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Prezados Srs. 

 É de suma importância que os órgãos licenciadores e fiscalizadores tenham 
como meta principal a competência de julgar os estudos que são feitos e apresentados ao 
público para que durante as audiências possam ser discutidos de forma fundamentada, 
seja ela técnica ou estatística entre outras. Assim como as empresas que compram esses 
estudos (serviços) devem zelar pela integridade de seu conteúdo e acima de tudo 
confrontar os dados apresentados com os dados vigentes. 

 Neste caso específico sobre o Estudo de Impacto Ambiental – EIA elaborado 
pela Petrobrás através do projeto do pólo petroquímico do COMPERJ em instalação na 
região de Itaboraí, através da empresa CEPEMAR - Serviços de Consultoria em Meio 
Ambiente Ltda., abordamos somente o Estudo Antrópico da região de Maricá. A 
questão fundamental aqui abordada é a total incoerência dos dados no que diz 
respeito ao conhecimento da localidade para um projeto que pretende fazer uma 
intervenção com magnitude tão ampla, mudando inclusive o traçado geográfico de 
todo um município e seus habitantes. 

 A Petrobrás está entre as 10 maiores empresas do mundo e de forma alguma 
pode se prestar a um papel tão ridículo como o que vem fazendo, com a apresentação de 
estudos tão mal elaborados e tanta informação desnecessária que acaba por perder o 
foco do tema em questão e fugir totalmente ao principio básico do estudo que é o 
impacto que esta obra complexa trará para a região de aplicação e sua população. 
Certamente não é por uma questão financeira que este EIA tem tão baixa qualidade de 
produção, mas nota-se a desqualificação das empresas contratadas para a elaboração de 
forma séria tal estudo (e outros semelhantes) e aferir a sua credibilidade perante os 
profissionais e demais interessados (antes e posterior ao serviço realizado). 

 Por todos os motivos que serão apresentados tão somente no Estudo Antropico, 
fica a dúvida da integridade das informações em relação ao restante deste EIA, inclusive 
no que se refere á parte técnica de implantação do emissário, assim como o impacto 
direto no meio ambiente e na sociedade envolvida. Ficou evidente que os mais 
interessados em propagar a importância do empreendimento, ou seja, os 
profissionais ligados ao COMPERJ e à Petrobrás, sequer tiveram o cuidado de 
tomar conhecimento profundo do estudo, fato este que ficou evidente na audiência 
pública do dia 24.01.2012 no bairro de Inoã, onde durante mais de duas horas estes 
explicaram de forma maçante os detalhes técnicos, na intenção de dispersar a 
multidão que compareceu em peso (cerca de 350 pessoas), mas que se recusou a ser 
vencida pelo cansaço e se fez ouvir em alto e bom som quando lhe foi dada a 
palavra. 

 Foi escolhido o Meio Antrópico como agente contestador do conteúdo deste 
EIA, uma vez que outros segmentos da sociedade presente já se faziam representar 
através das associações de moradores, o CREA, Universidades e Organizações não 
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Governamentais, que pretendiam discutir os termos técnicos, sabedores que a princípio 
seria uma luta inglória por não estarem diretamente ligados ao projeto e assim sendo 
ficaria mais difícil contestar os estudos ou pareceres técnicos. O que já não acontece 
no meio Antrópico, pois este é baseado em dados únicos sem margem de 
divergência de opiniões. 

A derrota sumária que a Petrobrás levou naquele dia fatídico, também teve a 
cumplicidade do INEA, não só por desconhecer o estudo que estava sendo apresentado 
e seu conteúdo, como também por deixar que fosse excedido o tempo limite 
regulamentar da audiência publica que teve a duração desde as 19:00 hs do referido dia 
até ás 00:45 hs do dia 25.01.2012, que segundo a DELIBERAÇÃO CECA nº 2.555, 
de 26 de novembro de 1991, que “Regulamenta a realização de auditorias públicas, 
como parte do processo de licenciamento de atividades poluidoras sujeitas à 
apresentação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental RIMA”. 

