão desenvolvidas, no mínimo, 04 ações de Educação Ambiental nas comunidades 

prioritárias, sendo que uma delas deverá tratar sobre apresentação do empreendimento, 

impactos causados, canais de comunicação, restrições no uso e ocupação do solo e escopo 

do Programa. Estas deverão prever a elaboração de ao menos 02 materiais gráficos por 

campanha. É importante destacar que uma dessas atividades educativas deverá ser 

direcionada à capacitação e troca de saberes sobre controle social ou associativismo e 

cooperativismo.  

11.17.3.4 Ações para Valorização da Pesca Local e Artesanal 

O Programa deverá realizar ao menos uma Oficina de troca de experiência na área da 

pesca artesanal contemplando o público de todas as comunidades mapeadas no estudo, 

sendo possível a eleição de um ou mais pólos para o agrupamento de comunidades. A 

oficina(s) terá(ão) duração de 8 horas, realizadas no final de semana ou no momento mais 

adequado para as comunidades e deverá prever o fornecimento de alimentação e 

transporte aos inscritos e/ou interessados. 

Além da oficina, as colônias identificadas no Cap. 6 Diagnóstico Ambiental, sendo as mais 

representativas a Z19 e Z21, e com maior proximidade das instalações do 

empreendimento, deverão ser consultadas em, no mínimo, 03 reuniões para a elaboração 

de um material institucional de fortalecimento da pesca artesanal. Parceiros como o 

Projeto Piabinha ou outros projetos e instituições estratégicas poderão ser incluídos para 

participação na elaboração do conteúdo deste material.  

11.17.3.5 Educação Ambiental nas Comunidades não prioritárias  

As comunidades não prioritárias definidas no Público-Alvo, serão atendidas parcialmente 

pelo PEA, integrando temáticas, palestras às atividades informativas do PCS, de acordo 

com os temas definidos no DSAP. As atividades poderão ser realizadas em escolas locais, 

com a distribuição de material didático produzido pelo Programa.  

11.17.4 ABRANGÊNCIA 

O Programa de Educação Ambiental será realizado nas comunidades citadas no item 

11.17.5, nas áreas disponíveis nas comunidades identificadas no Cap. 6. Diagnóstico 

Ambiental, e deverá abranger áreas em que se situem: 

➢ Sociedade Civil Organizada, Sindicatos e Associações; 

➢ Projetos Socioambientais e Instituições Locais;  

➢ Lideranças Locais Formais e não formais 

➢ A gestão do programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo sua 

execução ser compartilhada e/ou terceirizada 
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11.17.5 PÚBLICO ALVO 

O Programa de Educação Ambiental, tendo em vista a indicação da Instrução Normativa 

02/2012 do Ibama, referente a necessidade de priorização de ações voltadas as 

comunidades de maior vulnerabilidade e mais sensíveis aos impactos do 

empreendimento, segmentou seu público a partir das seguintes definições, a saber: 

• Comunidades Prioritárias: 

o Barra do Furado – Quissamã; 

o São Martinho – Campos dos Goytacazes ; 

o Marcelo - Campos dos Goytacazes  

o Coqueiros – Campos dos Goytacazes  

o Carvão – Campos dos Goytacazes 

o Bairro Ururaí I – Campos dos Goytacazes 

• Comunidades não prioritárias: 

o São Miguel; 

o Retiro;  

o Bela Vista;  

o Distrito de Tocós;  

o Barra do Ururaí  

11.17.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A gestão do programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo sua execução 

ser compartilhada e/ou terceirizada. 

11.17.7 EQUIPE TÉCNICA 

➢  Um (01) Coordenador do Programa: profissional de nível superior da área de 

comunicação social, ciências sociais ou áreas afins, responsável por todas as 

atividades do Programa, como elaboração do conteúdo do material informativo, 

consolidação das informações e elaboração dos Relatórios de Educação Ambiental. 

➢   Um (01) auxiliar:  profissional para auxiliar as atividades de Educação Ambiental. 

➢  Um (01) Designer Gráfico: profissional para a elaboração de materiais gráficos 

(cartilhas, folders, cartazes, etc.) para dar suporte ao programa; 

11.17.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O PEA tem interface com todos os demais Programas Ambientais propostos para o 

empreendimento, sobretudo o Programa de Comunicação Social. 
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11.17.9 RESULTADOS ESPERADOS  

Com a execução das etapas do Programa de Educação Ambiental, em consonância com a 

NOTA TÉCNICA Nº 2/2018/COMAR/CGMAC/DILIC, espera-se atingir as metas propostas, 

com no mínimo 90% de completude das ações.  

O principal resultado esperado é a diminuição dos impactos socioambientais e 

econômicos do período de obras, onde a Educação Ambiental serve como suporte às 

ações, trazendo maior responsabilidade e dotando de conhecimentos científicos o público 

alvo supracitado, na viabilização do empreendimento em tela. Ademais seguem listados 

abaixo, os resultados que nortearão as atividades:  

➢  Realizar um Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP) com os grupos sociais 

vulneráveis e irradiadores, contemplados pelo PEA que se encontram apresentados 

no item 11.17.5 

➢  Selecionar polos regionais para recepcionar as ações, e a partir dos resultados 

obtidos no DSAP, propor ações de Educação Ambiental; 

➢  Estabelecer parcerias com as Secretarias municipais, a exemplo de Educação e de 

Cultura, com os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, para a execução 

de atividades;  

➢  Produzir e divulgar materiais gráficos educativos para os diferentes grupos sociais, 

desenvolvendo ações em educação ambiental com as comunidades prioritárias e 

não prioritárias; 

11.17.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas ao longo de toda a fase de 

implantação e operação do empreendimento. 

11.18 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES 

11.18.1 JUSTIFICATIVA 

Segundo a Instrução Normativa nº 2/2012 do IBAMA: 

“(...) o controle social e a excelência técnica dos estudos 

ambientais e de sua avaliação necessários para se licenciar os 

empreendimentos serão de pouca efetividade se a força de 

trabalho envolvida no processo de sua implantação e 

implementação não estiver consciente dos riscos ambientais 

decorrentes da atividade e também capacitada, tanto para 

prevenir danos ambientais, quanto para lidar com as 

emergências que possam ocorrer. Neste contexto, torna-se 
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necessária a implementação de um componente de 

Educação Ambiental voltado para capacitação continuada 

dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a 

atividade objeto do licenciamento, ‘visando à melhoria e ao 

controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como 

sobre as repercussões do processo produtivo no meio 

ambiente’, conforme prevê o Inciso V do art. 3º, da Lei 

9.795/99, como incumbência das ‘empresas, entidades de 

classe, instituições públicas e privadas’. 

(CGEAM/CGPEG/IBAMA, 2005: op cit)”. 

Nesse contexto, é necessário desenvolver atividades educativas e de sensibilização 

ambiental com os trabalhadores da obra, na medida em que os procedimentos previstos 

no PEA – Programa de Educação Ambiental e as medidas compensatórias e mitigadoras 

serão mais efetivas se compreendidos, adotados pelos funcionários e incorporados nas 

suas atividades cotidianas de trabalho. 

No que tange à implantação da UTE Barra do Furado e suas estruturas adjacentes, é 

fundamental o desenvolvimento de treinamentos, capacitações e sensibilização dos 

trabalhadores de todas as instâncias, tendo em vista a mitigação de impactos como 

Interferência no cotidiano da população e aumento do risco de ocorrência de acidentes 

de trabalho  

11.18.2 OBJETIVO 

11.18.2.1 Objetivo Geral 

O PEAT tem como objetivo desenvolver ações educativas que visem informar e habilitar 

os colaboradores das diferentes etapas de implementação do empreendimento sobre os 

aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

11.18.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Proporcionar aos trabalhadores da obra oficinas e/ou palestras para instruí-los 

sobre questões ambientais que contribuam para a realização de práticas 

ambientalmente adequadas durante a instalação do empreendimento; 

➢ Orientar sobre procedimentos referentes à saúde ocupacional (prevenção, 

sintomas e cuidados): controle de doenças endêmicas (por exemplo dengue e 

leishmaniose), doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), consumo de drogas e 

álcool, criminalidade entre outros; 

➢ Instruir os trabalhadores sobre a importância de uma boa conduta com a população 

local 

➢ Sensibilizar os trabalhadores sobre os procedimentos e cuidados necessários à 

segurança do trabalho  
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➢ Contextualizar os trabalhadores sobre as características regionais da área de 

implantação da UTE Barra do Furado, apresentando parte dos resultados dos 

Estudos, o processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama, os 

programas previstos e a importância da atuação de cada trabalhador no processo 

de implantação.  

11.18.3 ESCOPO 

O Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores será realizado visando: (i) 

desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e 

riscos ambientais e tecnológicos decorrentes da implantação do empreendimento nos 

meio físico-natural e social e (ii) sensibilizá-los sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados relacionados as boas práticas construtivas, à saúde, à segurança do trabalho e 

ao relacionamento com a população das Áreas de Influência Direta e Indireta do 

empreendimento. 

O PEAT será executado a partir da realização de palestras apoiadas por materiais didáticos 

e atividades pedagógicas para reforço do conteúdo programático. Essa atividade será 

iniciada imediatamente após a mobilização dos trabalhadores e sempre que ocorrerem 

novas mobilizações. As atividades serão realizadas nos canteiros, estruturadas de forma a 

não comprometer o andamento dos serviços. Destaca-se que poderão ocorrer situações 

onde se façam necessários treinamentos sobre assuntos específicos.  

O material pedagógico a ser produzido ou utilizado pelo Programa de Educação 

Ambiental do Trabalhador, assim como os respectivos conteúdos, deverão ser concebidos 

a partir da perspectiva do público alvo a que se destina, em linguagem e formas adequadas 

e, acima de tudo, respeitando as características sociais e culturais dos destinatários. 

O Quadro 1 a seguir apresenta o conteúdo básico das palestras e atividades práticas, com 

a indicação dos respectivos materiais de apoio didático. 
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Quadro 1. Conteúdo Básico das Palestras e Atividades PEAT 

Mecanismo Conteúdo Básico Material Didático 

Palestra 

(1) Noções de Legislação Ambiental: Sistema 
Nacional de Meio Ambiente; 

Processo de licenciamento ambiental; principais 
atores no processo e importância do trabalhador 
nessa etapa de construção do empreendimento  

• Apresentação de Power 
Point. 

 

• Apostila com os temas 
das Palestras 

 

• Código de Conduta 

(2) Impactos potenciais do empreendimento: noções 
gerais dos impactos previstos sobre o meio natural: 

vegetação, fauna terrestre, fauna aquática, solo; 
recursos hídricos; zona costeira; impactos previstos 

sobre o meio antrópico:  

(4) Código de Conduta dos Trabalhadores: respeito 
na convivência com a população de entorno, 

especialmente no que se refere à conduta sexual; 
restrição à caça, comercialização e captura de animal 

silvestre ou doméstico; restrição à extração, 
transporte ou comercialização de espécies vegetais 
nativas; proibição da venda, manutenção e consumo 

de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho e 
alojamentos; disposição adequada de resíduos; 

proibição do uso de drogas ilegais; direção 
defensiva; respeito à sinalização. 

(5) Saúde e Segurança: campanhas de vacinação; 
higiene pessoal; doenças sexualmente 

transmissíveis; procedimentos no caso de acidentes 
envolvendo animais silvestres; utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 

utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPCs). 

