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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO 
EMISSÁIRO TERRESTRE E SUBMARINO DO COMPLEXO PETROQUÍMICO 

DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ 
 
DATA: 24 / 01 / 2012 5 
LOCAL: Ciep 391 Robson Mendonça Lôu - Inoã - Maricá – RJ  
 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Eu acho que vocês não ouviram o 
microfone, tem som? 10 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Vamos tentar mais uma vez, Boa noite! 
 
Todos respondem: Boa noite! 
 15 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Isso agora vocês tão mais animados.  
Então nós estamos aqui hoje para realizar uma Audiência Pública do processo 
de licenciamento ambiental, aqui do Emissário do COMPERJ, aqui no 
município de Maricá. Esse procedimento de Audiência Pública faz parte do 
processo de Licenciamento Ambiental do INEA, meu nome é Antônio Carlos 20 
Gusmão - CECA:, eu sou presidente da Audiência, eu faço parte da Estrutura 
Administrativa Ambiental do Estado, sou presidente da CECA. A CECA é a 
Comissão Estadual de Controle Ambiental. 
 
A CECA é um colegiado formado por: quatorze representantes de órgãos do 25 
Estado, da FIRJAN, da, enfim, de vários segmentos da sociedade do Estado e 
a CECA tem a competência de emitir as Licenças Prévias dos processos de 
Licenciamento Ambiental e nesse momento, a Audiência Pública tem a missão, 
tem a função de apresentar pra sociedade, muito bem representada aqui, 
vocês estão de parabéns bastante gente presente. 30 
 
O projeto que foi colocado no INEA para ser analisado, nós temos aqui a nossa 
colega Rita Maria que é do INEA, que faz parte do grupo que tá analisando 
esse processo, esse pedido de licenciamento e os meus colegas Marco 
Antônio e Ian da CECA, que vão me ajudar secretariando aqui a Audiência. 35 
 
Então a Audiência Pública é um momento do Licenciamento Ambiental na sua 
fase inicial, que é a Licença Prévia. Ali na mesa ao lado, estão os 
representantes da empresa, as pessoas que fizeram os Estudos de Impacto e 
que vão apresentar pra vocês, então esse é o momento em que a sociedade 40 
vai ouvir inicialmente, as características do projeto, os impactos, as medidas 
que vão ser feitas para minimizar esses impactos e depois dessas 
apresentações, vocês vão ter a oportunidade, de perguntar, tirar as suas 
dúvidas, estar frente a frente com as pessoas que estão fazendo esse pedido 
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de empreendimento aqui no local, e então é um exercício de cidadania e 45 
democracia, e que é o momento em que projeto é apresentado à sociedade, tá 
certo? 
 
É amanhã será realizado, uma outra Audiência Pública desse mesmo 
empreendimento, no município de Itaboraí, nesse mesmo horário 19:00 horas, 50 
então nesses dois municípios serão feitas as Audiências Públicas. 
 
É, então inicialmente, novamente agradeço a presença de todas, de todos e de 
todas, repito o meu nome Gusmão - CECA:, e nós vamos agora fazer a, 
agradeço também a presença do nosso amigo aqui, fazendo um trabalho 55 
importante aqui, nessa tradução simultânea que ele faz (referindo-se aos 
intérpretes de libras), e vamos então ouvir o Hino Nacional. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Então vamos lá, vamos começar? Eu que 
comando, vamos lá. 60 
 
Execução do Hino cantado. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Muito bem, então demonstramos que 
estamos fortes aqui hoje, hein? A tecnologia, não vai superar a nossa raça, a 65 
nossa garra aqui hoje. Então pra começar, nós temos um briefing de 
segurança, aqui da, do responsável pela segurança pelo local, que vai orientar 
as pessoas presentes aqui. Muito obrigado ao colega pela atenção. 
 
Marcelo: Alô, senhoras e senhores, boa noite! Meu nome é Marcelo Ramos eu 70 
sou da equipe de segurança Meio Ambiente e Saúde COMPERJ. Para que 
essa Audiência possa ocorrer de forma segura, e também preocupados com a 
integridade física de todos os presentes, nós daremos alguns avisos. Em caso 
de alguns eventos inesperados, peço a todos que se mantenham calmos e 
sigam as recomendações de nossa brigada de emergência. 75 
 
Extintores de água e pó químico estão estrategicamente localizados, visando 
garantir uma rápida ação em caso de algum sinistro, há banheiros químicos 
localizados no fim do corredor, a minha esquerda temos também uma 
ambulância estacionada no portão de entrada, para qualquer eventualidade. 80 
Após o término da Audiência, pedimos a todos que utilizaram os ônibus 
disponibilizados pela empresa que sigam até a rua principal e embarque nos 
mesmos ônibus que vieram. Pedimos que antes de embarcar, verifiquem a 
identificação do seu destino, os formulários entregues a vocês, nos kits que 
vocês receberam nas pastas, vocês podem entregar, são formulários de 85 
perguntas, podem ser entregues a qualquer membro da equipe da 
organização. 
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Muito obrigado, pela atenção, uma boa Audiência a todos, boa noite! 
 90 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Bem então eu já apresentei aqui os 
componentes da mesa, a Rita o Marco Antônio, Ian, eu Gusmão - CECA:. 
Queria apresentar os colegas da empresa, da Petrobrás e da Consultora que 
fez o Estudo de Impacto, pela Petrobrás a senhora Leonora Meneses que vai 
apresentar o empreendimento, colega Claudio Ribeiro, a Daniela Medeiros e o 95 
Carlos Frederico Trevia, prazer em revê-lo, prazer. E representando os 
consultores o Marco Correa e o Albertone Sant’Ana, então vocês, eles vão 
apresentar o projeto e consultores vão apresentar o Estudo de Impacto, tá 
certo? 
 100 
Algumas pessoas presentes aqui, que eu gostaria de mencionar o, o nome, 
aqui o nosso Secretário de Meio Ambiente, Celso Cabral, cadê o Celso? Celso 
Cabral? Tá ali do outro lado, olha obrigado Celso. Boa noite!  
Ainda na secretaria Thiago de Paula, que é Presidente de Meio Ambiente, aqui 
de Maricá. Cadê o Thiago? Boa noite, Thiago! A Débora que é Subsecretária 105 
de Meio Ambiente, Débora, obrigado, temos também, senhor Leonardo 
Armando, Subsecretário de Ação Social, cadê o Leonardo? Muito obrigado. 
 
Ruben Rosa do gabinete do nosso Marcelo Crivella, cadê o nosso amigo? 
Muito obrigado pela presença. Também Paulo Eduardo Gomes, nosso sempre 110 
presente, companheiro de Niterói, cadê o nosso colega, Renatinho? Muito 
obrigado, boa noite! 
Obrigado pela presença e todos vocês que estão aqui, conforme as pessoas 
forem chegando, se identificando a gente vai apresentando. 
Há algum colega do Ministério Público, presente aqui? Tem alguém do 115 
Ministério Público, que já tenha chegado? 
Tá um lugar reservado pra ele. 
 
Então a Audiência vai ser o seguinte: inicialmente o INEA vai apresentar o 
projeto, vai apresentar a parte administrativa, como deu a entrada, o INEA não 120 
tem Parecer definitivo, fechado sobre o projeto, ele veio aqui pra ouvir, a Rita tá 
representando o grupo de trabalho e veio pra escutar o que vocês estão 
falando, o que vocês vão falar que, vocês vão argumentar, não é? 
Depois os colegas da Petrobrás, a Leonora, o Carlos Frederico, a Daniela vão 
apresentar o projeto, o Claudio Ribeiro também. Em seguida o RIMA vai ser 125 
apresentado, lá pelos consultores, pelo Marcos e pelo o Albertone. 
 
Depois dos procedimentos, nós abrimos a fala, a palavra para aquelas pessoas 
que se inscreveram na CECA de acordo com que a Legislação estabelece, 
temos aqui uns inscritos, as pessoas vão fazendo aqui as suas colocações, vão 130 
sendo respondidas pelos consultores, pelos analistas e vocês receberam na 
entrada uma pasta e essa pasta contém um formulário que podem também 
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fazer as perguntas que serão todas arquivadas e anexadas ao processo 
administrativo que está sendo tramitado em relação a esse empreendimento. 
Toda a Audiência é gravada, depois existe uma transcrição da fita e essa parte 135 
também fica dentro do processo, há uma ata sucinta da reunião que em dez 
dias ela, até dez dias ela já está lá no site do INEA e da CECA. Tá certo? 
 
Então inicialmente, passamos a palavra a Leonora. Você que vai iniciar?  Pra 
apresentar o projeto, muito obrigado e, não, não, desculpa, desculpa. Fiz isso 140 
de propósito pra ver se vocês estavam prestando a atenção, que primeiro é a 
Rita que vai apresentar pelo INEA, tá certo? 
Rita, muito obrigado, uma colega nossa do INEA, pessoa muito preparada e vai 
apresentar pra vocês os, o procedimento administrativo até agora. 
 145 
 
Rita: Bom, gente boa noite! 
Boa noite a todos da mesa! 
Boa noite a todos vocês que despuseram a vir aqui pra ouvir a gente. Eu sou a 
Rita Passos, sou Analista Socioeconômico do Instituto Estadual do Ambiente e 150 
faço parte da coordenação de Estudos Ambientais no INEA, da diretoria de 
Licenciamento Ambiental. 
Bom, processo o de Licenciamento em questão é o processo do emissário do 
COMPERJ, cujo o número é 203855/2008. Então gente o que é um 
Licenciamento Ambiental? 155 
Licenciamento Ambiental, nada mais é, do que um procedimento 
administrativo, né? Com uma analise técnica pelo qual o INEA autoriza a 
localização e isso é dado na Licença Prévia, a instalação, na Licença de 
Instalação e a operação na Licença de Operação de empreendimentos que são 
considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, que utilizam recursos 160 
ambientais e aqueles capazes sob qualquer forma de causar degradação 
ambiental. 
 
A Licença Prévia, que é a fase que a gente tá aqui nesse momento, é a fase 
preliminar, que consiste na analise do projeto do empreendimento, a ser 165 
licenciado, quanto a sua localização, concepção e viabilidade ambiental. Todo 
empreendimento, ou atividade que tem potencial, é de degradação, ela está 
sujeita a Estudo de Impacto Ambiental, que é o que os consultores vão 
apresentar daqui a pouco, que na verdade é um documento, aonde eles vão 
analisar, eles vão demonstrar tudo o que vai acontecer no empreendimento, e 170 
cabe a gente, a vocês também aqui analisar e ver a viabilidade ou não desse 
empreendimento. 
 
Como eu já falei a fase atual do Licenciamento do Emissário é a fase de 
Licença Prévia, justamente por quê?  Porque ele apresentou um significativo 175 
impacto, pelas atividades que serão realizadas na sua implantação, por isso ele 
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foi passível desse longo estudo, né, com todas as características que 
comtemplam esse empreendimento. Então uma vez identificada, né, essa 
necessidade de elaboração desse Estudo de Impacto Ambiental, né, e do seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental, formou-se um grupo de trabalho, 180 
formado por técnicos do INEA, que elaboraram uma instrução técnica, que na 
verdade é um documento, aonde a gente pontua todas as informações que 
devem estar contempladas nesse Estudo de Impacto Ambiental. 
 
E só após a analise desse RIMA, desse EIA-RIMA, é que o grupo de trabalho 185 
vai se manifestar a favor ou não da emissão da Licença. Caso seja a favor, 
terão uma série de condicionantes, ou seja, de coisas que o empreendedor vai 
ter que realizar nas próximas fases do Licenciamento. Então isso aqui é um 
breve histórico do processo lá dentro do INEA. 
 190 
O processo foi aberto em 30/12/2008, em 22/05/2009 foi emitida a portaria que 
cria esse grupo de trabalho, esse grupo desses técnicos, que são responsáveis 
pela a elaboração da instrução técnica e da analise depois que o estudo chega 
até nós, em 09/06/2009 foi emitida a notificação do órgão ambiental, com a 
entrega desse documento, das instruções técnicas, para elaboração do EIA-195 
RIMA, em 29/11/2010, foi emitida a notificação do órgão, do INEA, com o 
aceite do EIA-RIMA, o que quê isso quer dizer? 
Isso quer dizer que a gente aceitou que, a gente viu que, a itemização, que 
estava na instrução técnica constava dentro dos estudos apresentados pelo 
empreendedor. 200 
 
A CECA em dezembro/2011, através da deliberação número 5334, autorizou a 
Audiência Pública, essa que esta acontecendo aqui hoje, e que vai acontecer 
amanhã no município de Itaboraí. 
As nossas considerações, a analise do EIA-RIMA, do presente 205 
empreendimento pelo grupo de trabalho, está em andamento, ou seja, a gente 
tá pegando, vai coletar as informações de vocês aqui e vai tomar isso tudo 
também em consideração. E os técnicos já começaram a ler o estudo. 
Para elaboração do Parecer final, serão considerados como eu já falei, as 
manifestações, apresentadas aqui nessa fase de debates, hoje e amanhã e 210 
outras que possa ocorrer no prazo, né, no prazo nos próximos dez dias 
decorrentes de hoje, ou seja, vocês ainda vão ter mais dez dias pra se 
manifestar ou na CECA, ou no INEA com essas questões, suas indagações e 
tudo mais. 
 215 
Esse é o grupo de trabalho que tá nesse momento, analisando o Emissário, né, 
um grupo interdisciplinar com várias formações pra dar conta, é das dimensões 
do empreendimento. Bom esse é o endereço do INEA, na sede na Avenida 
Venezuela nº 110/ 5º andar, quem quiser se manifestar dentro do prazo, do 
prazo de dez dias, pode ir até lá, ou então na central de atendimento, que 220 
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funciona na Rua Fonseca Teles, nº 121/8º, no bairro de São Cristovão, na 
cidade do Rio de Janeiro. Então é isso, muito obrigado pela atenção. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Então, muito obrigado a Rita, a Rita 
passos, então ficou claro que hoje aqui na Audiência, momento que vocês têm 225 
pra sugestões, recomendações, perguntas, questionamentos e a partir da 
reunião de amanhã, há um prazo de dez dias, para recebimento de outras 
sugestões ou outras considerações que vocês acharem interessantes e 
encaminharem pra subsidiar a decisão da equipe técnica do INEA. 
Então, após os dez dias a equipe técnica do INEA, elabora o Parecer técnico 230 
final e depois esse Parecer passa pela Procuradoria do INEA, antes de ser 
encaminhado a CECA pra decisão, para emissão ou não da Licença Prévia 
desse empreendimento, tá certo? 
Então esses procedimentos todos são da Licença inicial, que é a Licença 
Prévia. 235 
Muito bem, então agora sim, nós passamos a palavra para a Gerente setorial 
da Petrobrás, Leonora Maria Costa de Meneses, que vai apresentar o projeto 
do Emissário Terrestre e Submarino do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro – COMPERJ. 
Então, por favor, muito obrigado. 240 
 
Leonora Meneses – Petrobras: Boa noite! 
Meu nome é Leonora Meneses, vou fazer a palestra logo a seguir, por que 
inicialmente nós vamos ver um vídeo da Petrobrás, que é sobre a mitigação de 
impactos e após ele eu faço a palestra, a apresentação do projeto. 245 
(Apresentação do vídeo) 
 
Leonora Meneses – Petrobras: Alô, boa noite! 
Nós vamos iniciar então a apresentação do projeto do Emissário, que vai ser 
realizado, a obra que acontecer aqui pra região de vocês. 250 
O Emissário Terrestre e ele tem uma parte que é no mar, por isso chamar-se 
Submarino, o que quê vem a ser o projeto do Emissário? Ele é uma obra que 
consiste na implantação de dutos enterrados e que ele visa o transporte das 
águas que foram usadas e tratadas dentro do COMPERJ, há parâmetros de 
estabelecidos por órgãos ambientais, e ele vai até, vai passar por algumas 255 
áreas e vai até, é vamos dizer assim descartarem no mar de forma segura e 
com menor impacto ambiental. 
 