Art. 13 – O mediador, verificando que há necessidade de 

maiores esclarecimentos ao público, poderá prorrogar a sessão 

por prazo não superior a 2 (duas) horas ou convocar uma 

segunda sessão em nova data, em um período máximo de 1 

(uma) semana. 

No Art. 9º – Iniciada a audiência, o mediador exporá as regras 

segundo as quais ela se processará, passando a palavra ao 

representante do empreendedor para uma sucinta apresentação 

do projeto, que não poderá ultrapassar 15 (quinze) minutos. 

Todas estas regras foram descumpridas e suprimidas mostra claramente que o 
órgão mediador foi conivente com o empreendedor que se utilizou inclusive do excesso 
de tempo para a dispersão dos populares presentes. Dando seqüência ao parecer, segue 
abaixo aquilo que foi considerado como não representativo dos fatos e dados, 
corroborando mais uma vez para a total desqualificação deste “estudo” que pretende ser 
tão importante para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. 

OBS: O Texto em vermelho é a cópia original ao apresentado pelo EIA em 
referência, e o conteúdo em itálico são os comentários/considerações sobre tais 
informações. As Imagens retiradas do EIA terão bordas vermelhas, já as retiradas 
de outras documentações estarão em azul. 

 

É importante antes de tudo evidenciar algumas informações sobre as Alternativas 
Locacionais: 

Pág. 6 - O traçado do emissário terrestre passa pelo limite não habitado do 
município de Itaboraí e de São Gonçalo (sem atravessar a fronteira deste 
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município), cruzando o centro habitado da região de Itaipuaçu em Maricá na 
altura da Rua 70. Chácaras de Inoã e o Condomínio Jardim Atlântico, na praia de 
Itaipuaçu, representam as áreas marcadamente residenciais, com loteamento de 
casas tanto de veraneio quanto de moradia permanente, passíveis de 
desapropriação.   

* Durante a audiência pública, os moradores das áreas supostamente afetadas 
pediram maiores explicações sobre as desapropriações e a forma como seriam 
conduzidas as obras na localidade, fato este que não teve respostas objetivas levando a 
um exaltamento dos participantes. Era de fundamental importância que algum 
representante do COMPERJ tivesse estas respostas, já que são abordadas no EIA. A 

insatisfação com a qualidade das respostas ou mesmo a supressão das mesmas, 

através da mudança do foco das perguntas, ficou evidente em todo o debate. 

Pág. 16 - E os grupos ligados à pesca artesanal na Baía de Guanabara têm 
apresentado resistência aos empreendimentos da Petrobras na região. 

* Em todos os lugares onde existem comunidades previamente estabelecidas 
sempre haverá resistência ao novo, isso se dá também pela falta de transparência em 
mostrar o real objetivo e as medidas de contenção emergencial para o caso de 
acidentes e até a forma adequada de mitigação dos mesmos. Em Maricá e mais 
especificamente em Itaipuaçu, não é diferente da representação da Baia da Guanabara 
conforme citado, as zonas pesqueiras precisam de mais informações, pois estes 
assentamentos estão nas localidades há muitas gerações e este empreendimento mexe 
diretamente com o modo de vida destes moradores. 

Sobre o Estudo Meio Antrópico - AII do EIA/Emissário Terrestre e 
Marítimo do COMPERJ, segue abaixo as considerações: 

 Pág. 16 - Já na nota técnica nº 13 do CTPETRO (CASTRO 2003) se faz 
alusão aos problemas do uso dos royalties que recebem os municípios da região 
norte fluminense, basicamente: gasto desordenado dos recursos por falta de 
planejamento e controle; crescimento urbano acelerado e desordenado; sub-
aproveitamento das oportunidades de emprego e renda gerados pelos 
investimentos.  