Fonte: Ambientare soluções em Meio Ambiente, 2021. 

11.18.4 ABRANGÊNCIA 

O Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores deverá ser realizado em áreas 

estruturadas para receber atividades de treinamentos e capacitações, preferencialmente 

nos canteiros de obra do empreendimento. Caso seja necessário, é possível o 

estabelecimento de parceria com a gestão pública local para parceria na localização de 

espaço apropriado para as atividades. 

11.18.5 PÚBLICO ALVO 

No que tange a abrangência do PEAT, esta envolverá os trabalhadores (próprios e 

terceirizados) dos diversos segmentos da obra, contemplando engenheiros, ajudantes, 

operadores de máquina, armadores, encarregados de obra, pedreiros, serventes, 

auxiliares administrativo/recursos humanos, técnicos em meio ambiente, segurança do 

trabalho, dentre outros etc. 
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11.18.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

A gestão do programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo sua execução 

ser compartilhada e/ou terceirizada 

11.18.7 EQUIPE TÉCNICA 

➢ Um (01) Coordenador do Programa: profissional de nível superior da área de 

comunicação social, ciências sociais ou áreas afins, responsável por todas as 

atividades do Programa, como elaboração do conteúdo do material informativo, 

consolidação das informações e elaboração dos Relatórios de Educação 

Ambiental. 

➢ Um (01) auxiliar:  profissional para auxiliar as atividades de educação ambiental. 

11.18.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O PEAT tem interface com todos os demais Programas Ambientais propostos para o 

empreendimento, sobretudo o Plano Ambiental para Construção e o Programa de 

Comunicação Social. 

11.18.9 RESULTADOS ESPERADOS  

Subsidiar os trabalhadores no entendimento dos impactos gerados pela implantação da 

UTE Barra do Furado e estruturas adjacentes, como eles estão envolvidos dentro do 

contexto de impactos gerados na região. Espera-se a realização de atividades dinâmicas 

que, além dos conteúdos relevantes, possam sensibilizar o público alvo para a participação 

nos resultados e objetivos do projeto.  

Desta forma, conseguem tomar atitudes mais críticas e responsáveis durante a 

implantação, entendendo os impactos que poderão ser potencializados a partir das 

atitudes e comportamentos adotados no dia a dia das obras.  

O Programa espera, principalmente, apresentar um novo olhar e novas formas de 

abordagem para temas já conhecidos e vivenciados pelos trabalhadores, mas que são de 

fundamental importância para a execução de um projeto que respeite as características 

locais e minimize os impactos inerentes a sua implantação.  

11.18.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas ao longo de toda a fase de 

implantação do empreendimento. 
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11.19 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

11.19.1 JUSTIFICATIVA 

Na fase de implantação do empreendimento haverá a necessidade de aquisição de 

insumos, bens e serviços, necessários às obras que serão realizadas pelas empreiteiras 

associadas. Esta aquisição deverá ser realizada, prioritariamente, nos municípios da Área 

de Estudo Regional. As medidas propostas na elaboração do Programa são necessárias 

tendo em vista os impactos referentes a dinâmica socioeconômica local. Com as ações, o 

empreendimento otimizará o impacto de geração de emprego (diretos e indiretos) e 

renda, além de proporcionar significativa elevação da arrecadação de impostos e tributos 

estratégicos para investimentos do poder público em ações de melhoria da qualidade de 

vida da população dos municípios. 

O Programa visa potencializar alguns impactos apresentados na Avaliação de Impacto 

Ambiental, como a dinamização da economia regional, a geração de trabalho e renda e a 

geração de expectativas favoráveis pela população do território.  

Com a contratação de serviços e produtos da região, o programa fortalece os municípios 

de Quissamã e Campos dos Goytacazes, a partir da geração de novos empregos, o 

aumento da renda e a elevação da arrecadação de impostos. Ao se envidar esforços para 

a implementação das referidas ações, poder-se-á, ainda, estimular a geração de novos 

negócios, como na área de alimentos, hospedagem, transportes, dentre outros. 

11.19.2 OBJETIVO 

11.19.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do programa é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã por meio da aquisição de insumos e 

serviços nestes locais 

11.19.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Proporcionar o aquecimento da economia local com a aquisição de insumos, bens e 

serviços; 

➢ Gerar novos empregos diretos e indiretos, proporcionando geração de renda para 

a população dos municípios da AII; 

➢ Proporcionar oportunidades de geração de novos negócios 

➢ Adquirir pelo menos 70% dos insumos de construção civil (areia, brita, cimento, 

etc.) nos municípios da de Campos dos Goytacazes e Quissamã 

➢ Contratar pelo menos 70% dos serviços de alimentação, meios de hospedagem e 

transportes nos municípios da AII  
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11.19.3 ESCOPO 

A estrutura do Programa de Aquisição de insumos tem suas ações concentradas, 

fundamentalmente, nas etapas a seguir: 

11.19.3.1 Definição e classificação dos insumos  

Como primeira ação proposta do programa, deverá ser criado um Departamento de 

Compras, que será responsável pela gestão da aquisição de insumos locais. Assim, o setor 

deverá definir:  

• Definição e classificação dos insumos por fase da obra, segundo cronograma físico 

e financeiro; 

• Levantamento de volumes e quantidades; 

• Levantamento no mercado sobre fornecedores e capacidade de fornecimento, 

considerando-se a escala necessária, o cronograma, regularidade de fornecimento 

e preços; 

• Definição do cronograma físico e financeiro; 

• Divulgação de cronograma de aquisição por tipo de insumo aos fornecedores 

cadastrados 

11.19.3.2 Ações de articulação institucional com organizações sociais locais. 

As ações de articulação institucional ocorrerão durante toda a fase de instalação do 

empreendimento. O objetivo é assegurar parcerias com organizações locais que atuam 

com fornecimento de insumos necessários à realização das atividades construtivas e 

funcionamento do canteiro de obras. Para essa atividade, será necessária a realização de:  

• Parcerias com organizações sociais, industriais, comerciais e de serviços locais; 

• Assinatura de termo de parceria; 

O estabelecimento de parcerias efetivas com entidades representativas do comércio e 

serviço locais, com o intuito de identificar oferta local adequada dos insumos necessários 

à implantação do empreendimento; e o fomento de novos negócios e geração de 

emprego, renda e retorno por meio de impostos aos municípios deverá ser apresentado 

nas atividades de articulação para parcerias que visam a execução de medidas na fase de 

implantação do empreendimento.  

11.19.3.3 Execução  

Após articulação, cadastramento, cronograma e sistemas de processo, o Departamento 

de compras deverá realizar a efetiva contratação dos fornecedores para início e 

continuidade das aquisições. Quando da inexistência de fornecedores locais, a equipe 

deverá considerar, em parceria com o SEBRAE, a possibilidade de geração de novos 

negócios.  
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Deverão ser definidas ainda, a partir de entendimentos com o empreendedor, as datas de 

pagamento de fornecedores, podendo ser a cada 15 ou 30 dias. 

11.19.3.4 Capacitação para novos negócios  

Tendo em vista a necessidade de ampliação de emprego e renda, e considerando que a 

expansão do empreendedorismo oferece uma oportunidade para jovens e adultos a 

construírem seu crescimento a partir de conhecimento técnico e organização, o 

empreendedor deverá fornecer para a população local ao menos uma capacitação em 

Educação empreendedora de 20 a 40 horas.  

11.19.4 ABRANGÊNCIA 

O Programa de Aquisição de insumos será implementado em todo o território da AII, com 

prioridade as áreas de localidades mais próximas à canteiros e alojamentos.  

11.19.5 PÚBLICO ALVO 

O público alvo da implantação do conjunto de medidas proposto são os agentes econômicos locais 

dos municípios da AII, tais como produtores, comerciantes, prestadores de serviços, dentre outros, 

bem como associações de apoio ao comércio. 

11.19.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

O responsável pela implantação das Ações de Aquisição de Insumos é do empreendedor 

em parceria com a empreiteira contratada para a execução das obras. Este conjunto de 

ações podem ser executada sem parceria com instituições de comércio, tais como a 

Federação do Comércio (FECOMERCIO), além da possibilidade de contar com o SEBRAE 

do Estado do Rio de Janeiro para o apoio à geração de novos negócios. 

11.19.7 EQUIPE TÉCNICA 

O Programa deve ser desenvolvido por profissionais capacitados em todos os níveis de 

trabalho, cujo dimensionamento mínimo proposto abrange os seguintes: 

• 1 (um) Coordenador Administrativo (formação em Administração ou áreas 

correlatas);  

• 1 (um) Analista de Compras (formação em Administração, Gestão de Compras e 

áreas correlatas, com experiência comprovada). 

11.19.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

Considerando a natureza deste conjunto de ações, os programas relacionados são aqueles 

que tratam das interações diretas com a população da AII por meio de parcerias, 

contratação de trabalhadores da obra e divulgação de informações do empreendimento, 

bem como cronogramas e atividades de obra, quais sejam: Programa de Comunicação 

Social, Plano Ambiental da Construção e Programa de Gestão Ambiental. 
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11.19.9 RESULTADOS ESPERADOS  

O principal resultado esperado é a dinamização socioeconômica da região durante o 

período de obras, onde o empreendimento potencializa os impactos positivos inerentes à 

sua instalação, como a geração de emprego e renda, direta e indireta, o aumento da 

arrecadação de impostos e o estímulo a geração de novos negócios. 

11.19.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas ao longo de toda a fase de 

implantação do empreendimento. 

11.20 PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

11.20.1 JUSTIFICATIVA 

A geração de empregos decorrente das obras de instalação do empreendimento 

configura-se como um dos principais impactos positivos para as comunidades e população 

geral. Na medida em que propicia oportunidades para esta e futuras obras de 

infraestrutura. A contratação de mão-de-obra para a construção da UTE e estruturas 

associadas é uma expectativa da população que contribui para a redução dos impactos 

socioambientais de importação da mão-de-obra, otimizando o custo de implantação do 

empreendimento. 

Considerando a diversidade de funções e nível de especialização exigido neste tipo de 

serviço, a capacitação da mão-de-obra por meio de cursos e treinamentos é de 

fundamental importância para maximização da contratação local, uma vez que além 

promover o desenvolvimento de habilidades específicas nestes trabalhadores, pode 

proporcionar-lhes uma melhoria de seu potencial de produção. Além disso, a implantação 

deste Programa propiciará a qualificação destes profissionais para que os mesmos possam 

ser contratados em outras obras reduzindo o impacto social na desmobilização. 

Assim, a execução deste Programa se justifica a partir da necessidade de potencializar os 

impactos referentes a geração de emprego e dinamização da economia regional, com a 

contratação e qualificação do maior número possível de trabalhadores locais, ou seja, 

fazendo com que a renda permaneça nos municípios da AII. 

11.20.2 OBJETIVO 

11.20.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do programa é consolidar diretrizes e ações voltadas à potencialização 

do efetivo de contratação de mão de obra local disponível, com o estabelecimento de 

estratégias para o processo de contratação que priorizem o aproveitamento de 

trabalhadores locais/regionais disponíveis e promovam a qualificação técnica e 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO PROGRAMAS AMBIENTAIS PÁG. 128 
 

profissional de trabalhadores contratados, potencializando o principal impacto positivo 

do empreendimento, que se refere ao aumento do nível de empregabilidade da região e 

consequente geração de renda local.  