Bom, o Emissário Terrestre, ele, ele sai lá da refinaria, e passa pelas áreas de, 
e de Reta Velha, Itapocorá, Inoã e Itaipuaçu, que é aqui, na praia, em Maricá. 260 
Ele passando pelos dois municípios, que é de Itaboraí e Maricá, Maricá nós 
estamos fazendo a Audiência hoje e Itaboraí que é outro município que nós 
vamos fazer amanhã. 
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Bom, o trecho, o trecho terrestre ele é uma, ele tem uma extensão de quarenta 
quilômetros  e vai ser instalado a faixa dele de domínio, que vocês vão 265 
entender no decorrer da palestra, é de uma largura de vinte metros. E as 
características, vamos dizer assim físicas, eles estão aí listados, eles vão ter 
proteção galvânica, catódica, né? E vai ter revestimento interno e externo, e a 
dimen, o diâmetro da, na parte terrestre é de trinta e duas polegadas. 
No trecho marítimo, só, já é uma extensão de dois quilômetros, e a, o diâmetro 270 
dele, já reduz-se pra vinte e seis polegadas, né, com as características físicas, 
aqui também listados. 
 
Muito bem, nós vamos ter com a passagem do Emissário, nós vamos ter 
algumas travessias, na região de Itaboraí e de Maricá, que está, vamos dizer 275 
listados aqui, que podemos ver a principio que vai ser o rio Caceribu, rio Iguá e 
assim vai por diante, essas são as travessias de rios. Depois nós temos os 
principais cruzamentos em Itaboraí, também aqui listados, né? 
E os cruzamentos que serão realizados em Maricá. 
 280 
Bom, as, vamos dizer assim a obra ela compreende algumas fases desse 
empreendimento, nós temos que nós vamos detalhar cada uma delas a seguir, 
mas assim, vamos ler de uma vez, o que se trata cada uma e depois a gente 
entra em detalhes, temos o aéreo levantamento, a pré-comunicação, o 
cadastramento físico e jurídico, o estudo de interferência exatamente com 285 
essas, que eu acabei de listar e a parte nossa de construção e montagem. 
Bom, o aérolevantamento ela é o exatamente, você a gente faz uma vista 
aérea e estuda-se os trechos e você tem algumas soluções de passagens para 
que sejam submetidas ao INEA para aprovação, escolhido um, aí assim a 
gente vai trabalhar nessa obra. 290 
 
A etapa seguinte, a etapa seguinte é a da pré-comunicação, nessa fase a 
gente faz o primeiro contato com os moradores para poder cadastrar as 
propriedades e ter as condições de que, como cada uma sub-existe. Na etapa 
seguinte, que é do cadastramento físico e jurídico, que é a etapa que nós 295 
estamos vivendo hoje, a gente pega, depois dessa pré-comunicação, a gente 
consolida essas informações e faz um cadastro pra depois a gente chegar nas 
negociações com esses proprietários, com a, vamos dizer com as 
propriedades, como que vai ser servidão, o que vai ser o vai ser a passagem 
por ela toda, isso é nesse momento que nós estamos entrando nela, nessa 300 
etapa. 
 
A outra etapa, depois que a gente faz esse cadastro, a gente vai no estudo de 
interferências, o estudo de interferências, vocês podem ver que é exatamente, 
o círculo quando vai uma estrada, é ali que a gente vai ter que dar solução de 305 
como planejar, com um órgão, vamos dizer, se for estrada com o DNIT, é uma 
forma da gente planejar, pra por decidir a melhor solução para esse tipo de, é 
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de, de estudo de passagem que a gente vai ter que fazer do Emissário. E 
depois a gente passa pra as etapas construtivas. 
 310 
Bom, agora nós vamos entrar depois que nós tivermos tudo isso definido, nós 
entramos, realmente nas etapas de construção e montagem. 
Vamos tratar primeiro dos trechos terrestre, que os trechos são distintos, com 
características inclusive, bem distintas de como operar essa obra. 
Bom, o trecho terrestre inicialmente nós fazemos a topografia, que é o 315 
reconhecimento da área, fazemos algumas sondagens e agente identifica, o 
que nós temos pela frente em termo de terreno do trecho, que nós iremos 
percorrer. 
 
Após isso nós, é pegamos os tubos, né, nós temos já um trecho definido, nós, 320 
pe, pegamos os tubos que estão lá no nosso estoque e fazemos o desfile, o 
que é o desfile de tubos? É colocar ele, como esta aparecendo na figura 
paralelo e que é exatamente ao lado do lugar aonde vai ser enterrado, é a 
primeira parte da nossa obra, depois, vai, pegamos os tubos, vamos um a um, 
vai sendo feita a soldagem, né, as extremidades, vai sendo soldada e faz assim 325 
uma coluna, e após essa coluna estar pronta é que você vai abrir a vala, as 
valas não vão ser abertas e ficarem, é vamos dizer expostas ao perigo, da 
população, não acontece isso. 
Bom, depois da soldagem nós também fazemos da soldagem um teste, de 
ultrassom, é uma inspeção de solda para que garanta as estanqueidades, 330 
desse trecho o, dessa área que vai ser unida. 
 
Bom, após essa soldagem, nós fazemos um revestimento dessa junta para que 
a gente tenha maior segurança dessas estanqueidades e aí, após isso é que 
nós vamos é para se, para a abertura da vala, como a gente pode ver no 335 
desenho animado, a gente abre e joga aquela coluna de alguns tubos que são 
jogados na vala, quer dizer eles são abertos por trechos, como eu expliquei 
antes, depois disso nós fazemos a cobertura, vem e enterramos o duto 
recuperando toda a superfície em termos de topografia, você não vai ter 
nenhum buraco. 340 
Bom, nesse caso aqui nós temos o estudo dos cruzamentos de estradas e 
ferrovias, então a equipe técnica junto com o órgão se for o DNIT, se for a 
Prefeitura, nós estudamos, fazemos um cronograma dessa obra, a obra é feita 
subterrânea, não há nenhum impacto no, na pista de rolamento, a estrada não 
é fechada e tudo e feito com padrões de segurança, para quem está 345 
construindo também é importante como para o usuário. 
 
Bom, em alguns casos nós temos necessidade de fazer obras de contenção, 
porque apresenta-se um acerta instabilidade no terreno e quando isso é 
necessário a Petrobrás faz toda a recuperação dessa instabilidade, com obras 350 
que for necessário. 
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Bom, depois disso tudo feito, nós temos a recomposição urbanística do local, 
onde tem a gramas, suas plantas gente, me deixa é deixa uma faixa de vinte 
metros, pra futuras inspeções. Bom, nós, a Petrobrás também ela nessa etapa 355 
ela, que é feita a recuperação do terreno, ela faz uma sinalização de faixas 
onde são colocados esses pequenos pilaretes, pra identificar, vocês já devem 
ter visto aí, em alguns casos, estradas que você tem um pilarete identificando, 
o tubo e vamos dizer assim a (XXXXXXXXX) ou a numeração dele que pra nós 
isso é representa o ponto exato e que ele está no projeto. 360 
 
Bom, instalamos também, é as válvulas no duto pra fazer as medidas de, da, 
do, do transporte da agua, né? Isso no nosso caso. 
 
Após isso é feito para cada trecho é feito um teste hidrostático pra testar essas 365 
estanqueidades e saber que aquele duto esta seguro pra operar, após esse 
trecho completo, a gente passa pra um outro trecho, ou acompanhando todas 
essas etapas aqui descritas. 
 
Bem, isso aqui nós estamos falando do terrestre, vamos partir para o marítimo, 370 
que o marítimo tem características bem diversas, e é o que pra vocês aqui de 
Maricá, eu acho que é o mais preocupante, mas a gente vai esclarecer aqui e 
eu acredito que algumas dúvidas vão ser esclarecidas. 
 
Bom, a travessia marítima, o que é feito? Você tem a junção na, vou ver se eu 375 
consigo mostrar aqui. Você aqui tem a junção do duto vindo terrestre e ele 
depois vai passar, de uma, é subterraneamente a praia pra então a setecentos 
metros, ele começar com a conexão da parte marítima, e aqui nessa, nesse 
furo que é feito também de forma subterrânea, tanto a praia como rodovias, o 
que tiver nessa região, ela não é impactada por esse tipo de tecnologia e isso 380 
mantêm íntegra a praia, a estrada, casas que tiverem, que existam nessa 
região. 
 
E aqui, esse outro trecho aqui dá, a não, desculpa, desculpe aqui porque, 
vamos voltar. Aqui na esquerda nós temos um barquinho que esta se 385 
deslocando, é como é feito, é vamos dizer, ele serve de auxilio pra nós 
lançarmos esse trecho marítimo, que a ela é feita via embarcação e se conecta 
com esse ponto que é, aqui a setecentos metros, nós estamos chamando fase 
um e fase dois. Então, também um trecho marítimo ao ser instalado ele não vai 
impactar as região costeira, tudo é feito com tecnologias, que a Petrobrás já 390 
esta acostumada a fazer e tem muita experiência nisso. 
 
Bom, aqui nós descrevemos um pouco melhor, essa parte da etapa marítima, 
está meio que em espelho, mas nós temos aqui as barcaças que nos dão apoio 
e elas lançam, é via barcaças elas vão lançando no leito marítimo e lá vai ver 395 
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ser feita a junção, depois que é feita essa junção isso é largado e ela, e ela fica 
enterrada, um metro  de profundidade da praia também não vai ficar na 
superfície, na, ou na base marítima, ela é não impacta, nessa região. 
 
Eu vou mostrar um filmezinho que nós fizemos que vai explicar bem essa parte 400 
do furo pra vocês entenderem, como é que é, essa tecnologia. Que eu imagino 
que pra alguns está difícil de, de poder entender, mas eu acho que com esse 
filme vai ficar claro. 
 
Bom, esse aqui é uma amostra de como é um canteiro pra realização desse 405 
furo, é um canteiro que é colocado longe da praia, ele tem, ele não ocupa, a 
área ocupada, não é uma área significativa, apenas que tenha que ter esse 
equipamento, que nós vamos ver num desenho animado realizado. 
Bom, aqui vão os vídeos. 
 410 
(Vídeo)       
  
Leonora Meneses – Petrobras: Essa parte que está mostrando é o furo, né? 
 
Aqui é como é feita a conexão que vem lá de setecentos metros, entra pela 415 
barcaça, puxa a tubulação que está lá esperando e aí é feita a jogada no mar, 
sem nenhum impacto com a parte costeira, e aí retorna, ele puxa e vai, vai 
trazendo o tubo né? Primeiro faz o furo, depois ele vai lá e traz da tubulação, a 
parte superior permanece íntegra, com a sua vida normal continuando. 
 420 
Bom, não acabamos ainda aqui, vamos apenas a parte depois desse duto 
pronto, como é que a Petrobrás é, procede pra que também é dúvida de muitas 
pessoas aqui presentes. 
Bom, na Petrobrás ela instala válvulas de bloqueia automáticas e essas 
válvulas elas servem para, vamos dizer assim, fechar o fluxo numa 425 
manutenção programada feita pela Petrobrás, ou no caso de vazamento que 
possa ocorrer como o sistema é informatizado e via satélite, que vocês vão ver 
logo a seguir. 
 
A Petrobrás com isso ela estanca o fluxo e depois vai procurar como mitigar 430 
esse problema. 
 
Existe um plano de contingência, pra ser feito logo a seguir, e muitas vezes, 
nós temos, é, muitos talvez não saiba, mas a Petrobrás tem um grupo de, 
vamos dizer assim de, que salva, que traz, vamos dizer assim, dissolve um 435 
poucos os problemas causado por algum vazamento, que não é só ela que faz, 
que qualquer vazamento que existe no Brasil, não pela Petrobrás, esse centro 
se chama CDA, Centro de Defesa Ambiental, ele vem em socorro pra ajudar e 
mitigar esse impacto causado e tá sendo construído aqui um COMPERJ, que 
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são vários pontos do Brasil, que tem esse Centro de Defesa Ambiental e tá 440 
sendo construído um COMPERJ também. 
 
Bom, nós temos a seguir também, uma área e é feita com frequência, né, tem 
uma certa, um programa de limpeza e manutenção de faixa, pra que seja 
mantido, íntegro, faz, seja feita a vistoria visual, além da vistoria que é feita por 445 
satélite, que vocês vão entender logo a seguir. 
 
Bom, isso aí que eu estava falando. Existe uma supervisão de controle, que 
todos os dutos da Petrobrás, ela, eles tão, eles recebem de uma sala de 
controle que é situada na TRANSPETRO na cidade do Rio de Janeiro, na Rio 450 
Branco, na Presidente Vargas, ele tem um centro de controle, onde ele informa 
via satélite e faz, faz alguma ação em cima de um duto que por alguma que por 
um acaso receba noticias, que esta sendo, tendo vazamento, então ele recebe 
e tranca, vamos dizer assim o fluxo, através daquelas válvulas, então isso é 
feito por satélite. 455 
 
Não tá passando, bom, o que eu tinha pra apresentar é isso, e nós estamos 
disponíveis pra qualquer dúvidas, sugestões pelo esse número de 0800, como 
foi falado meu nome é Leonora, eu sou Gerente, da gerencia de, da área de 
projeto e suprimentos e nós estamos prontas pra qualquer informação 460 
necessária. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Então muito obrigado, pela apresentação 
da Gerente Setorial da Petrobrás,  eu queria também lembrar a vocês que 
vocês receberam uma pasta que tem um formulário, no qual poderão fazer as 465 
suas perguntas, vocês se identificam e essas perguntas serão respondidas na 
fase dos debates e dos comentários. 
 
Queria também registrar a presença aqui na nossa Audiência do Subsecretario 
de Pesca Richard Altecial, muito obrigado pela presença do colega também do 470 
Secretário de Agricultura Claudio Jorge Soares, cadê o Claudio? Muito 
obrigado. E o Secretário de Energia e Iluminação Pública Adelso Pereira, 
acompanhado de sua mulher, cadê o Adelso? Obrigado pela presença 
também. E do presidente da Associação Zacarias, Washington Cândido da 
Costa, cadê o Washington? Muito obrigado pela presença, aí com os seus 475 
companheiros, seus vizinhos. 
 
Então nós estamos agora passando a palavra para Claudio, que é que vai 
agora fazer a exposição? Os colegas que fizeram os Estudos de Impacto, 
então a Leonora mostrou, desculpa a Leonora passou aí a, como é que é o 480 
projeto e o Marco e o Albertone vão explicar o Estudo de Impacto Ambiental 
aqui pra gente. Muito obrigado pela presença de vocês. 
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Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Obrigado Gusmão,  boa noite a todos aqui 
presentes, eu me chamo Albertone, eu fui o coordenador da equipe que 485 
elaborou esse Estudo de Impacto Ambiental, foi protocolado junto ao INEA, 
como subsidio pra analise, pra emissão pras futuras Licenças. É importante 
dizer que eu sou representante de uma grande equipe que elaborou esse 
Estudo de Impacto, né, uma equipe formada por professores das universidades 
aqui do localizadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, a UERJ, né, a 490 
PUC Rio, e outras universidades mais. É esses pesquisadores são aí de 
diferentes áreas envolvendo, é estudos, estudos, pesquisadores da área de 
vegetação, da área de zoologia, né, tanto em ambiente marinho e ambiente 
aquático continental, quanto ambiente terrestre propriamente dito, né, 
pesquisadores da área de socioeconomia e de todas as áreas que comumente 495 
compõe uma equipe para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, né. 
 
E alguns deles, grande parte deles tá presente na plateia e tá disponível aqui 
pra qualquer esclarecimento que eu não seja capaz de fazer, podem me 
auxiliar nessa resposta aos questionamentos. 500 
Então essa é apresentação do Estudo de Impacto Ambiental, para o Emissário 
Terrestre Submarino do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro- COMPERJ. 
Esse Estudo faz parte de um processo de Licenciamento, que inicia é com o 
planejamento do, do projeto, do empreendimento, como a Leonora bem 
apresentou aqui. 505 
 
O Estudo Subsidia emissão de Licença Prévia e inserida junto com o PBA e 
outras, outros estudos, emissão de Licença de Instalação e posteriormente, a 
construção das obras, né, a execução das obras, construção das estruturas e 
aplicação dos programas ambientais, obtenção da Licença de operação e 510 
enfim, operação do Complexo Petroquímico, junto com a operação do 
Emissário Submarino e Terrestre, e nós estamos então nessa fase de 
planejamento, onde o EIA é subsídio pra emissão da Licença Prévia, né? 
 