 * Maricá desde há muito tempo vem sofrendo com a má administração dos 
sucessivos governos, acentuado no momento pelo representante do Partido Trabalhista 
na pessoa do seu gestor, Washington Siqueira, eleito em 2008 e concorrente á reeleição 
em 2012. Com uma rejeição de 92% do eleitorado. Uma das maiores perguntas que se 
faz no município é para onde estão indo os recursos provenientes dos royalties do pré-
sal. Portanto, Maricá não destoa das demais cidades como está escrito na página 

acima do EIA, pelo contrario, reforça a idéia de que é uma prática comum e legitima. 
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Pág. 37 - O município de Maricá aprovou seu Plano Diretor pela Lei 
Complementar Nº 145, de 10 de outubro de 2006, tendo como objetivo o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana com vistas 
à garantia e melhoria na qualidade de vida de seus habitantes, veranistas e 
turistas. 

* Este plano diretor está sendo alvo de alterações pela Câmara de Vereadores 
no sentido de favorecer o Pólo Naval de Jaconé, que está de certa forma prevista neste 
EIA, mas que infringe de forma contundente a sociedade daquela região, já que a 
condução deste processo não obedece a leis e procedimentos normativos estabelecidos 
para tal alteração do uso do solo. O interesse destes grupos políticos em alterar o 

Plano Diretor nada mais é do que uma manobra para impor á população a indústria 

do petróleo como meio de vida, e isso é feito sem qualquer tipo de consulta popular 
conforme estabelece e é obrigado por lei para a tomada de tais decisões. A população 
já acionou algumas instâncias responsáveis e vêm se organizando para acionar o 
Ministério Público, de maneira a impedir que seja levado adiante este processo de 
progresso a qualquer custo. 

Pág. 43 – Tabela 10.3.1.8-24 – Casos notificados de AIDS Municípios AII 
em 2007. 

* Não sabemos ao certo onde os elaboradores do estudo aprenderam a fazer 

contas, mas nos parece que 16 + 6 + 1 = 23! E não o resultado total que aparece 

abaixo e que se segue em outras tabelas que serão apresentadas. 

 

Pág. 46/48 - A estrutura do Poder Executivo municipal contempla, além do 
Gabinete da Prefeita... 

* Conforme foi descrito equivocadamente no inicio deste parecer, Maricá é 
governado por um individuo do sexo masculino pertencente ao partido do governo 
federal o PT e não uma prefeita do PDT, reeleita ou coisa parecida, como é sim o caso 
do município vizinho de São Gonçalo. 
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* Neste título também apresentam uma estrutura organizacional que não condiz 
com a realidade, incluindo 2 (duas) Secretarias que não existem e suprimindo outras 6 
(seis) que existem, assim como só apontam a existência de 2 Subsecretarias, o que na 
verdade são mais de 90, além de apresentar mais de 30 (trinta) organismos (como: 
Superintendências, Subprocuradorias, Consultorias, Unidades Gestoras, Assessorias, 
Diretorias,  Coordenadorias, entre outras)  conforme apresentado no site da Prefeitura 
sob o link: http://www.marica.rj.gov.br/estrutura_organizacional.php.  

Pág. 47 - As tabelas seguintes no que se refere ao quadro da formação para 
o legislativo municipal mostram uma presença pouco significativa das mulheres 
(uma vereadora eleita em 2004 e outra em 2008). 

* Maricá não tem tradição política feminina, ainda que seja uma tendência em 
ascensão para as eleições de 2012, mas em momento algum existiu uma representante 
do sexo feminino em 2008, nem mesmo como suplente em nosso município, daí surge a 
pergunta: De onde foram tirados estes dados absurdos? E que se contradizem ao 
afirmar 0 (zero) Nº de vereadoras nesta tabela abaixo (que está correto e errado na 
Página 47).  
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* Mais uma vez as contas para 2008 não conferem 1+2+1+4+1+1+1+1=12 e 
não 11 como afirmam nesta tabela anterior. Erros também nos anos de 2000 (onde o 
resultado correto da soma seria 15 e não 14) e 1996 (neste caso o resultado correto da 
soma seria 15 e não 17). Atento que os valores corretos estão na coluna “Nº de 
vereador/sexo” e não o resultado da soma da coluna “Nº de vereador/partido”. 