11.20.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Firmar convênios com prefeituras e SINE – Site Nacional de Emprego, a fim de 

identificar a mão de obra local disponível e que tenha interesse em ocupar os 

postos de trabalho gerados pelo empreendimento, identificando seu perfil 

profissional e possibilidades de oferta de cursos de capacitação técnica e 

profissional, a serem oferecidos pelo empreendedor, uma vez o colaborador já 

contratado, visando ampliar o aproveitamento desta mão de obra disponível e 

interessada; 

➢ Divulgar, de forma ampla, transparente e democrática, junto à população da área 

de influência, todas as informações a respeito das oportunidades de emprego para 

facilitar o acesso da mão de obra local disponível aos processos seletivos e postos 

de trabalho gerados pelo empreendimento; 

➢ Disponibilizar um canal de comunicação em parceria com o PCS, para recebimento 

de currículos para a consolidação de um Banco de Currículos que, junto com os 

currículos encaminhados pela prefeitura ou SINE, sirva de referência em processos 

de seleção, além de prestar esclarecimentos sobre dúvidas das oportunidades de 

trabalho e processos seletivos abertos/previstos 

➢ Estabelecer parcerias com órgãos da Administração Pública, Sistema “S” ou outras 

instituições locais e regionais que atuem na promoção de capacitação profissional, 

visando promover ações conjuntas e articuladas junto aos trabalhadores 

contratados, que viabilizem potencializar a absorção da mão de obra local 

➢ Contratação de pelo menos 60% de mão-de-obra não especializada nos munícipios 

da AII; 

➢ Contratação de até 30% de mão-de-obra semiespecializada nos municípios da AII; 

➢ Mitigar os impactos causados pelo fluxo de mão de obra mobilizada para 

implantação do empreendimento;  

➢ Criar ações de apoio a desmobilização dos trabalhadores após a etapa de obras 

11.20.3 ESCOPO 

A estrutura do Programa de Contratação e Capacitação da Mão de Obra Local tem suas 

ações concentradas, fundamentalmente, nas etapas a seguir: 
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11.20.3.1 Articulação Institucional  

A primeira etapa do Programa deverá ser realizada antes do início da mobilização dos 

trabalhadores, em que fará articulação com o poder público local, SENAI e 

instituições/entidades que atuem na promoção de trabalho e renda no âmbito 

local/regional deverá realizar ainda reuniões e criação de Comitê de Acompanhamento da 

Obra para ampla divulgação das vagas e capacitações oferecidas. 

11.20.3.2 Implantação de Medidas de Saúde e Segurança  

Tendo em vista o possível aumento de acidentes ocasionados pelas obras, o 

empreendimento deverá implantar algumas medidas que devem ser implantadas nos 

momentos pré mobilização de mão de obra e durante a instalação. São elas 

➢ Orientação para todos os trabalhadores da obra no que se refere aos hábitos 

preventivos relacionados à contaminação e controle de doenças de veiculação 

hídrica seja por consumo de água contaminada (p.ex., verminoses.), seja por vetores 

que se relacionam com a água (p.ex., febre amarela); 

➢ Manutenção do quadro de saúde dos funcionários durante o período de construção 

do empreendimento; 

➢ Implantação de ambulatório médico no canteiro de obras, com equipe e estrutura 

adequadas para atendimento, armazenamento adequado dos medicamentos e 

transporte do paciente em casos mais complexos para hospitais da região. 

11.20.3.3 Seleção de Mão de Obra Local  

Ao longo de toda a fase de implantação deverão ter prioridade para a participação em 

processos seletivos e recrutamento de mão de obra, as pessoas locais cujos currículos 

estejam devidamente incorporados ao Banco de Currículos gerenciado pelo 

empreendedor, viabilizando o aproveitamento de mão de obra local no quadro efetivo de 

trabalhadores da empresa, contratada e subcontratadas. 

O empreendedor promoverá o cadastramento dos candidatos às vagas ofertadas. Como 

a incorporação de mão de obra deverá acontecer em um processo gradativo, é desejável 

que ainda na fase de planejamento, seja formalizado o processo de recrutamento e 

seleção de dos profissionais a serem selecionados. 

Os trabalhadores, durante a seleção e recrutamento, serão informados quanto à duração 

prevista para as obras, sendo devidamente informados sobre o aspecto temporário das 

vagas ofertadas. Destaca-se que a contratação de trabalhadores deverá ser efetivada pelo 

regime CLT para o período de trabalho previsto conforme sindicato dos trabalhadores da 

construção civil da região atravessada pelo empreendimento, e deverá ser precedida da 

realização de exames médicos admissionais, conforme função a ser exercida. Todos os 
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custos deverão ser arcados pela empreiteira que executará a obra, devendo ser previsto 

também seguro saúde e seguro de vida para o trabalhador. 

11.20.3.4 Capacitação e qualificação de trabalhadores contratados com 

potencial identificado para promoção. 

Serão desenvolvidas parcerias com instituições de ensino para capacitação da mão de obra 

local, além de conteúdo específicos de processos produtivos do segmento de 

infraestrutura de energia, de forma a possibilitar que os mesmos possam ter melhores 

condições de concorrência aos postos de trabalho a serem oferecidos durante a fase de 

construção do empreendimento, para contemplar a meta de contratação de 60% de mão 

de obra não especializada local.  

Os cursos contemplarão capacitações teóricas e práticas, cujo número e duração 

dependerá dos cursos oferecidos. No treinamento em sala de aula serão expostos os 

fundamentos das técnicas necessárias ao desempenho da função, tais como o objetivo do 

trabalho, uso seguro de ferramentas, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, 

qualidade, segurança no trabalho e cuidados ambientais, dentre outros 

Conforme análise do histograma, visando ampliar o potencial de contratação local, pode-

se prever preliminarmente os seguintes cursos de capacitação técnica e profissional já 

identificados a partir das demandas do empreendimento: 

• Caldeireiro; 

• Carpinteiro; 

• Eletricista; 

• Encanador; 

• Serralheiro; 

• Soldador; 

• Operador de trator; 

• Operador de retroescavadeira; 

• Profissional de escavação, dentre outros.  

Tendo em vista a necessidade de capacitações regulares aos trabalhadores, o 

empreendedor deverá instalar um espaço de Capacitação e Troca de Conhecimento 

dentro do canteiro de obras, com infraestrutura necessária para a realização de palestras, 

dinâmicas e atividades educacionais.  

11.20.3.1 Ações de apoio à Desmobilização dos Trabalhadores. 

As ações desenvolvidas para Apoio a Desmobilização de Mão-de-Obra estabelecem ações 

preventivas e mitigadoras a fim de amenizar as dificuldades inerentes à desmobilização 

futura dos trabalhadores no período pós-construção da UTE Barra do Furado e estruturas 

associadas. As atividades propostas podem ser agrupadas em duas vertentes de atuação: 
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encaminhamento dos trabalhadores para outras oportunidades de empregos e apoio aos 

trabalhadores para retornar ao seu local de origem.  

Todos os trabalhadores desmobilizados, e não aproveitados pela empresa, deverão ser 

reincorporados ao Banco de Currículos, bem como deverá ser disponibilizado a todos o 

registro documental comprovando as atividades desenvolvidas, capacitações adquiridas 

e tempo de experiência. 

Ainda como forma de apoiar a reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, o 

Programa deverá realizar a divulgação de vagas de trabalho disponíveis, identificadas nas 

parcerias com as entidades da sociedade civil organizada (sindicatos, cooperativas, 

associações, etc.), por meio de materiais impressos colocados em murais situados em 

locais de grande circulação.  

Por fim, como medidas de apoio e facilitação do retorno do trabalhador ao local de 

origem, o empreendedor fará a disponibilização de passagens e/ou outros meios de 

transporte, bem como uma diária de alimentação para as viagens de retorno que serão 

necessárias. 

11.20.4 ABRANGÊNCIA 

O Programa será implementado em todo o território da AII com principal atenção às áreas 

de instalação de canteiros e alojamentos.  

11.20.5 PÚBLICO ALVO 

O público alvo do Programa refere-se à população economicamente ativa residente nos 

municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes que tenha interesse em participar de 

processos seletivos das oportunidades de trabalho previstas nas fases de implantação do 

empreendimento. 

11.20.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 

O responsável pela implantação do Programa é o empreendedor em parceria com a 

empreiteira contratada para a execução das obras. Este conjunto de ações podem ser 

executada sem parceria com instituições de ensino e o Sistema Nacional de Emprego 

(Sine) 

11.20.7 EQUIPE TÉCNICA 

➢ 01 (um) Coordenador Técnico responsável pelo direcionamento das ações do 

Programa, articulações locais e com setores responsáveis das contratadas e 

subcontratadas, acompanhamento e avaliação dos resultados parciais/finais e 

atendimento aos requisitos legais, metas e indicadores propostos. 

➢ 01 (um) técnico para o desenvolvimento das ações relativas a este Programa. 



 
 

 
 

 

UTE BARRA DO FURADO PROGRAMAS AMBIENTAIS PÁG. 132 
 

➢ 01 (um) Técnico de apoio local para apoio logístico nas atividades e 

acompanhamento permanente ao longo da execução do trabalho. 

11.20.8 INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra Local possui interface direta 

com Programa de Comunicação Social (PCS) nas ações de comunicação e divulgação das 

oportunidades de emprego junto à população local interessadas, bem como na articulação 

e interlocução com o poder público local e instituições/entidades que atuem na promoção 

de emprego e renda local/regional. 

Apresenta ainda interface com o Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores na 

realização dos treinamentos de integração e demais treinamentos necessários para o 

exercício das funções que irão desenvolver na obra. 

11.20.9 RESULTADOS ESPERADOS  

O principal resultado esperado é potencializar a geração de empregos com o 

aproveitamento da mão de obra local durante o período de instalação, para geração de 

renda e qualificação da população local  

11.20.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As ações previstas para este programa deverão ser executadas ao longo de toda a fase de 

implantação do empreendimento. 
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12 CONCLUSÃO 

O empreendimento discutido e analisado no presente Estudo de Impacto Ambiental 

refere-se à Usina Termelétrica (UTE) Barra do Furado, prevista para ser implantada nos 

municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, região norte do Estado do Rio de 

Janeiro. A implantação da UTE Barra do Furado e suas estruturas associadas tem como 

objetivo favorecer a geração e a transmissão de energia no norte fluminense. O 

empreendimento é de responsabilidade da Alupar Investimento S.A., e o processo de 

licenciamento é conduzido pela Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA – DF).  

Na definição da melhor alternativa de área de implantação para o empreendimento, 

foram avaliadas as interferências em fatores socioambientais, tais como em comunidades 

tradicionais (indígenas, quilombolas, etc.), áreas legalmente protegidas, áreas sensíveis e 

adensamentos populacionais. Esta análise teve por objetivo reduzir a pressão antrópica 

sobre os recursos naturais e aglomerados populacionais existentes. Considerando esse 

pressuposto, os fatores determinantes para locação dos empreendimentos foram a 

menor interferência em áreas de cobertura vegetal preservadas e corpos d´água, bem 

como o grau de conservação da área. 

O projeto é composto pelas seguintes estruturas: I. planta da UTE; II. Subestação 

elevadora interna para 500 kV; III. Linha de Transmissão (LT) de 500 kV com 36,19 km, que 

conectará a UTE à subestação Campos II e, consequentemente, ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN); IV. gasoduto terrestre com 43,7 km de extensão, conectado por meio de 

um tie-in ao gasoduto já existente da GASCAV; V. um duto para lançamento de efluentes 

tratados na porção marítima de Quissamã, com 2,78 km de extensão total, sendo 0,8 km 

submerso no mar; VI. um duto de captação de água do mar para abastecimento da usina, 

com 2,46 km de extensão, dos quais 0,68 km submerso no mar. 

