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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O presente documento, desenvolvido no âmbito do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC), constitui o Volume 1 do Relatório da reunião de 

apresentação e validação de informações da região da Baía de Guanabara e 

Maricá/RJ e tem como objetivo descrever as atividades realizadas durante a 

reunião, bem como as atividades prévias de planejamento e preparação, e as 

estratégias de mobilização dos atores. No Volume 2 apresentam-se os apêndices. 

O PAIC visa o atendimento às condicionantes de licença dos empreendimentos 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Pólo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 1, Etapa 2 e Etapa 3, impostas pelo IBAMA.  

Diante da importância da participação e acompanhamento do projeto pela 

sociedade, estão previstos vários momentos de envolvimento dos atores locais e 

regionais (organizações não governamentais, populações tradicionais, unidades de 

conservação, poder público municipal, estadual e federal, instituições de ensino e 

pesquisa, iniciativa privada e demais interessados), de modo que as preocupações 

das comunidades afetadas sejam identificadas e que o produto final reflita a 

realidade e contribua para a gestão socioambiental da região. Garantindo, dessa 

forma, que se atinjam alguns dos objetivos do projeto, tais como: identificar as 

preocupações das comunidades afetadas, sobre os impactos cumulativos; 

possibilitar a participação e o acompanhamento da sociedade civil; subsidiar a 

gestão de políticas públicas e a gestão da resposta aos impactos cumulativos. 

Esta reunião pública, decorreu no dia 13 de fevereiro de 2020 no município do 

Rio de Janeiro, com representantes dos diversos segmentos e instituições atuantes 

na região, teve como foco a apresentação da condição de base e a situação atual 

de cada fator ambiental e social selecionado; e a validação e debate sobre o 

conteúdo documental levantado, tendo como base o Relatório Parcial de 

Levantamentos de Dados. 

Os resultados obtidos nesta reunião, juntamente com os resultados do 

Relatório Parcial de Levantamentos de Dados, comporão a caracterização dos 

fatores ambientais e sociais a serem analisados nas fases posteriores.  
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Esta primeira reunião pública constitui um importante momento do processo, 

pois nela são discutidas e validadas as informações acerca das condições de base 

de cada fator ambiental e social e as mudanças ocorridas nessas condições ao 

longo do tempo, considerando o conhecimento e experiência local, e que servirão 

de subsídio às fases posteriores. Por ser uma reunião pública, para apresentação 

e validação das informações levantadas, a mesma foi planejada para um grupo de 

pessoas constituído pelas instituições que atuam na região e pela sociedade em 

geral, buscando uma grande representatividade dos principais segmentos e uma 

diversidade significativa de atores (com as diferentes visões do território). 

O formato, a metodologia empregada, a dinâmica da reunião e o registro das 

discussões estão descritos nos itens subsequentes. 
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II. PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO DA REUNIÃO 

 

O planejamento e preparação da reunião foram coordenados pelo Gestor de 

Projeto Pedro Bettencourt, com a participação da equipe técnica indicada na seção 

V. 

Por se tratar de uma reunião pública, aberta à sociedade em geral1, estimou-

se um número entre 30 (trinta) a 60 (sessenta) participantes institucionais, 

considerando as instituições e atores convidados anteriormente para a oficina 

participativa, bem como aqueles que estiveram presentes na mesma, buscando 

assim ter uma representatividade significativa dos diferentes setores (poderes 

públicos das três esferas de governo, organizações não governamentais, 

associações comunitárias representativas, institutos de pesquisa e 

empreendedores da região) e dos municípios da região da Baía de Guanabara (Rio 

de Janeiro, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói) 

e Maricá.  

Para a organização da reunião, definiu-se em conjunto com a PETROBRAS e 

com o IBAMA, a data de 13 de fevereiro de 2020 para sua realização, bem como o 

município do Rio de Janeiro para sediá-la, por ser um município central na região, 

favorecendo a logística dos participantes. Definiu-se o Espaço OGNI como local, 

por comportar o número esperado de pessoas, ser de fácil acesso por meio de 

transporte público, favorecer as dinâmicas previstas e possibilitar aspectos 

logísticos e de ambientação necessários. 

Desta forma organizaram-se as questões logísticas, tais como: reserva do 

espaço, alimentação para os participantes (coffee break), e material e estrutura a 

ser utilizada. 

 

 

 

 

 
1 Note-se que a participação na reunião de apresentação das informações recolhidas para o 

PAIC Baía de Guanabara e Maricá é totalmente livre, estando aberta a participação a 

qualquer pessoa interessada. 
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O material didático/de apoio, bem como a programação/detalhamento da 

reunião foram entregues e aprovados pela PETROBRAS previamente à realização 

da mesma, contendo:  

− Convite enviado aos participantes; 

− Material de apoio: apresentação do projeto; resumo do levantamento de dados, 

por fator; programação/detalhamento da reunião – local, data e hora da reunião; 

formato, programação e objetivos. 

 

Como parte das estratégias de mobilização e sensibilização dos atores, partiu-

se da listagem de atores convidados para a primeira Oficina Participativa – Região 

da Baía de Guanabara e Maricá, bem como aqueles que estiveram presentes na 

mesma, expandindo-se o convite para os principais mailings e redes sociais da 

região.  

Os atores e instituições convidadas para a primeira Oficina Participativa, bem 

como aqueles que estiveram presentes, foram contatados via telefone e, em alguns 

casos, presencialmente. 

A mobilização para participação na reunião foi enfatizada por meio da 

divulgação do convite eletrônico enviado a partir do dia 25 de janeiro; a participação 

foi confirmada, ou não, via contato telefônico nas semanas que antecederam a 

reunião. Durante esses contatos, pode-se confirmar a participação de 32 (trinta e 

duas) pessoas, de 15 (quinze) instituições (algumas instituições confirmaram a 

presença com mais de um representante). 

Na descrição da reunião está registrado o número de pessoas, bem como as 

instituições que estiveram presentes na mesma. 
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III. REALIZAÇÃO DA REUNIÃO 

 

III.1. ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

A reunião pública de apresentação de dados e validação de informação foi 

realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, no Espaço OGNI, com início às 8h30 e 

término às 13h. Para não haver dispersão dos participantes e para se ter um melhor 

aproveitamento do tempo, foi servido café/coffee break a todos os participantes, na 

sala de apoio ao lado do auditório. 

 

 

III.2. OBJETIVOS 

 

Esta reunião pública teve como objetivos: 

− A apresentação da condição de base e a situação atual de cada fator ambiental 

e social; deste modo, foram apresentados sequencialmente os fatores 

socioeconômicos (habitação, pesca artesanal e saneamento), fatores bióticos 

(vegetação costeira e biodiversidade marinha) e os fatores físicos (qualidade 

das águas superficiais interiores e qualidade das águas costeiras) 

− A validação e debate sobre o conteúdo documental do Relatório Parcial de 

Levantamento de Dados (Fase 3). 

Desta forma, buscou-se o envolvimento da sociedade e apropriação da 

proposta e dos resultados por parte do público e dos gestores, para que os 

resultados reflitam a realidade da região e para que haja continuidade do projeto. 
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III.3. PARTICIPANTES 

 

O público-alvo da reunião foram, para além do público interessado, os 

representantes das instituições convidadas para a primeira Oficina Participativa; 

outros representantes institucionais (considerando os segmentos: poder público 

federal, poder público estadual, poder público municipal, setor privado/grandes 

empreendedores, organizações não governamentais - ONGs, 

movimentos/associações comunitárias, instituições de ensino e pesquisa); e o 

público em geral. 

Por se tratar de uma reunião aberta, com ampla mobilização, e pelo fato do 

convite ter sido divulgado em diversos mailings e redes sociais, e replicado 

individualmente por cada ator, não se pode estimar o número de instituições 

convidadas. 

Durante a mobilização e confirmação de presença, pode-se confirmar a 

participação de 32 (trinta e duas) pessoas, de 15 (quinze) instituições, pois algumas 

instituições estariam presentes com mais de um representante, o que de fato 

ocorreu. No entanto, durante a reunião pode-se registrar a presença de instituições 

e pessoas que não haviam confirmado, assim como a ausência de pessoas 

confirmadas.  

Sendo assim, estiveram presentes um total 27 (vinte e sete) pessoas 

representando 15 (quinze) instituições. A lista de presenças da reunião está 

apresentada no APÊNDICE 1 (Volume 2). 

Do total de participantes, pode-se registrar a presença de diferentes 

segmentos: poder público federal (2 instituições), poder público estadual (1 

instituição), poder público municipal (2 instituições), setor privado/grandes 

empreendedores (3 instituições), ONGs (1 instituição), movimentos/associações 

comunitárias (2 instituições) e instituições de ensino e pesquisa (2 instituições) e 

outros (2 instituições). Dentre os convidados, uma pessoa representou ao mesmo 

tempo a Colônia de Pesca Z08 e a FEPERJ.  

O Quadro abaixo apresenta os segmentos da sociedade com o número de 

instituições presentes, assim como seus representantes. 
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Quadro 1 – Número de instituições e representantes presentes, por segmento. 

Segmentos 
Número de instituições 

presentes (total de pessoas) 

Poder Público  5 (9) 

Empreendedores 3 (11) 

ONGs 1 (1) 

Movimentos/Ass. Comunitárias 2 (2) 

Instituições de Pesquisa 2 (2) 

Outros 2 (3)  

Total 15 (27) 

 

Considera-se, desta forma, que houve uma representatividade significativa, 

abrangendo diferentes setores da sociedade, com um número expressivo de 

participantes, considerando as dificuldades inerentes à região, tais como distância 

entre os municípios e as diferentes realidades.  

 

III.4. PROGRAMAÇÃO / DINÂMICAS 

 

A reunião foi planejada para acontecer durante meio período (manhã) com 

diferentes momentos e dinâmicas que permitissem aos participantes um 

conhecimento/nivelamento do tema, um envolvimento no projeto e nos seus 

resultados e a possibilidade de participação e discussão ativa. As metodologias 

incluíram: 

− Métodos expositivos com projeção de slides e outros suportes 

− Métodos interrogativos diretos e indiretos 

− Métodos ativos com envolvimento dos participantes (discussão e análise) 

Desta forma, a programação foi estruturada em 2 (dois) momentos de 

apresentação de aspectos técnicos já levantados pela empresa (com o objetivo de 

dar conhecimento ao tema, nivelar as informações e subsidiar os momentos 

seguintes) e debate em plenária com todos os participantes (para questionamentos, 

discussões e validação do conteúdo apresentado). 

O Quadro 2 apresenta a programação detalhada da reunião. 
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Quadro 2 – Programação da reunião pública na região da Baía de Guanabara e 

Maricá/RJ. 

 
 

 

 

III.5. REGISTRO DAS DISCUSSÕES 

 

III.5.1. Abertura 

 

A abertura da reunião teve início com a fala do representante da PETROBRAS, 

Marcos Vinícius de Mello, que descreveu brevemente o Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC), a sua origem e os seus objetivos, o status em que 

se encontra, e destacou as bases metodológicas internacionais nas quais o projeto 

está pautado. Seguiu-se a fala do Dr. Pedro Bettencourt da equipe Témis/Nemus, 

que apresentou a estrutura da reunião e os objetivos do PAIC. 
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III.5.2. Apresentação e Debate 

 

O primeiro momento da Reunião contou com a primeira parte da apresentação 

técnica da empresa (APÊNDICE 2, Volume 2), com o seguinte conteúdo: 

− Objetivo da reunião 

− Apresentação do PAIC (objetivos, regiões, faseamento, objetivos da fase 3, 

principais fontes de informação, pedidos de dados, fatores em análise) 

− Dados levantados sobre os fatores do meio socioeconômico (habitação, pesca 

artesanal, saneamento) 

 

 
Figura 1 – Apresentação técnica do Projeto.  