Pág. 51 – Indicadores da População Residente em 2004 

* Os indicadores populacionais também neste caso estão bastante equivocados, 
pois apresentam um total de 29 mil habitantes quando na verdade em 2004 a estimativa 
era de que fossem aproximadamente 92.227 indivíduos. Não dá nem para dizer que 

houve um erro de digitação já que evidenciam que existem 14 mil do sexo masculino 

e 15 mil do sexo feminino.  

* Pela WIKIPEDIA: Demografia - É um dos municípios de maior ritmo de 
crescimento populacional do estado. Sua população em 2004 era de 92.227 habitantes, 
passando a 105.294 em 2007, e 123.492[6] em 2009. Já pelo IBGE em 2000 éramos 
76.737 conforme imagem abaixo. Se fossem utilizados os dados corretos e mais 
aproximados da realidade, os valores de hab/km2 ficariam em torno de 211,39 conforme 
o gráfico abaixo e não de 82 hab/km2, que seria o sugerido. 
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Pág. 52 – Tabela 10.3.1.4-3 – População residente, por situação... 

* Outra tabela estranha do EIA de indicadores populacionais já que os dados 
não conferem: 

Pág. 62 – Tabela 10.3.1.5-1 – PIB por Município e participação... 

* PIB divergente de Maricá no Mesmo Período de 2005 apresentados por 
outras fontes. 

 

Pág. 63 – Tabela 10.3.1.5-3 – Número de  

estabelec 

 

 

 

Desapareceram quase R$ 100.000.000,00 
de reais entre os dados oficiais e os 

Apresentados nos estudos! 

Figura 1- http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro 
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* Conforme demais tabelas não se compreende como chegaram aos valores 
totais, já que as somas estão muito longe dos resultados apresentados, demonstrando a 
falta de revisão por qualquer um dos envolvidos, assim como do empreendendor 
Petrobrás, do idealizador dos “estudos” CEPEMAR e também o fiscalizador INEA. 
Obs: Os totais na vertical (em verde) estão com as somas corretas, porém na horizontal 
(em vermelho) totalmente erradas. 

* Fica dificil saber a quem relamente interessa este estudo, pois está claro que 
apenas colocam informações colhidas em vários meios, muitos desatualizados ou 
pertencentes a outras localidades, mas isso por si só já desqualifica todo o trabalho 
feito,coloca inclusive sob suspeita os dados técnicos/cientificos e mostra a falta de 

compromisso destes com a sociedade, como também a apresentação de um projeto 

idôneo deve ser baseado em fatos verdadeiros e atualizados.  

OBS: existem outros erros contas em tabelas posteriores a esta, mas realmente 
seria repetitivo apresentá-las, basta verificá-las. 

Pág. 70 – O Título Organização Social, diz que: 
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* Portanto, tem intuito de mapear os atores sociais, entre outras atribuições 
buscou priorizar as organizações constituídas em torno das questões inclusive da pesca 
e no que tange a tradicional mobilização, em tempo algum foi mencionado o 
tombamento como Patrimônio Cultural da pesca artesanal de Itaipu (Niteroi), pois o 
pescado e pescadores não têm fronteiras definidas. 

 ...a pesca artesanal no mar de Itaipu e Itaipuaçu por esta 
comunidade, ali registrada há várias gerações, resiste, garantindo não só 
uma profissão, mas um modo de vida tradicional, associado às 
condições ambientais desses ecossistemas.  

O vasto saber acumulado dos pescadores artesanais sobre os 
ciclos biológicos, reprodução e migração dos peixes, a influência da lua 
na pesca, os sistemas de manejo dos recursos do mar e as proibições do 
exercício das atividades em certos períodos do ano, visando a 
conservação das espécies, entre outros, lhes confere um atributo 
especial, o de superconhecedores. 