Essa etapa de elaboração do EIA, ela é precedida da instrução técnica do 515 
INEA, é como bem apresenta pela representante do INEA. É fita então uma 
analise de alternativas, diferentes alternativas propostas, escolhe se a de maior 
viabilidade ambiental, em cima dessa alternativa, são delimitadas as áreas de 
influência que vão funcionar pra gente como áreas de estudos, né, dentro 
dessas áreas que são feitas as pesquisas, as analises das bibliografias já 520 
publicadas, né, ou mesmo dos acervos de museus e de coleções que a gente 
dispõe com isso a gente prepara o que nós chamamos de diagnóstico 
ambiental, esse diagnóstico ambiental pode ser definido como uma grande 
fotografia da condição ambiental da área de estudo, da área de influência, 
comparando é, essa fotografia ambiental da área, com o projeto proposto com 525 
alternativa locacional e tecnológica, propostos pelo empreendedor, a gente 
prevê os impactos ambientais. 
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Essa equipe multidisciplinar prevê os impactos ambientais possíveis de 
ocorrerem, propõem medidas mitigadoras pra esses impactos, executa junto 530 
ainda, um planejamento ambiental, ou seja, propõem programas e projetos que 
vão visar minimizar os impactos negativos, potencializar os impactos positivos, 
ou mesmo acompanhar, monitorar, né os comportamentos desses impactos ao 
longo do tempo. 
 535 
Essa etapa que nós chamamos de planejamento ambiental, e então conclui-se 
o estudo, né, junto aos seus volumes e faz-se esse protocolo que foi feito em 
novembro/2010 no INEA do Estudo de Impacto Ambiental. 
 
Só pra gente ter uma noção das sequências de ações que a nossa equipe 540 
toma e em conjunto faz, pra que nós tenhamos esse Estudo de Impacto 
Ambiental e aí, essa oportunidade de apresentar à população o que é esse 
Estudo de Impacto Ambiental. 
 
Dentro do Estudo de Impacto Ambiental foi estudada três alternativas, 545 
alternativa, a projeção não auxilia né? 
 
Nós temos a alternativa chamada São Gonçalo, que parte do COMPERJ e 
chega à Bahia de Guanabara. Uma alternativa chamada Niterói, que vem até o 
litoral de Niterói, a alternativa Maricá, foram às três alternativas estudadas pelo 550 
Estudo de Impacto Ambiental. 
 
Dentro, dentre as alternativas, possíveis alternativas um chamada Maricá ela 
tem uma extensão de quarenta quilômetros (40 km) terrestres, e dois 
quilômetros  em mar. E seu trecho terrestre atravessa áreas dos municípios de 555 
Itaboraí e de Maricá e o descarte do efluente tratado acontece na área costeira, 
na região costeira de Maricá. Alternativa dois chamada Bahia de Guanabara, 
ela tem trinta quilômetros de extensão no trecho terrestre e dez quilômetros em 
trecho marítimo, contorna a área urbanizada de Guaxindiba em São Gonçalo e 
Apa de Guapimirim, então faz-se, propõe, né, descarte do efluente tratado na 560 
Bahia da Guanabara. 
 
E a terceira alternativa chamada Niterói, que tem uma porção terrestre com 
extensão de quarenta e três, ponto quatro quilômetros, atravessa a periferia 
dos municípios, do município de Itaboraí, né, e a área urbana do próprio 565 
município de Niterói, encaminhando os efluentes pra ETE de Icaraí e enfim, 
encaminhando o efluente pro emissário já existente e descarte de efluente 
tratado na Bahia de Guanabara também, no litoral de Niterói. 
 
Ao final de analise de alternativas, esse é o resultado que nós temos dessa 570 
analise de alternativas, é os pontos vermelhos são pontos negativos pros 
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critérios ambientais estudados, amarelos são pontos de médio valor e os 
pontos verdes são pontos positivos, né, pros critérios estudados. São 
estudados os critérios aí, dos meio físico, biótico e socioeconômico e a opção 
que tenha o melhor resultado é a opção de Maricá, ela foi indicada por essa 575 
analise de alternativa, apresentada no Estudo de Impacto Ambiental, como 
alternativa, ambientalmente mais viável e mais, de melhor avaliação ambiental 
pela equipe que fez o Estudo Ambiental. 
 
Bom, escolhido então essa alternativa de maior viabilidade ambiental são 580 
definidas as áreas de influência, essas áreas de influência, são áreas de 
influência diretas e indiretas e aí cabe lembrar que áreas de influência direta é 
aquele território ou aquela área no ambiente marinho, onde vão acontecer os 
impactos diretos, onde podem acontecer os impactos diretos. E áreas de 
influência indireta, aquela área, aquele território onde podem acontecer os 585 
impactos indiretos. 
 
Como área de Influência direta foi determinada uma faixa de quinhentos metros  
pra cada lado da diretriz do emissário, ou seja, do caminho por onde ele vai 
passar então uma faixa de um quilometro, determinada como áreas de 590 
influência indireta e ainda após o resultado da modelagem feita pela ASA, foi 
feita a delimitação da pluma de dispersão do efluente como áreas de influência 
direta e aí nos temos área de estudo, área que foi caracterizada pra geologia, 
pros recursos hídricos, pras características do solo, pras comunidades: 
vegetais ou animais ou mesmo pras atividades humanas, população, estrutura 595 
de saúde, tudo isso foi identificado pra essa área de influencia direta e como 
área de influência indireta, uma área maior, o território dos municípios cortados 
pela diretriz do Emissário que são os municípios de Itaboraí e Maricá e ainda o 
limite, uma área dentro do mar né, extrapolada aí, que vai desde a pedra do 
Elefante até uma extensão até quatro quilômetros  é ao longo do litoral, né? 600 
 
E quatro quilômetro , já dentro mar como áreas de influência indireta, é mais 
uma delimitação de uma área de estudo pra gente procurar a bibliografia, já 
publicada nessa área em dados secundários dessa região. 
 605 
Nessa região a gente fez então, aquilo que eu chamei de diagnóstico 
ambiental, e aquela fotografia da situação ambiental da área e ai foram 
identificados, o clima e as condições meteorológica da área, essa área é 
característica de um clima úmido onde nós temos duas estações, determinadas 
pelo ciclo da chuva, uma estação chuvosa e outra seca, né? 610 
 
E de uma topografia bem diferenciada, acidentadas, mais plana próxima ao 
litoral às temperaturas, giram aí entre vinte seis e vinte um graus  sendo as 
temperaturas mais altas no verão em fevereiro e as mais baixas em julho 
durante o inverno. 615 
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E a qualidade do ar nessa bacia atmosférica é uma qualidade do ar ainda 
preservada, nesse trecho a gente não tem fontes industriais contribuindo pra 
degradação da qualidade do ar né?  
 O que a gente tem de fonte de qualquer particulado pro ar são as estradas e o 620 
fluxo rodoviário dessa região. 
 
A geologia e o relevo ao longo do traçado também foram identificados, algumas 
formações geológicas são encontradas como a formação Macacu e mais ao 
litoral sedimentos quaternários, quanto de depósitos marinhos, quanto de 625 
depósitos fluviais, o relevo é composto por maciços costeiros que são as 
formações rochosas, alguns planaltos residuais mais pro interior, mais de 
morros depressões, Inter planálticas, os tabuleiros que são presentes nessa 
região litorânea e a planície litorânea propriamente dita que é a parte mais 
próxima ao mar. 630 
 
Essa esse relevo e essa caracterização geológica, é uma caracterização de 
baixo risco a erosão. Ao longo desse trecho a diversidade de solos é muito 
grande, predominando solos, do tipo argiloso,  duo solo e plano solo e 
predomínio solos aí considerados baixa aptidão agrícola, onde cinqüenta por 635 
cento (50%0 tem aptidão restrita ao manuseio por máquinas vinte e seis por 
centos  do solo são inaptos e ainda dezesseis por cento  tem aptidão regular as 
lavouras. 
 
Nessa região também foi caracterizada a qualidade das águas, né? Tanto as 640 
águas subterrâneas, quanto as águas superficiais dos rios foram 
caracterizadas, as águas subterrâneas apresentaram de forma geral uma 
qualidade boa, respeitando aí os limites estabelecidos pela resolução 
CONAMA aplicável e as águas superficiais é que tiveram esses parâmetros 
marcados com os círculos vermelhos de elipses vermelhos, aliás, como 645 
parâmetros que tiveram foram dos limites determinados pela resolução 
CONAMA aplicável, que é a resolução 357/2005, tá? 
 
Esse essa caracterização foi feita no rio Caceribu, no rio Iguá, no rio Vigário e 
no rio bambu, que são os rios mais representantes da nossa área de influência 650 
direta. 
Considerando aí, a região marítima, né? Região costeira próxima ao litoral 
foram identificadas, o comportamento, foram identificados o comportamento 
das correntes, com o predomínio durante o verão de correntes do norte e 
nordeste e durante o inverno com ocorrências e predomínios de correntes de 655 
sul e sudoeste relacionados aí a frentes frias. 
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Também foi feito um mapeamento batimétrico, ou seja, da profundidade, das 
profundidades né, do, da região e apresentada pelo mapa batimétrico dessa 
região. 660 
E voltando, pro, pro território da área de influência direta pro ambiente terrestre, 
foi identificado à vegetação da área, é um área inserida no domínio mata 
atlântica com variados níveis de degradação. Nessa área de influência ocorrem 
em diferentes fisionomias, como: pastos, brejos, restingas, mangue e 
fragmentos de mata atlântica. 665 
 
Na faixa litorânea dominam as áreas de restingas, foram identificadas durante 
o levantamento duzentos e três (203) espécies, é o traçado não cruza unidades 
de conservação identificadas pelo diagnostico a época.  Não foram 
encontradas espécies de vegetais pertencentes a categorias de status de 670 
proteção legal, né, só uma espécie endêmica, foi encontrada nessa região. 
 
Se nós formos olhar o diagnostico que nós fizemos pra os organismos 
residentes nos rios, na água doce, foram identificados aí, os diagnósticos, os 
organismos microscópicos, que invisíveis a olho nu, que são compositores do 675 
fitosplânctos, zooplânctos e inctioplânctos, que fazem parte da cadeia 
alimentar. É o único mais números de espécies do fitoplânctos, que aqueles 
microrganismos que fazem fotossíntese, né, foi o rio Iguá, que apresentou 
sessenta e quatro  espécies enquanto o rio Vigário apresentou dezenove , que 
o rio de menor riqueza de espécies desse grupo. 680 
 
Considerando o Zooplâncton que são os organismos microscópicos que se 
alimentam do fitoplâncton, né, o numero maior de espécie foi o Bambu com 
quatro espécie, no rio Vigário apresentou o maior número de espécies e desse 
grupo de zoo plâncton só uma espécie e pro inctioplâncton, que são as larvas e 685 
ovos de peixes, não foram encontradas durantes os trabalhos de campos, 
espécies nesses quatro rios aí, é mapeados, identificados e estudados pela 
equipe que foi a campo. 
 
Ainda falando sobre os organismos que estão nos rios, né, foram estudados os 690 
organismos que estão associados, ao, aos sedimentos dos rios, chamados 
Bentos, foram encontrados representantes de três grupos, né, são as minhocas 
os moluscos, os caramujos, né, uma baixa riqueza, foram encontrados seis 
táxons apenas e destacam aí, sanguessugas e um molusco que é o um 
metaloide tuberculado de interesse sanitário. 695 
 
E quando estudamos os peixes foram encontrados quinze , aliás, onze  táxons 
nos três rios o ..... 
A maior riqueza de espécies foi no rio Iguá com sete  espécies, enquanto os 
outros rios tiveram menos espécies do que o rio Iguá, tá?  Maior 700 
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representatividade foi do bagre, do barrigudinho, e do tetra, que tá ali atrás da 
projeção da tradução em libras. 
 
Quando consideramos a biota marinha, ou seja, os organismos que estão no 
mar também, foram às equipes também foram a campo e coletaram os peixes 705 
dessa região a chamada Ictiofauna nesses levantamentos foram encontrados 
dezesseis  espécies de peixes, quatro  deles figuram em categorias de status 
de, de conservação, né? São essas quatro espécies aí apresentadas. Na fauna 
terrestre foram identificadas um numero grande de espécies duzentos e 
quarenta e oito espécies de vertebrados, nenhuma espécie endêmica foram 710 
encontradas restrita a região, encontrada, né? A Serra de Inoã foi a maior com 
o numero de espécies, inclusive com espécies ameaçadas de extinção, como 
Papagaio Chuá, Choquinha, Araponga, rato- espinha e jacaré- de- papo- 
amarelo. 
 715 
Na área de restinga, é por relatos bibliográficos, temos aí o lagartinho- da- 
praia e a perereca- mole que são espécies ameaçadas de extinção, 
considerando a população, os hábitos, das atividades sociais, dessa região, a 
área de influência direta foi identificado nos municípios de Maricá e Itaboraí. 
 720 
E na área de influência direta que é aquela faixa de um quilometro, né, 
quinhentos metros  pra cada lado da diretriz do Emissário, também foram feitas 
entrevistas, idas a campos e levantamentos das principais informações, através 
de entrevistas com a população. 
 725 
A maior parte dessa população urbana a renda media esta entre mil  e 
duzentos reais,   e foram encontrados nessa faixa que é de um quilometro  
vinte dois  postos de saúde e oito escolas municipais. 
 
Dentro das atividades sociais e tradicionais desenvolvidas na área, foi 730 
identificadas atividades pesqueiras, é a equipe foi a campo e entrevistou 
pescadores e entrevistou líderes dessa, dessas atividades, presidentes de 
associações e foram identificados dois  pontos de desembarque dentro da 
nossa área de influência são eles, a Breda próximo à rua setenta e canto de 
Itaipuaçu, os principais petrechos, foram identificados, e os principais pescados 735 
também, pra beneficiamento do pescado, e os hábitos de beneficiamento de 
pescados da região, com base então no empreendimento que a Leonora 
apresentou e no diagnóstico, ou seja, na fotografia que nos tiramos dessa 
região foi feito avaliação de impactos ambientais, né: 
 740 
Foram analisados as etapas do projeto de planejamento e implantação e 
operação, foram identificados os impactos pra cada etapa desse projeto, 
classificados esses impactos, conforme a metodologia corrente, com os 
diferentes atributos que esses impactos podem ter se eles são positivos ou 
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negativos, diretos ou indiretos, se eles acontecem de forma local, regional 745 
estratégica, se eles são temporais ou permanentes, cíclicos, se eles são 
reversíveis ou irreversíveis, se eles acontecem em prazo muito curto, no prazo 
muito longo, né? 
 
E ainda o grau de importância desses impactos ambientais que é uma 750 
associação ai entre a  Categoria do impacto, entre a duração do impacto, a 
reversibilidade do impacto e a sua magnitude, e enfim propostas as medidas 
mitigadoras e potencializadoras, as mitigadoras são aquelas que buscam 
minimizar os impactos ambientais negativos, enquanto as potencializadoras 
aumentam o efeito dos impactos ambientais positivos, tá, pra em seguida 755 
serem propostos os projetos que a gente vai apresentar.  
 
Eu vou apresentar aqui quase todos os impactos ambientais, primeiro eu vou 
apresentar um resumo, mas eu vou apresentar quase todos os impactos 
ambientais e ficaram só alguns que foram considerados é de abrangência 760 
menos ou de menor importância, que não foram apresentados aqui, que não 
serão apresentados aqui, então resumindo durante fase de implantação estão 
concentrados o maior números de impactos, vocês podem ver por esse 
resultado, né? 
 765 
Durante a fase de operação nós temos um menor numero de impactos e a 
maioria deles ai, estão no quadro dos impactos negativos ok? Considerando, 
desculpem. 
 
Considerando, considerando esses impactos então eu vou apresentar a 770 
maioria deles, aqui pra vocês, o impacto que foi identificado possível em 
ambiente terrestre é o impacto de iniciação do processo erosivo, pela 
movimentação de terra, pelas atividades de escavação, que podem ser feitos 
na região. Ele foi considerado um impacto de grande importância e pra isso 
foram propostas medidas mitigadoras de controle de erosão e ainda planos e 775 
programas para recuperação de áreas degradadas, controle de erosão junto às 
obras. 
Outra, outro impacto considerado de grande importância e a interferência no 
cotidiano das pessoas, interferência no modo de vida diário, da comunidade 
que esta na área de influência direta. Isso relacionado especialmente a 780 
movimentação de máquinas, veículos. A etapa de limpeza de terrenos, 
terraplanagem e construção do gasoduto, desculpem, do Emissário. 
 