 

Após a apresentação detalhada dos dados e das informações recolhidas, que 

durou cerca de uma hora, abriu-se o debate com perguntas e colocações dos 

participantes, sendo as considerações respondidas pela equipe técnica do projeto 

(Témis/Nemus), pelo IBAMA, e pela PETROBRAS conforme descrito a seguir: 
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Figura 2 – Debate em plenária 
Nota: A imagem foi tratada de modo a descaracterizar os participantes como forma de proteção 
de imagem 

 

Comentários/perguntas de Julio Andrade (ICMBio):  

- Afirmou que não recebeu via ICMBio a solicitação oficial de dados feita pela Temis. 

Explicou que na primeira oficina ele disponibilizou seu email e seu número de 

telefone, e que a empresa deveria solicitar esses dados diretamente a ele para 

evitar que as solicitações se perdessem nos e-mails institucionais.  

- Afirmou que até meados de janeiro/2020 o último relatório não estava disponível 

no site https://www.comunicabaciadesantos.com.br/. Isso prejudica o debate, pois 

não há tempo suficiente para a leitura e análise do relatório, e uma vez que a 

reunião se refere a ele, os participantes não podem dar contribuições detalhadas 

ao debate sem ter tido acesso ao relatório com antecedência.  

- Ainda sobre o relatório da fase anterior, Julio Andrade afirmou que na primeira 

oficina participativa foi sugerido pelos presentes que a avaliação do PAIC fosse 

além dos empreendimentos e considerasse também as estruturas (malha de dutos, 
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ilhas d’água, entre outros) utilizadas pela Petrobras no contexto do pré-sal. Afirmou 

que essas estruturas fazem parte dos empreendimentos, uma vez que sem elas o 

óleo e gás não poderiam ser escoados e a exploração e produção não fariam 

sentido. 

- Reiterou a importância de se considerar o COMPERJ como um todo, e não só 

como UPGN, pois mesmo que o Complexo não tenha sido desenvolvido, a estrutura 

física foi instalada e a geração de expectativas modificou a região, trazendo 

pessoas e investimentos de fora, que apostaram numa geração de empregos que 

foi amplamente divulgada, mas por fim não aconteceu. Julio Andrade usou como 

exemplo os dutos que ligam o COMPERJ à REDUC, que não foram considerados 

no relatório da fase anterior, mas deveriam ter sido, uma vez que o gás ‘não sai 

voando’ de uma unidade para a outra.  

- Solicitou que os convites para as próximas reuniões e oficinas deixem claro qual 

é o objetivo do encontro. Afirmou que o convite desta reunião não deixava claro 

que o objetivo seria discutir os dados apresentados no último relatório, e que com 

a demora para upload do relatório no site 

https://www.comunicabaciadesantos.com.br/, seria difícil as instituições lerem e 

analisarem o relatório num período tão curto de tempo.  

 

Resposta de Paola Almeida (Petrobras): Afirmou que o relatório da fase anterior foi 

disponibilizado no dia 31/01 e pediu desculpas pelo curto prazo de análise. Disse 

que irá verificar junto à equipe da Petrobras o que ocorreu para que os próximos 

relatórios sejam disponibilizados com maior antecedência.  

 

Resposta de Pedro Bettencourt:  

- Solicitou que Carolina Andrade da equipe Témis/Nemus agende reunião com Julio 

Andrade para obter os dados solicitados ao ICMBio; 

- Afirmou que no primeiro relatório (Plano de Trabalho) podem ser consultados os 

objetivos específicos de cada reunião e oficina participativa; esses objetivos foram 

também explicados na oficina anterior, com a participação do ICMBio; 



12 Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos  
 

   

 

 

      

      

 

Relatório 
Reunião 

Revisão 01 
03/2020 

 

- Em relação à inclusão da malha de dutos e demais estruturas, irá solicitar que a 

equipe técnica busque essas informações e inclua, dentro do possível, esses dados 

na análise;   

- Em relação ao COMPERJ, afirmou que a Petrobras informa que o COMPERJ já 

não está mais no planejamento estratégico da empresa.  

 

Contra-resposta de Julio Andrade:  

- Insiste que minimamente a estrutura física já existente do COMPERJ deve ser 

avaliada, incluindo estrada, malha de dutos e porto de Itaoca.  

 

Comentários/perguntas de Carlos André Sardenberg (Petrobras):  

- Questiona como são calculadas as projeções futuras para o meio socioeconômico 

e se os dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) vêm sendo 

utilizados nesse contexto.  

- Afirma que a Petrobras tem um programa de monitoramento da pesca artesanal 

na Baía de Guanabara, e que pode encaminhar esses dados a Temis. Destaca a 

importância de ter cuidado na análise para não incluir dados de ‘pesca artesanal de 

alto rendimento’, cujas embarcações chegam até Santa Catarina e já são muito 

maiores e têm maior autonomia que os barcos de pesca artesanal tradicionais.   

- Considera que o fator “biodiversidade marinha” é muito amplo e complexo para 

análise. Sugere substituição por outro fator socioeconômico. 

 

Resposta de Pedro Bettencourt:  

- Explicou que as projeções vêm sendo feitas em cima da evolução de dados 

oficiais, como os que são apresentados pelo IBGE. Afirmou que não tem certeza 

se os dados do PNAD vêm sendo utilizados, mas que iria repassar essa sugestão 

para a equipe técnica. 

- Solicitou que Carolina Andrade agende reunião para coletar os dados de pesca 

referidos. 

- Em relação aos dados da pesca artesanal, afirmou que é por vezes difícil separar 

o que é relativo à pesca artesanal de fato e o que é pesca industrial. Para contribuir 

no processo, estão sendo feitas entrevistas com entidades representativas da 
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pesca (colônias, associações, etc) e seria de grande valia se algumas entidades 

presentes que ainda não foram entrevistas (colônia Z07 e FIPERJ) aceitassem 

participar das entrevistas.  

- Concorda com a dificuldade em se avaliar os dados sobre biodiversidade, uma 

vez que eles nem sempre apresentam continuidade espaço-temporal. Afirma que 

ainda está em tempo de alterar esse fator, mas que essa decisão teria que ser 

coletiva e definitiva, pois cada alteração gera um retrabalho grande para a equipe 

técnica.   

 

Comentários/perguntas de Pedro Esteves (FIPERJ):  

- Afirma que FIPERJ não recebeu a solicitação de dados feita pela Temis.  

- Afirma que FIPERJ não recebeu o convite para participar da primeira oficina.  

- Destaca o curto prazo de análise do relatório da fase anterior. 

- Afirma que FIPERJ tem dados mais atuais sobre pesca e poderá disponibilizá-los.  

 

Resposta de Pedro Bettencourt:  

- Afirma que irá atualizar os contatos na lista de mailing para que a instituição seja 

convidada para as demais etapas.  

- Agradece a disponibilização dos dados e reitera que Carolina Andrade entrará em 

contato para agendar reunião e coletar os dados.  

 

Colocação de Francyne Vieira (FIPERJ): Afirma que os dados agora solicitados à 

FIPERJ já estão disponíveis desde julho/2019 no site comunicabaciadesantos. De 

toda forma se coloca à disposição para entregar novamente estes dados à Témis. 

Afirma que alguns dados de pesca mostrados na apresentação estão 

desatualizados, e que os dados apresentados para Niterói e Maricá representam o 

quantitativo de desembarque de produtos pesqueiros nos municípios, e, portanto, 

são referentes à somatória de desembarque provinda da pesca artesanal e 

industrial juntas, e não somente da pesca artesanal.  
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Resposta de Pedro Bettencourt: Agradece a colaboração e reitera que Carolina 

Andrade irá entrar em contato com a FIPERJ para agendar reunião e coletar todos 

os dados que estejam disponíveis.  

 

Comentários/perguntas de Adauri Souza (Instituto Baía de Guanabara):  

- Destaca a importância da análise do fator “violência” em especial relativa ao 

COMPERJ. Sugere que a Temis busque informações sobre o aumento da violência 

após a abertura da estrada do COMPERJ e Porto de Itaoca. Afirma que o 

COMPERJ está sendo subestimado no relatório, pois mesmo que o complexo 

nunca tenha funcionado, a estrutura para atendê-lo foi construída.  

 

Respostas de Pedro Bettencourt: Esclarece que vai solicitar à equipe técnica que 

avalie a violência como um elemento associado aos fatores pré-selecionados, mas 

não acha que esse deva ser um fator isolado porque é muito difuso, são muitas 

fontes de violência na região da Baía de Guanabara. Ou seja, vamos recolher e 

analisar dados sobre a violência associada ao COMPERJ. 

 

Comentários/perguntas de Gilberto Alves (Colônia Z8 e FEPERJ):  

- Destaca que na Baía de Guanabara os pescadores são importantes, pois geram 

emprego e alimento. Afirma que a Baía de Guanabara quase não tem mais espaço 

para a pesca, e são muitas as restrições de uso do espaço: área de manobra dos 

navios, áreas de dutos, áreas ainda contaminadas por óleo provindo de 

vazamentos antigos, unidades de conservação etc. Diz que o pescador vem sendo 

marginalizado e as empresas não se importam. Seguem oferecendo programas de 

educação ambiental que trazem capacitação em outras áreas, e isso desrespeita a 

tradição da pesca. Os pescadores só querem espaço para continuar pescando, não 

querem ser capacitados em outras áreas.  

 

Respostas de Pedro Bettencourt: Afirma que compreende o impacto da cadeia de 

óleo e gás na atividade pesqueira artesanal e que isso está sendo considerado no 

relatório.  
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Perguntas de Lidiane Almeida (Colônia Z 07): Questiona o porquê da colônia Z 07 

não estar representada no quadro de representantes da pesca artesanal.  

 

Respostas de Pedro Bettencourt: Esclarece que essa falta foi por desconhecimento 

da equipe técnica e que de futuro a Z07 será convidada a participar neste processo. 

 

Comentários/perguntas de Francyne Vieira (FIPERJ):  

- Questiona o porquê da colônia Z 13 não estar representada no quadro de 

representantes da pesca artesanal.  

- Afirma que o PMAP (Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira) da 

Petrobras vem desenvolvendo uma metodologia para cruzar dados de pesca com 

dados do PMTE (Projeto de Monitoramento do Tráfego de Embarcações). O 

primeiro relatório com esse cruzamento será entregue em outubro/20 e deve trazer 

informações sobre quem utiliza qual espaço.   

 

Respostas de Pedro Bettencourt: Esclarece que a não inclusão da Colônia Z13 foi 

por desconhecimento da equipe técnica e que de futuro a Z13 será convidada a 

participar nas atividades relacionadas com o PAIC. Esclarece ainda que vai verificar 

com a Petrobras quais informações já estão disponíveis do PMAP e PMTE.  

 

Comentários/perguntas de Julio Andrade (ICMBio):  

- Esclarece que é incorreto apresentar a APA Guapimirim como zona de restrição 

absoluta de pesca. Alguns tipos de uso são permitidos e a maior parte da pesca de 

caranguejos da Baía de Guanabara é feita dentro do território da APA.   