Por fim, de acordo com o IPHAN, as comunidades, ao terem 
seus saberes, formas de viver e fazer, tomados como patrimônio, irão 
constituir não somente memórias de um grupo que sustentam um estilo 
local de vida, mas sim, um patrimônio cultural da nação. 

(Laura França) 

 

* Por esta razão entre outras  justificativas, foi apresentado em 14 de dezembro, 
o Projeto Lei 00263/2010 de tombamento da pesca artesanal de Itaipu na Câmara de 
Vereadores de Niterói como Patrimônio Cultural, e aprovada no fim de 2011. E, neste 
comentário é pertinente a solicitação por organizações da sociedade civil de Niterói a 

solicitação de audiência pública em Niterói para este empreendimento, pois a 
corrente marítima, assim como o pescado entre outras coisas influi tanto para a pesca 
artesanal desta comunidade, assim como a balneabilidade das praias naquele litoral, 
entre outros impactos possíveis para aquele município por vizinhança. Todo este 
comentário contempla inclusive o conteúdo das páginas 281 e 282 do EIA. 

Pág. 75 – Cidades Dormitórios 

 



SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO EMISSÁRIO 
SUBMARINO E TERRESTREDO COMPERJ 

PARECER 

 

 
Página 10 de 15 

 

* É importante atentarmos que todas as obras de mega condomínios, citados 
nesta afirmativa acima, são para fins do COMPERJ de alguma forma, e todos estes 
fazem referência ao mesmo, no exemplo de condomínios residenciais, alertando para 
proximidade em tempo de distâncias. Sendo assim, para todos estes empreendimentos e 
inclusive o COMPERJ, Maricá continuará a ser uma cidade dormitório (vide imagem 
abaixo), pois a localização deste complexo é em Itaboraí. Outra afirmativa semelhante 
ocorre na página 219/220 do referido EIA. 

 

Figura 2 - http://odia.ig.com.br/portal/im%C3%B3veis/expans%C3%A3o-de-munic%C3%ADpios-do-entorno-do-rio-deve-continuar-1.401048 

 Uma outra observação, para não ser rigorosa não citarei os erros de grafia por 
todo o conteúdo textualizado neste estudo.  

Pág. 121– Num movimento semelhante de aumentar a infraestrutura da AII 
temos que mencionar os projetos de construção de um amplo pólo naval no Município 
de Maricá, com a construção de cinco estaleiros que poderiam ser financiados pelo 
Governo Federal, se este aceitasse incluir Maricá no PAC do setor Naval. 

* O pólo naval já está previsto neste EIA desde 2010 como sendo um complexo 
de cinco estaleiros, levando-se em conta as profundidades crescentes na orla, 
respectivamente a 200m e 400m, é bastante provável que o objetivo principal seja a 
manutenção e reparo de plataformas fundeadas no litoral de Jaconé e a limpeza de 
seus cascos que trará organismos estranhos ao ambiente, comprometendo a flora e 
fauna existentes, assim como a limpeza dos tanques de lastro. 

Pág. 122 – Tabela 10.3.1.8-37 – Saneamento Básico, 2000 

* Na tabela abaixo sobre saneamento básico comprova-se a contradição da 
mesma estatística em relação ao total de habitantes da tabela da pág. 52, por esta 
tabela existe mais saneamento básico do que residências. Como também é de 
conhecimento público, Maricá só possui um sistema de saneamento básico insuficiente 
e precário. 
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* De acordo com a resposta no Ofício PMM/GP – 260/2011 (Oficio da 
Prefeitura Municipal de Maricá), á Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, para a Srª Deputada Aspásia Camargo, Presidente da Comissão de 
Saneamento Ambiental, datada em 03 de maio de 2011, e, resposta ao Ofício COMSAN 
Nº 14/2011. Apresenta que: 

 

Pág. 123 – Tabela sobre Coleta de Lixo 

No caso da coleta de lixo, nota-se também que nas próprias pesquisas feitas 
pela parte social deste empreendimento a deficiencia e ineficiencia deste serviço. Além 
da tabela apresentar um número significante de destino/tratamentos de forma errada, 
como a queima, que aparece com um número significante. Diante este cenário real 
ainda que péssimista, como expandir este serviço diante as demandas de novos 
empreendimentos residências se nem mesmo atende aos moradores locais? 