O projeto da UTE Barra do Furado empregará ciclo combinado para otimizar o 

aproveitamento energético e será a gás, com cerca de 1.200 MW de potência. A UTE irá 

operar a ciclo combinado, composta por duas turbinas a gás, duas caldeiras de 

recuperação e uma turbina a vapor (configuração 2x1).  

Os três conjuntos geradores serão implantados simultaneamente, acompanhados da 

implantação da linha de transmissão e dos dutos terrestres e marítimos, com previsão de 

cerca de 3,8 anos entre a mobilização e desmobilização final dos canteiros de obras. São 

estimados 2500 empregos no pico da obra, enquanto para a operação é esperado um 

contingente de 64 funcionários. 

O terreno previsto para abrigar a UTE possui aproximadamente 72,98 ha, e assim como a 

faixa de servidão da LT e o gasoduto, está inserido no município de Campos dos 

Goytacazes, já a adutora e o emissário submarino estão inseridos em Quissamã. Segundo 
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o Plano Diretor de Campos, as estruturas presentes em seu território estão localizadas 

primordialmente na Macro Área denominada “Área de Desenvolvimento Rural 

Sustentável”. Quissamã, por sua vez, divide o território do município em três áreas, sendo 

que as estruturas do projeto (dutos de lançamento de efluentes tratados e captação de 

água do mar) se localizam na Área Rural – que são todas aquelas áreas do município, 

excluídas a área urbana e às áreas especiais (áreas de restinga protegida e reservas 

ecológicas). A área destinada à intervenção física, ou seja, correspondente à Área 

Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento, possui 363,722 ha. 

Com relação às feições diagnósticas do meio físico, que condicionam a instalação da 

infraestrutura associada à UTE Barra do Furado e a manifestação dos impactos sobre os 

componentes abióticos, a área da UTE está sob a influência de clima tropical, com verão 

chuvoso e estação seca no inverno, sendo que as estações do ano são mais evidenciadas 

pela distribuição da pluviosidade do que por variações no gradiente de temperatura. 

Motivados pelas condições climáticas, os agentes intempéricos, em associação aos 

processos tectonossedimentares atuantes, sobretudo aqueles ligados à ruptura do 

paleocontinente Gondwana e abertura do oceano Atlântico Sul, foram responsáveis pela 

dissecação generalizada da paisagem na região de inserção do empreendimento, dando 

origem a depressões. Regionalmente, estes terrenos deprimidos são conhecidos como 

Baixada Campista. As flutuações do nível do mar ocorridas ao longo do Quaternário 

finalizam a história geológica recente da região, sendo responsáveis pelo preenchimento 

das depressões e outras áreas rebaixadas do relevo com sedimentos de origem lagunar, 

fluvial e flúvio-marinha.  

As dinâmicas epirogenéticas e erosivas deram origem a um relevo essencialmente 

aplainado, limitado por colinas e tabuleiros esporádicos sustentados por litotipos 

reliquiares fanerozoicos e mesmo neoproterozoicos. Substrato esse essencialmente 

estável, sem evidências de reativações neotectônicas significativas.  

A morfologia do relevo e o sistema de drenagem da região foram fortemente 

influenciados pela evolução do rio Paraíba do Sul, o principal nível de base da região norte 

fluminense. Por transpassar a Baixada Campista em uma cota superior, o rio Paraíba do 

Sul favorece a ocorrência de inundações e alagamentos sazonais. Próximo ao seu encontro 

com o mar, as formações deltaicas derivadas impõem atualmente nível freático 

dominantemente raso e oscilante à região, dando origem a terrenos intermitente ou 

permanentemente alagados.  

Apesar do rio Paraíba do Sul representar o principal curso hídrico do norte fluminense, 

tendo sido determinante para a definição do relevo, sua sub-bacia possui pouca 

representatividade no contexto do empreendimento, ainda que sobreposta pela AID 

(minimamente) e pela AII dos meios Físico e Biótico. 
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Localmente, é a sub-bacia da Lagoa Feia que merece destaque, uma vez que ela abrigará 

todas as estruturas projetadas para o empreendimento. Logo, é sobre esta sub-bacia que 

está sobreposta quase a totalidade da AID dos meios Físico e Biótico. É para a Lagoa Feia 

que conflui a maioria das drenagens que serão interceptadas ou que margeiam as 

estruturas lineares continentais do empreendimento; e é nela que tem início o rio Iguaçu, 

que margeia a planta da usina, e o Canal das Flechas, o principal sistema extravasor da 

lagoa, conectando-a ao oceano Atlântico por meio da sua desembocadura em Barra do 

Furado. 

O Canal das Flechas é parte de um complexo sistema de canais instalado pelo já extinto 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS ao longo de toda a planície do 

baixo Paraíba do Sul, a partir da década de 1940. Idealizadas para melhorar as condições 

de saneamento básico e drenabilidade dos terrenos alagadiços, visando a expansão das 

áreas agrícolas, estas obras também passaram a assumir a função de reguladoras das 

vazões afluentes e defluentes. Assim, com auxílio de uma bateria de comportas instaladas 

nos principais cursos hídricos, evitam-se as cheias e inundações no período das chuvas, 

permitindo também a reserva de água para os períodos de estiagem. 

Além do Canal das Flechas, também serão interceptados pelas estruturas lineares do 

empreendimento o Canal de Tocos, Canal Cacomanga e o Canal Macaé-Campos, além de 

uma série de outras drenagens, naturais ou alteradas por obras hídricas de menor porte. 

Em consequência às obras, os padrões naturais das drenagens na região foram 

radicalmente alterados, e parte das lagoas naturais ali formadas foram integralmente 

drenadas. Permanecem, ainda que parcialmente descaracterizadas, lagoas marginais à 

linha da costa, onde se desenvolveram manguezais, também já descaracterizados em sua 

maioria.  

Aproveitando-se das extensas áreas de planícies e terraços aluvionares e flúvio-marinhos, 

são desenvolvidas na região atividades minerárias para extração de agregados naturais 

aluviais e coluviais. Foram identificados 21 títulos minerários colidentes com a Área 

Diretamente Afetada (ADA) pela UTE Barra do Furado, cujos processos junto à Agência 

Nacional de Mineração (ANM) requerem a extração de areia, argila e turfa para uso na 

construção e civil, indústria ceramista e como insumo para agricultura. 

A dinâmica superficial e os diversos ambientes deposicionais, sobretudo aqueles 

associados à evolução do baixo Paraíba do Sul e aos sistemas deltaicos, deu origem a uma 

grande diversidade de solos para a região da Baixada Campista. Sujeitos às flutuações do 

nível do mar e oscilações do nível freático, os solos formados na região do 

empreendimento são, em geral, recentes e pouco evoluídos, derivados, principalmente, 

de sedimentos aluvionares ou colúvio-aluvionares. Dentre as classes, destacam-se os 

Neossolos flúvicos e os Gleissolos, dominantes na AID. 
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Os fatores geológicos e morfodinâmicos, que deram origem à paisagem atual, atribuem 

baixo potencial à formação de cavidades na área prevista para implantação do 

empreendimento. Em função dos litotipos ocorrentes e da natureza dos depósitos 

sedimentares, também é baixo o potencial para preservação de exemplares fossilíferos. 

Em relação aos fenômenos morfodinâmicos, também é baixa a probabilidade para 

ocorrência de processos erosivos na AID da UTE Barra do Furado, assim como é baixíssima 

a disposição à deflagração de movimentos de massa gravitacionais, sobretudo em função 

do relevo aplainado.  

Com referência à qualidade das águas, nota-se que boa parte dos rios e canais na região 

do empreendimento encontra-se eutrofizada, com proliferação desordenada de algas e 

plantas aquáticas em função do enriquecimento excessivo de nutrientes. Esta situação é 

notadamente mais frequente nos cursos que foram interferidos por obras hídricas. É o 

caso, por exemplo, do Canal das Flechas, que apresenta vários pontos, sobretudo em suas 

margens, com ampla fixação de organismos aquáticos, e do Canal de Tocos, que possui 

trechos completamente tomados pelos organismos, cobrindo por completo o espelho 

d’água.  

Por sua associação e proximidade às estruturas do empreendimento, o Canal das Flechas 

e o rio Iguaçu foram amostrados para qualidade da água e sedimentos, assim como a zona 

costeira no local de captação da água do mar e no ponto de lançamento dos efluentes 

tratados. Os resultados apontam concentrações anômalas de pH, Oxigênio Dissolvido 

(OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), fósforo total e sulfetos, além dos metais 

alumínio, boro, ferro, manganês e zinco. O rio Iguaçu é o que marcou a maior quantidade 

de valores desconformes à Resolução CONAMA 357/2005, seguido pelo Canal das Flechas. 

As águas salinas da zona costeira são as que apresentam as melhores condições dentre o 

universo amostrado, em função do seu alto poder de depuração. 

O rio Iguaçu e o Canal das Flechas apresentam concentrações mais elevadas de fósforo, 

nitrogênio e carbono orgânico total nos sedimentos que os pontos amostrados na zona 

costeira, refletindo, possivelmente, o predomínio de sedimentos finos em sua composição 

granulométrica, que tendem a possui maior afinidade com contaminantes. 

As análises apontam para causas tanto antropogênicas quanto naturais para as 

desconformidades registradas. Os valores anômalos de fósforo, sulfetos, pH, OD e DBO 

apontam para o aporte excessivo de nutrientes, provavelmente oriundos do descarte de 

efluentes sanitários e domésticos; aporte este também indicado pela intensa proliferação 

de organismos aquáticos. A lixiviação dos solos utilizados para atividades agropecuárias 

também pode contribuir para o aumento dos nutrientes na água. 

Por outro lado, a composição geoquímica do substrato e a consequente alteração dos 

solos derivados, estão entre as causas naturais possivelmente responsáveis pelo 
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enriquecimento das águas pelos metais, sobretudo ferro e manganês. A condição parcial 

ou permanentemente saturada dos solos também favorece a dispersão dos elementos em 

ambiente hídrico. 

Ainda que o empreendimento tenha como um de seus aspectos a geração de efluentes, a 

interferência destes na qualidade da água na zona costeira é mínima, dada a baixa vazão 

lançada, a similaridade em termos de concentração dos parâmetros entre o efluente 

tratado e o corpo receptor e o alto poder de depuração deste último. O Estudo de 

Dispersão de Efluentes (Anexo X) demonstra que o efluente tratado é completamente 

diluído a uma distância máxima de 600 m do ponto de lançamento, quando se retorna à 

concentração do corpo receptor (background).  

Em relação às águas subterrâneas, a área do empreendimento é dominada por aquíferos 

rasos e livres, de natureza porosa, em reflexo à sua composição essencialmente areno-

argilosa, fortemente influenciados pelas oscilações no nível do mar e com frequente 

interferência de cunhas salinas. É o caso, por exemplo, do rio Iguaçu ao sul da planta da 

UTE, que em função da sua proximidade com a linha de costa, apresenta condição salobra 

para suas águas. 