- Cita a importância de se buscar, para além dos EIAs, os estudos acadêmicos 

sobre biodiversidade na Baía de Guanabara. Cita como exemplo o laboratório 

MAQUA, que tem anos de estudos sobre cetáceos na região.    

 

Resposta de Pedro Bettencourt: Esclarece que contribuições de universidades, de 

teses e de outros estudos acadêmicos estão sendo levados em consideração nas 

análises. Se o ICMBio tiver acesso a dados adicionais que facilitem a avaliação 
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qualitativa e quantitativa da biodiversidade na BG, Carolina Andrade poderá buscar 

esses dados.  

 

Resposta de Carolina Andrade: Esclarece que vem tentando contato com a equipe 

do MAQUA desde a mobilização para a primeira reunião, mas eles afirmaram não 

ter interesse em participar do PAIC.  

 

Comentários/perguntas de Magnum Amado (Prefeitura Maricá):  

- Refere que a prefeitura de Maricá não recebeu o ofício com a solicitação de dados, 

e se coloca à disposição para colaborar no que for necessário.   

- Reforça a importância da análise da violência gerada pelo COMPERJ, que foi uma 

questão de muito impacto para o município. Ressalta que chegou a haver um 

processo do Ministério Público sugerindo a destruição da estrada de acesso ao 

complexo. 

- Sugere a inclusão da desmobilização de empregos nas análises, pois essa é uma 

questão recorrente nos municípios onde a Petrobras instala novos 

empreendimentos: acontece um boom de empregos, muita gente vem de fora 

atraída pelas vagas, e pouco depois as obras terminam, os empregos acabam e as 

pessoas não vão embora, ficam por ali em condições precárias de vida e em busca 

de outras oportunidades.  

- Sugere também que se avalie o grau de qualificação e a quantidade de empregos 

gerada em cada município. Explica que a maior parte das boas oportunidades 

(empregos melhores, que exigem maior qualificação e oferecem salários melhores) 

são preenchidas por gente que vem de fora, em geral junto com a própria empresa 

empreiteira. As vagas que sobram para os locais são vagas com menor 

qualificação/salário. Sendo assim, o número de vagas apresentadas nos EIAs 

geralmente são super estimadas, pois as melhores já estão preenchidas dentro das 

próprias empresas que prestam serviços para a Petrobras.  

 

  Resposta de Pedro Bettencourt:  

- Esclarece que Carolina Andrade vai entrar em contato para solicitar os dados;  

- Vai buscar informações sobre violência na estrada do COMPERJ; 
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- Vai encaminhar à equipe técnica a demanda de avaliação dos empregos e 

desmobilização.  

 

Colocação de Julio Andrade (ICMBio):  

- Destaca que o problema da estrada do COMPERJ vai além dos impactos da 

violência. A estrada trouxe problemas de alagamento, custos altíssimos de 

manutenção, entre outros. A estrada foi licenciada para uso de cargas especiais, e 

se tiver uma alteração de uso, terá que ser licenciada de novo. Por conta disso e 

da violência que tomou conta, a Petrobras já ofereceu ceder a estrada ao município, 

que não aceitou. Até o momento a estrada segue sendo utilizada pelo COMPERJ 

para transporte de funcionários e de equipamentos pesados.  

 

Colocação de Gilberto Alves (Colônia Z8):  

- Destaca que na época da construção da estrada de acesso ao COMPERJ foi 

apresentada como alternativa a dragagem do rio Guaxindiba, que possibilitaria o 

transporte dos equipamentos por meio de embarcações. Essa alternativa 

beneficiaria também os pescadores, pois ampliaria a área de pesca, porém não foi 

aceita pelo ICMBio, pois de acordo com o órgão, essa dragagem traria impactos 

significativos para a APA Guapimirim e ESEC Guanabara.  

 

Às onze horas a primeira sessão de comentários e perguntas foi finalizada e 

os participantes seguiram para o coffee break. Após 20 minutos de intervalo foi 

iniciado o segundo momento da reunião, com a apresentação técnica da empresa 

(APÊNDICE 3, Volume 2), com o seguinte conteúdo: 

− Fatores bióticos (vegetação costeira e biodiversidade marinha) 

− Fatores físicos (qualidade das águas superficiais interiores e qualidade das 

águas costeiras) 

− Evolução dos sete fatores considerados 

Após a apresentação técnica, que teve uma duração de aproximadamente uma 

hora, a sessão de comentários, perguntas e debate foi reaberta.  
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Figura 3 – Debate em plenária  
Nota: A imagem foi tratada de modo a descaracterizar os participantes como forma de proteção de 
imagem 

 

Colocações de Tadeu Silva (Petrobras): Sugere que, relativamente às águas 

costeiras, os dados de turbidez e clorofila-a sejam correlacionados com dados de 

temperatura da água, uma vez que há fenômenos oceanográficos (ressurgências) 

que podem influenciar a circulação oceância e a distribuição deste parâmetros.  

 

Resposta de Pedro Bettencourt: Vai fazer essa sugestão para a equipe técnica.  

 

Colocações de Julio Andrade (ICMBio): Destaca que existem mais dados de pesca 

além dos apresentados ali, mesmo que descontinuados.    

 

Colocações de Pedro Bettencourt: Questiona aos representantes da FIPERJ se a 

instituição possui dados detalhados de estatística pesqueira artesanal para a 

região. 
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Resposta de Francyne Vieira (FIPERJ): Afirma que a FIPERJ só tem dados de 

estatística pesqueira (dados mensais e por município) a partir do ano de 2017 para 

a pesca artesanal. Os dados mais antigos são sobretudo referentes a pesca 

industrial. 

 

Colocações de Julio Andrade (ICMBio):  

- Destaca os trabalhos realizados em Biologia Marinha pelo Prof. Marcelo Viana 

(UERJ) para a Petrobras.  

- Afirma que o ICMBio possui esse estudo e pode disponibilizar. Cita também o 

grupo de estudos do Prof. Cassiano Monteiro Neto (UFF) que tem dados de 

monitoramento de tartarugas na Baía de Guanabara.   

- Enfatiza a importância da avaliação da situação dos golfinhos na BG. Sugere que 

a equipe da Temis/Nemus busque os estudos publicados pelo MAQUA e/ou que 

solicite à Petrobras o acesso ao material, pois como os estudos foram financiados 

pela empresa, a Petrobras tem acesso até aos dados brutos gerados pelo MAQUA. 

Julio destaca que o licenciamento do Etapa 3 do pré-sal tem uma condicionante 

específica sobre conservação de espécies ameaçadas e que esse estudo será 

voltado para o boto cinza.  

 

Colocações de Gilberto Alves (Colônia Z8): Destaca que as condicionantes dos 

licenciamentos de petróleo e gás são sempre voltadas à conservação ambiental, e 

que, para os pescadores artesanais, só restam os programas de educação 

ambiental, que parecem querer tirá-los da atividade pesqueira de uma vez por 

todas.  

 

Colocações de Renan Amorim (UFF): Sugere usar riqueza e abundância de 

espécies para a análise da biodiversidade. Cita Prof. José Antônio Batista Neto 

(UFF) que tem trabalhos sobre concentração de metais pesados em espécies da 

Baía de Guanabara.  
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Colocações de Tadeu Silva (Petrobras): Afirma que a análise dos parâmetros em 

conjunto traz informações específicas e sugere que, se a análise for fragmentada 

por região, podem-se esclarecer melhor as relações de causa x efeito.  

 

Resposta de Pedro Bettencourt: Afirma que a análise de impactos cumulativos, se 

possível por município, será feita nas fases 4 e 5 do trabalho.  

 

Colocação de Francyne Vieira (FIPERJ): Sugere que os coordenadores do PMP, 

PEA e PMAP da Petrobras também participem das reuniões e oficinas do PAIC, 

pois são equipes que já atuam na região há algum tempo, e podem contribuir no 

processo.  

 

A concluir o debate, Bruno Teixeira (IBAMA) agradeceu a participação de 

todos, referindo que em seu entender a sessão atingiu os objetivos pretendidos. 

Seguidamente Bruno Teixeira destacou as dificuldades e limitações de um 

processo complexo como é o PAIC, afirmando que o Ibama não pode exigir a 

participação e ações de órgãos públicos e atores sociais específicos. Por fim, 

ressalta que os resultados já alcançados são positivos e constituem importantes 

ferramentas para políticas públicas e gestão do território. 

Pedro Bettencourt informou que há um prazo de 3 semanas para a análise do 

relatório parcial de levantamento de dados, e que a empresa estaria aberta à 

possibilidade de solicitação de uma reunião adicional. 

A reunião foi encerrada às 13:15h.  
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que os principais objetivos da reunião foram alcançados, 

possibilitando a apresentação dos dados levantados até o momento e a discussão 

do conteúdo apresentado, contribuindo na complementação e validação das 

informações, no aprimoramento do processo, e no envolvimento da sociedade no 

projeto. 

Em relação à participação, observou-se que muitas das instituições que mais 

atuam na região estiveram presentes, podendo-se considerar uma significativa e 

representativa participação da sociedade. A discussão foi ativa e viva, com 

diferentes ideias e opiniões, contribuindo para que as preocupações das 

comunidades afetadas sejam identificadas e contempladas no projeto, e que o 

produto final reflita a realidade e contribua para a gestão socioambiental da região. 

Tendo em vista os aportes dos participantes verificou-se que, apesar de alguns 

comentários sobre os fatores ambientais e sociais em estudo, os mesmos 

mereceram a concordância da maioria dos participantes, não se justificando 

portanto alterações a esse nível. Relativamente aos dados recolhidos, foram 

pedidos complementos de informação no fator pesca artesanal, no tema do 

aumento da violência associada às infraestruturas do COMPERJ, e também no que 

diz respeito aos dados sobre a biodiversidade marinha e saneamento. Todos estes 

dados serão complementados, buscando-se as fontes de consulta propostas e 

outras que entretanto se mostrem disponíveis. Julio Andrade (ICMBio), Magnum 

Amado (Prefeitura de Maricá) e Adauri Souza (IBG) se colocaram à disposição para 

colaborar na aquisição de dados relativos à biota marinha e disponibilidade de 

água. 

O Relatório Parcial de Levantamento de Dados é disponibilizado no site da 

PETROBRAS (www.comunicabaciadesantos.com.br) para que a sociedade tenha 

acesso às informações produzidas, conheça o conteúdo detalhado do relatório e 

assim possa contribuir com informações e dados atuais da região e acompanhar o 

projeto. 