 Outros fatores que não colaboram de forma alguma para a credibilidade do 
estudo em questão podem ser lidos abaixo: 

Pág. 129 – Em Maricá, no que diz respeito à mídia impressa, encontramos 
os jornais “A voz de Maricá”, o jornal “Gazeta de Maricá, assim como a 
distribuição dos jornais da região, especificamente “O Diário de Teresópolis” e  
“Folha de Teresópolis”. Entre as emissoras de rádio, encontramos a “Associação 
Cultural Costa do Sol” e a “Rádio Difusora 102 FM”.   

* Não sei exatamente que jornais são o “O Diário de Teresópolis” e “Folha de 
Teresópolis”, mas sei que não circulam no município de Maricá, pode até ser em 
Itaboraí ou São Gonçalo, assim como a “Rádio Difusora 102 FM” que 
confirmadamente é da região serrana. Mas fica evidente o processo pouco profissional 



SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO EMISSÁRIO 
SUBMARINO E TERRESTREDO COMPERJ 

PARECER 

 

 
Página 12 de 15 

 

dos elaboradores deste EIA, já que apenas copiaram e colaram os textos referentes a 
outros municípios. Maricá merece mais respeito! 

Pág. 143 – Dentro de cada município há uma correlação positiva entre o 
grau de favelização e pobreza: indivíduos mais pobres têm mais chance de viver 
em localidades subnormais.  

* Bem o texto acima não precisa de maiores esclarecimentos, fica claro que 
quanto mais pobre o lugar mais facilidade de se submeter toda uma população. Se 
Maricá hoje, nas precárias condições que tem, possui um histórico relativo de pobreza, 
imaginemos com a duplicação ou triplicação de habitantes devido aos diversos 
empreendimentos que estão licenciados ou em fase de licenciamento?! Além disso, 
tendo o caráter descompromissado dessa mão de obra, em sua maioria de baixa renda, 
com a localidade. 

Pág. 140 – Vide texto na imagem abaixo: 

 

* Esta afirmativa está equivocada em afirmar que a Lagoa de Maricá recebe 
distintos nomes para cada localidade. Sim, boa parte delas são ligadas entre si, e cabe 
observar que a área total lagunar em Maricá é superior a 35 Km2, distribuídos da 
seguinte forma:  Laguna de Maricá – 18,74 km2, Lago Grande – não significativo, 
Lagoa da Barra – 6,52 km2, Lagoa do Padre – 2,2 km2, Lagoa de Araçatiba – não 
significativo, Lagoa de Guarapina – 6,44 km2 e também possui a Lagoa de Jaconé 0,1 
Km2 além da Lagoa Brava 1,2 km2. 

 

Pág. 220 – Do Diagnóstico Ambiental 

 

 

* 
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 * Em tempo algum para estes crescimentos de Maricá foram observados os 
impactos num cenário real, mas principalmente a sinergia entre estes mega 
empreendimentos, alguns já licenciados, outros em fase de licenciamento, além dos que 
vêm sendo especulados por diversas mídias. Entre outros destaco alguns importantes: 
Pólo Naval de Jaconé, Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ, Complexo 
Imobiliário Fazenda Bom Jardim, Vida Nova Maricá, Terras Alphas de Maricá I e II. 

Pág. 221 – Foi possível entrevistar 121 moradores, 08 profissionais 
envolvidos com a atividade pesqueira, 04 funcionários da área de saúde, 02 
funcionários da área de educação e 03 lideranças.  Ao final do trabalho de campo, 
135 pessoas foram entrevistadas.   