E nesse impacto é proposto o programa de comunicação social, que vai 
informar as pessoas, o ritmo da obra, onde vão tá localizadas todas as frentes 785 
de obra, é as operações como vão acontecer, em que tempo vão acontecer, 
podendo situar a população sobre essa interferência no seu cotidiano. 
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Conflita a navegação com as embarcações de pesca, também foram 
identificados como impacto possível de acontecer, isso é fruto da 790 
movimentação de embarcações que vão trabalhar na implantação conforme 
apresentado pela Leonora aqui. E aí nós temos um plano de acompanhamento 
das atividades sob, aliás, o plano de acompanhamento das interferências das 
atividades de construção do Emissário, sobre as atividades de pesca. 
 795 
Aumento da receita tributária é impacto positivo que foi também, mapeado e 
considerado impacto de grande importância e ele é fruto da contratação da 
mão de obra na região, na aquisição de bens e contratação de serviços na 
região, pra potencializar aumentar o efeito desse impacto, também a 
comunicação social também a melhor ferramenta pra informar as pessoas 800 
dessas possibilidades, né? 
E a priorização da contratação, quando possível de fornecedores e 
trabalhadores na região. 
 
Isso nós estamos falando dos impactos da fase de implantação do Emissário, 805 
em seguida veremos o impacto da fase de operação. 
 
A alteração da qualidade das águas superficiais também pode acontecer em 
decorrência do transporte de solo no ambiente terrestre né: A exposição de 
áreas com solo, ou do, da passagem de caminhões e máquinas, a 810 
movimentação de terra ou mesmo a geração de efluentes nos canteiros de 
obras, né? Ou nas frentes de trabalho.  
 
Pra minimizar esse impacto possível, existe o plano de controle a erosão, 
existe ainda o plano de controle de esgoto sanitário de efluentes líquidos e todo 815 
plano de controle ambiental da implantação do emissário que vai atuar, em 
cada uma das possíveis fontes de impacto da obra na área de influência. 
 
Vai ser possível gerar uma expectativa muito grande na população também, 
isso foi identificado como impacto de média importância, isso se dá pela 820 
divulgação da obra, que nós temos na mídia, na internet ou mesmo, dentro da 
comunidade, entre as pessoas e pra minimizar essa expectativa, dar a real 
informação pras pessoas, o programa de comunicação social deve ser 
implantado. 
 825 
Alteração na qualidade da água do mar, pela geração de efluentes durante a 
instalação também é possível, visto que nós temos embarcações ali operando, 
os testes hidrostáticos dessa tubulação, pra isso todas essas medidas de 
controle dessas operações serão implantadas e ainda um plano de 
monitoramento da qualidade da água do mar ou, e de monitoramento das 830 
comunidades biológicas da região vai ser implantado pra que se verifique a 
realidade e a intensidade desse possível impacto ambiental. 
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Outro impacto positivo identificado, dinamização da economia identificado na 
região, que também é fruto da contratação da mão de obra, compras, 835 
contratação de serviços que pode ser feita na região quando possível, 
priorização da contratação na região e plano de comunicação, programa de 
comunicação social, são as medidas pra aumentar, pra potencializar o efeito 
desses impactos, desse impacto.  
 840 
E agora nós vamos pros os impactos considerados de pequena importância, 
né, são as, primeiro as interferências nas atividades minerais da região que 
podem ter atividades sendo desenvolvidas e mapeadas, pra isso o programa 
de comunicação social, estabelecimento de faixa de servidão, são programas 
que atuam né? 845 
 
A redução da cobertura vegetal numa faixa como a Leonora apresentou, uma 
faixa restrita, também é prevista pra isso, um plano de expansão da vegetação 
e um plano de recuperação das áreas degradadas, é proposto. Perdas de 
habitats em conseqüência ao afugentamento da fauna também, são possíveis 850 
impactos, pra isso são propostos planos de salvamento, o resgate e o 
monitoramento dessa fauna e por último a possibilidade de assoreamento dos 
corpos hídricos, associados aquele risco de erosões né, e carreamento dos 
solos pros rios, que vai ser mitigado pela execução de um plano de controle 
ambiental da obra e ai com  855 
As ações de controle de erosão que vão ser implantadas. 
 
E ai nós passamos pros impactos previstos pra fase de operação, primeiro dele 
é a interferência com a atividade de pesca, isso se dá não só pelo 
estabelecimento ali de um, de uma saída de um efluente, né? Chamado difusor 860 
do Emissário, mas também pela própria disposição dos efluentes, existe a 
possibilidade de alteração na qualidade da água do mar, que nós vamos ver 
como é que essa possibilidade foi mapeada, estudada e minimizada com 
apresentação que vem logo depois com a linha do Marcos, que é da 
modelagem e da dispersão desses efluentes. A possibilidade de um 865 
afugentamento da comunidade de peixes e de organismos maiores da área, 
tendo a disposição do efluente na região e ainda a alteração da comunidade 
planctônica, já que nós estamos lançando efluente tratado na região é possível 
que isso aconteça e ai, nós temos como mitigações, já estudadas, mas um 
plano de monitoramento que vai perceber se esses impactos se implantam e 870 
como eles se implantam ao longo do tempo e como eles podem ser mitigados 
ao longo da operação do Emissário. 
 
Aqui o quadro mostrando, como foi feito o planejamento ambiental desse 
empreendimento, como conjunto de projetos e programas que são propostos, 875 
né, um projeto de gestão ambiental que é mais amplo, associado a diferentes 
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projetos que tão dentro desses projetos de gestão ambiental que eu vou passar 
por cada um deles aqui pra frente agora. 
 
Esse programa de gestão ambiental tem por finalidade implantar ações que 880 
garantam a viabilidade ambiental das obras do Emissário e a alteração desse 
Emissário ao longo do tempo e ele visa respeitar toda a legislação brasileira e 
as normas a que são é, colocadas ao empreendedor na região. Dentro desse 
plano existe um programa de comunicação social que quer primeiramente 
manter um canal aberto de comunicação entre a comunidade e o 885 
empreendedor de forma permanente e prestar todos os esclarecimentos 
possíveis e necessários pra comunidade local. Isso, essas ações são 
propostas tanto pra fase de implantação como pra fase de operação e ao longo 
dessa operação desse Emissário. 
 890 
Programa de educação ambiental também é proposto aos moldes do que já 
está sendo executado pras demais obras associadas, né, que quer 
conscientizar, não só os trabalhadores, mas também a comunidade local de 
um, da necessidade te se ter um ambiente melhor de se ter um ambiente, que 
ambientalmente mais promissor e mais interessante e revendo a capacitação 895 
das comunidades e professores e formação de multiplicadores dentro da 
comunidade. 
Um programa de compensação ambiental que quer fazer valer a lei do SNUC, 
que é aquela lei que determina como é que vai ser feito as ações investidos 
nos recursos de compensação ambiental, que cabe ao órgão ambiental, 900 
estadual, como fazê-lo. 
 
Um plano de supressão da vegetação uma vez que é necessário a supressão 
da vegetação pra implantação do Emissário é necessário que se faça, da 
melhor forma possível, ou seja, com o menor grau de impacto possível. Então 905 
esse programa, alias esse plano visa organizar e ordenar a supressão pra que 
seja feito de uma forma mais racional e com menores impactos ambientais na 
região. Pra supressão vegetal prevista aí, pra essas áreas então, né, dentro de 
uma área total mapeada na ID que está aqui nessa coluna, considerando dois 
mil cento e sessenta e nove hectares de área total vegetada, na área de 910 
influencia direta, três ponto quatro  hectares com um total de zero um por cento 
, né e área proposta pra supressão, ou seja, já foi feito um planejamento pra 
minimização dessa supressão. Alem disso o patrimônio arqueológico, ele 
também é fruto de um plano especifico que visa salvar possíveis patrimônios 
encontrados, né, fazer o resgate dele, monitorar isso e dar o, perdão, eu 915 
confundi, o plano de salvamento e resgate da fauna associado também ao 
plano de supressão da vegetação, que visa resgatar os animais, que serão aí, 
espantados ou afugentados por efeito dessa supressão, resgatá-los, tratá-los 
quando necessário, fazer soltura em áreas que tenham suporte pra recebê-los 
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e monitorara a sobrevivência e a evolução desses grupos de animais dentro do 920 
ambiente onde eles foram soltos. 
 
E aqui sim, um plano de proteção do patrimônio arqueológico que como eu falei 
quer resgatar, salvar, bem guardar esse patrimônio e divulgar comunidade a 
importância desse patrimônio, ainda um plano que vai estabelecer a faixa de 925 
servidão administrativa e estabelecer como serão feitas as indenizações 
quando necessário, né, dos terrenos e das benfeitorias da região. 
 
Um programa ambiental da construção, que é o programa que acompanha toda 
obra e tem como objetivo pensar todos os possíveis impactos dessa obra e 930 
diminuir o efeito dele sobre, sobre o ambiente local, aí ele é formado por 
diferentes planos como o plano de controle de erosão e de assoreamento dos 
corpos hídricos, que vai coordenar como se faz manutenção de estrada, como 
se abre acesso, como se abre a vala pra desfile dos tubos que vão formar o 
Emissário, todas essas atividades vão ser coordenadas por esse plano pra que 935 
tenham menor efeito sobre possibilidade de erosão e de assoreamento dos 
corpos hídricos. 
 
Ainda um plano que visa recuperar as áreas degradadas, ou seja, aquelas 
areas que serão frutos de modificação, serão devolvidas em seu status inicial. 940 
 
Um plano de gerenciamento de resíduos que visa coordenar como o resíduo 
vai ser segregado, separado, destinado corretamente e plano de 
gerenciamento de riscos e um plano de ações de emergência, que mapeia 
todos os possíveis riscos da obra e como esses riscos vão ser diminuídos, 945 
mitigados e como as respostas vão ser feitas, vão ser executadas caso esses 
riscos aconteçam. 
 
Um plano de monitoramento dos corpos hídricos na região, que vai ver 
efetividade das ações sobre o risco de erosão, risco de assoreamento e de 950 
degradação dos corpos hídricos. 
 
Um plano de monitoramento ambiental marinho que vai se estabelecer ao 
longo da implantação e da operação, junto com o plano de acompanhamento 
das interferências das atividades, das atividades, sobre as atividades 955 
pesqueiras que também se estabelece m ao longo de todas essas atividades 
de implantação e operação e que visa identificar os possíveis impactos que 
podem ocorrer sobre, tanto a comunidade biótica no ambiente marinho, quanto 
a atividades pesqueira nessa região, e ainda um plano de reposição florestal, 
né? 960 
 
Que venha atender uma necessidade de repor aquela vegetação que foi 
suprimida pra implantação do Emissário. 
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Finalizando, o Estudo do Impacto Ambiental então, é elaborado por uma equipe 965 
multidisciplinar analisou três alternativas locacionais, avaliou alternativas, 
Maricá como a de maior viabilidade, identificou os impactos em todas as fases 
de implantação do emissário e propôs as medidas mitigadoras e programas 
ambientais de impactos e ao fim ela conclui que o projeto, tal como ele é 
avaliado em suas fases de implantação e operação, ele é ambientalmente 970 
viável e que essas medidas mitigadoras dos programas socioambientais, sejam 
implantados na integra conforme eles foram planejados e projetados, propostos 
pelo empreendedor. 
 
Agradeço a atenção de todos aí, passo a palavra pro Marco, que vai apresentar 975 
o estudo de dispersão. 
 
Marco: Boa noite! Meu nome é Marco Antonio, eu trabalho.... 
 
Meu nome é Marco Antônio, trabalho na empresa ASA, é de São Paulo e nós 980 
somos responsáveis pelo Estudo de dispersão, (ele fala com alguém ao fundo - 
é não é essa apresentação, é a terceira apresentação). 
 
É nós somos responsáveis pela apresentação do estudo de Dispersão do 
efluente do Emissário. Esse mapa mostra a localização do Emissário, o traçado 985 
dele em terra e a projeção de dois quilômetros do trecho, do trecho submarino. 
 
O sistema difusor que foi projetado, ele tem dois quilômetros do trecho 
submarino, no na extremidade final desses.  
 990 
Dois quilômetros existe um tudo difusor, com sessenta metros  de comprimento 
e ao longo desse tubo difuso, ele possui onze riser, tá ia uma figura mostrando 
como é o sistema difusor, sessenta metros, onze  riser, o espaçamento entre 
os riseres é de cinco, vírgula quarenta e cinco metros  e um detalhe de como é 
um riser, é como se fosse uma pequena chaminé, voltada verticalmente pra 995 
cima e através dessa chaminé, que é feito o lançamento do efluente. 
 
Aí no caso a gente vai utilizar no riser uma válvula tipo bico de pato que se 
fecha quando não há passagem de efluente, ou seja, quando o sistema difusor 
não tá em operação. 1000 
 
As belezas físicas que são importantes pra estudo de dispersão, são, é que 
definem a dispersão na água do mar são: a profundidade local de descarte, a 
densidade da água do mar e a velocidade das correntes oceânicas na região 
de descarte. 1005 
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É a profundidade no local do descarte pra posição dos quilômetros, é de vinte e 
seis metros (26mts). Pra determinar a densidade da água do mar, foi realizada 
uma campanha oceanográfica onde foram onde foram amostrados valores em 
temperatura e salinidade em seis pontos em seis estações no entorno da 1010 
posição de descarte do emissário. Com essa tabela mostra a posição onde foi 
feita as extrações, com os dados de temperatura e salinidade é possível 
calcular a densidade da água do mar.  
 
Esse gráfico mostra como é a variação da densidade da água do mar ao longo 1015 
da profundidade nas seis posições de coleta. Outro parâmetro importante pra 
dispersão do efluente na água do mar é as correntes oceânicas. Foi realizada 
também uma campanha de coleta de dados de corrente no, na posição 
próxima ao ponto de descarte do emissário, utilizando esse equipamento que é 
um equipamento que mede a velocidade da corrente em diferentes 1020 
profundidades e ao longo do tempo. Esse gráfico mostra como é a variação da 
velocidade ao longo das profundidades e ao longo do tempo. 
 
As características dos efluentes são, a vazão considerada na simulação que foi 
de um metro cúbico por segundo, a densidade do efluente de mil quilogramas 1025 
por metro cúbico e a composição do efluente é apresentada aqui no gráfico, na, 
perdão, na tabela.  
 
Os resultados mostram que, na pior condição de dispersão a velocidade da 
corrente observada foi de doze centímetros por segundo e o enquadramento 1030 
do efluente como um todo ocorreu numa distância de cento e quarenta e três 
metros do ponto do descarte. Esse gráfico mostra como que é a diluição ao 
longo da distância pra os diferentes parâmetros que compõem o efluente é, o 
parâmetro que necessitou de uma maior distância para o enquadramento foi o 
sulfeto, que só se enquadrou após percorrer uma distância de quarenta e três 1035 
metros é, a partir do ponto de lançamento, todos os demais efluentes é 
parâmetros de efluentes se enquadraram em distâncias inferiores a cem 
metros.  
 
Esse gráfico é novamente é o gráfico de dispersão, é, da diluição ao longo da 1040 
distância do gráfico superior e o inferior mostra a concentração é, ao longo da 
distância.  A cento e quarenta e três metros por tanto tem o enquadramento do 
sulfeto que é o que demorou mais, precisou de uma distância maior pra se 
enquadrar de acordo com a legislação.  
 1045 
Esse outro gráfico mostra as condições média, a melhor condição pra 
dispersão e a pior, a pior em vermelho, a gente pode observar que as, nas 
condições média e na condição de melhor diluição o enquadramento ocorre em 
distâncias inferiores a cem metros. 
  1050 
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Essa tabela mostra a distância de enquadramento de cada um dos parâmetros 
dos efluentes que foram simulados, o sulfeto não dá pra ver porque tem uma 
figura na frente aí, mas ele se enquadrou a cento e quarenta e três metros, o 
cianeto e setenta metros e todos os demais componentes em distâncias de 
aproximadamente dez metros ou menos.  1055 
 
Esse gráfico, essa figura mostra a região da zona de mistura onde ocorre o 
enquadramento do efluente, e essa última figura mostra a, na condição de pior 
é, diluição a condição ambiental de pior diluição, como fica a, a mancha do 
efluente, a pluma do efluente ao longo da distância. Essa pluma tem uma 1060 
largura máxima de mil e seiscentos metros e o que se observa ali, para fora do 
círculo preto é, o efluente já totalmente enquadrado.  
 