Dessa forma, no Relatório Final de Levantamento de Dados a caracterização 

dos fatores ambientais e sociais será enriquecida com as contribuições e 
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conhecimento da sociedade de modo que reflita a realidade da região. Pode-se 

considerar que a sociedade demonstrou expectativa em relação a este projeto e 

que os resultados esperados são considerados de grande importância para a 

região.  
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V. EQUIPE TÉCNICA 

 

Profissional Pedro Bettencourt 

Empresa Témis / Nemus 

Registro no Conselho de Classe CREA/BA 051427452-2 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

6816028 

Responsável pela(s) Seção(ões) Gerenciamento de projeto 

Assinatura  

 

Profissional Fabiano Carvalho Melo 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe CREA/BA: 58.980 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

5787600 

Responsável pela(s) Seção(ões) Técnico Responsável 

Assinatura  

 

Profissional Marcel Peruzzo Scarton 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe OAB/BA: 20.099 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

6066133 

Responsável pela(s) Seção(ões) Gerenciamento de contrato 

Assinatura  

 

Profissional Carolina Andrade 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe Não aplicável 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

5014106 

Responsável pela(s) Seção(ões) Participação social 

Assinatura  
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Profissional Mateus Rodrigues Giffoni 

Empresa Témis / Nemus 

Registro no Conselho de Classe CRBio: 92.192/08-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

5651923 

Responsável pela(s) Seção(ões) Participação social 

Assinatura  
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APÊNDICE II-2 – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES 

DE ENTIDADES  
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PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES 

 

No âmbito da avaliação de impactos cumulativos para a Região 4 – Baía de 

Guanabara e Maricá foram feitas solicitações de informação e/ou pedidos de 

contribuições a 23 entidades. A fim de obter os resultados, os pedidos foram 

enviados por meio físico via Correios, com solicitação de Atestado de Recebimento 

(AR), além de por e-mail e, quando possível, através do Portal de Informações ao 

Cidadão: 

1. INEA-RJ (sem resposta) 

2. Petrobras (respondido parcialmente) 

3. ENAUTA (sem resposta) 

4. DTA Engenharia (respondido) 

5. Multi-Rio Operações Portuárias SA (sem resposta) 

6. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (RJ) (respondido 

comunicando impossibilidade de envio da informação) 

7. INPH (respondido) 

8. Prefeituras: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, 

Magé, Duque de Caxias e Maricá (respondido pelos municípios de Rio 

de Janeiro, Niterói e Itaboraí) 

9. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) 

(respondido) 

10. Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ 

(respondido) 

11. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

(respondido) 

12. ICMBIO (foi realizada uma reunião onde foi disponibilizada 

documentação sobre biodiversidade marinha) 

13. MAQUA (a aguardar resposta) 

14. Prof. Cassiano Monteiro (respondido) 

15. Prof. José Antônio Batista (a aguardar resposta) 

16. Prof. Marcelo Viana (respondido)  
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Para os empreendedores foram solicitadas informações como: 

- Estudo de Impacto Ambiental 

- Cronograma de implementação (anos início e final da fase de obras), de 
operação e desativação dos empreendimentos. 

- Empregos diretos gerados nas fases de construção e de operação 
(variável anual expressa em n. º de empregos). 

- Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em 
R$). 

Para os demais órgãos e entidades foram solicitadas informações como: 

- Dados de qualidade da água em rios e nas águas costeiras 

- Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 
2019) e projetadas (variável anual expressa em n. º de unidades 
habitacionais) 

- Índice de Atendimento de Água em Área Urbana (variável anual, de 
2005 a 2019) 

- Índices de Coleta e de Tratamento de esgoto em Área Urbana (variável 
anual, de 2005 a 2019) 

- Índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares 
em Área Urbana (variável anual, de 2005 a 2019) 

- Planos Municipais de Saneamento 

- Principais investimentos realizados e previstos no setor de saneamento 

- Número de pescadores artesanais em atividade na Baía de Guanabara 
e Maricá / Rio de Janeiro 

- Censo de animais - APA de Guapi-Mirim/ESEC da Guanabara 

- Dados quantitativos e séries temporais disponíveis sobre o 
monitoramento de botos-cinza na Baía de Guanabara 

- Dados sobre o monitoramento de biodiversidade marinha na Baía de 
Guanabara 

 

As especificidades referentes a cada uma das respostas e o detalhamento do 

processo de obtenção dos dados estão descritas no quadro a seguir.  
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Relatório 
Levantamento 

de Dados 

Revisão 01 
05/2020 

 

Pedidos de informação e ponto de situação sobre os mesmos: 
 

Entidade OBS Data envio Meios de envio Status 

INEA-RJ -  
26/9/2019 
03/03/2020 

Físico Sem resposta 

Petrobras 

Empreendedor 
de Sistema de 

Produção e 
Escoamento de 
Gás Natural e 
Petróleo nos 
Campos de 
Uruguá e 

Tambaú, Bloco 
BS-500, TLD e 
SPA de Libra, 
Gasoduto Pré-

sal/COMPERJ – 
Rota 3, UPGN 
do COMPERJ, 
Modernização e 
Adequação do 

Sistema de 
Produção da 

REDUC 

17/10/2019 Físico 
Respondido 
parcialmente  

ENAUTA 
(empreendedor 
SPA do Campo 

de Atlanta) 

17/10/2019 
03/03/2020 Físico Sem resposta 

DTA 
Engenharia 

(empreendedor 
Terminais Ponta 
Negra – TPN) 

17/10/2019 Físico Respondido  

Multi-Rio 
Operações 
Portuárias 

(empreendedor 
Expansão dos 

Terminais 
MultiRio e 
Multicar) 

17/10/2019 

03/03/2020 
Físico Sem resposta 

INPH 

(empreendedor 
Dragagem do 

canal de acesso 
e das bacias de 

evolução dos 
terminais do 

porto do Rio de 
Janeiro e de 

Niterói) 

29/10/2019 
 

Físico Respondido 

Secretaria de 
Estado de 

Infraestrutura e 
Obras (RJ) 

- 18/10/2019 Físico 

Respondeu a 
comunicar a 

impossibilidade 
de resposta 

P
re

fe
it
u
ra

s
 

 

Rio de 
Janeiro 

- 18/10/2019 Físico Respondido 

Niterói - 18/10/2019 Físico Respondido 

São 
Gonçalo 

- 
18/10/2019 
03/03/2020 

Físico  
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Relatório 
Levantamento 

de Dados 

Revisão 01 
05/2020 

 

Entidade OBS Data envio Meios de envio Status 

Itaboraí - 

18/10/2019 Físico 
Respondido 
quanto ao 

saneamento 

24/10/2019 Físico 
Sem resposta 

(unidades 
habitacioanais) 

Guapimirim - 
18/10/2019 
03/03/2020 

Físico Sem resposta 

Magé - 
18/10/2019 
03/03/2020 

Físico Sem resposta 

Duque de 
Caxias 

- 
18/10/2019 
03/03/2020 

Físico Sem resposta 

Maricá - 
18/10/2019 
03/03/2020 

Físico Sem resposta 

CEDAE - 18/10/2019 Físico Respondido 

FIPERJ - 20/12/2019 Físico Respondido 

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento 
– MAPA 

- 20/12/2019 Físico Respondido 

ICMBIO - 23/12/2019 Físico 

Foi realizada 
uma reunião 

onde foi 
disponibilizada 
documentação 

sobre 
biodiversidade 

marinha 

MAQUA - 26/03/2020 E-mail 
A aguardar 

resposta 

Prof. Cassiano 
Monteiro 

- 04/05/2020 E-mail Respondido 

Prof. José 
Antônio Batista 

- 04/05/2020 E-mail 
A aguardar 

resposta 

Prof. Marcelo 
Viana 

- 04/05/2020 E-mail Respondido 
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(ofícios, e-mails, relatórios do Portal de Informações ao Cidadão) 
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À Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de Itaboraí 
 

OFÍCIO N.º 20191024-012 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de outubro de 2019 

Exmos., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da Secretaria Municipal de Habitação da 

Prefeitura Municipal de Itaboraí, na disponibilização (se possível, em formato editável) 

das seguintes informações: 
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 Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e 

projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de unidades 

habitacionais) 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor E   xecutivo 

mailto:fabianomelo@temis-es.com.br
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À Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ  
 

OFÍCIO N.º 20191219-001 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Niterói/RJ, 20 de dezembro de 2019 

Exmos(as)., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da FIPERJ, na disponibilização (se possível, 

em formato editável) das seguintes informações: 
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 Número de pescadores artesanais em atividade na Baía de Guanabara e 

Maricá / Rio de Janeiro. 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA  
 

OFÍCIO N.º 20191219-002 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Brasília/DF, 20 de dezembro de 2019 

Exmos(as)., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração do MAPA, na disponibilização (se possível, 

em formato editável) das seguintes informações: 
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 Número de pescadores artesanais em atividade na Baía de Guanabara e 

Maricá / Rio de Janeiro. 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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Ao ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
Att: Gestão Integrada APA Guapimirim e ESEC Guanabara 
 

OFÍCIO N.º 20191223-002 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Guapimirim/RJ, 23 de dezembro de 2019 

Exmos(as)., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração do ICMBIO, na disponibilização (se possível, 

em formato editável) dos seguintes documentos: 



     

Rua Rio Grande do Sul, n° 332, Pituba, 7° Andar 

CEP 41.830-140- Tel.: 55 (71) 3357-3979 - Salvador - BA 

2 

 

 Censo de animais - APA de Guapi-Mirim/ESEC da Guanabara (ano 

desconhecido) - noticiado no endereço eletrônico: 

<http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/destaques/65-unidades-de-

conservacao-localizadas-na-baia-de-guanabara-apa-de-guapi-mirim-e-

esec-da-guanabara-divulgam-censo-de-animais.html>. 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Petrobrás – Petróleo Brasileiro SA.  
 

OFÍCIO N.º 20191223-001 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Santos/SP, 23 de dezembro de 2019 

Exmos(as)., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da PETROBRÁS, na disponibilização (se 

possível, em formato editável) dos seguintes documentos: 
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 Baía de Guanabara: Síntese do Conhecimento Ambiental (Petrobras, 

2012) 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 



Assunto: Solicitação de dados - Projeto de Avaliação de Impactos Cumula�vos (PAIC)

De: "Mateus Giffoni" <mateus.giffoni@nemus.pt>

Data: 26/03/2020, 19:10

Para: <joselailson@gmail.com>, <maqua.uerj@gmail.com>

CC: "'Carolina Andrade'" <andrade.carolina@yahoo.com.br>, "'Claudia Fulgencio'"

<claudia.fulgencio@nemus.pt>

Prezado Sr. Lailson,

Boa tarde!

A A�vidade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –

Etapas 1 e 2,  determinou a realização do Projeto de Avaliação de Impactos Cumula�vos (PAIC)  no

Estado de São Paulo nas regiões da Baixada San�sta e Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas

regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía de Guanabara e Maricá.

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Témis Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ltda.,

com a colaboração da Nemus,  para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de uma

avaliação  dos  efeitos  cumula�vos  e  sinérgicos  promovidos  por  todos  os  megaempreendimentos

sediados nestas regiões, obje�vando fornecer um instrumento para gestão do território que possibilite a

par�cipação e o acompanhamento da sociedade civil.

O  projeto  analisa  fatores  iden�ficados  como  prioritários  através  de  levantamento  de  dados  e  via

determinação das comunidades afetadas,  visando iden�ficar se os impactos cumula�vos observados

excedem limites de alteração que possam comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores

ambientais e sociais.

Neste sen�do, agradecemos a colaboração do MAQUA, na disponibilização (se possível,  em formato

editável) da seguinte informação:

· Dados quan�ta�vos e séries temporais disponíveis sobre o monitoramento de botos-cinza na

Baía de Guanabara.

Para esclarecimentos e envio de informação, pedimos a gen�leza de retornar à esta mensagem.

Desde já agradecemos pelo apoio.

Cordialmente,

Mateus Giffoni

Biólogo (CRBio 92.192-8/D)

Nemus Gestão e Requalificação Ambiental

(71) 99224-8190 / 3357-3979

Solicitação de dados - Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativo...  