No que diz respeito à interferência de agentes antrópicos sobre componentes do meio 

físico, cita-se a emissão de poluentes atmosféricos na região do empreendimento, em 

função da presença de grandes empresas sucroalcooleiras e da cadeia produtiva de 

petróleo, gás e energia, responsáveis pela emissão de poluentes como PTS, MP10, CO, NO2, 

SO2 e O3. Neste cenário, também se destaca o Complexo Portuário do Açu, em São João 

da Barra, ao norte da UTE Barra do Furado, principal emissor da maior parte dos poluentes 

identificados na modelagem conduzida no Estudo de Dispersão Atmosférica (Anexo X).  

O estudo, que considerou o funcionamento simultâneo da UTE Barra do Furado com 

outros empreendimentos da região geradores de gases semelhantes, demonstrou que a 

qualidade do ar ao redor do Porto do Açu é atualmente degradada pela concentração 

anômala de dióxido de nitrogênio (NO2), cuja média horária excede em mais de duas vezes 

o limite previsto na Resolução CONAMA 491/2018. Todavia, as concentrações deste 

poluente decaem à medida que se avança em direção à UTE Barra do Furado, de modo que 

no domínio da AID, os valores já se enquadram nos limites estabelecidos na norma. 

O estudo também revela que a contribuição da operação da UTE Barra do Furado nas 

emissões de NO2 é baixa, incrementando as concentrações locais em, no máximo, 14%. 

Valor este estimado para a comunidade de Barra do Furado, a mais próxima ao 

empreendimento, e que decresce rapidamente à medida que se afasta da usina. No núcleo 

urbano de Campos dos Goytacazes, por exemplo, a contribuição da UTE Barra do Furado 

em relação à concentração de NO2 é de apenas 3% neste cenário.  
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Logo, tanto para o NO2 quanto para o monóxido de carbono (CO), os valores calculados 

pela modelagem para a operação da UTE Barra do Furado não ultrapassam os limites de 

referência previstos pela CONAMA no domínio da AID, mesmo considerando a operação 

simultânea dos empreendimentos na região. 

Por fim, acerca do diagnóstico do cenário acústico na área do empreendimento, observa-

se a predominância de sons típicos de ocupação humana, como o trânsito de veículos, 

atividades ecumênicas e reuniões comunitárias, além de atividades comerciais, atividades 

campesinas manuais e de agricultura e pecuária extensivas. Destacam-se, ainda, os sons 

da natureza, sobretudo aqueles produzidos pela quebra das ondas na costa e pela brisa 

marítima, responsáveis pela geração de ruído de fundo. Os principais receptores sensíveis 

estão posicionados nas comunidades de Barra do Furado, Pau Grande e Terminal 

Pesqueiro, próximos à planta da UTE; e nos distritos de Tocos e Ururaí, marginais às 

estruturas lineares continentais do empreendimento, sendo o primeiro também próximo 

ao canteiro de obras avançado. 

A análise dos impactos previstos para o meio físico aponta que, embora a ocorrência 

destes seja provável ou certa, todos são passíveis de prevenção, controle, contenção e/ou 

mitigação, por meio da adoção de medidas propostas no âmbito dos programas 

ambientais temáticos. Registra-se, ainda, que a maior parte dos impactos incidentes neste 

meio será temporária, concentrando-se na fase de instalação do empreendimento. Dado 

o exposto, e desde que seguidas as recomendações propostas, que incluem 

monitoramentos ambientais e vigilância dos processos de segurança operacionais, de 

forma a prevenir e/ou remediar sinistros e emergências ambientais, não há óbices para a 

instalação e operação da UTE Barra do Furado quanto aos componentes do meio físico. 

Quanto aos componentes bióticos, os estudos de flora permitiram caracterizar e mapear 

as diversas tipologias vegetais presentes na região, que está inserida no domínio 

morfoclimático da Mata Atlântica. Em termos gerais, na região onde será instalado o 

empreendimento a vegetação originária encontra-se bastante degradada, restando os 

remanescentes de vegetação nativa fragmentados na paisagem em meio às áreas 

destinadas a pastagem, cultivos agrícolas e aglomerados populacionais. 

A região onde será instalado o empreendimento é historicamente ocupada por áreas cuja 

cobertura vegetal nativa foi convertida em atividades agropecuárias. Assim, a redução da 

cobertura natural na região é pretérita e apresenta tendência histórica de permanência 

desse cenário de ampliação das áreas de agropecuária, com consequente redução das 

áreas naturais, principalmente as ainda ocupadas por vegetação nativa. 

A matriz vegetacional interceptada pelo empreendimento encontra-se sob forte pressão 

antrópica, sendo notoriamente escassos os fragmentos de vegetação nativa. A vegetação 

na Área Diretamente Afetada é composta basicamente por áreas antropizadas contendo 
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árvores isoladas ou áreas alagadas com vegetação exótica e/ou invasora, interceptando 

apenas a borda de pequenos trechos contendo fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas, em maioria já sob forte antropização e em estágio inicial 

de sucessão. 

Considerando toda a florística registrada na amostragem e no censo realizados na faixa 

de serviço projetada, foram registradas 146 espécies, das quais 83% são nativas do bioma 

Mata Atlântica (118 sp.). Foram identificadas 11 espécies vegetais elencadas nas listas 

utilizadas para essa análise. Destas espécies, apenas Chloroleucon tortum possui risco 

imediato, classificada pelo CNCFlora como “Near threatened”, equivalente à “Quase 

ameaçada”. Esta espécie foi registrada pela amostragem realizada nos fragmentos 

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, no entanto, não foi registrada na 

atual área passível à supressão do empreendimento. Não foram encontradas espécies 

raras na área impactada pelo empreendimento, mas foram registradas 11 espécies 

endêmicas do Brasil dentre a composição florística registrada.  

As intervenções na vegetação para a instalação do empreendimento serão mínimas, cujos 

principais remanescentes de vegetação nativa registrados na região não serão 

diretamente afetados. Todavia, a instalação do empreendimento irá gerar impactos 

diretamente associados à supressão vegetal. Dentre eles, a perda de espécies vegetais, o 

aumento da suscetibilidade à erosão dos solos e perda de habitats para a fauna figuram 

entre os mais severos. No entanto, a área passível à supressão intercepta ambientes muito 

antropizados. Além disso, otimizações no traçado do gasoduto reduziram a necessidade 

de corte da vegetação por priorizarem áreas já antropizadas. 

A viabilidade da instalação do empreendimento pode ser ampliada a partir das ações 

descritas nos Programas Ambientais, que podem ser divididas em três linhas de ação: 

Resgate da Flora, Supressão da Vegetação e Reposição Florestal. A execução dos 

programas supracitados irá mitigar e/ou compensar os impactos ambientais provenientes 

da supressão. 

Diante dos resultados apresentados pelo presente diagnóstico da flora, julga-se viável do 

ponto de vista técnico e ambiental a remoção da vegetação necessária à instalação da UTE 

Barra do Furado e estruturas associadas, desde que sejam atendidas as exigências 

contidas na legislação ambiental nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, bem como as 

condicionantes, exigências e restrições contidas nas Licenças Ambientais e na Autorização 

de Supressão Vegetal – ASV, cuja análise é conduzida pelo IBAMA. 

Em relação ao componente faunístico, a região norte fluminense possuiu, em períodos 

pretéritos, uma grande exuberância em termos de composição faunística, com grande 

destaque para as suas planícies e sistemas lagunares posicionados nos locais hoje 

distribuídos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã. Remanescentes 
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destes ambientes ainda perduram até os dias atuais, representados pelas áreas do 

entorno da Lagoa Feia e as restingas inseridas no Parque Nacional de Jurubatiba.  

Estes ambientes, inseridos em unidades de conservação e protegidos por lei, funcionam 

como importantes zonas de pouso e refúgio da fauna, especialmente a avifauna migrante 

de longas distâncias. Inclusive, na região se desenvolvem importantes ninhais. para a 

herpetofauna, os blocos de restinga e vegetação paludosa fornecem ambientes 

adequados para a reprodução de inúmeras espécies. as suas porções costeiras ainda 

desempenham importante função de desova, rota migratória e abrigo de fauna marinha. 

Entretanto, fora destes refúgios protegidos, houve intensa degradação das formações 

pioneiras de mata atlântica em ciclos agropastoris de plantio de cana de açúcar e pecuária 

extensiva. estas intervenções se consolidaram de maneira mais proeminente entre as 

décadas de 1950 e 1970, com crescimento das cidades e alterações drásticas dos sistemas 

de canais e lagoas na região. mais recentemente, após o advento da exploração do 

petróleo no norte fluminense, a pressão é pela expansão desenfreada da malha urbana 

das cidades na região. Isto acarretou na homogeneização das paisagens, compostas 

atualmente por pastagens, em sua maioria, bem como no aumento da emissão de 

efluentes nos canais e costa, assim como alterações drásticas nas redes de drenagem e 

sistemas lagunares, pressionando e eutrofizando os ecossistemas aquáticos. 

Os resultados obtidos a partir do diagnóstico ambiental são concordantes em apontar a 

situação atual da fauna terrestre e aquática de vertebrados e invertebrados já 

depauperada em relação ao original, especialmente quando comparado com o contexto 

de ambientes preservados no norte fluminense. Estes resultados são coerentes com a 

paisagem observada. Tal fauna foi caracterizada por espécies de comportamento plástico, 

pouco relacionadas com alta qualidade ambiental e que não figuram como ameaçadas em 

listagens oficiais. As estimativas estatísticas de riqueza indicam ainda um número pouco 

mais expressivo de espécies do que as registradas em campo pelos métodos aplicados, 

indicando que o esforço amostral foi adequado no sentido de registrar as espécies mais 

comuns de ocorrência local, adequadamente complementadas com a ponderação a partir 

de levantamentos secundários. 

Como sinalizado ao longo dos diagnósticos, apesar da fauna registrada ser de caráter 

plástico e comum, o levantamento de dados secundários, mais amplo, abarca um 

quantitativo maior de espécies, sendo algumas indicadas como de especial atenção, como 

as migratórias (aves, quelônios e mamíferos marinhos, principalmente), inspirando 

cuidados acerca da projeção dos potenciais impactos. Os estudos não foram concordantes 

em apontar uma área ou ponto, terrestre ou aquático, que apresentasse destaque com 

suporte nos dados estatísticos e qualitativos de campo, tal qual observado nas análises de 

similaridade que, apesar de formar pequenos grupos com base nas composições, ainda 

compartilham um número elevado de espécies. Isto reforça a ideia de uma ampla 
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descaracterização, indicando degradação pretérita com ação de homogeneização dos 

ambientes, que encontra arcabouço no histórico de uso e ocupação do solo do norte 

fluminense para a agropecuária e, mais recentemente, expansão dos vetores urbanos.  

Apesar da baixa riqueza registrada, estas áreas desempenham importantes funções 

ecológicas no contexto local e, considerando o conceito ecológico de stepping stones, 

promovem conexão entre ambientes mais conservados, como a Lagoa Feia, PELAG e 

PARNA Jurubatiba, servindo como área de descanso para aves migrantes, principalmente. 

Não obstante, os ambientes aquáticos continentais e marinho costeiro possuem amplo 

uso pela fauna como local de desova, migração e ocorrência de diferentes táxons de 

vertebrados e invertebrados, apesar das pressões e interferências de origem antrópica 

observadas. 