As conclu, as nossas conclusões são que, pra esse sistema difusor que foi 
proposto sessenta metros de onze raises, é na pior condição ambiental, é, o 1065 
enquadramento do efluente ocorre numa distância de cento e quarenta e três 
metros, tanto nas simulações probilisticas quanto nas determinísticas 
realizadas, e em nenhuma delas se observou a pluma se aproximando da 
costa e nos casos, nesse caso nós observamos sempre a pluma até uma 
diluição de quinhentas vezes, obrigado. 1070 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Bem, obrigado aí pelas observações, as 
perguntas estão chegando na mesa, nós já tamos selecionando, separando. 
Estão muito bem divididas as perguntas, é um momento em que as pessoas 
têm pra questionar, pra fazer suas considerações, a Audiência Pública tem 1075 
esse objetivo.  
 
E agora finalizando a parte das apresentações nós vamos ter aqui o senhor 
Carlos Frederico, que é gerente de relacionamento e comunicação do 
COMPERJ, para apresentar os projetos sociais do COMPERJ, certo? Então 1080 
passo a palavra ao senhor Frederico.      
 
Carlos Frederico Trevia - Petrobras: Bom, boa noite, como foi apresentado 
eu sou o gerente de relacionamento, comunicação e responsabilidade social do 
COMPERJ e eu vou apresentar pra vocês um pouco dos projetos sociais da 1085 
PETROBRÁS, das questões de desenvolvimento regional que acompanha o 
projeto e sobre qualificação profissional também.  
 
Como vocês sabem o COMPERJ é um empreendimento muito grande e junto 
com esse empreendimento então também há todo um impacto, um 1090 
desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico da região. Então 
nesse sentido hoje a PETROBRÁS tem uma equipe é, a minha equipe de 
cinqüenta pessoas entre consultores e equipe própria voltados para 
desenvolver projetos sociais na região e fazer toda essa comunicação com as 
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pessoas comunidades, além das equipes de comunicação da obra 1095 
propriamente dita, que acompanha as obras do COMPERJ.  
 
Esses projetos, esse programa que eu to apresentando aqui agora, são os 
programas da PETROBRÁS que já existem é, para levar projetos para as 
regiões, então nós temos o Programa PETROBRÁS de Desenvolvimento e 1100 
Cidadania, um programa PETROBRÁS voltado pro esporte, um programa 
PETROBRÁS cultural, um ambiental, um voluntariado e temos também a 
Agenda Vinte e Um. É todos esses programas é, eles podem ser é, as 
comunidades, enfim, as regiões onde o COMPERJ está é, podem ter é, aí os 
projetos sendo elaborados pelas comunidades, pelas instituições locais e 1105 
sendo então enviados pra COMP, pra PETROBRÁS, pra tá apoiando projetos 
na região. Há seleções públicas que acontecem é o PETROBRÁS ESPORTES 
e Cidadania vai acontecer é agora é, tá acontecendo as inscrições, estão 
abertas as inscrições, eu vou mostrar mais a frente e enfim, além das seleções 
públicas podem ser elaborados projetos nas regiões onde a PETROBRÁS está 1110 
aqui em Maricá então passando a ser uma região, nós estaremos lá ouvindo e 
analisando projetos e dados propostos por vocês. 
 
Só como exemplo né? A PETROBRÁS desenvolvimento e Cidadania, na 
região do COMPERJ já foram apoiados, já foram beneficiados mais de sete mil 1115 
pessoas pelos projetos sociais nessa linha, nesse programa. Aí visando 
geração de renda , oportunidade trabalho, educação e garantia dos direitos da 
criança e do adolescente. Pra Maricá já existem alguns projetos que 
acontecem em outras regiões e  também em outras regiões e que também 
estão previstos já pra Maricá, que é, que seria Convence positiva, que já 1120 
voltado pra pessoas com HIV. MOVA BRASIL que é a alfabetização de adultos, 
inclusive já tem cem vagas previstas agora pro primeiro semestre pra Maricá. 
PROMOTORES DA VIDA que é voltado pra questão dos animais,  questão 
mais ambiental, auxiliar de laboratório, questão de jardinagem, isso é uma 
parceria com o INSTITUTO VITAL BRASIL, também já temos aí são sessenta e 1125 
quatro vagas previstas pra Maricá é, já estão abertas as inscrições, eu vou 
mostrar também. E diversos outros projetos, nós tamos ouvindo, ouvindo 
vocês, ouvindo a Agenda Vinte e Um local, ouvindo os líderes locais e estamos 
estruturando pra trazer pra Maricá, com uma previsão aí,  aproximadamente, 
são setecentas vagas previstas pra agora pra dois mil e doze.  1130 
Aqui é um detalhe do PROMOTORES DA VIDA que, que se inicia em março, 
daqui a dois meses, as profissões ali que vão tá sendo, jovens que vão tá 
sendo é, jovens e adultos estarão sendo capacitados, né? Inclusi, é os com 
melhor desempenho poderão participar de um programa de iniciação cientifica 
também. Então é um programa bem grande em parceria com o VITAL BRASIL 1135 
que vai tá começando aqui na região, vai ter palestras também pra apresentar 
esse programa pra vocês.  
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Como eu falei né? O ESPORTE E CIDADANIA ele tá aberto pra inscrição até 
primeiro de março. Ali tem o site da PETROBRÁS onde, aquele link tem 1140 
explicações de como, como tá montando seu projeto, tá enviando seu projeto, 
de acordo com as normas do programa. Já realizamos uma caravana inclusive 
aqui em Maricá em outubro de dois mil e onze, outubro agora que passou, pra 
explicar como fazer os projetos, é, mas o site tem todas as explicações 
também e o DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA volta a ter inscrições em 1145 
abril.  
 
Além desses projetos sociais né? É também trazemos projetos culturais, nós já 
fizemos aqui agora em dois mil e onze também, O Cine  Arte Sarau é, e o 
Cinema Petrobrás em Movimento né? Que são voltados pro lado cultural, pra 1150 
trazer, enfim, desenvolver a cultura na região, na conscientização do jovem, 
disseminar cultura, enfim. Então, voltados aí, pro cinema, pra atividades de 
canto, atividades é, enfim, de diversas atividades. Todo ano a PETROBRÁS tá 
fazendo e a gente já conseguiu trazer pra Maricá ano passado e esse ano 
vamos trazer de novo. 1155 
 
Além desses projetos, mais pro lado ambiental né? Nós temos também um, um 
programa de apoio aos hortos da região do COMPERJ e são quatro milhões de 
mudas né? Que serão plantadas, três milhões na parte externa do COMPERJ. 
Então numa parceria com a EMBRAPA, nós já fizemos alguns módulos de 1160 
capacitação nos municípios dos gestores dos hortos municipais e vamos 
continuar agora em dois mil e onze. E além de capacitar então ás pessoas que 
cuidam desses hortos nós também estamos desenvolvendo convênios junto 
com esses hortos pra promover esse, essa revegetação da região com os 
hortos locais. Então a gente avalia a estrutura dos hortos dos municípios, a 1165 
gente apóia a capacitação técnica das pessoas que vão trabalhar nesse 
projeto, a gente fomenta a pesquisa das mudas que são necessárias pra ser 
plantadas aqui na região, fazemos ações de Educação ambiental, junto com o 
horto e enfim, produzimos as mudas e plantamos né? Então já temos um grupo 
de trabalho aqui, como Maricá e tamos estudando um projeto pra fazer aqui ao 1170 
horto de Maricá. 
 
Sobre o desenvolvimento regional, a PETROBRÁS desde dois mil e sete, dois 
mil e oito vem monitorando mais ou menos sessenta indicadores econômicos, 
sociais, da região, de saúde, enfim, é, verdade esses dados são desde o ano 1175 
de dois mil, nós já monitoramos, já produzimos relatórios até dois mil e oito e 
agora estamos produzindo o de dois mil e nove e de dois mil e dez. Esse 
trabalho é público, esse trabalho é pros municípios olharem suas questões, 
seus impactos e no fim a gente quer que os municípios gerem políticas 
públicas pra tarem é, enfim, é, desenvolvendo a região e mitigando esses 1180 
impactos que estiverem ocorrendo e aproveitando as oportunidades também 
que são geradas pela vinda do COMPERJ. 
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Além desse, desse diagnóstico, desses indicadores, a gente tem uma equipe já 
durante dois mil e onze, tivemos aí, várias reuniões com líderes da região aqui 1185 
de Maricá, né? Tá descrito ali na apresentação é, pra levar informações sobre 
o COMPERJ sobre o projeto ouvir as demandas de vocês, quais são os 
problemas, quais são as necessidades, onde é que a gente pode ajudar mais, 
né? Então é uma outra forma de fazer esse diagnóstico da região e gerar 
projetos aí pra região. 1190 
 
Agenda Vinte e Um já é um fórum já mais organizado, mas que aí nós temos 
pequenos empresários né? O Poder Público as comunidades é, enfim, 
Instituições AÍ não Governamentais. É uma forma mais participativa digamos 
assim, é, de ouvir mais pessoas e vocês mesmos proporem então também 1195 
projetos é, para, para a PETROBRÁS apoiar. 
 
Em dois mil e onze teve o lançamento do Plano de Desenvolvimento Local de 
Maricá, que está sendo analisado por nós e a idéia é que nós façamos alguns 
projetos já alinhados com essas questões que foram colocadas, tem o site da 1200 
Agenda Vinte e Um pra qualquer um entrar e olhas informações sobre as 
reuniões, tem o Plano Local lá de Desenvolvimento, enfim. 
 
Com todo esse diagnóstico o Estado criou o, Rio de Janeiro criou o Fórum 
COMPERJ, que é responsável então discutir, porque nem tudo a PETROBRÁS 1205 
é capaz de fazer de, enfim, o governo tem sua parte o Governo Estadual, 
Governo Municipal. Então é um lugar onde se sentam né? É, todos esses 
fatores pra discutir então essas questões da região e se identificar qual é a 
menor maneira de se tratar e aí principalmente se identifica necessidade de 
infra-estrutura pra região e pra isso a PETROBRÁS então é assinou um 1210 
convênio chamado, Convênio Excelência na Gestão de Investimentos, que é 
um convênio voltado pra identificar os projetos pra infra-estrutura da região e 
ajudar que esses projetos aconteçam, é, muitas vezes os projetos ficam 
parados, as obras não acontecem, seja pavimentação, seja saúde né? Ele é 
voltado pra mobilidade urbana, transporte, saúde, serviços sociais básicos, 1215 
então, esses projetos muitas vezes não chegam no, os recursos não chegam, 
os projetos não acontecem e esse trabalho que a FGV vai fazer que é o que a 
PETROBRÁS está patrocinando é pra ajudar os municípios, capacitar as 
pessoas a elaborar esses projetos, identificar o quê que tá faltando nesses 
projetos, né? Muitos deles tão parados na caixa e a gente vai fazer andar 1220 
esses projetos pra receber os recursos do PAC os recursos do Ministério das 
Cidades, da Minha Casa Minha Vida, enfim, Pró Transporte, diversos, tem 
recurso no Governo Federal pra por na infra-estrutura do Município, o 
importante é a gente fazer esses projetos andar, ajudar a elaborar novos 
projetos, uma vez identificada as, os, as demandas do município. E pra isso 1225 
esse trabalho tá lendo o Plano Local de Desenvolvimento, tá lendo os Planos 
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Diretores dos Municípios, tá vendo todos esses insumos que já foram gerados 
pra poder definir os projetos e ajudar os projetos a chegarem aos recursos. 
 
Já houveram reuniões, uma reunião grande de apresentação a representantes 1230 
do município com participação da Agenda Vinte e Um, teve uma reunião já com 
o Poder Público Local e haverão outras reuniões né? É, foi reunião de 
apresentação de projeto, uma reunião de identificação dos projetos e haverão 
outras reuniões com o município.  
 1235 
Setembro, como falado, setembro houve a adesão de Maricá ao Convênio em 
novembro já houve o primeiro seminário e se iniciaram as visitas e em breve 
teremos workshops no município. Agora é, nós falamos, projetos sociais, 
falamos da infra-estrutura que os municípios precisam e pra quê né, que 
precisa de tudo isso? Porque esse é o desenvolvimento que o COMPERJ vai 1240 
trazer é importante ver essa figura por que é, a gente ás vezes foca na obra, 
nos vinte e cinco mil empregos que diretos aí no topo, no pico da obra do 
COMPERJ que vão ser gerados, vinte e cinco mil empregos. 
 
Mas a região como um todo, tem um estudo da FIRJAN que demonstra que de 1245 
cento e vinte a cento e cinqüenta mil empregos podem ser gerados na reunião, 
na região, né? É, então pra isso, aqui é um exemplo de ramos, né? Serviços e 
bens, bens e serviços que podem ser gerados na região né? Empresários 
locais podem tá investindo, pra atender ao COMPERJ até, além das vocações 
locais de Maricá. Então nós temos um convênio com o SEBRAE pra treinar 1250 
empresários, treinar as empresas daqui da região pra poderem no fim das 
contas fornecerem pra PETROBRÁS ou para outras grandes empresas que 
estão é, Forne, trabalhando pra PETROBRÁS né, na região. É, então esse 
programa ele tem é, palestras de quali, de qualidade, de, de como se cadastrar 
na PETROBRÁS, de SMS tem diversas é, palestras que são feitas para os 1255 
empresários locais para eles tarem participando dessa oportunidade que o 
COMPERJ tá trazendo.  
 
Em Maricá nós já tivemos oito eventos, com aproximadamente duzentos 
participantes, nós já temos aproximadamente quinze empresas em Maricá já 1260 
cadastradas pelo SEBRAE, mas a tendência agora é aumentar esses eventos 
com a obra Estambores vindo pra cá.  
 
Especificamente pra cadastramento na PETROBRÁS nós vamos ter uma, duas 
palestras agora no dia trinta e um e dia dois de fevereiro, que vão acontecer lá 1265 
em São Gonçalo, mas que é aberta a todos os municípios,  vai acontecer no 
prédio da PETROBRÁS no centro de integração, mas que enfim, todos vocês, 
todas as empresas da região podem participar, é só entrar no site e, enfim. 
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Sobre qualificação profissional mais especificamente, nós já fizemos 1270 
qualificação de oito mil pessoas na região do COMPERJ, agora, final de dois 
mil e onze, primeiro semestre de dois mil e doze nós tamos num ciclo de formar 
mais quatro mil pessoas em construção civil e construção e montagem. Esses 
cursos, onde quer que eles aconteçam, tão abertos pra todos os municípios 
Especificamente Maricá nós temos aproximadamente cento e noventa pessoas 1275 
que já participaram que, moradores de Maricá. E enfim, temos aqui é, dois mil 
e oito, dois mil e nove e dois mil e dez já aconteceram cursos aqui em Maricá e 
temos já previsto agora pro primeiro semestre de dois mil e doze já tem vagas 
é, para Maricá.  
 1280 
Pra acontecer aqui esses cursos também já aconteceram aqui. Esse é um 
projeto também social que ele visa mostrar essas oportunidades pros jovens 
dos municípios que visa que eles possam buscar essas profissões que vão ser 
necessárias para o COMPERJ, para a região. São, é uma série de palestras o 
projeto vai nas escolas da região e vai tá acontecendo agora em dois mil e 1285 
doze também.  
 
Isso é uma pesquisa que a gente fez e que mostra que mais de cinqüenta por 
cento das pessoas qualificadas conseguiram emprego, mais de sessenta por 
cento trabalha na região do COMPERJ e mais de cinqüenta por cento tiveram a 1290 
sua renda aumentada, melhoraram de vida. Pra melhorar esses números, que 
enfim, são bons, mas a gente que melhorar, nós estamos fazendo diversas 
ações, então a gente tá com o projeto de apresentar esses qualificados pras 
empresas que tão sendo contratadas pela PETROBRÁS, pra empresas que tão 
lá na obra e nas obras Estambores. também. Então nós temos uma planilha 1295 
com todos os qualificados, cursos, enfim, instituição e nós fazemos reuniões 
freqüentes pra apresentar essa planilha pras empresas pra elas poderem 
buscar nessa, nesses qualificados as pessoas pra trabalharem na obra. 
 