1 de 1 26/03/2020, 19:54
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À ENAUTA 
A/C: Roberto Goulart 
Av. Almirante Barroso, nº52, sala 1301 
Centro – Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 20031-918 

OFÍCIO N.º 20200303-002 

 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo. Senhor, 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Témis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 
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Neste sentido, agradecemos a colaboração da ENAUTA, na disponibilização (se 

possível, em formato editável) das seguintes informações para o empreendimento 

Sistema de Produção Antecipada – SPA do Campo de Atlanta, Bloco BS-4: 

 Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento 

 Cronogramas de implementação (anos início e final da fase de obras), de 

operação e desativação do empreendimento 

 Empregos diretos gerados nas fases de construção e operação (variável anual 

expressa em n.º de empregos). 

 Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em R$). 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br; anapaes@temis-
es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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AO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA/RJ 
À GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS E DE QUALIDADE DE 
ÁGUAS 
A/C. Exmo. Sr. Leonardo Daemon 
Av. Venezuela. nº 110, Saúde  
CEP 20.081-312 
Rio de Janeiro/RJ 

OFÍCIO N. º 20200303-001 

 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Baía de Guanabara e Maricá/RJ 

 

      Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

 

Exmo. Sr. Leonardo, 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – 

Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos 

(PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e Litoral Norte, e no Estado 

do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de uma 

avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um instrumento 

para gestão do território que possibilite a participação e o acompanhamento da sociedade 

civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os impactos 
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cumulativos observados excedem limites de alteração que possam comprometer a 

sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração do INEA/RJ na disponibilização (se possível, em 

formato editável) dos seguintes dados:  

 Concentração média anual de coliformes termotolerantes e de turbidez em rios, no 

período 2005-2019; localização das estações de monitoramento; 

 Índice de Qualidade de Água em rios no período 2005-2019; 

 Índice de conformidade de águas costeiras (e dados dos parâmetros individuais 

constituintes do índice), no período 2005-2019, para os municípios da região e 

respectiva localização das estações de monitoramento; 

 Balneabilidade das águas, no período 2005-2019, para os municípios da região e 

respectiva localização das estações de monitoramento. 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954 

 At.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt  

Desde já, informamos que nos comprometemos de citar o INEA como fonte dos dados, 

tanto em nossos relatórios como nas publicações que eventualmente venham a ser 

publicadas. 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos 

que julgarem necessários. 

 
 

________________________________________ 
TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 

Marcel Peruzzo Scarton 
Diretor Executivo 
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À Multiterminais Logística Integrada 
À Diretoria Ambiental 
Ao Sr Idimar Brandão 
Av. Nilo Peçanha, 11 grupo 405 
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
CEP: 20020-100 

OFÍCIO N.º 20200303-005 

 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 
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Neste sentido, agradecemos a colaboração da Multiterminais Logística Integrada, na 

disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes informações para o 

empreendimento Expansão dos Terminais MultiRio e Multicar localizados no Porto 

do Rio de Janeiro: 

 Mapas do EIA para as obras de expansão dos terminais Multirio e Multicar 
localizados no porto do Rio de Janeiro 

 Cronogramas de implementação (anos início e final da fase de obras), de 
operação e desativação do empreendimento 

 Empregos diretos gerados nas fases de construção e operação (variável anual 
expressa em n.º de empregos); 

 Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em R$). 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Multiterminais Logística Integrada 
À Diretoria Financeira 
Ao Sr Eduardo Vega 
Av. Nilo Peçanha, 11 grupo 405 
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
CEP: 20020-100 

OFÍCIO N.º 20200303-006 

 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 
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Neste sentido, agradecemos a colaboração da Multiterminais Logística Integrada, na 

disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes informações para o 

empreendimento Expansão dos Terminais MultiRio e Multicar localizados no Porto 

do Rio de Janeiro: 

 Mapas do EIA para as obras de expansão dos terminais Multirio e Multicar 
localizados no porto do Rio de Janeiro 

 Cronogramas de implementação (anos início e final da fase de obras), de 
operação e desativação do empreendimento 

 Empregos diretos gerados nas fases de construção e operação (variável anual 
expressa em n.º de empregos); 

 Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em R$). 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
 

OFÍCIO N.º 20200303-015 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, na disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes 

informações: 
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 Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e 

projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de unidades 

habitacionais) 

 Índice de Atendimento de Água em Área Urbana (variável anual, de 2005 a 

2019) 

 Índices de Coleta e de Tratamento de esgoto em Área Urbana (variável anual, 

de 2005 a 2019) 

 Índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em 

Área Urbana (variável anual, de 2005 a 2019) 

 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Principais investimentos realizados (2005-2019) e previstos no setor de 

saneamento 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Prefeitura Municipal de Guapimirim 
 

OFÍCIO N.º 20200303-013 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da Prefeitura Municipal de Guapimirim, na 

disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes informações: 
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 Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e 

projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de unidades 

habitacionais) 

 Índice de Atendimento de Água em Área Urbana (variável anual, de 2005 a 

2019) 

 Índices de Coleta e de Tratamento de esgoto em Área Urbana (variável anual, 

de 2005 a 2019) 

 Índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em 

Área Urbana (variável anual, de 2005 a 2019) 

 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Principais investimentos realizados (2005-2019) e previstos no setor de 

saneamento 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Prefeitura Municipal de Magé 
 

OFÍCIO N.º 20200303-014 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da Prefeitura Municipal de Magé, na 

disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes informações: 
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 Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e 

projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de unidades 

habitacionais) 

 Índice de Atendimento de Água em Área Urbana (variável anual, de 2005 a 

2019) 

 Índices de Coleta e de Tratamento de esgoto em Área Urbana (variável anual, 

de 2005 a 2019) 

 Índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em 

Área Urbana (variável anual, de 2005 a 2019) 

 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Principais investimentos realizados (2005-2019) e previstos no setor de 

saneamento 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Prefeitura Municipal de Maricá 
 

OFÍCIO N.º 20200303-016 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da Prefeitura Municipal de Maricá, na 

disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes informações: 
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 Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e 

projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de unidades 

habitacionais) 

 Índice de Atendimento de Água em Área Urbana (variável anual, de 2005 a 

2019) 

 Índices de Coleta e de Tratamento de esgoto em Área Urbana (variável anual, 

de 2005 a 2019) 

 Índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em 

Área Urbana (variável anual, de 2005 a 2019) 

 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Principais investimentos realizados (2005-2019) e previstos no setor de 

saneamento 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 
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À Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
 

OFÍCIO N.º 20200303-011 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de março de 2020 

Exmo., 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 

Neste sentido, agradecemos a colaboração da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, na 

disponibilização (se possível, em formato editável) das seguintes informações: 



     

Rua Rio Grande do Sul, n° 332, Pituba, 7° Andar 

CEP 41.830-140- Tel.: 55 (71) 3357-3979 - Salvador - BA 
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 Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e 

projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de unidades 

habitacionais) 

 Índice de Atendimento de Água em Área Urbana (variável anual, de 2005 a 

2019) 

 Índices de Coleta e de Tratamento de esgoto em Área Urbana (variável anual, 

de 2005 a 2019) 

 Índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em 

Área Urbana (variável anual, de 2005 a 2019) 

 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Principais investimentos realizados (2005-2019) e previstos no setor de 

saneamento 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Bio Poletto 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: carolinabiopoletto@gmail.com 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 



Dados do Pedido

Protocolo 99913000062201912

Solicitante Ana Carolina Gonçalves Paes

Data de Abertura 17/10/2019 16:34

Orgão Superior Destinatário CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro

Orgão Vinculado Destinatário
Prazo de Atendimento 06/11/2019

Situação Respondido

Status da Situação Informação Inexistente
Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo SOlicitação de Dados Avaliação de Impactos Cumulativos Pre Sal
Detalhamento O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do 
Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização 
do Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de 
São Paulo nas regiões da Baixada Santista e Litoral Norte, e no Estado 
do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía de 
Guanabara e Maricá. 
Neste sentido, agradecemos a colaboração da CDRJ, na disponibilização 
(se possível, em formato editável) das seguintes informações:
1) Para o empreendimento Dragagem do Canal de São Lourenço (porto 
de Niterói):
• Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento
• Cronogramas de implementação (anos início e final da fase de obras), 
de operação e desativação do empreendimento
• Empregos diretos gerados nas fases de construção e operação (variável 
anual expressa em n.º de empregos);
• Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em R
$).
2) Para o empreendimento Dragagem do canal de acesso e das bacias 
de evolução dos terminais do porto do Rio de Janeiro e de Niterói:
• Cronogramas de implementação (anos início e final da fase de obras), 
de operação e desativação do empreendimento
• Empregos diretos gerados nas fases de construção e operação (variável 
anual expressa em n.º de empregos);
• Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em R
$).



























MINISTERIO DAINFRAESTRUTURA
INPH - Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias

Rua General Guljão. 166 - Rio de Janeiro - RJ - 20931-040
Telefone:(21) 3900-2600

Ofício nQ 1 02/ 201 9 - INPH Rio de Janeiro, ll de Novembro de 2019

À TEMAS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA
À Senhora Carolina Bio Poletto

Prezada Senhora

Encaminhámos para conhecimento, Pedido de Dados e Informações -- Prometo
de Avaliação de Impactos Cumulativos - PAIC -- Região Baía da Guanabara e
Maricá, formulado pela empresa Temis Projetos de Meio Ambiente e
Sustentabilidade LTDA. através de seu ofício N' 20191029-001 .
Para os questionamentos, a seguir, o INPH elaborou as seguintes respostas que
podem ser complementadas, se assim forem necessárias.

'f- Para o empreendimento Dragagem do Canal de São Lourenço -- Porto de
Niterói.

a) Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento

R: EIA em anexo

b) Cronogramas de implementação (anos início e final de fase de obras)
de operação e desativação do empreendimento.

R: O Cronograma será executado a partir de março/2021, com duração
estimada de 12 (doze) meses.

c) Empregos diremos gerados nas fases de construção e operação
(variável anual expressa em número de empregados).

R: Na fase de dragagem serão gerados aproximadamente 80 (oitenta)
empregos diretos, considerando 12 (doze) meses de obra. Na fase de
implantação serão gerados 200 (duzentos) empregos indiretos
(calculados a partir do Modelo de Geração de Empregos do BNDES). Na
fase pós implantação são esperados 15.000 (quinze mil) empregos,
considerando a recuperação do setor naval, a partir de 2022.

d Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em



R: Investimentos da ordem de R$7.600.000,00, durante a dragagem do
Porto de Niterói, referentes a um volume de material dragado de 375.000
m;, para a cota -8,00 m DHN - 2005/2006.

2- Para o empreendimento Dragagem do Canal de Acesso e das Bacias de
Evolução do Terminais do Porto do Rio de Janeiro e de Niterói.

a) Cronogramas de implementação (anos início e final de fase de obras)
de operação e desativação do empreendimento.

R: 1 -- Para o Porto do Rlo de Janeiro:
Período 2010/2011 -- volume de 2.500.000 m3
Período 201 6/2017 -- volume de 2.900.000 m3

2 - Para o Porto de Niterói:
Período 2005/2006 -- volume de 375.000 m3

b) Empregos diremos gerados nas fases de construção e operação
(variável anual expressa em número de empregados).