* 135 pessoas é o que foi considerado adequado para representar toda uma 
população que hoje gira em torno de 135 mil habitantes! Isso representa 0,1% ou um 
milésimo da população! Resta saber se estas pessoas foram escolhidas a dedo também! 
E, ainda assim novamente erram nas contas, pois 121+8+4+2+3=138. 

Pág. 251 – No que se refere à Atividade Profissional 

 

* Os dados sobre as atividades profissionais da página 251 onde cita que 
“estudantes, desempregados e trabalhadores do lar (no qual me enquadro nesta última, 
do lar)” são desocupados e por isso maioria nas entrevistas. É desrespeitosa a forma 
como se conduz essa afirmação, entre tantas outras que não corroboram a realidade de 
Maricá. 

Pág. 266 – É possível, portanto, que a presença de trabalhadores, na sua 
maioria, jovens do sexo masculino, leve ao crescimento desse índice na sua 
interação com a população adolescente (índices de gravidez) local.   

* Existe esta previsão do aumento de prostituição e gestantes, e sabendo-se que 
não possuímos de forma alguma serviços sociais ou de saúde equivalente, como 
esperam que se contenha a disseminação de DSTs, abortos e taxas de natalidade 
superiores àquelas que os sistemas de forma geral, inclusive de educação possuem 
hoje? Estes números já são notados em Itaboraí, vide a matéria do Jornal o São 
Gonçalo, As Meninas Chegaram (http://osaogoncalo.com.br/site/comperj/2012/2/12/29637/as+meninas+chegaram!). 
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Pág. 267 – Tabela 10.3.2.5-1 – quadro de áreas sensíveis 

* Na tabela abaixo, de forma utópica, exemplificam os impactos que 
supostamente acontecerão na passagem dos dutos do emissário. Parece que 
subdimensionam todos os efeitos laterais e colaterais que surgirão durante e pós-obras. 
Os Impactos de vizinhança sequer foram apresentados. 

 

Pág. 281 – O critério utilizado pela equipe para considerar alguém como 
pescador foi pouco rigoroso, dado o pouco tempo disponível para a realização do 
trabalho. Tampouco se pode afirmar quantos deles sobrevivem apenas da 
atividade pesqueira e quantos se dedicam a outras atividades em paralelo (296).  

* O tempo é relativo, para um estudo precário destes, qualquer tempo é tempo, 
resta saber quanto foi pago pelo empreendedor para que esta caricatura de um estudo 
sério fosse apresentada a toda uma população e órgãos licenciadores com este 
conteúdo tão pobre e equivocado! Imagino que a empresa elaboradora do estudo cobre 
por hora e que possivelmente seja uma fortuna impagável... 

Pág. 308 - Sugere-se a confecção de uma cartilha explicativa para ser 
distribuída à população, pelo menos às partes diretamente interessadas, como os 
pescadores artesanais, a fim de elucidar as dúvidas deles acerca do 
empreendimento e melhorar a imagem da empresa. 

* Diz o velho ditado que “Uma imagem vale por mil palavras”, pensando nisso, 
seria mais eficiente se em fez de escreveram tantas baboseiras, tivessem feito um livro, 
uma história em quadrinhos, ou coisa parecida e distribuída para a população, pois foi 

com essa intenção, de que não sabíamos ler e interpretar o que estava escrito que nos 

chamaram para a Audiência Pública do dia 24.01.2012. 
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* O que não esperavam é que os representantes da sociedade civil do 

município de Maricá tivessem feito o trabalho de casa e que ao longo de mais de um 

ano estudaram, esclareceram e pontuaram as falhas de um estudo vergonhoso que 
macula a imagem de uma empresa que está entre as dez maiores do mundo e que prega 
o compromisso com a sustentabilidade, civilidade e progresso! 

* Se isso foi o melhor que puderam apresentar para uma mudança tão brusca de 
uma localidade e seu modo de vida, sugiro que voltem para a sala de aula e aprendam 
a trabalhar e a se comportarem como profissionais e adultos num mundo de adultos. 

 

Ana Paula de Carvalho 
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