Por fim então nós temos aqui um jornal que é produzido lá pela nossa equipe e 1300 
que a gente distribui em diversos locais dos municípios que tão ao redor do 
COMPERJ, aqui em Maricá tem, também distribuição que leva todas essas 
informações, todo mês para vocês tomarem conhecimento. Todas as edições 
desse jornal estão disponíveis no site do COMPERJ pra vocês verem todos 
esses programas sociais saberem qual instituição tá fazendo programa, como é 1305 
que vocês se inscrevem, você entra no site da instituição. Agora além disso, 
qualquer duvida também através do zero oitocentos, a gente coloca as 
informações lá quando marca as datas dos cursos, quando começa a seleção a 
gente coloca a informação e vocês podem saber como faz pra se inscrever e 
quando isso vai acontecer.  Então rapidamente foi isso e eu tô a disposição 1310 
para perguntas, obrigado.   
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Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Bem, então nessa fase inicial aqui da 
Audiência nós encerramos com as apresentações previstas.  
 1315 
Bem, uma Audiência Pública ela tem essa fase inicial que é uma apresentação 
de um projeto, é muito difícil os apresentadores não terem uma, uma 
apresentação técnica explicando os impactos nas áreas diretas, indiretas, não 
há como fugir de algumas expressões que ás vezes as pessoas não entendem, 
não é? Por que não são especialistas naquilo. A nossa função, a nossa missão 1320 
é tornar isso numa linguagem que as pessoas possam entender e as perguntas 
sendo direcionadas.  
 
Algumas perguntas de alguns colegas presentes aqui na Audiência estão 
questionando a legitimidade desta Audiência pela não presença dos colegas do 1325 
Ministério Público aqui na Audiência. No inicio eu perguntei, tem alguém 
representando o Ministério Público? Ninguém se manifestou. O Ministério 
Público ele é super importante numa reunião pública e em outras, em outros 
momentos também de conflitos na sociedade, porque, eles nos representam é 
ou não? Só que a presença ou não do Ministério Público não invalida a 1330 
Audiência, eles não são obrigados a comparecer, eles tem todos os 
documentos, os estudos e fizeram vários questionamentos aqui durante a fase 
de analise do INEIA através do seu grupo de apoio técnico que é muito 
atuante, e o Ministério Público depois recebe a fita, recebe a transcrição. Não é 
o fato da ausência deles aqui, por que, eles são extremamente ocupados e tem 1335 
outras funções, se desdobram, é que torna a Audiência invalida. Então, os 
colegas que alegaram isso aqui, com toda a, a razão, por que eles se sentem 
amparados pela presença do Ministério Público, essa, esse é o esclarecimento 
que eu tenho que dar pra vocês, tá certo? Que foi aqui o pedido da nossa 
colega Angélica Barcelos, cadê a Angélica? Então Angélica você e  outro 1340 
colega que fez essa, esta solicitação, não têm como impedir.  
Uma outra situação. (Interrupção, sem identificação). 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Uma outra situação, são pessoas lá de 
Niterói, representante de Niterói, que estão solicitando a realização de uma 1345 
outra Audiência Pública lá em Niterói, alegando que haverá também impactos 
em Niterói. Estamos aqui, então isso também será colocado dentro da reunião 
da CECA e se deliberar nesse sentido, realizaremos uma Audiência Pública em 
Niterói.  
 1350 
Então o que deveria ser feito turma, era que vocês antes pedissem uma 
Audiência Pública, ficava uma outra situação é ou não?  (Interrupção, sem 
identificação). 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Vocês solicitassem uma Audiência 1355 
Pública, que é absolutamente é, pertinente e vocês tem razão. Então eu não 
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posso agora eu aqui definir e marcar uma data, mas vai ser colocado pra 
discussão e vocês serão informados disso. Tá certo? 
 
Outro esclarecimento que é importante você falar, que vou falar pra vocês, que 1360 
o Seu Fernando Tinoco, ele queria alguns esclarecimentos, cadê o Fernando? 
Cadê o Fernando? Ele fez aqui uma, uma colocação na mesa. Então, as 
regras, as regras de Audiência Pública, Fernando, elas foram definidas aqui no 
Rio de Janeiro através de uma legislação, que é muito recente, ela é de quinze 
de agosto de dois mil e onze. Quer dizer, as regras no Brasil de Audiência 1365 
Pública elas começaram em mil novecentos e oitenta e sete, justamente com a, 
com a mudança da ditadura pra democracia trouxe a participação da população 
dentro do processo da Licenciamento Ambiental, então, resolução federal do 
CONAMA, que define as regras de Audiência Pública e que valem para quase 
todo o Brasil é uma resolução de mil novecentos e oitenta e sete. 1370 
 
E esse ano passado nós passamos um tempo discutindo com o próprio 
Ministério Público, por isso que eu digo a vocês que a presença deles é 
importante, mas em, tudo que está acontecendo aqui, eles tem conhecimento. 
Então nós fizemos uma resolução do CONEMA que é o CONAMA do Estado 1375 
do Rio de Janeiro, que foi a resolução trinta e cinco e essa resolução do 
CONEMA ela estabelece os procedimentos para a realização de Audiência 
Pública, por exemplo, quando foi feito a legislação de oitenta e sete, não 
existiam páginas na internet, sites, hoje os, os relatórios de impacto ambiental 
ficam a disposição das pessoas que queiram ler, que queiram chegar na 1380 
Audiência com as suas perguntas. Então como é que é o procedimento hoje? 
O procedimento hoje é, as pessoas que quiserem ter voz, quiserem falar, elas 
devem em até um prazo de cinco dias antes da Audiência mandarem uma 
mensagem, um e-mail, uma carta lá pra CECA e essas pessoas terão o direito 
aqui de usar a palavra no intervalo  aqui de três a cinco minutos, se vão falar 1385 
três ou cinco minutos, é um critério do presidente não sentido do número de 
inscrições. Hoje nessa reunião aqui nós recebemos quatorze pedidos de uso 
da palavra, até cinco dias antes da Audiência, até a semana passada. 
 
(Interrupção, manifestação na platéia, não identificado) 1390 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – A resolução Estadual não altera a 
resolução Federal, foi o que o nosso colega ali mencionou. Ela não altera, a 
legislação ambiental ela é concorrente, o que é que quer dizer concorrente? 
Ela pode ser mais ampla, ela pode beneficiar a sociedade, sem entrar em 1395 
conflito com a Federal. Então a nossa resolução trouxe essa. Possibilidade  pra 
a participação da sociedade com o direito da fala, então isso aí tá superado, 
vamos continuar. 
 
(Interrupção, manifestação na platéia, não identificado) 1400 
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Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Então as pessoas, as pessoas que se 
inscreveram cinco dias antes vão ter o uso da palavra. As pessoas que fizeram 
as perguntas escritas, que muita gente não se sente bem falando em público, 
então o que quê acontece? Foi mantido conforme resolução Federal a 1405 
possibilidade dessas pessoas fazerem os seus questionamentos aqui, e até 
recebemos setenta, setenta perguntas que serão respondidas. Isso mostra a 
preocupação de vocês em relação aos influentes, ao tratamento dos afluentes, 
a acidentes, a questão de desapropriações, as tecnologias, está tudo aqui. 
Outras pessoas trouxeram perguntas prontas, e que vão fazer uso da palavra 1410 
também. Como é o, o Seu Geraldo de Araújo Júnior, também a Alves Fontes.  
 
Então, o objetivo da Audiência é trazer a participação de todos, entendeu 
colega? Então nós aqui na nossa resolução, nós ampliamos, nós não 
restringimos, não tiramos o direito das perguntas escritas, mas incluímos o 1415 
quê? Incluímos a possibilidade das pessoas fazerem uso das palavras, 
questionando, por que hoje aqui tem uma bateria de pessoas que podem 
responder cada questionamento desses. Então, como vocês se comportaram 
até agora, oh, eu confesso a vocês que escutar parte técnica, técnica, técnica 
cansa e já estamos com duas horas de Audiência. Entendido? 1420 
 
Então, todas essas perguntas vão ser feitas, essas perguntas escritas, senhor 
Fernando, o senhor entendeu, o senhor quer fazer uso da palavra, pra 
inaugurar aqui a nossa? Dá o microfone pra ele, por favor, não precisa se 
incomodar de chegar até aqui.  1425 
 
Então esses são os procedimentos, tá certo? E o objetivo é que vocês sejam 
atendidos, por que cada um aqui tem uma, uma ansiedade, uma pergunta e é o 
momento de ser esclarecidos.  
Por favor, senhor Fernando o senhor pode usar a sua, a palavra. 1430 
 
Fernando Tinoco - É bom, boa noite, eu queria, eu pedi pra mesa pra fazer a 
como questão de ordem, acabou que a mesa respondeu, mas eu não tô 
satisfeito com a resposta e gostaria de colocar pro plenário, fazer a leitura do 
documento que foi entregue a todos aqui na entrada hoje. O título do 1435 
documento é: NORMA DE PROCEDIMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA. E 
aí o documento diz no item quatro, ele diz, no dia hora e local aí ele vem. O 
presidente declará aberta a primeira fase da Audiência Pública assim como 
aberto o prazo de apresentação de perguntas escritas e inscrições para o uso 
da palavra durante os debates. Então, eu gostaria de deixar claro, se houve 1440 
algum procedimento, se houve alguma regra que foi omitida do presente 
documento, se houve alguma regra foi omitida do presente documento eu 
gostaria que a gente cumprisse as regras que foram distribuídas no início da 
Audiência, e as regras que foram distribuídas por escrito no início da Audiência 
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dão direito as pessoas de se inscreverem, então gostaria que isso fosse 1445 
respeitado nessa Audiência Pública. A princípio essa é a questão de ordem. 
 
(Manifestação na platéia, não identificado) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Perfeito, o senhor Fernando Tinoco tá 1450 
perfeito. Apenas quando as pessoas entram aqui na Audiência nós temos a 
legislação pras pessoas, que isso é um resumo de uma resolução que tem oito 
ou dez páginas, então é importante as pessoas entenderem que podem fazer 
as inscrições pela cinco dias antes, nem todo mundo é obrigado a saber esse 
detalhe esse procedimento e adiantando senhor Fernando, adiantando ao 1455 
senhor, essa Audiência aqui hoje, a nossa legislação é de agosto de dois mil e 
onze, essa Audiência é a primeira Audiência, não é a primeira Audiência com 
esse procedimento, mas é a primeira Audiência Pública no Estado do Rio de 
Janeiro com uma presença significativa da população com esse novo 
procedimento. Então essa procedimento novo que nós criamos não foi alguma 1460 
coisa arbitrária do INEIA, deixar claro, foi um grupo de trabalho no CONEMA 
com o Ministério Público com FIRJAN, com Universidade e chegamos a esses 
procedimentos. Então o que ele falou tá perfeito tá certo? As pessoas estão 
sendo respeitadas e podem fazer as suas inscrições.  
 1465 
Eu acho que o colega também falou em relação ao Ministério Público, não é 
isso? 
O senhor entendeu a minha resposta? 
(Interrupção, manifestação na platéia, não identificado) 
 1470 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Não, então o senhor dá uma lidinha na 
resolução, o senhor leu a resolução? Então tá escrito que a presença do 
Ministério Público ou não, não invalida a, a.... (Interrupção, manifestação na 
platéia, não identificado) 
 1475 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Não, legitima o senhor pode ter certeza 
que sim, eu só fico não querendo que haja dúvida em relação a isso.  
 
O colega que falou em relação a legislação Federal, o senhor tá, tá convencido 
disso ou mantém ainda o seu questionamento?  (Interrupção, manifestação na 1480 
platéia, não identificado) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Eu disse que não podia falar? Não, eu 
não disse que vocês não podiam falar, eu disse que, eu justamente falei que 
vocês podem falar, que a nova legislação abriu essa possibilidade das pessoas 1485 
se manifestarem. Então partindo desse princípio nós vamos passar agora a 
palavra pra aqueles que se inscreveram e querem fazer as suas colocações, 
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que com certeza serão colocações muito interessantes e que trarão a, que 
trarão contribuições né? Para o projeto. 
 1490 
Então eu passo aqui, convoco o senhor Pedro Hugo Miller, que é geógrafo da 
Universidade Federal, o senhor Pedro está presente? Ele quer fazer uso aqui 
da, da, palavra? O senhor Pedro Hugo, está presente? Ele quer fazer o uso da 
palavra?  
 1495 
Muito bem, então na seqüência o senhor Cássio Garcês que é coordenador da 
Ecoando Ecologia e Caminhadas, o senhor Cássio Garcês, por favor, pode vir 
aqui a frente para fazer a sua apresentação a sua, o seu questionamento. 
Então o objetivo é que ele questione as pessoas presentes no sentido de ter, 
ter seus esclarecimentos. Na seqüência seria senhor Márcio Alexandre Serrão 1500 
Soares, ele já poderia se aproximar. 
 
Boa noite senhor Cássio Garcês e o senhor pode fazer aí a. 
 
Cássio Garcês –  Boa noite a todos, é embora eu seja ecologista, embora eu 1505 
seja guia ecológico e usuário tanto da Praia de Itaipuaçu quanto das Ilhas 
Maricás esse é o meu trabalho, é, e eu to aqui representando o Conselho 
Consultivo do Parque Estadual da Serra Tiririca e também o Grupo de Trabalho 
desse mesmo coletivo da sociedade civil que se debruçou sobre essas 
questões, sobre o duto, é, a gente estudou o duto durante um ano é, vendo as 1510 
questões de impacto ambiental e sócio ambiental né? Como é muita coisa e o 
tempo é exíguo eu vou ler o meu discurso, desculpe, mas é, é muita coisa pra 
ser lido.  
 
É então a gente, é, como a lista de irregularidades é muito grande eu vou ler 1515 
aqui, após um ano descobrimos é, falhas graves. Um, na concepção do projeto 
do duto. Dois, no seu EIA-RIMA e três, em alguns comportamentos abordados 
por equipe de comunicação social do COMPERJ e de representantes do setor 
de licenciamento do INEA.  
 1520 
A lista de irregularidades é tão extensa que não seria possível lê-la aqui então 
eu to colocando inclusive é, vou protocolar um documento com essa lista, uma 
lista sintética de denuncias, de irregularidades que nós levantamos no EIA-
RIMA. É, nós no RETEM chegamos a conclusão sobre a concepção do atual 
projeto do emissário é totalmente equivocada e inaceitável, devido aos 1525 
enormes impactos que causariam ao local de descarte ao contrário do que a 
do, a senhora Elenora né? Colocou, como se fosse uma bula de remédio né? 
Que a gente fica com vontade de tomar de tanta coisa boa que parece que vai 
ter né? Na verdade é porcaria petroquímica gente, isso é inaceitável é, mesmo 
com o tratamento de seus efluentes e a alegação de que eles estariam dentro 1530 
dos parâmetros legais, isso porque basicamente as substâncias descartadas 
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segundo o técnico do INEIA, estariam dentro da tabela periódica, aquela tabela 
que a gente aprende no segundo grau né? Todos os, os componentes da 
tabela periódica seriam descartados na, na, no litoral não é? É, elas possuem 
características conservativas e cumulativas ou seja, isso vai ficar com a gente 1535 
durante muito, muito tempo no meio ambiente isso contaminando, peixes 
enfim,  to, todo, todo o meio ambiente.  
 
Da mesma forma também a área marinha do Parque Estadual da Serra da 
Tiririca também vai ser afetada, embora os técnicos, também o EIA também 1540 
coloque que, que é ínfimo o grau de, de, de atingimento né? No terceiro não, 
no segundo hall, no segundo eixo de problemas, descobrimos muitos erros no 
EIARIMA, indicando ser este de baixa qualidade além de inconclusivos, fora 
isso a CEPEMAR que é a autora do documento né? Ela possui um extenso 
currículo de EIASRIMAS controversos, furados, errados, totalmente 1545 
inconclusivos né? Entre eles o emblemático gasoduto do Rio Purus no 
Amazonas. Existem vários outros aí que eu não vou citar agora, que não vai 
dar tempo.  
 