R: 1 - Para o Porto de Niterói: Pós dragagem - empregos diretos
201 1/2012 - 1 .700 postos, empregos diretos 2015/2016 - 380 postos e
empregos diretos 201 9 - 750 postos.

2 -- Para o Porto do Rio de Janeiro: na fase de dragagem foram gerados
150 empregos diretos.

c) Investimentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em

R: 1 -- Porto de Niterói: R$ 7.635.564,00 para um volume de dragagem de
375.000 m3

2 -- Porto do Rio de Janeiro:
Período 201 6/201 7 volume de 2.850.000 m3
Valor da Obra: R$ 221.000.000,00
Período 201 0/201 1 volume de 3.945.500 m3
Valor da Obra: R$ 138.000.DOQD0

Como informação
estatísticos referentes ao

compleméntbr o INPH apresenta
Portal)dé Niteróiapós área

No período 1987/2006 média anual bra de
Em 2009 a média anuêjl/oi de 28PO atacam

dados
agem.drac

;oese
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At$ osamente

dÀCCETTDOME
Coordenador-Geral do IN'PH



De: Paola Cardoso de Almeida [mailto:paola.almeida@petrobras.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 3 de janeiro de 2020 17:27

Para: marcelscarton@temis-es.com.br
Cc: Larissa Bellezi <larissabellezi@petrobras.com.br>; Marcos Vinicius de Mello

<vinicius.mello@petrobras.com.br>; Sergio de Souza Franca Junior <sergiofranca@petrobras.com.br>
Assunto: RES: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos Cumula6vos - PAIC - Região

Metropolitana da Baixada San6sta

Marcel, boa tarde

Em relação à solicitação de dados adicionais sobre empreendimentos da Petrobras na Região 04 do PAIC,
ob6vemos as seguintes informações junto às áreas responsáveis:

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural e Petróleo nos Campos de Uruguá e Tambaú, Bloco BS-500:

Os arquivos/informações solicitadas foram disponibilizadas anteriormente no FTP.

TLD e SPAs de Libra:

As a�vidades de instalação do FPSO Pioneiro de Libra no TLD iniciaram em 15 de abril de 2017
(carta LIBRA 0087/2017) e finalizaram em 16 de junho 2018 (carta LIBRA 0122/2018). Os poços
do TLD foram o produtor NW3 e o injetor NW2 (na nomenclatura ANP: 3-BRSA-1305A-RJS e
3-BRSA-1339A-RJS, respec�vamente).

O início da produção (1º óleo) foi em 26 de novembro de 2017 (carta LIBRA 0284/2017), a
interrupção da produção ocorreu em 02 de outubro de 2018 (carta LIBRA 0182/2018) e a
desa�vação iniciou em outubro de 2019 com previsão de finalização em dezembro de 2019 (carta
LIBRA 0140/2019).

Em 11 de outubro de 2018, foram iniciadas as a�vidades de instalação do SPA 1 (Carta LIBRA
0190/2018), com início da produção (1º óleo) em 13 de dezembro de 2018 (carta LIBRA
0228/2018), atualmente em produção.

A previsão de operação é até o fim da validade da LO 1465/2018, ou seja, 30 de abril de 2021,
devido as paradas preven�vas para realização de testes de integridade de linhas (atualização do
escopo do projeto SPA 1 – setembro de 2019).

ENC: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Imp...  
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Empregos diretos gerados na fase de construção:

“Em relação a es�ma�va de empregos relacionados ao TLD e SPA’s do bloco de Libra, na Bacia de
Santos, toda a mão de obra necessária para a adaptação do navio-plataforma (FPSO) não é
considerada no estudo, pois esta adaptação está ocorrendo fora do Brasil.

Para a fase de instalação da a�vidade a es�ma�va é de 521 empregos diretos e 1.047 empregos
indiretos de trabalho, totalizando 1.568.

É esperado que o empreendimento es�mule também a criação de 1.860 novos postos de serviços
indiretos em setores como alimentação, hospedagem, aluguel, transporte e aquisição de bens e
serviços. Além destes, podem ser es�mados novos postos em função do efeito-renda, sendo o
cálculo de 36,5 novos postos para cada emprego direto, totalizando 7.300. ”

Fonte: RIMA de 2015

Empregos diretos gerados na fase de operação: variável anual de 2018 foram 101 empregados e
do ano de 2019 de 86 empregados acumulados.

Fonte: REM de 2018 e 2019

Os valores realizados do CAPEX dos projetos TLD e SPAs:

Valores 100% WI.

SPA 1: realizado desde 01/2016 até out/19: BRL 722.886.930,58.

SPA 2: realizado desde 12/2016 até out/19: BRL 26.081.881,53.

TLD: realizado desde 2014 até ago/19: BRL 1.304.854.566,26.

SPA 3: realizado desde jan/19 até out/19: BRL 2.299.857,22.

Total realizado dos projetos (CAPEX) é de BRL 2.056.123.235,59.

Gasoduto Pré-Sal/COMPERJ Rota 3, UPGN, Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria

Duque de Caxias – REDUC:

Cronogramas de implementação (anos início e final da fase de obras), de operação e desa6vação
do empreendimento;

ENC: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Imp...  
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OBRA:

GASODUTO ROTA 3 (trechos terrestre e ultrarraso)

Início: 2019

Fim: 2020

Obs: 2011-2018 – Construção trechos Profundo e Raso

UPGN

Início: 2013 (Primeiro contrato) – Novo contrato: 2018

Fim: 2020

OPERAÇÃO

UPGN e GASODUTO ROTA 3: Considerado o período de operação de 25 anos para ambos os

projetos.

Empregos diretos gerados nas fases de construção e operação (variável anual expressa em nº de
empregos);

Os valores informados são referentes ao pico de MOD anual.

Construção

ROTA 3:

2019: 600

2020: 600

UPGN:

2018: 271

ENC: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Imp...  
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2019: 1.761

2020: 1.661

2021: 255

Operação:

ROTA 3:

Irrelevante

UPGN:

542

Inves6mentos realizados de 2000 a 2019 (variável anual expressa em R$).

Inves6mento

GASODUTO ROTA 3:

2011: R$ 19.936.997,11

2012: R$ 31.147.041,35

2013: R$ 26.074.285,14

2014: R$ 74.310.344,36

2015: R$ 173.188.668,66

2016: R$ 1.558.028.233,63

2017: R$ 2.120.480.807,75

2018: R$ 313.032.958,77

2019 (realizado até outubro): R$ 387.273.416,32

UPGN:

2013: R$ 49.314.358,52

ENC: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Imp...  
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2014: R$ 216.935.932,94

2015: R$ 267.961.917,37

2016: R$ 48.570.724,29

2017: R$ 31.387.349,07

2018: R$ 93.692.315,11

2019 (realizado até outubro): R$ 392.795.859,07

________________//____________________

Atenciosamente,

Paola

ENC: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Imp...  
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Dados do Pedido

Protocolo      000444201963

Solicitante Ana Carolina Paes

Data de abertura 29/10/2019

Orgão Superior Destinatário Camara Municipal de Niterói

Orgão Vinculado Destinatário Prefeitura Municipal de Niterói

Prazo de atendimento 18/11/2019

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Descrição O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos 
da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do 
Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização 
do Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de 
São Paulo nas regiões da Baixada Santista e Litoral Norte, e no Estado 
do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía de 
Guanabara e Maricá. 
Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que 
preconiza a realização de uma avaliação dos efeitos cumulativos e 
sinérgicos promovidos por todos os megaempreendimentos sediados 
nestas regiões, objetivando fornecer um instrumento para gestão do 
território que possibilite a participação e o acompanhamento da sociedade 
civil.
O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de 
levantamento de dados e via determinação das comunidades afetadas, 
visando identificar se os impactos cumulativos observados excedem 
limites de alteração que possam comprometer a sustentabilidade ou 
viabilidade destes fatores ambientais e sociais.
Neste sentido, agradecemos a colaboração da Prefeitura Municipal de 
Niteroi, na disponibilização (se possível, em formato editável) das 
seguintes informações:

• Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 
2019) e projetadas (após 2019) (variável anual expressa em n.º de 
unidades habitacionais)



Dados da Resposta

Data de resposta 31/10/2019

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezada solicitante,

Segue anexa a planilha com o solicitado.

Aproveitamos a oportunidade para informar que, caso não se sinta 
contemplada pelo teor da resposta, existe a possibilidade de pedido de 
recurso até dez dias após o recebimento desta resposta, que será 
respondido pela autoridade superior àquela que proferiu a resposta 
original. 

Atenciosamente,
Prefeitura Municipal de Niterói

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Habitação, Saneamento e Urbanismo

Subcategoria do pedido Habitação

Número de perguntas 2

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

29/10/2019 Pedido Registrado para o Órgão Prefeitura 
Municipal de Niterói

SOLICITANTE

31/10/2019 Pedido Respondido Camara Municipal de Niterói/Prefeitura 
Municipal de Niterói



Prezada Ana Carolina,

                          Em atendimento ao Protocolo nº 7258, em que solicita o índice de atendimento de água em área
urbana (variável anual de 2005 a 2019) e índices de coleta e de tratamento de esgoto em área urbana (variável
anual de 2005 a 2019), temos a informar que as informações são divulgadas anualmente pelo Sistema Nacional
de Informações sobre o Saneamento (SNIS) e estão disponíveis no site http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-
e-esgotos.

                         Quanto ao índice de cobertura de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em área
urbana (variável anual de 2005 a 2019), temos a informar que a CEDAE não realiza tal serviço.

                          Por último, em relação aos principais investimentos realizados (2005 a 2019), segue documentos
com as informações em anexo.

Atenciosamente,
Marcelo Lopes Santos
Assessor de Departamento
Ouvidoria Geral - OUG-DPR

PAIC - Região 4 - Resposta CEDAE  
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Assunto: Região 4 : Resposta à oficio Habitação

De: "Ana Paes" <anapaes@temis-es.com.br>

Data: 03/12/2019, 17:00

Para: "'Claudia Fulgencio'" <claudia.fulgencio@nemus.pt>

CC: "'Marcel Scarton - Temis'" <marcelscarton@temis-es.com.br>

Prezados,

Segue resposta da Secretaria de Estado das Cidades, do Estado do Rio de Janeiro, referente à solicitação:

· Unidades Habitacionais de programas públicos entregues (de 2000 a 2019) e projetadas para os municípios de

Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias e Maricá (variável anual por

município expressa em n.º de unidades habitacionais)

Resposta:

Em resposta ao protocolo E-Sic nº 7644, informamos a inviabilidade desta Secretaria de Estado das Cidades em precisar o
número de Unidades Habitacionais entregues em 19 anos, visto que a produção habitacional, esse reforçado, ocorreu em
órgãos diversos.

É fato que o ERJ produziu UHs utilizando-se de recursos próprios, recursos federais, recursos de financiamento e, como
afirmado, por diversos Órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta.

Ademais, observa-se que a presente solicitação é de empresa contratada pela Petrobrás S.A. para realização de levantamento
de dados, entre outras demandas. A empresa parece-nos estar transferindo ao Estado, via ouvidoria pública, o encargo que
assumiu em termo de licitação pública.

Por fim, entendemos que tal solicitação não nos parece que tal questão se enquadra no conceito de utilização da ouvidoria
pública, conforme asseverado pelo Decreto nº 46.475/18:

Art. 14 - Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou a produção ou
tratamento de dados que não sejam de competência do órgão ou entidade.