Subsidiado pelas informações do diagnóstico, a avaliação de impactos identificou pressão 

sobre estes ambientes pela perda de área e perturbação, que pode, em última instância, 

promover impactos negativos sobre as populações migrantes e residentes. Assim, ações 

de monitoramento e mitigação serão encaminhadas por meio de programas específicos 

de monitoramento. A sua condução, em consonância à implantação e operação do 

empreendimento, permitirá avaliar em um desenho amostral comparativo os impactos da 

implantação da UTE sobre estes hábitats e a fauna que neles ocorre, permitindo a 

proposição e tomada de medidas mitigadoras adequadas, se necessário. 

Desta maneira, desde que as boas práticas ambientais em obras desta tipologia e medidas 

mitigadoras apontadas em capítulos específicos sejam desenvolvidas, sob a óptica da 

fauna, não são observados óbices à implantação UTE Barra do Furado. Entende-se que os 

impactos mais contundentes sobre a fauna, em especial a mais sensível, foram realizados 

em períodos pretéritos ao atual, cujas ações resultaram na fauna pouco rica, diversa e 

equitativa, tal qual diagnosticada. Os ambientes existentes serão reduzidos/perturbados 

de maneira pouco significativa em termos de área e a fauna residente/migrante, em sua 

maioria, terá suas populações mantidas em ambientes semelhantes adjacentes, 

eventualmente mais conservados, e monitorados criteriosamente frente aos impactos, 

com a adoção de medidas mitigadoras, se aplicáveis. 

O diagnóstico socioeconômico para fins de viabilização ambiental do empreendimento 

lança olhar sobre as circunstâncias sociais à espera do futuro empreendimento, a partir 

das projeções que podem ser feitas por meio da análise e sistematização dos dados, 

articulando-se com as informações sobre o empreendimento e as circunstâncias sociais 

reconhecidas pela pesquisa. 

Neste contexto, o diagnóstico de socioeconômica se debruçou sobre o histórico de 

consolidação territorial dos municípios e sobre a sua capacidade de suporte para as 

mudanças que o empreendimento pode proporcionar à região. A caracterização dos 

municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes, áreas de estudo do empreendimento, 
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foi elaborada mediante dados relativos à dinâmica demográfica, econômica e de 

infraestrutura básica, aliado à estrutura fundiária e uso do solo dos territórios rurais, assim 

como também foi analisada a qualidade de vida nas comunidades afetadas pelo 

empreendimento.  

De acordo com estudo elaborado, os municípios estudados fazem parte da região Norte 

Fluminense, que tem como característica o desenvolvimento histórico a partir da 

produção açucareira. O município de Campos dos Goytacazes, que ocupa 41,3% desta 

região, concentra o maior número de estabelecimentos industriais, destacando-se as 

indústrias de produtos alimentares, química, transformação de produtos de minerais não 

metálicos e mecânica. Por outro lado, Quissamã representa apenas 7,3 % da região Norte 

Fluminense. Foi sede distrital do município de Macaé, e tornou-se município em 1990, com 

os royalties do petróleo sendo sua principal receita para o desenvolvimento da população.  

Por certo, a participação mais significativa em relação à produção estadual é a de Campos 

dos Goytacazes, em face de seu vasto território, comparativamente à área de Quissamã. 

No que tange a geração de renda, os municípios do Norte Fluminense, em especial os 

pertencentes à AER, tem o segmento de Petróleo e Gás Natural (P&G) como aquele que 

ocasiona o maior impacto nas economias locais, especialmente com o pagamento de 

royalties.  

Em 2019, como revelado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 

em todos os municípios fluminenses analisados as transferências e royalties 

representaram mais da metade da receita total à disposição para fazer frente às despesas. 

Campos dos Goytacazes e Quissamã receberam, respectivamente, R$ 517,67 e R$ 105,20 

milhões, sendo o 4º e 12º no ranking estadual, e com um grau de dependência de 

transferências e royalties de 70,0% e 95,0%, respectivamente. A produção agrícola, 

pecuária e de pesca também foi estudada. Neste ponto, Campos dos Goytacazes se 

destaca pela sua produção de bovinos, uma das maiores do estado do Rio de Janeiro, com 

274.798 animais abatidos no ano de 2020, contra 53.611, em Quissamã.  

Com relação à pesca, nota-se outro destaque do município de Campos dos Goytacazes, 

tendo em vista que no estado do RJ a produção de tilápia foi de 1.024.467 kg, dos quais 

148.608 kg (14,5%) foram oriundos de Campos dos Goytacazes, gerando assim um valor 

de produção estadual de R$18.539 milhões, dos quais R$1.573 milhões (8,5%) foram 

gerados no próprio município. 

Um ponto de atenção na implantação do empreendimento recai sobre a produção 

pesqueira local. Com base nos dados secundários levantados, relatos históricos locais e 

dados obtidos na campanha de campo, foi possível reconhecer que a população faz 

referência, principalmente, ao terminal pesqueiro de Farol de São Thomé, que recebe os 

produtos da pesca marinha costeira. 
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Os pescadores usam toda a área costeira para a prática, muitos, de acordo com os relatos, 

preferem realizar a pesca em regiões de mar aberto, entretanto, algumas embarcações 

definem outras áreas de trabalho, que podem sofrer impacto do empreendimento com a 

instalação dos dutos de captação de água e lançamento de efluentes tratados, o que 

demanda a elaboração de ações específicas para mitigação e compensação de impacto.  

A região de inserção do empreendimento abrange extensos trechos de áreas destinadas 

ao uso agrícola e pastagens, intercalados por pequenos fragmentos florestais, e 

aglomerados populacionais. Em alguns trechos predominam pequenas propriedades que 

produzem para subsistência. Ao mesmo tempo, em outros casos, ocorrem grandes 

propriedades rurais, onde prevalece o modo de produção extensivo e, muitas vezes, 

destinado à exportação. Sendo assim, pode-se considerar que a paisagem natural já está 

alterada, contribuindo para que o empreendimento não promova alterações expressivas 

na dinâmica local. 

A partir do levantamento, análise e considerações diagnósticas, foram identificados 10 

impactos no meio socioeconômico oriundos das atividades de planejamento, implantação 

e operação do empreendimento.  

Os primeiros impactos a serem vividos pela população local acontecem ainda na etapa de 

planejamento e elaboração dos estudos, em que há a presença de equipes no campo, 

fazendo levantamento de dados e informando sobre a etapa do empreendimento. Essas 

ações, tal como a obtenção de documentação e articulação com a esfera pública, causam 

expectativas favoráveis e desfavoráveis nas populações. 

A percepção negativa, por exemplo, da atividade de implantação e operação relaciona-se 

ao incômodo advindo das obras, como por exemplo: a geração de poeira e ruídos, bem 

como as alterações provocadas ao meio ambiente, tais como a supressão vegetal, 

alteração do padrão de uso e ocupação do solo e a alteração de paisagem. Na etapa de 

operação, a expectativa negativa depende de uma experiência prévia com 

empreendimentos similares. Em contraponto, há expectativas favoráveis, com a possível 

geração de empregos, arrecadação de impostos e dinamização da economia local, de 

forma direta e indireta.  

Para esses impactos, é indicada a implantação do Programa de Comunicação Social, que 

será responsável por alinhar as expectativas com a divulgação de informações claras sobre 

o que de fato implica a instalação e operação do empreendimento, tal como seus 

Programas Ambientais e processos de participação da população.  

A comunicação deverá dar transparência para as medidas propostas para mitigação, 

compensação e medidas potencializadoras a impactos positivos, como a Geração de 

Emprego e Dinamização da Economia Regional, que são motivadas pela necessidade de 
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contratação de mão de obra, compra de insumos para obra e mesmo para alimentação dos 

trabalhadores, limpeza das áreas, entre outros.  

Para potencialização desses impactos positivos são previstos os Programas de 

Contratação e Capacitação da Mão de Obra Local, que têm como objetivo garantir a 

contratação local e ainda fortalecer a qualificação regional para a atual e futuras 

contratações em empreendimentos. Além deste, foi proposto o Programa de Aquisição 

de Insumos, que também garante a compra de fornecedores locais para a melhor 

dinamização da economia.  

Outros impactos relacionados à chegada e contratação de trabalhadores, principalmente 

na etapa de implantação do empreendimento, são considerados negativos, como 

Aumento da Demanda por Serviços Públicos, Aumento do Risco de Ocorrência de 

Acidentes de Trabalho e Interferências no Cotidiano da População. Novamente, para 

minimizar esses impactos, ações como monitoramento das atividades construtivas, 

medidas de saúde e segurança dentro do Programa de Contratação e Capacitação de Mão 

de Obra e Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores são previstos para o 

estabelecimento de diretrizes, atividades e protocolos que estabelecem 

comportamentos e informação para a melhor adequação dos trabalhadores.  

O impacto relativo à Interferências no Cotidiano da População está relacionado ao 

trânsito de trabalhadores na região, à movimentação de máquinas e veículos e às 

atividades construtivas, que de maneira geral impactam no dia a dia e nas atividades 

produtivas da população local, com destaque ao também impacto identificado de 

Interferência no Uso e Ocupação do Solo e na paisagem do local. Para isso, os Programas 

de Educação Ambiental, de maneira complementar às medidas de indenização e 

adequação fundiária, são previstos como forma de compensação, estabelecendo vínculos 

e engajando a população como parceira para o acompanhamento do andar do 

empreendimento da maneira mais adequada ambientalmente.  

Por fim, foi identificado impacto referente à Alteração da Atividade Pesqueira, em que a 

movimentação de equipamentos e intervenções necessárias para a implantação dos dutos 

de captação de água e lançamento de efluentes tratados, que serão posicionados na 

porção marinha da zona costeira de Barra do Furado, podem resultar no aumento do fluxo 

de embarcações, impactando, assim, as atividades de pesca. Nesse caso, o Programa de 

Educação Ambiental também desenvolverá atividade específica para Valorização da Pesca 

Local.  

A partir da avaliação efetuada mediante os estudos diagnósticos e as análises 

prognósticas, e considerando que se faz necessária a plena execução de todas as medidas 

propostas frente aos impactos e riscos identificados, considera-se que a UTE Barra do 

Furado se trata de um empreendimento viável na locação e procedimentos propostos. 
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14. GLOSSÁRIO EIA  

Abiótico - São as qualidades das partes do ambiente que não têm vida, (a água, o ar, a 

terra). Essas qualidades podem ser, por exemplo, temperatura, direção de ventos, acidez 

da água, entre outras. 

Abrangência - Informa a espacialidade ou dimensão da interferência provocada. 

Alterações Antrópicas - Mudanças feitas pelo homem no ambiente, como, por exemplo, 

desmatamento ou lançamento de fumaça pelos carros. Todos nós alteramos o meio 

ambiente, como os animais e demais seres vivos, mas fazemos isso em grandes 

proporções, ao construir uma grande barragem para geração de energia elétrica, ao 

poluirmos o ar com um grande número de carros. Nós fazemos essas alterações 

conscientes ou não, e também podemos fazer alterações positivas, quando, por exemplo, 

reflorestamos uma área. Podemos também minimizar alterações negativas, quando 

fazemos coleta seletiva, ou viajamos a pé ou de bicicleta, substituindo o carro. 

Antrópico - Relativo ao ser humano, à humanidade, à sociedade humana, à ação do 

homem sobre o ambiente. 

Ar – Mistura de gases que formam a atmosfera. 

Área Diretamente Afetada - Aquela ocupada com estruturas pertencentes ao 

empreendimento, em terra e em água, incluindo os locais de apoio como canteiro de 

obras, acessos, áreas de empréstimo e bota-fora. 