No terceiro hall de problemas, recebemos a denuncia de que equipes do 1550 
COMPERJ equipes sociais, de comunicação social do COMPERJ estariam 
rece, repassando informações falsas sobre o duto a pescadores da rua setenta, 
que é a colônia de pescadores que vai ser mais afetada por esse duto, por 
esse, por essa, esse incongruência né? É, uma dessas informações seria de 
que o emissário descartará água de refrigeração apenas, sem qualquer 1555 
potencial poluidor né? Pare, tá dentro do que parece do que eu entendi, que a 
senhora Lenora né? Falou. Que não vai causar impacto nenhum, vai causar 
impacto, sim gente, vai causar, e a gente tem que falar não a esse emissário.  
 
É, consideramos da mesma forma identificamos uma postura aparentemente 1560 
complacente do setor de licenciamento, do INEA ao EIARIMA em respostas a 
uma sabatina a um grupo de trabalho né? É, sobre este documento. 
Consideramos que ambas as denuncias são graves e deverão ser averiguadas 
tanto pela PETROBRÁS quanto pelo INEA e o próprio Ministério Público e a 
gente vai encaminha também é, o documento pra eles também. É, igualmente 1565 
os programas citados que eles relacionados ao documento a ser protocolado 
precisarão ser devidamente esclarecidos e corrigidos, por fim o GT, Grupo de 
Trabalho e o ... elaborou ... aprovou por unanimidade três alternativas ao atual 
projeto do duto. A prioritária, é a de descarte zero de efluentes, tecnologia, 
tecnologia gente, já adotada pela própria PETROBRÁS na Refinaria de 1570 
Capoava, na Recap, em São Paulo. Assim propomos que o INEIA exija ao 
COMPERJ e a PETROBRÁS logicamente a adoção do reuso e da depuração 
totais de seus efluentes, o que evitaria o verdadeiro, o que evitaria desta forma 
o verdadeiro estupro sócio ambiental emissário terrestre submarino causará a 
Maricá, caso seu atual projeto nãos eja devidamente alterado. Solicitamos 1575 
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ainda a realização de pelo menos mais três Audiências Públicas sobre o 
emissário em Maricá. Eu vou protocolar esse documento, tanto esse discurso 
né? Com a síntese das denúncias quanto a ATA da reunião do Conselho 
Consultivo onde nós discutimos sobre essas alternativas do Grupo, eu gostaria 
de protocolar isso agora, não esperar os dez dias, quero protocolar isso agora, 1580 
obrigado. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Senhor Garcês, senhor Garcês, um 
momentinho. As suas, os seus questionamentos até agora serão respondidos 
aí pelos colegas da PETROBRÁS em relação ao que ele falou, em relação ao 1585 
seu pedido de três Audiências Públicas, isso é decidido na, na secretaria é, e, 
nós temos aqui alguns questionamentos que ele fez em relação lá, aos 
pescadores, né isso? A mudança do, dos produtos químicos que poderão ser 
descartados ele fez uma generalização aí em cima da tabela periódica, e 
muitas perguntas também em relação ao nível de tratamento dos efluentes que 1590 
serão lançados né? Essa, o questionamento do senhor Garcês é comum aqui 
pra muitas pessoas que, que fizeram as perguntas por escrito. Então eu queria 
que vocês aí é, atendessem ao que foi colocado pelo senhor Garês, que depois 
vai entregar aqui a mesa uma, um, uma, vai protocolar aí o seu pedido, por 
favor.  1595 
 
Cláudio Ribeiro – Petrobrás: Boa noite a todos, bom, eu vou falar um pouco 
sobre o processo de tratamento desse efluente do ponto onde ele nasce até o 
ponto onde ele é lançado e dispersado no mar. 
 1600 
Na nossa proposta o projeto contempla o emissário do CONPERJ. Esse 
efluente é, passa antes de entrar numa tubulação que a Lenora apresentou por 
um processo de tratamento que considera as mais modernas tecnologias de 
tratamento de efluentes industriais desse tipo que compõe o COMPERJ. É a 
melhor tecnologia que tá disponível no mercado, é passa por três etapas, numa 1605 
primeira pra tirar sólidos e óleos que eventualmente que compo..., que estejam 
dissolvidos nesse efluente, numa segunda etapa que é o tratamento é, 
biológico pra separar outros componentes, a gente pode detalhar se vocês 
quiserem e uma terceira etapa, que o purifica mais ainda de modo a enquadrar 
já lá no COMPERJ esse componente dentro da legislação aplicado. Todo esse 1610 
processo já foi objeto de licenciamento, já existe uma licença de instalação que 
avaliou esse processo de tratamento e considerou que ele está totalmente 
enquadrado na legislação aplicável, ou seja, o efluente nasce no COMPERJ é 
tratado com as mais modernas tecnologias e só então é lançado através dessa 
tubulação que a Elenora apresentou no mar.  1615 
 
As características de lançamento e dispersão garantem que esse efluente que 
já enquadrado do ponto de vista legal, lá no tratamento ele atende também 
toda a legislação aplicável em relação aos aspectos de lançamentos de 
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efluentes e dispersão de efluentes. Não existem contaminantes que venham 1620 
causar danos a biota marinha por conta é, desse lançamento. É, foi feito é, 
uma proposta de aplicação da solução adotada para RECAP, uma refinaria 
aplicada no Estado de São Paulo, a solução da RECAP e as soluções são 
adequadas a cada situação, a cada projeto industrial não existe uma solução 
melhor que atenda a todos. A melhor solução da RECAP considerou capta, 1625 
considera captação de água na natureza, captação de água tratamento e reuso 
dessa água. A solução já discutida no licenciamento do COMPERJ considera 
por não haver captação de água para uso do processo industrial do COMPERJ. 
O COMPERJ não captará água dos rios como faz, como ocorre no caso da 
RECAP. Por tanto a solução ambiental ela do COMPERJ ela tá mais adequada 1630 
as características e volume de de água utilizados pelo COMPERJ a RECAP é 
uma refinaria de porte muito menor do que se propõe o COMPLEXO 
PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO. Tecnicamente não existe uma 
solução de não captar água e fazer reuso, o COMPERJ pra uso no seu 
processo industrial vai usar água, pro que propõe, vai usar água de, oriunda do 1635 
tratamento de esgoto, não é água captada na natureza, portanto essa solução 
do COMPERJ é a mais adequada que, que existe para um complexo da, da 
grandeza do COMPERJ, ele não considera a captação de água, portanto eu 
não posso usar no COMPERJ a solução que usada na RECAP, a não ser que 
em vez de deixar de captar água na natureza, como nós estamos deixando de 1640 
fazer e usar água de esgoto oriunda do tratamento de esgoto a gente passasse 
a captar água de natureza. É uma solução totalmente diferente e não é a 
melhor solução ambiental para o COMPERJ. 
 
Com esse contexto de não captação de água, de uso de água resultante de 1645 
tratamento de esgoto a solução de reuso total associada ao tamanho do 
COMPERJ comparativamente as dimensões do Complexo da RECAP não são 
viáveis de serem trazidas pra cá, tecnicamente elas não são viáveis. 
  
Cássio Garcês –  Eu tenho direito a tréplica? Acredito que sim né? Posso? É 1650 
senhor Cláudio, desculpa, mas é, o Grupo de Trabalho do duto do COMPERJ 
que da qual faz parte o Conselho, quer dizer, faz parte do conselho ... é 
inclusive de renomada reconhecimento técnico, como por exemplo a 
professora Kátia Barbosa da Geoquímica da UFE e ela contradiz muitas das 
informações que vocês colocam agora e que estão no EIA, inclusive eu reitero 1655 
que o EIA tem uma série de incorreções, incongruências, faltas e é 
inconclusivo e inclusive eu vou ler, se, é, eu vou pedir a permissão pra vocês 
de ler uma citação, de vocês mesmos, da CEPEMAR, de técnicos da 
CEPEMAR no EIA-RIMA onde se assume o desconhecimento dos reais 
impactos e as conseqüências deste empreendimento, vou ler: “Por meio do 1660 
presente EIA foi possível identificar como impacto a alteração da qualidade da 
água ao Largo de Maricá, impacto de difícil é, avaliação. Justificou a 
proposição de um programa de monitoramento que envolve tanto a biota 
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(Biota, pra quem não sabe é onde estão todos os seres vivos) a qualidade da 
água e os sedimentos (é aquilo que fica no fundo) simultaneamente deverá ser 1665 
monitorado os efluentes gerados pelo COMPERJ em busca do maior 
conhecimento da composição e possíveis efeitos sobre a biota”. Aqui tá claro, 
vocês não conhecem toda a, os efluentes que você, todos os componentes 
químicos que vão ser descartados, então contradiz tudo o que o senhor tá 
falando, tá aqui, tá aqui no próprio EIA-RIMA. O EIA-RIMA tá claro falando, 1670 
“Deverá ser monitorado o efluente gerados pelo COMPERJ em busca de maior 
conhecimento da composição e possíveis efeitos sobre a biota”. Isso pra mim é 
óbvio, o senhor me desculpa mas eu descordo é, em gênero e grau em várias 
coisas que o senhor falou, na? Tá aqui no próprio documento que vocês estão 
apresentando a sociedade na? Ah, tá falando isso, que vocês não conhecem a 1675 
totalidade dos efluentes das substâncias químicas que segundo o técnico do 
INEIA falou que tá contido na tabela periódica toda né? Então o senhor me 
desculpe, mas eu não concordo com essa resposta e a gente tem 
fundamentação pra, pra contrapor, muito obrigado. 
 1680 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Vamos responder aqui o questionamento 
dele a equipe que fez o estudo de impacto, obrigado Seu Garcês. 
 
Claudio Ribeiro – Petrobrás: Alô, oi, é respondendo aí o senhor Garcês né?  
(Interferência técnica no microfone); 1685 
 
Alô, ah, melhorou. Respondendo aí ao senhor Garcês, desde a primeira 
colocação, acho que é importante esclarecer como eu, como eu apresentei no 
meu momento de fala que o, a equipe multici, multidisciplinar dos, que elaborou 
o estudo ambiental também é composta por uma série de professores e de 1690 
pesquisadores de renome e de bastante peso e obviamente na escolha da 
equipe isso foi considerado né? Dada a importância que a empresa deu a esse 
estudo de impacto ambiental e a essa proposta pela, feita pela PETROBRAS 
de um emissário submarino. Então esse, essa presença de professores e 
pesquisadores de renome, de bastante experiência na equipe, também nos dá 1695 
a garantia da utilização de metodologias que são também de renome e também 
de bastante experimentação ao longo de muito tempo dentro dos estudos de 
impacto ambiental que a empresa tem elaborado né? Ao longo dos seus trinta 
anos de experiência e que esses profissionais tem elaborado tanto junto com a 
CEPEMAR quanto em outras empresas e em outros estudos de impacto 1700 
ambiental que já elaboraram em sua história né? E aí eu digo a vocês que 
realmente as metodologias são as melhores, são as utilizadas com freqüência 
e com resultados em licenciamentos e em pesquisas acadêmicas em todo 
Brasil e reconhecidas aí por diversas formas.  
Sobre a, o trecho específico que o senhor Garcês leu aí pra vocês, é 1705 
importante dizer primeiro que não dá pra gente analisar um trecho tão pequeno 
sem avaliar o contexto onde ele tá, onde ele tá apresentado e obviamente na 
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avaliação de impacto como um todo como tá sendo apresentado, obviamente 
que o texto tá se tratando ao nível de conhecimento quando se está planejando 
um projeto comparado ao nível de conhecimento quando esse projeto torna a 1710 
ser uma operação, né? Então o nível de conhecimento quando ele opera com 
efluentes sendo gerados, sendo tratado, sendo encaminhado é muito maior, 
né? E a necessidade de um monitoramento, tanto do efluente quando do corpo 
receptor é algo que independe da natureza dos compostos, do nível de 
tratamento em todo o Brasil e em todo o mundo é necessário que se monitore, 1715 
e na verdade é uma segurança pro empreendedor, pro órgão ambiental, pro 
Ministério Público, pra comunidade em geral, que se monitore, que se conheça, 
né? Que se verifique verdadeiramente quais são os impactos e a partir desses 
monitoramentos que se façam as ações corretivas necessárias, seja de 
tratamento, seja de tecnologia, seja de operação, do empreendimento ou 1720 
mesmo do tratamento que tá sendo usado nessa região, tá? Então o fato de se 
querer maior conhecimento sobre o efluente, não significa que a gente não 
conhece nada, pelo contrário, se a gente não conhecesse nada, não tinha 
como fazer avaliação de impacto, né? Se, se nada fosse conhecido não tinha 
como se fazer um estudo de dispersão, se nada fosse conhecido não tinha 1725 
como se propor o empreendimento então se conhece sim, se conhece um 
projeto, uma proposta, se conhece uma composição de efluentes e se quer 
verificar com o passar do tempo, com a operação do, do empreendimento, do 
tratamento e do emissário se aquele conhecimento tá verdadeiramente real, tá 
verdadeiramente se confirmando numa operação real e não simplesmente tá 1730 
sendo feita com uma previsão de impacto, que é o que se faz em todo estudo 
de impacto ambiental.  
 
Então a proposta do estudo é passar da previsão pra verificação e isso é uma, 
uma obrigatoriedade é uma ação e é uma responsabilidade de todo estudo de 1735 
impacto ambiental, passar da previsão que é o que se faz no estudo pra uma 
verificação real quando se tem uma planta e um tratamento operando, tai e é 
isso que eu tenho a responder sobre necessidade de se monitorar tanto o 
efluente quando o corpo receptor desse efluente. 
 1740 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  É então. 
 
Cássio Garcês –  Tréplica? 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Senhor Garcês eu acho que é melhor 1745 
que o senhor entregue aqui pra gente aqui as suas, a sua, o seu documento o 
que o senhor escreveu, já tem aqui também o seu pedido de realização de 
outras Audiências, a Rita que é do Grupo de Trabalho, tá anotando tudo que 
vocês estão colocando, nesse momento o senhor e em relação a esses 
questionamentos do EIA da qualidade do EIA, isso é objeto da analise do 1750 
INEIA.  
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Cássio Garcês –  Eu queria só fazer uma pergunta. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Então o que é importante trazer ao INEIA 1755 
são informações novas, como por exemplo, veio aqui algumas perguntas, 
vieram Seu Garcês, dizendo. É, o que foi feito antes da mudança do projeto do 
COMPERJ para gás natural? Né Rita? Chegou essa pergunta aqui. Da 
senhora, é do, da Ana Paula de Carvalho, Dona Ana Paula tá aí? Flávia 
Lanari? Vicente Silva?  1760 
(Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Só que a Rita tava me explicando que até 
o presente momento o INEIA não foi informado. 
(Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 1765 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Formalmente?  
Sobre essas modificações. E assim que for notificado o INEIA vai avaliar a 
situação e decidir o que vai ser feito. Vocês tem alguma informação a respeito 
disso? Em relação a.... (Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 1770 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Pois é, importante essa informação, é pra 
isso que é a Audiência Pública. (Comentários ao fundo, sem captação clara do 
áudio) 
 1775 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Só que no INEIA não saiu. Então, quer 
dizer, não chegou né? 
Então se o EIA foi feito antes da mudança do projeto pra gás natural e se vai 
ser solicitado um novo estudo ou uma complementação do estudo?  A senhora 
Ana Paula, o EIA foi feito antes das mudanças do projeto.  (Comentários ao 1780 
fundo, sem captação clara do áudio). 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – As perguntas são as mesmas, né? O 
INEIA vai exigir novo EIA-RIMA?  Fala a senhora Flávia Lanari. Então o que 
vocês tem para esclarecer a essas perguntas que foram feitas? 1785 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR  – Alô, oi. É, boa noite, é importante 
destacar é, que a LP Licença Prévia do COMPERJ traz uma condicionante que 
obriga a PETROBRAS a avaliar e revisar a matriz energética dela de óleo 
combustível pra gás natural, que é uma ação boa, do ponto de vista ambiental 1790 
e o COMPERJ vem avaliando isso. E foi informando nas modelagens anuais ao 
INEIA a entrada de gás natural na matriz energética e fazendo as novas 
modelagens decorrentes disso. Então na verdade isso é uma, um atendimento 
a uma condicionante da Licença Prévia do INEIA.  
 1795 
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Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Quer dizer, então a Licença Prévia do 
INEIA que já foi concedida do COMPERJ. 
 
Claudio Ribeiro  –  A do COMPERJ. 
 1800 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  A dois mil e oito? Dois mil e nove? 
 