Seguimos à disposição desta Ouvidoria para quaisquer demandas da população.

Atenciosamente,

Ana Carolina Paes

Socióloga

temis-marca_001

Região 4 : Resposta à o�icio Habitação  
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTRO DA AQUICULTURA E DA PESCA - CGRAP

Ed. Palácio do Desenvolvimento, Sbn Quadra 1, 5º andar - Asa Norte, DF - , CEP
Tel: E-mail: - http://www.agricultura.gov.br

NOTA TÉCNICA Nº 138/2020/CGRAP/DEMAP/SAP/MAPA

PROCESSO Nº 21000.094769/2019-79

INTERESSADO: TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA

1. ASSUNTO

1.1. Envio de informações para a TEMIS Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade
LTDA.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Instrução Norma�va MPA nº 06, de 29 de junho de 2012.

2.2. Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015.

2.3. Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019.

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. Refiro-me ao O+cio N° 20191219-002 (9522285), oriundo da TEMIS Projetos de Meio

Ambiente e Sustentabilidade LTDA, no qual  solicita a  esta Secretaria de Aquicultura e Pesca -  SAP

"Número de pescadores artesanais em a�vidade na Baía de Guanabara Maricá / Rio de Janeiro.".

4. ANÁLISE

4.1. Esta Coordenação-Geral de Registro da Aquicultura e Pesca - CGRAP realizou consulta

junto ao Sistema Informa�zado do Registro Geral da A�vidade Pesqueira - SisRGP quanto à quan�dade

de Pescadores Profissionais Artesanais com Licenças DEFERIDAS (aptos para a realização da a�vidade

de pesca comercial artesanal) nos municípios considerados integrantes total ou parcialmente da Baía

de Guanabara, conforme números abaixo.

Município Quan:dade

 Belford Roxo                   9

 Cachoeiras de Macacu           4

 Duque de Caxias                48

 Guapimirim                     11

 Itaboraí                       48

 Magé                           328

 Maricá                         106

 Niterói                        192

 Nova Iguaçu                    7

 Rio Bonito                     2

 Rio de Janeiro                 3363

 São Gonçalo                    724

 São João de Meri�             3

Total Geral 4845

5. CONCLUSÃO

SEI/MAPA - 9695111 - Nota Técnica file:///W:/t16077_PAIC_Petrobras_BR/H_Qualidade/Conforme/2020/...
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5.1. Esta Coordenação-Geral de Registro da Aquicultura e Pesca - CGRAP realizou consulta

junto ao Sistema Informa�zado do Registro Geral da A�vidade Pesqueira - SisRGP quanto à quan�dade

de Pescadores Profissionais Artesanais com Licenças DEFERIDAS (aptos para a realização da a�vidade

de pesca comercial artesanal) nos municípios considerados integrantes total ou parcialmente da Baía

de Guanabara.

(Documento assinado eletronicamente)

Aline Vosgrau Fagundes
Coordenadora-Geral de Registro da Aquicultura e Pesca - Subs�tuta

CGRAP/DRM/SAP/MAPA

De acordo, encaminhe-se ao Gabinete da Secretaria de Aquicultura e Pesca para conhecimento e providências de

envio da resposta à Prefeitura Municipal de São Sebas�ão da Boa Vista.

(Documento assinado eletronicamente)

CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Registro e Monitoramento da Aquicultura e da Pesca

DRM/SAP/MAPA

Documento assinado eletronicamente por ALINE VOSGRAU FAGUNDES, Coordenador(a) Geral
Subs:tuto (a), em 20/01/2020, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no

art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA, Diretor do
Departamento de Registro e Monitoramento da Aquicultura e Pesca, em 21/01/2020, às 10:12,

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de

outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site hLp://sistemas.agricultura.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 9695111 e o código CRC 89F4CC8B.

Referência: Processo nº 21000.094769/2019-79 SEI nº 9695111

SEI/MAPA - 9695111 - Nota Técnica file:///W:/t16077_PAIC_Petrobras_BR/H_Qualidade/Conforme/2020/...

2 de 2 28/01/2020, 09:18



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA

GABINETE DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA

OFÍCIO Nº 111/2020/GABSAP/SAP/MAPA

Brasília, 22 de janeiro de 2020.

Ao Senhor
MARCEL PERUZZO SCARTON

Diretor Execu.vo
Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ltda - TEMIS
Rua Rio Grande do Sul, nº 332, Pituba, 7º Andar
CEP 41830-140   Salvador/BA
E-mail: marcelscarton@temis-es.com.br; carolinabiopole;o@gmail.com

Assunto: Envio de informações.

Referência: Em caso de resposta, favor mencionar o número deste processo 21000.094769/2019-79.

Senhor Diretor Execu.vo,

Ao cumprimentá-o, refiro-me ao O?cio nº 20191219-002, oriundo da TEMIS Projetos de
Meio Ambiente e Sustentabilidade LTDA, no qual solicita a esta Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP
"Número de pescadores artesanais em a!vidade na Baía de Guanabara Maricá /RJ.

Neste sen.do, em consonância com a Nota Técnica 188 emi.da pela Coordenação-Geral
de Registro, informamos à quan.dade de Pescadores Profissionais Artesanais com Licenças DEFERIDAS
(aptos  para  a  realização  da  a.vidade  de  pesca  comercial  artesanal)  nos  municípios  considerados
integrantes total ou parcialmente da Baía de Guanabara.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

JAIRO GUND

Secretário de Aquicultura e Pesca – Subs.tuto

Anexo: I - Nota Técnica 138 (9695111).

SEI/MAPA - 9712683 - Ofício file:///C:/Users/CLAUDI~1.FUL/AppData/Local/Temp/Oficio_97126...

1 de 2 28/01/2020, 09:17



Documento assinado eletronicamente por JAIRO GUND, Secretário(a) - Subs*tuto, em
23/01/2020, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten.cidade deste documento pode ser conferida no site h;p://sistemas.agricultura.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 9712683 e o código CRC 87134CE2.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BLOCO D S/N, sala 205 - Bairro Zona Cívico-Administra.va
CEP 70043900 Brasília/DF  - h;p://www.agricultura.gov.br

Referência: Processo nº 21000.094769/2019-79 SEI nº 9712683

SEI/MAPA - 9712683 - Ofício file:///C:/Users/CLAUDI~1.FUL/AppData/Local/Temp/Oficio_97126...

2 de 2 28/01/2020, 09:17



Dados da Resposta

Data de Resposta 28/10/2019 17:06

Tipo de Resposta Informação Inexistente

Classificação do Tipo de Resposta  

Resposta
Prezado Senhora,

 Obrigado por contatar o Serviço de Informação ao Cidadão da CDRJ.

Encaminhamos seu pedido de acesso à informação a Superintendência 
de Gestão do Portuária do Rio de Janeiro e Niterói, que prestou os 
seguintes esclarecimentos “ ...oficialmente não há nenhum informe sobre 
projeto de dragagem para o Canal de São Lourenço ou no Porto de 
Niterói, por parte da CDRJ. Existe sim, uma intenção da Prefeitura de 
Niterói de fazê-lo e que, a princípio, somente oficializou a possibilidade 
de consulta pública, ainda a ser realizada, consequentemente não há, 
por parte da CDRJ, Estudo de Impacto Ambiental para este 
empreendimento, desde o ano de 2000, até a presente data”

 Ainda de acordo com as informações solicitadas, a Superintendência de 
Engenharia da CDRJ informou que “ ... as dragagens feitas no Porto do 
Rio de Janeiro foram sob a supervisão e monitoramento do INPH, sendo 
que não possuímos nenhuma informação sobre elas”.

O Serviço de informação ao cidadão da CDRJ está à disposição para lhe 
atender.

 Caso V.Sa. julgue necessário, poderá ser interposto Recurso em 1ª 
Instância, no prazo de 10 dias corridos, contado da ciência desta 
decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que a adotou, 
conforme previsto no Art. 21 do Decreto nº 7.724/2012.

Atenciosamente,

 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Responsável pela Resposta Superintendência de Gestão do Portuária do Rio de Janeiro e Niterói
Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Diretoria de Gestão Portuária

Prazo Limite para Recurso 08/11/2019

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Ciência, Informação e Comunicação

Subcategoria do Pedido Informação - Gestão, preservação e acesso

Número de Perguntas 2

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável
17/10/2019 16:34 Pedido Registrado para para o Órgão CDRJ – 

Companhia Docas do Rio de Janeiro
SOLICITANTE

28/10/2019 17:06 Pedido Respondido CDRJ – Companhia Docas do Rio de 
Janeiro



Assunto: Solicitação de dados da biodiversidade - Baía de Guanabara - PAIC

De: "Mateus Giffoni" <mateus.giffoni@nemus.pt>

Data: 05/05/2020, 13:05

Para: <jabneto@id.uff.br>

CC: "'Claudia Fulgencio'" <claudia.fulgencio@nemus.pt>, "'Carolina Andrade'"

<andrade.carolina@yahoo.com.br>

Prezado Sr. José Antônio Bap7sta Neto,

Bom dia.

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da A7vidade de Produção e

Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a

realização do Projeto de Avaliação de Impactos Cumula7vos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da

Baixada San7sta e Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía de

Guanabara e Maricá.

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ltda. para o

desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de uma avaliação dos efeitos cumula7vos e sinérgicos

promovidos por todos os megaempreendimentos sediados nestas regiões, obje7vando fornecer um

instrumento para gestão do território que possibilite a par7cipação e o acompanhamento da sociedade civil.

O projeto analisa fatores iden7ficados como prioritários através de levantamento de dados e via

determinação das comunidades afetadas, visando iden7ficar se os impactos cumula7vos observados

excedem limites de alteração que possam comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores

ambientais e sociais.

Neste sen7do, vimos através deste solicitar vossa colaboração, na disponibilização (se possível, em formato

editável) dos seguintes documentos (conforme oHcio anexo):

· Dados sobre monitoramentos da biodiversidade na região da Baía de Guanabara e Maricá

Para esclarecimentos e envio de informação, favor nos contatar através da nossa representante no Rio de

Janeiro, Carolina Andrade:

Tel: + 55 (11) 97471-1954 AN.: andrade.carolina@yahoo.com.br

Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.beNencourt@nemus.pt; claudia.fulgencio@nemus.pt;

fabianomelo@temis-es.com.br

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que julgarem

necessários.

Mateus Giffoni

Biólogo (CRBio 92.192-8/D)

Nemus Gestão e Requalificação Ambiental

(71) 99224-8190 / 3357-3979

Anexos:

oficio_prof_Jose_Antonio_Ba7sta - UFF - maio_2019.pdf 720 KB

Solicitação de dados da biodiversidade - Baı́a de Guanabara - PAIC  

1 de 1 05/05/2020, 13:17
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À UFF – Universidade Federal Fluminense 
 

OFÍCIO N.º 20200504-001 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 04 de maio de 2020 

Exmo. Prof. Cassiano Monteiro, 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 
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Neste sentido, agradecemos a vossa colaboração, na disponibilização (se possível, em 

formato editável) dos seguintes documentos: 

 

 Dados sobre monitoramentos de quelônios na região da Baía de 

Guanabara e Maricá 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Andrade 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: andrade.carolina@yahoo.com.br 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 

mailto:andrade.carolina@yahoo.com.br
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À UFF – Universidade Federal Fluminense 
 

OFÍCIO N.º 20200504-001 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 04 de maio de 2020 

Exmo. Prof. José Antônio Batista, 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 
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Neste sentido, agradecemos a vossa colaboração, na disponibilização (se possível, em 

formato editável) dos seguintes documentos: 

 

 Dados sobre monitoramentos da biodiversidade na região da Baía de 

Guanabara e Maricá 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Andrade 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: andrade.carolina@yahoo.com.br 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 

mailto:andrade.carolina@yahoo.com.br
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À UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

OFÍCIO N.º 20200504-001 

Referência: Pedido de dados e informações - Projeto de Avaliação de Impactos 

Cumulativos – PAIC – Região Baía de Guanabara e Maricá 

 

Rio de Janeiro/RJ, 04 de maio de 2020 

Exmo. Prof. Marcelo Viana, 

 

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da 

Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a realização do Projeto de Avaliação de 

Impactos Cumulativos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía 

de Guanabara e Maricá.  