Área de Influência Direta - Aquela sujeita aos impactos diretos da instalação e operação 

do empreendimento. 

Área de Influência Indireta - Aquela que, de forma indireta, pode sofrer os impactos da 

implantação e operação do terminal. 

Área de Estudo Regional (AER) – Região no contexto onde se pretende implantar o 

empreendimento. 

Área de Estudo Local (AEL) – Área próxima onde se pretende implantar o 

empreendimento. 

Aquífero - Porção do subsolo capaz de armazenar e fornecer água. 

Avaliação de impacto ambiental - Ação executada através de métodos estruturados 

visando coletar, avaliar, comparar, organizar e apresentar informações e os dados sobre 

os prováveis impactos ambientais de um empreendimento. 

Avifauna - o conjunto das aves de uma região ou ambiente. 
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Bacia hidrográfica - (1) Área limitada por divisores de água, dentro da qual são drenados 

os recursos hídricos, através de um curso de água, como um rio e seus afluentes. A área 

física, assim delimitada, constitui-se em importante unidade de planejamento e de 

execução de atividades socioeconômicas, ambientais, culturais e educativas. (2) Toda a 

área drenada pelas águas de um rio principal e de seus afluentes. (3) Área total de 

drenagem que alimenta uma determinada rede hidrográfica; espaço geográfico de 

sustentação dos fluxos d´água de um sistema fluvial hierarquizado. 

Bentos - Conjunto de seres vivos (animais, plantas...) que vivem associados ao fundo de 

rios, lagos, lagoas, oceanos ou mares, possuem baixa capacidade de locomoção ou 

nenhuma. 

Bentônico - Relativo aos bentos. A parte do ambiente marinho habitada por organismos 

que vivem fixos (sésseis) ou livres (vágeis) sobre o fundo dos corpos de água (oceanos, 

rios, lagos, etc.). 

Biodiversidade - Referente à variedade de seres vivos existentes em um determinado 

local. Abrangência de todas as espécies de plantas, animais e microrganismos, e dos 

ecossistemas e processos ecológicos dos quais são parte. 

Bioma - Conjunto de vida (vegetal e animal) 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. 

Biosfera - Região da Terra onde existe vida. Compreende à porção inferior da atmosfera, 

a hidrosfera e a porção superior da litosfera. 

Biota - Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico.  

Biótico - É o componente vivo do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, bactérias, etc.  

Cetáceos - Espécie da ordem dos cetáceos, mamíferos adaptados à vida aquática: baleias, 

golfinhos, botos. 

Classe de solo - Grupo de solos que apresentam uma variação definida em determinadas 

propriedades e que se distinguem de quaisquer classes, por diferenças nessas 

propriedades. 

Clima - Conjunto de estados de tempo meteorológico que caracteriza uma determinada 

região durante um grande período de tempo, incluindo o comportamento habitual e as 

flutuações, resultante das complexas relações entre a atmosfera, geosfera, hidrosfera, 

criosfera e biosfera. 
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Cloretos - Qualquer sal derivado do ácido clorídrico, um aumento no teor de cloretos na 

água é indicador de uma possível poluição. 

Coliformes Fecais - São microorganismos que aparecem exclusivamente no trato 

intestinal de animais de sangue quente. Sua identificação na água permite afirmar que 

houve presença de matéria fecal, traduzindo-se como "risco potencial" para encontro nas 

águas dos agentes biológicos, ou seja, as bactérias, vírus, protozoários e vermes.  

Coliformes Totais - Grupo constituído por bactérias que têm sido isoladas de amostras 

de águas e solos poluídos e não poluídos, bem como as fezes de seres humanos e outros 

animais de sangue quente. 

Declividade - Inclinação do relevo em relação ao plano horizontal. 

Degradação ambiental - (1) Prejuízos causados ao meio ambiente, geralmente resultante 

de ações do homem sobre a natureza. Um exemplo é a substituição da vegetação nativa 

por pastos. (2) Termo usado para qualificar os processos resultantes dos danos ao meio 

ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como 

a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. 

Desenvolvimento Sustentável - Modelo de desenvolvimento que leva em consideração, 

além dos fatores econômicos, aqueles de caráter social e ecológico, assim como as 

disponibilidades dos recursos vivos e inanimados, as vantagens e os inconvenientes, a 

curto, médio e longo prazos, de outros tipos de ação.  

Diagnóstico Ambiental – É o conhecimento de todos os componentes ambientais de uma 

determinada área para a caracterização de sua qualidade ambiental. 

Dutos – (1) qualquer meio de ligação; canal, conduto; (2) estrutura tubular por onde 

escoam determinados líquidos e matérias orgânicas. 

Ecologia - ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico 

ou inorgânico no qual vivem. 

Ecossistema - Qualquer unidade que inclua todos os organismos em uma determinada 

área, interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia leve a uma 

estrutura trófica definida, diversidade biológica e reciclagem de materiais (troca de 

materiais entre componentes vivos). O ecossistema é a unidade básica de estudo da 

ecologia. 

Ecótono - Transição suave entre tipos de vegetação diferentes. O contato entre tipos de 

vegetação com estruturas fisionômicas semelhantes fica muitas vezes imperceptível, e o 

seu mapeamento por simples fotointerpretação é impossível. Torna-se necessário então 

o levantamento florístico de cada região ecológica para se poder delimitar as áreas do 

ecótono, como, por exemplo: Floresta Ombrófila / Floresta Estacional. 
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Edáfica - Pertencente ou relativo ao solo. 

Educação Ambiental - Conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da 

dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a 

determinação social e a variação/evolução histórica dessa relação. Visa preparar o 

indivíduo para integrarem-se criticamente ao meio, questionando a sociedade junto à sua 

tecnologia, seus valores e até o seu cotidiano de consumo, de maneira a ampliar sua visão 

de mundo numa perspectiva de integração do homem com a natureza. 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental - estudo realizado de forma obrigatória para o 

licenciamento de atividades consideradas modificadoras do meio ambiente. Sempre vem 

acompanhado do RIMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 001/86. 

Efluente – qualquer tipo de água ou líquido, que flui de um sistema de coleta,  

ou de transporte. 

Endemismo - Isolamento de uma ou mais espécies em um espaço geográfico, após de uma 

evolução genética diferente daquelas ocorridas em outras regiões. 

Engenharia - É a área do conhecimento que aborda os conceitos de projeção, 

desenvolvimento, construção, análise e manutenção de alternativas que auxiliem e facilite 

a vida da sociedade nas atividades cotidianas. 

Erosão – desgaste da superfície terrestre pela ação mecânica e química da água corrente, 

das intempéries ou de outros agentes geológicos. 

Erodibilidade - Fator ou capacidade medida de diferentes tipos de solo ou terrenos 

geológicos de serem erodidos por um determinado agente geológico. 

Espécie ameaçada - Aquela em risco de extinção, cuja sobrevivência é improvável se os 

fatores causais continuarem. 

Espécie Nativa – Espécie vegetal ou animal que, suposta ou comprovadamente, é 

originária da área geográfica em que atualmente ocorre. 

Espécie exótica – espécie invasora que prolifera sem controle e passa a representar 

ameaça para espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas. 

Fauna - Conjunto de animais que habitam determinada região. 

Fauna silvestre - Todos os animais que vivem livres em seu ambiente natural. 

Fitofisionomia – (1) aspecto da vegetação de um lugar; (2) flora característica de uma 

região. 
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Flora - Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma 

determinada região, sem qualquer expressão de importância individual. 

Fragmento florestal - Qualquer área de floresta nativa, em estágio inicial, médio ou 

avançado de regeneração, sem qualquer conexão com áreas florestais vizinhas, separado 

destas por áreas agrícolas, pastagens, reflorestamentos ou mesmo áreas urbanas. 

Fóssil - São restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservados 

em diversos materiais. 

Gases - São substâncias que se encontram em estado gasoso a temperatura de 25o C e 

sob uma atmosfera de pressão. 

Gasoduto - canalização a longa distância de gases naturais ou derivados de petróleo. 

Geologia - Ciência que trata da origem e constituição da Terra. 

Geomorfologia - Ciência que estuda o relevo da superfície terrestre, sua classificação, 

descrição, natureza, origem e evolução, incluindo a análise dos processos formadores da 

paisagem. 

Geoprocessamento - Conjunto de tecnologias voltadas a coleta e tratamento de 

informações espaciais para um objetivo específico. As atividades envolvendo 

o geoprocessamento são executadas por sistemas específicos mais comumente 

chamados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Geotecnia - Ramo da geologia que utiliza a informação geológica como subsídio para 

elaboração de projetos e execução de obras de engenharia. 

Habitat - Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o 

desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de determinados organismos.  

Herpetofauna - Conjunto de espécies de répteis e anfíbios que vivem em uma 

determinada área. 

IBAMA - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

mais conhecido pela sigla IBAMA, criado pela Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989, é 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 

IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica é o principal provedor de 

informações geográficas e estatísticas do Brasil. 

Ictiofauna - É a fauna de peixes de uma região. 

Impacto ambiental - 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-
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estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais. Pode ser 

qualificado como positivo ou negativo. 

Indicador ambiental - Organismo, comunidade biológica ou parâmetro, que serve como 

medida das condições ambientais de uma área ou de um ecossistema. 

Índice de Desenvolvimento Humano - Índice que varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Medida composta de indicadores de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice 

varia de 0 a 1. 

Jusante - No sentido de rio ou talvegue abaixo para onde correm as águas. 

Lêntico - Ambiente aquático continental em que a massa de água é estacionária, como 

em lagos ou tanques. 

Licença de Instalação - Documento que deve ser solicitado antes da implantação do 

empreendimento. 

Licença de Operação - Documento que deve ser solicitado antes da operação do 

empreendimento. 

Licença Prévia - Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 

fases de sua implementação. 

Linha de Transmissão – são estruturas de suporte formadas por torres e cabos 

responsáveis por transportar energia por longas distâncias. Conectam as usinas geradoras 

com os grandes consumidores e distribuidoras de energia. 

Litotipo - Quando se caracteriza uma fácies litológico como uma rocha ou uma associação 

de rochas, para distinguir de outras rochas ou associações litológicas em estudo, 

considerado qualquer aspecto genético, composicional, químico ou mineralógico, 

morfológico, estrutural ou textural distintivo para fins de referência em um estudo 

geológico. 

Lótico - Ambiente aquático continental em que a massa de água flui como em rios, arroios 

e corredeiras. 

Mastofauna - É a fauna caracterizada com uma diversidade de mamíferos.  



 
 

 

 

 

UTE BARRA DO FURADO                                                  GLOSSÁRIO PÁG. 7 
 

Mata Ciliar - Vegetação que margeia os cursos d’água, caracterizada por espécies bem 

adaptadas à abundância de água, e às frequentes inundações. São importantes na 

proteção das margens contra a erosão e na manutenção da fauna. 

Mata secundária - Mata que já foi explorada pelo homem. 

Medidas compensatórias - Medidas exigidas pelo órgão ambiental licenciador ao 

empreendedor, objetivando compensar os impactos ambientais negativos decorrentes da 

implantação do empreendimento tendo em vista a impossibilidade de plena mitigação ou 

minimização dos mesmos. 

Medidas corretivas - Medidas tomadas para proceder à remoção do poluente do meio 

ambiente, bem como restaurar o ambiente que sofreu degradação. 

Medidas mitigadoras - Aquelas capazes de diminuir o impacto negativo ou a sua 

gravidade. 

Medidas potencializadoras - Aquelas capazes de aumentar um impacto positivo. 

Meio ambiente - Tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável à sua 

sustentação. Estas condições incluem solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os 

outros organismos. 

Metais pesados - Metais como o cobre, zinco, cádmio, níquel e chumbo, os quais são 

comumente utilizados na indústria e podem, se presentes em elevadas concentrações, 

retardar ou inibir o processo biológico aeróbico ou anaeróbico e serem tóxicos aos 

organismos vivos. 

Migração – (1) movimentação de entrada (imigração) ou saída (emigração) de indivíduo 

ou grupo de indivíduos, ger. em busca de melhores condições de vida [essa movimentação 

pode ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país.]; (2) deslocamento 

periódico de espécies de animais de uma região para outra, ger. associado a mudanças 

cíclicas de características ambientais [ecologia]. 

Monitoramento – (1) é avaliar ou acompanhar o estado de algo; (2) geralmente envolve a 

determinação da situação de um objeto, realizada em estágios ou em diferentes 

momentos. 

Mortalidade - Número de óbitos em relação ao número de habitantes 

Mortalidade Infantil - Com o cálculo da sua taxa, estima-se o risco de um nascido vivo 

morrer antes de chegar a um ano de vida. 

Nicho ecológico - Espaço ocupado por um organismo no ecossistema, incluindo também 

o seu papel na comunidade e a sua posição em gradientes ambientais de temperatura, 

umidade, pH, solo e outras condições de existência.  
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Nidificar - É a ação de alguma espécie de animal construir seu ninho. 

Nível piezométrico - É o nível a que a água de um aqüífero se encontra à pressão 

atmosférica. Coincide com a superfície freática de um aqüífero livre.  

Nível Trófico - Posição de um organismo na cadeia alimentar: produtor primário, 

consumidor primário, decompositor, entre outros. 

Ordenamento Territorial - Compatibilização das necessidades do homem, relativas à 

ocupação e ao uso do solo, com a capacidade de suporte do território que pretende 

ocupar. As propostas de ocupação e uso do solo emergem do homem, da sua política e da 

economia dela derivada. 

Organizações Não Governamentais - São movimentos da sociedade civil, independentes, 

que atuam nas áreas de ecologia, social, cultural, dentre outras. 

Ornitofauna - Conjunto de espécies de aves que vivem em uma determinada área. 

Orogênese - Conjunto de fenômenos que, no ciclo geológico, levam à formação de 

montanhas ou cadeias montanhosas, produzidas principalmente pelo diastrofismo 

(dobramentos, falhas ou combinações destes). A orogênese reflete os diversos aspectos 

das forças endógenas, porém as formas de relevo dela resultantes estão sempre 

esculpidas pelos agentes exógenos. 

Oxigênio dissolvido - Quantidade de oxigênio presente na água na forma dissolvida, ou 

seja, disponível para os organismos. É medida normalmente em mg/L de solução aquosa.  

Paleontologia - ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos 

passados, a partir dos seus fósseis. 

Patrimônio ambiental - Conjunto de bens naturais da humanidade.  

Pedogênese - Maneira pela qual o solo se origina, através dos fatores e processos 

responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

Perfil de solo - Seção vertical do solo através de todos seus horizontes até o material de 

origem. 

Pirâmide Etária - Forma gráfica de representar a estrutura da população por idade e sexo. 

O eixo horizontal de uma pirâmide etária representa o número absoluto ou a proporção 

da população, enquanto o eixo vertical representa os grupos etários. O lado direito do 

eixo horizontal é destinado a representação do contingente ou proporção de mulheres e 

o esquerdo, dos homens. O mesmo que pirâmide populacional 
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Poeiras - São pequenas partículas sólidas, com diâmetro de 0,1 micron a mais de 100 

micra, originada de parcelas maiores, por processos mecânicos de desintegração, como 

lixamento, moagem, etc., ou poeiras naturais como o pólen, esporos, etc. 

Poluente - Qualquer forma de matéria ou energia que interfira prejudicialmente aos usos 

preponderantes das águas, do ar e do solo, previamente definidos. 

Poluição - Efeito que um poluente produz no ecossistema. Qualquer alteração do meio 

ambiente prejudicial aos seres vivos, particularmente ao homem. 

População tradicional - População que apresenta seu modo de vida em grande parte, 

associado ao uso e manejo dos recursos naturais exercidos ao longo de sua permanência 

histórica num determinado ecossistema. 

Preservação ambiental - Ações que garantem a manutenção das características próprias 

de um ambiente e as interações entre os seus componentes, ou seja, não é permitida a 

utilização dos recursos desse ambiente. 

Proterozóico - Segundo eon da escala de tempo geológico que sucede o eon Arqueano e 

antecede o eon Fanerozóico, compreendendo o intervalo de tempo entre 2.500 e 540 

milhões de anos atrás e subdividido nas eras Paleoproterozóico, Mesoproterozóico e 

Neoproterozóico. 

Quelônios – ou também denominados de testudines, são nomes que agrupam todas as 

formas de tartarugas identificadas no mundo.  

Quilombolas - As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria 

e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão 

no Brasil. Elas simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação. Essas 

comunidades mantêm forte ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e 

cultura trazidos por seus antepassados. A identificação de uma pessoa como quilombola 

é autodeclaratória, seguindo os mesmos princípios da Convenção nº 169 da OIT (para 

povos indígenas e tribais), que afirmam que “a autoidentificação como indígena ou tribal 

deverá ser considerada um critério fundamental para a definição dos grupos” (p. 15). 

Recursos ambientais - A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.  

Relevo - Configuração geral de uma paisagem; diz respeito às formas de terreno que 

compõe a paisagem. 

Resíduo sólido - Constitui-se de material inútil, indesejado ou descartado, cuja 

composição ou qualidade de líquido não permita que escoe livremente. 

Ribeirão – É um curso de água maior que um regato, mas menor que um rio. 
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RIMA - Relatório de Impacto Ambiental - documento público que apresenta os resultados 

dos estudos técnicos e científicos do estudo de impacto ambiental (EIA) de um 

empreendimento. Esses resultados são apresentados de forma mais objetiva e de fácil 

entendimento para que qualquer interessado tenha acesso à informação. 

Ruído - Qualquer sensação sonora indesejável ou um som indesejável que invade nosso 

ambiente, ameaçando nossa saúde, produtividade, conforto e bem estar. 

Saneamento - Controle de todos os fatores do meio físico que exercem ou podem exercer 

efeito deletério, sobre o bem-estar físico, mental ou social do homem. 

Sazonalidade - se refere ao que é temporário, ou seja, que é típico de determinada 

estação ou época.  

Sedimentação - processo de formação ou acumulação de sedimento em camadas, em 

ambiente aquoso ou aéreo, que inclui a separação de partículas de rocha provenientes do 

material do qual o sedimento é derivado, o transporte dessas partículas para o sítio de 

deposição, a deposição atual ou o assentamento das partículas, as alterações químicas e 

outras ocorrentes no sedimento e a consolidação definitiva do sedimento em rocha sólida. 

Sedimento - material sólido desagregado, originado da alteração de rochas preexistentes 

e transportado ou depositado pelo ar, água ou gelo. 

Sinergético - Associação simultânea de dois ou mais fatores que contribuem para uma 

ação resultante superior àquela obtida por cada fator individualmente. 

Solo - Formação natural superficial, de pequena rigidez e espessura variável. Compõe-se 

de elementos minerais (silte, areia e argila), húmus, nutrientes (como cálcio e potássio), 

água, ar e seres vivos, como as minhocas. 

Sucessão ecológica - Sequência de comunidades que se substituem, de forma gradativa, 

num determinado ambiente, até o surgimento de uma comunidade final, estável 

denominada comunidade-clímax. 

Supressão vegetal - Extinção, eliminação, desaparição da cobertura vegetal. 

Talude - Declive íngreme e curto formado gradualmente na base. É o plano inclinado que 

limita um aterro. Tem como função garantir a estabilidade do aterro. 

Táxon - unidade taxonômica nomeada (p.ex. Homo sapiens), pela qual indivíduos ou 

conjuntos de espécies são assinalados. 

Terra Indígena - são bens de titularidade da União, que tem o dever constitucional de 

demarcá-las administrativamente. Trata-se de uma propriedade vinculada (ou reservada) 

à plena garantia dos direitos das comunidades indígenas. É o que está claramente 

prescrito no caput do artigo 231 e no inciso XI do artigo 20. 
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Termo de Referência - É o documento preparado pelo IBAMA que orienta o 

empreendedor na elaboração do EIA/RIMA. 

Umidade - Termo utilizado para descrever a quantidade de vapor d’água contido na 

atmosfera. Não abrange outras formas nas quais a água pode estar presente na 

atmosfera, como na forma líquida e na forma sólida (gelo). 

Unidades de Conservação - (1) Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Lei 9.985/2000, art. 

2º., I). (2) Porções de território estadual de domínio público ou de propriedade privada, 

legalmente instituídas pelo poder público, com características naturais de relevante valor, 

constituindo-se em patrimônio natural da comunidade e destinadas à proteção dos 

ecossistemas, à educação ambiental, à pesquisa científica e à recreação em contato com a 

natureza. 

Usina Termelétrica - produzem energia a partir da queima de carvão, óleo combustível e 

gás natural em uma caldeira, ou pela fissão de material radioativo, como o urânio. 

Uso e ocupação do solo - Conjunto das atividades, processos individuais de produção e 

reprodução de uma sociedade sobre uma aglomeração urbana, assentados sobre 

localizações individualizadas, combinadas com seus padrões ou tipos de assentamento, 

do ponto de vista da regulação espacial. Pode-se dizer que o uso do solo constitui o 

rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano. O uso do solo é uma 

combinação de um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento (edificação).  

Valoração ambiental - Ato de atribuir valor monetário aos recursos naturais e ao meio 

ambiente. 

Vazão (Hidrogeologia) - Volume de água, medido em litros por segundo ou metros 

cúbicos por hora, que é retirado de um poço, por meio de uma bomba ou compressor. A 

vazão pode ser natural, como no caso de uma fonte ou nascente, ou em poços tubulares 

com condições de artesianismo. 

Várzea - Terrenos planos e baixos que margeiam rios, mas não estando constantemente 

alagados. 

Vegetação arbórea - Vegetação formada por árvores. 

Vegetação arbustiva - Vegetação composta por arbustos. 

Vegetação primária - Vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade 

biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimas, a ponto de não afetar 

significativamente suas características originais de estrutura e espécies. 
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Vegetação secundária - Vegetação resultante de processos naturais de sucessão, após 

supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, 

podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. 

Vetor (Biologia) - Animal, usualmente um artrópode, capaz de transmitir um agente 

patogênico de um organismo para outro. 

Zona de Amortecimento - Entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a Unidade.  

Zona litorânea - Área do fundo marinho compreendida entre a preamar e a baixa-mar, 

rica em oxigênio dissolvido, com movimentação da água e presença da luz solar.  

Zoobentos – Conjunto de animais que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos. 

Alguns habitam a superfície do sedimento, como a maior parte dos caranguejos, camarões 

e estrelas do mar, enquanto outros vivem permanentemente enterrados no sedimento.  

Zooplâncton - Conjunto de animais, geralmente microscópicos, que flutuam nos 

ecossistemas aquáticos e que, embora tenham movimentos próprios, não são capazes de 

vencer as correntezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