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de 

uma avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos promovidos por todos os 

megaempreendimentos sediados nestas regiões, objetivando fornecer um 

instrumento para gestão do território que possibilite a participação e o 

acompanhamento da sociedade civil. 

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de levantamento de 

dados e via determinação das comunidades afetadas, visando identificar se os 

impactos cumulativos observados excedem limites de alteração que possam 

comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores ambientais e sociais. 
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CEP 41.830-140- Tel.: 55 (71) 3357-3979 - Salvador - BA 

2 

Neste sentido, agradecemos vossa colaboração, na disponibilização (se possível, em 

formato editável) dos seguintes documentos: 

 

 Dados sobre monitoramentos da biodiversidade na região da Baía de 

Guanabara e Maricá 

 

Para esclarecimentos e envio de informação, favor contatar: 
 

 Sra. Carolina Andrade 

 Rua Rio Grande do Sul, 332, 7° andar, Salvador – Bahia 

 Tel: + 55 (11) 97471-1954  Att.: andrade.carolina@yahoo.com.br 

 Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt; 

claudia.fulgencio@nemus.pt;  fabianomelo@temis-es.com.br 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que julgarem necessários. 

 

 
________________________________________ 

TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA 
Marcel Peruzzo Scarton 

Diretor Executivo 

mailto:andrade.carolina@yahoo.com.br


Assunto: RE: Solicitação de dados da biodiversidade - Baía de Guanabara - PAIC

De: Suzana Guimarães <suzanamgr@hotmail.com>

Data: 18/05/2020, 17:30

Para: "mateus.giffoni@nemus.pt" <mateus.giffoni@nemus.pt>

CC: Cassiano Monteiro Neto <monteironeto@gmail.com>, "andrade.carolina@yahoo.com.br"

<andrade.carolina@yahoo.com.br>, "claudia.fulgencio@nemus.pt"

<claudia.fulgencio@nemus.pt>

Prezado Mateus,

Sou Suzana, coordenadora técnica do Projeto Aruanã. O prof. Cassiano me repassou sua
mensagem para que eu possa dar prosseguimento. 

O Projeto Aruanã atua na região da Baía de Guanabara e municípios adjacentes desde 2008
levantando dados de ocorrências, ameaças, mortalidade entre outros. 

Podemos disponibilizar a vocês os nossos trabalhos publicados em revistas científicas e
trabalhos acadêmicos (monografias, dissertações e teses). Estou enviando em anexo alguns e
caso precisem de outras informações estamos à disposição.  

Atenciosamente,
Suzana Guimãraes

Início da mensagem encaminhada:

De: "Mateus Giffoni" <mateus.giffoni@nemus.pt>

Assunto: Solicitação de dados da biodiversidade - Baía de Guanabara - PAIC

Data: 5 de maio de 2020 09:02:54 BRT

Para: <monteironeto@gmail.com>

Cc: "'Claudia Fulgencio'" <claudia.fulgencio@nemus.pt>, "'Carolina Andrade'"

<andrade.carolina@yahoo.com.br>

Prezado Sr. Cassiano Monteiro,

Bom dia.

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da A<vidade de Produção e

Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapas 1 e 2, determinou a

realização do Projeto de Avaliação de Impactos Cumula<vos (PAIC) no Estado de São Paulo nas regiões da

Baixada San<sta e Litoral Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul Fluminense, Baía

de Guanabara e Maricá.

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ltda. para

o desenvolvimento do PAIC, que preconiza a realização de uma avaliação dos efeitos cumula<vos e

sinérgicos promovidos por todos os megaempreendimentos sediados nestas regiões, obje<vando

fornecer um instrumento para gestão do território que possibilite a par<cipação e o acompanhamento da

sociedade civil.

O projeto analisa fatores iden<ficados como prioritários através de levantamento de dados e via

determinação das comunidades afetadas, visando iden<ficar se os impactos cumula<vos observados

excedem limites de alteração que possam comprometer a sustentabilidade ou viabilidade destes fatores

ambientais e sociais.

RE: Solicitação de dados da biodiversidade - Baı́a de Guanabara - PAIC  
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Neste sen<do, vimos através deste solicitar vossa colaboração, na disponibilização (se possível, em

formato editável) dos seguintes documentos (conforme oKcio anexo):

· Dados sobre monitoramentos de quelônios na região da Baía de Guanabara e Maricá

Para esclarecimentos e envio de informação, favor nos contatar através da nossa representante no Rio de

Janeiro, Carolina Andrade:

Tel: + 55 (11) 97471-1954 AN.: andrade.carolina@yahoo.com.br

Cc: marcelscarton@temis-

es.com.br; pedro.beNencourt@nemus.pt; claudia.fulgencio@nemus.pt; fabianomelo@temis-es.com.br

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que julgarem

necessários.

Mateus Giffoni

Biólogo (CRBio 92.192-8/D)

Nemus Gestão e Requalificação Ambiental

(71) 99224-8190 / 3357-3979

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexos:

TagliolaNo et al 2016_Characteriza<on of FP.pdf 1,5 MB

TagliolaNo et al 2019 BoNom trawl fisheries.pdf 2,4 MB

TagliolaNo et al 2019 Encalhes Rio de Janeiro.pdf 1,7 MB

Guimarães et al 2013_Evidence of regression of fibropapillomas in juvenile green

turtles.pdf

1,2 MB

Guimares et al_2017 BoNom trawl fisheries.pdf 284 KB

Monografia Beatriz Gomes_Ocorrência de tartarugas Baia de Guanabara.pdf 1,2 MB

Tese_Suzana_Guimarães Monitoramento Itaipu.pdf 2,4 MB

Nunes 2016-Ecologia alimentar.pdf 1,4 MB

RE: Solicitação de dados da biodiversidade - Baı́a de Guanabara - PAIC  

2 de 2 19/05/2020, 10:10



Assunto: Re: Solicitação de dados da biodiversidade - Baía de Guanabara - PAIC

De: Marcelo Vianna <mvianna@biologia.ufrj.br>

Data: 05/05/2020, 15:01

Para: Mateus Giffoni <mateus.giffoni@nemus.pt>

CC: 'Claudia Fulgencio' <claudia.fulgencio@nemus.pt>, 'Carolina Andrade'

<andrade.carolina@yahoo.com.br>

Mateus

Temos muitos dados sobre essa regiao e todos as informacoes disponíveis podem ser obtidas nos

artigos e capítulos de livro que publicamos. Esse material pode ser encontrado no RGate, CV

Lattes e Google Acadêmico. Fique a vontade para utilizar e caso nao consiga ter ter acesso a um

documento especifico pode me retornar que encaminho o pdf.

att, Marcelo

Em 2020-05-05 10:06, Mateus Giffoni escreveu:

Prezado Sr. Marcelo Vianna,

Bom dia.

O IBAMA, via processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos

da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do

Polo Pré-Sal da Bacia de Santos - Etapas 1 e 2, determinou a

realização do Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos (PAIC)

no Estado de São Paulo nas regiões da Baixada Santista e Litoral

Norte, e no Estado do Rio de Janeiro nas regiões do Litoral Sul

Fluminense, Baía de Guanabara e Maricá.

Diante disso, a Petrobras S.A. contratou a Temis Projetos de Meio

Ambiente e Sustentabilidade Ltda. para o desenvolvimento do PAIC, que

preconiza a realização de uma avaliação dos efeitos cumulativos e

sinérgicos promovidos por todos os megaempreendimentos sediados

nestas regiões, objetivando fornecer um instrumento para gestão do

território que possibilite a participação e o acompanhamento da

sociedade civil.

O projeto analisa fatores identificados como prioritários através de

levantamento de dados e via determinação das comunidades afetadas,

visando identificar se os impactos cumulativos observados excedem

limites de alteração que possam comprometer a sustentabilidade ou

viabilidade destes fatores ambientais e sociais.

Neste sentido, vimos através deste solicitar vossa colaboração, na

disponibilização (se possível, em formato editável) dos seguintes

documentos (conforme ofício anexo):

·         Dados sobre monitoramentos da biodiversidade na região da

Baía de Guanabara e Maricá

Para esclarecimentos e envio de informação, favor nos contatar

através da nossa representante no Rio de Janeiro, Carolina Andrade:

Tel: + 55 (11) 97471-1954 Att.: andrade.carolina@yahoo.com.br

Cc: marcelscarton@temis-es.com.br; pedro.bettencourt@nemus.pt;

claudia.fulgencio@nemus.pt; fabianomelo@temis-es.com.br

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para

os esclarecimentos que julgarem necessários.

Mateus Giffoni

Biólogo (_CRBio 92.192-8/D_)

Re: Solicitação de dados da biodiversidade - Baı́a de Guanabara - PAIC  

1 de 2 19/05/2020, 10:11
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EQUIPE TÉCNICA 
 

Equipe da Empresa Consultora Témis/Nemus 

 

 

Profissional Pedro Bettencourt 

Empresa Témis / Nemus 

Registro no Conselho de Classe CREA/BA 051427452-2 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

6816028 

Responsável pela(s) Seção(ões) Gerenciamento de projeto 

Assinatura  

 

Profissional Fabiano Carvalho Melo 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe CREA/BA: 58.980 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

5787600 

Responsável pela(s) Seção(ões) Técnico Responsável 

Assinatura 
 

 

Profissional Marcel Peruzzo Scarton 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe OAB/BA: 20.099 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

6066133 

Responsável pela(s) Seção(ões) Gerenciamento de contrato 

Assinatura  
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Profissional Carolina Rodrigues Bio Poletto 

Empresa Témis  

Registro no Conselho de Classe CRBio: 047070/01-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

578511 

Responsável pela(s) Seção(ões)  

Assinatura  

 

 

Profissional Mateus Rodrigues Giffoni 

Empresa Témis / Nemus 

Registro no Conselho de Classe CRBio: 92.192/08-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

5651923 

Responsável pela(s) Seção(ões) Gerenciamento de contrato 

Assinatura   

 

 

Profissional Lucas Caldas Lordelo 

Empresa Témis  

Registro no Conselho de Classe CREA-BA: 90.990 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

6511371 

Responsável pela(s) Seção(ões)  

Assinatura  

 

 

Profissional Carolina Andrade 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe Não aplicável 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

5014106 

Responsável pela(s) Seção(ões) 
 

Assinatura  
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Profissional Rendel Porto 

Empresa Témis 

Registro no Conselho de Classe Não aplicável 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental 

7570819 

Responsável pela(s) Seção(ões)  

Assinatura  

 

 

 