Claudio Ribeiro  – Dois mil e oito. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Exige a mudança da matriz energética de 1805 
óleo ou outro combustível para gás natural? 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR  – Para gás natural. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Que seria um impacto positivo pro 1810 
ambiente. 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR  –  Isso. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Agora, importante senhor Garcês, o 1815 
importante pra todos é que o COMPERJ, o COMPERJ ele tem uma Licença 
Prévia, do COMPERJ, nessa Licença Prévia do COMPERJ tem algumas 
condicionantes em relação ao uso de água, tratamento de esgoto, por onde o 
futuro emissário iria passar. Que quando se deu a Licença Prévia em dois mil e 
oito, não se sabia qual o trajeto desse emissário. Então o que nós temos que 1820 
entender a, aqui hoje é que nós tamos discutindo na Audiência os impactos 
provenientes do emissário, do emissário da parte terrestre e na parte 
submarina.  
 
Então, os efluentes fazem parte dessa discussão de hoje. O lançamento a 1825 
qualidade, né isso? 
 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: A alteração da matéria prima, da matriz 
energética pra gás natural ela melhora as emissões atmosféricas e não altera 1830 
em nada em absolutamente nada a característica do efluente.   
 
Cássio Garcês – É Gusmão - CECA: eu queria fazer só mais uma pergunta. 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: – Ele não altera as condições do estudo.  1835 
 
Cássio Garcês – Gusmão - CECA:, eu queria fazer uma pergunta. coube afinal 
uma tréplica pra mim né? do, do senhor Alexandre. 
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Eu queria só fazer a pergunta. Eu queria que você me indicasse pelo menos 1840 
dois desses profissionais, desses docentes, desses é intelectuais de renome, 
né? Acadêmicos de renome que fizeram parte do EIA-RIMA, por que a gente 
deu uma olhada na, na composição né? Técnica lá do, dos profissionais do 
EIA-RIMA e não chegamos a ver é, profissionais de Universidades do Estado 
do Rio de Janeiro, como você, como o senhor está se referindo, inclusive a 1845 
gente viu muita gente é, do Sul, Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro na 
verdade, agora do Estado do Rio de Janeiro, posso tá enganado na? Mas 
nenhum nome, nenhuma pessoa, é, nenhum especialista de renome. Você me 
desculpa, a gente não, não viu. E não fui só eu que vi não, a gente tem uma 
equipe grande e eu gostaria, por favor. (O presidente da mesa interrompe) 1850 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Tá Bom, tá bom, tá entendido. Pode 
responder, por favor. 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR –  Bom, a equipe técnica tá disponível tanto 1855 
no estudo de impacto quanto no relatório de impacto né? Acompanhada lá do, 
dos registros do conselho de classe de cada profissional desse e do cadastro 
técnico Federal de cada um, mas eu poderia citar aqui rapidamente aqui que tá 
presente, professor Sérgio Gonech, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
né? A gente tem professor Aurélio, Hélio Vilhena da UERJ, tem o professor 1860 
Frederico, também da UERJ, professora ??? Travassos, todos do Rio de 
Janeiro, professor Alexandre, todos do Estado do Rio de Janeiro, temos aqui 
Doutor Frederico Curtis que também fez parte da equipe, que é daqui do 
Estado do Rio de Janeiro e aí eu até confesso que tem um engano grande na 
leitura dessa equipe, porque a maioria expressiva é do Estado do Rio de 1865 
Janeiro e  localizados aqui na, na Grande Rio né? Rio, litoral sul do Rio e a 
parte aqui de Niterói, Maricá. Então realmente a equipe foi escolhida, aquela 
que tem um histórico da área, que conhece a região, que tem campo de 
atuação no Estado do Rio de Janeiro e que tem melhor condição de executar 
esses estudos de impacto ambiental e também de instituições de renome como 1870 
aí falei, tá ok? 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Então eu agradeço a sua participação 
Senhor Garcês, vamos receber o seu documento e convoco aqui o senhor 
Márcio Alexandre Serrão Soares, o senhor  Márcio Alexandre Serrão Soares 1875 
está presente?  (Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Então passo a palavra ao Secretário da 
FAPESCA o nosso companheiro Roberto Ferraz, cadê o Roberto Ferraz? Por 
favor, obrigado. (Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 1880 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Pois não? Pois não? (Comentários ao 
fundo, sem captação clara do áudio). 
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Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Eu acho que a gente vai ser indelicado 1885 
com o senhor Roberto, que ele já tá iniciando ali. (Comentários ao fundo, sem 
captação clara do áudio). 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Pois não?  (Comentários ao fundo, sem 
captação clara do áudio). 1890 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Não, não, eu acho que a Audiência tá 
dando espaço, a sua proposta tá aceita, tá aceita. (Comentários ao fundo, sem 
captação clara do áudio) 
 1895 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – O nome do senhor, qual é o seu nome? 
(Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio). 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Ricardo? Carlos? Carlos, tá aceito. 
Senhor Roberto.  1900 
 
Roberto Ferraz – Boa noite a todos e a todas. Meus companheiros de pesca, 
eu sou o Roberto Ferraz, Secretário Executivo da FAPESCA é Federação das 
Associações dos Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro. Nós a 
princípio estamos contra a instalação dessas, desses dutos aqui em Maricá 1905 
pelo seguinte momento, a pesca atualmente vem sendo totalmente prejudicada 
por vazamento do bota fora da Baia de Guanabara, prejudicando a pesca tanto 
de Maricá, Itaipu e em geral, toda a pesca está sendo prejudicada por esse 
bota fora, agora com a, com o descarte desses produtos que a gente sabe que 
realmente ele não vem puro, não vem puro, é, vai ser prejudicado muito mais e 1910 
ali ainda mais a dois quilômetros da costa, pô onde é que já se viu isso? Jogar 
dejetos de limpeza de tanques, limpezas de óleo, limpeza de tudo o que tem 
direito, passa por uma limpeza uma filtragenzinha e tal né? E joga as porcarias 
aqui na nossa costa, muito interessante né? Nós somos a privada, vamos dizer 
assim, desculpe, de tudo isso tá?  1915 
 
É, mais uma coisinha, o COMPERJ tá aí é uma coisa que realmente nós não 
podemos descartar, vai acontecer, mas acontecer de certa forma, certa e 
segura, a dois quilômetro? É pouco. A oito quilômetro além das Ilha de Maricá, 
tudo bem, tudo bem. Porque isso? A nossa costa, a nossa maré é uma maré 1920 
muito forte, quando temos cabeça d’águas aqui em agosto destrói casas, polui 
todo o nosso atlântico aí, toda a nossa região é poluída, vai ser poluída mesmo 
sendo descarte a dissolve, dissolve-se a cento e cinqüenta metros como assim 
dizem. Ai as tácnica, as especialida, os especialista dizem em estudos que 
dissolve, vai se dissolver em cento e cinqüenta metros, duzentos metros, mas 1925 
isso não é verdade. Tem metais pesado que não dissolve nem em um 
quilômetro, tá? Agora, mais uma coisinha, então a proposta tá aí, acima de oito 
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quilômetro depois das Ilha de Maricá aí pode ser. (Comentários ao fundo, sem 
captação clara do áudio) 
 1930 
Roberto Ferraz – Pode, pode ser que fica melhor.  Agora eu tenho aqui duas 
propostas, eu trago duas propostas, a primeira, Niterói, porque não? Lá tem o 
ET, então jogando dentro do ET vai ter uma nova limpeza, uma nova 
purificação, então o descarte vai ser melhor. A segunda, vai ser melhor ainda e 
mais barato, porque não nos navios? Os navios tanques sai vazios, sai vazios 1935 
de São Gonçalo, do cais de onde for vai a alto mar, descarrega passa pelas, 
pelas, lá pelas plataformas enche de óleo e volta, é muito mais barato e menos 
polui, não vai poluir tanto. Por que vai ficar em alto mar, as correntes são muito 
mais fortes e não vai poluir ninguém, nem a fauna nem a flora vai ser afetada, 
ok? Aí fica a minha proposta a minha posição referente a esse despejo aqui, 1940 
obrigado.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Senhor, desculpe o senhor da FAPERJ o 
nome do senhor é Pedro né?  (Comentários ao fundo, sem captação clara do 
áudio) 1945 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Desculpa Roberto,  
 
Roberto: Roberto, que aqui é pra todos, depois vou passar a palavra lá pros 
colegas. O licenciamento ambiental é feito em cima de um pedido que se faz, 1950 
então, conforme está no estudo de impacto a empresa está propondo um 
emissário de dois quilômetros ou dois quilômetros e alguma coisa não é?  
(Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Dois quilômetros. Isso é o pedido da 1955 
empresa. A missão do órgão ambiental é ouvir, analisar e com certeza exigir, 
mais distância no lançamento e melhor qualidade no tratamento, não to aqui 
dizendo que o tratamento proposto é ruim ou que a distância proposta é pouca, 
não é isso que eu quero dizer, mas a missão do INEIA é receber, por isso que 
a gente tá aqui, então o senhor tá dizendo, dois quilômetros é pouco. Então os 1960 
estudos os especialistas vão dizer, olha, são quatro quilômetros ou cinco 
quilômetros ou três ou dois é o justo.  
 
Então a luta do órgão ambiental vai ser qual? Aumentar a distância, melhorar o 
tratamento e quando foi comunicado a vocês que a licença do COMPERJ, a 1965 
licença prévia, prévia, não do emissário do COMPERJ, ela mencionava troca 
da matriz energética não é isso? De um combustível para um combustível mais 
limpo e também o saneamento dos municípios que o emissário passasse, só 
que naquela ocasião não se sabia qual era a alternativa se era São Gonçalo. 
Então essa proposta também é no sentido do órgão ambiental fazer cumprir 1970 
uma exigência que é a aplicação de uma considerável soma no tratamento do 
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esgoto, no saneamento dos municípios de Itaboraí e, e Maricá. Isso é uma 
questão em que a empresa não tem o que argumentar, por que é uma 
exigência do licenciamento que foi feito e vai ser reflexo aqui agora na. Tá 
atendido, o senhor tá satisfeito com a sua colocação? Vocês têm algum 1975 
comentário aqui pra consideração do Roberto? 
 
Claudio Ribeiro – Petrobras –   A única consideração que eu gostaria de 
fazer é que não é um simples filtro, filtrozinho que tá sendo colocado. É um 
complexo tratamento de fluentes com o que há de mais moderna tecnologia e a 1980 
parte secundária como a gente chama processo chamado MDR, ele garante, 
se houvessem correntes de metais pesados desses fluentes, que eles não 
passarão para a etapa seguinte de descarte ou de lançamento no mar. Então o 
que nós estamos dizendo é que não há metais pesados na composição do 
efluente do COMPERJ.  E nós estamos totalmente enquadrados dentro da 1985 
legislação ambiental pertinente.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Existem normas né de que, a DZ 
duzentos e quinze. A NT duzentos e dois então vocês estão são obrigados a 
isso. Isso não é assunto de discussão e de não cumprir.  1990 
 
Claudio Ribeiro - Petrobras - E reforço que a tecnologia é o que há de mais 
moderna do mundo.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Quer dizer órgão ambiental pode exigir 1995 
mais, muito mais, inclusive mais do que a LEI, é o poder discricionário que o 
Estado tem. Atendendo uma solicitação aí dos colegas, do Carlos também, 
vamos fazer aqui as perguntas em bloco. A gente vai fazendo aproveitando o 
que tá acontecendo, e muita gente que tá aqui morador e moradores de 
moradoras de Maricá estão preocupados em relação as informações que 2000 
chegam em relação a desapropriação onde vai passar, as pessoas viram lá a 
área que seria estaqueada e então muita gente, muita gente que também 
podem querer sair um pouco mais cedo pra voltar pra casa, eles tão 
perguntando, é uma pergunta que apareceu muito aqui. Como serão 
calculados os valores das de, das indenizações?  2005 
 
Pergunta feita pelo senhor Alexandre, pela senhora Vera, pelo senhor José. 
Quais seriam os critérios para valores de é, indenização? E quais as ruas de 
Inoã que serão impactadas diretamente? Isso era importante para esclarecer e 
tirar essa ansiedade. A senhora Vera Lucia mesmo diz. Gostaria de saber se a 2010 
minha casa vai ser afetada? É a turma que mora na rua seis no lote três A. 
Então vamos fazer um bloco de esclarecimento a essas preocupações das 
pessoas em relação a desapropriação, onde passa, critério de indenização, pra 
dar uma tranqüilidade e se vocês tiverem uma pessoa ou um técnico que possa 
dar esses esclarecimentos aí a essas pessoas que coloque em contato porque 2015 
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isso é uma coisa que, é uma questão social que afeta muito a tranqüilidade das 
pessoas, entenderam?  Vamos então fazer esse bloco? Isso é uma questão 
sócio ambiental.  (Comentários ao fundo, sem captação clara do áudio) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Gente vamos responder, eu queria 2020 
respeitar as perguntas de vocês.  (Comentários ao fundo, sem captação clara 
do áudio) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  Heim, qual é o seu nome?   Tá bom, a D. 
Luciana vai representar essa turma que ela fez a inscrição. Por favor, D. 2025 
Luciana, pode usar a palavra. (Comentários ao fundo, sem captação clara do 
áudio) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Tá.  
 2030 
D. Luciana – Oi boa noite, eu fiz a inscrição pra falar também oralmente, por 
que, por mais que a gente tente escrever as vezes a gente não consegue 
passar a nossa ansiedade. Eu sou moradora daqui, eu moro em Itaipuaçu a 
dez anos e acredito que, como a maioria dos que estão aqui que abriram mão 
de tá em casa de noite com a família, é por que a gente tem preocupação séria 2035 
com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos e a gente sabe que o 
discurso técnico é importante, mas esse discurso dos especialistas não 
responde a todos os nossos anseios. A gente sabe que tem questões 
econômicas políticas por trás que também devem ser consideradas.  
 2040 
Em primeiro lugar eu queria perguntar sobre a questão da desapropriação 
mesmo, a gente sabe que muitos vão ser afetados, provavelmente a gente vai 
viver tipo numa constante obra e esses, assim, eu não tenho conhecimento 
ambientalista, a minha área de conhecimento é outra, eu sou advogada, 
entendo de outras questões, mas esses critérios, como os sonhos que a gente 2045 
depositou quando a gente comprou aqui, como todos os projetos que nos 
fizemos nas nossas casas, tudo isso também vai ser computado? Nós fomos 
questionados sobre isso?  
 
Por que o que eu ouço falar, não sei se é verdade ou não enfim, que na Barra 2050 
da Tijuca são dez quilômetros, porque que aqui vão ser dois quilômetros? Que 
diferença é essa? Porque isso?  
 
E assim, por mais que os especialistas, eu também sou especialista na minha 
área, os especialistas tem discursos que a gente sabe que por trás disso 2055 
também tem alguns interesses.  
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Então a gente também tá querendo saber, praticamente o que vai afetar no 
nosso dia a dia, nos nossos sonhos dos nossos filhos, nas nossas casas, nas 
nossas escolas? Então a gente precisa que essas respostas sejam concretas.  2060 
 
Eu moro em Itaipuaçu na rua sessenta e oito, eu já vi emissário, já vi gente da 
PETROBRAS passando na minha casa e ninguém me deu explicação. E nem 
explicou concretamente por onde que vai passar o que vai acontecer, ah mais 
aí vai ser tudo uma maravilha, vai ter emprego, vai tem tudo, mas não é isso 2065 
que tá parecendo não. Então eu gostaria de deixar bem claro e registrado aqui.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – Então vamos fazer esses esclarecimentos 
pra essa turma e também o Seu Nilseney, que é da Associação de 
Loteamento, é Presidente da Associação lá do. Cadê o Seu Nilseney?  2070 
 
Eles também tão preocupados aí a turma também tem que, tem que voltar pra 
casa, eles solicitam informar a Associação quais são as ruas a serem tomadas 
pelas obras? E também é, saber informação, por que eles não sabem de nada, 
eles não são informados então fica informação alternativa e leva a turma a 2075 
essa preocupação. 
 
Eu queria que vocês dedicassem um tempo agora pra atender essas pessoas 
com relação à desapropriação. 
 2080 
Leonora Meneses - Petrobrás: - Alô? Bom, em resposta a esse 
questionamento, o que ocorre? Nós estamos, já passamos da fase da primeira 
etapa, que eu até descrevi no projeto, que você faz o cadastro das pessoas 
que vão ser impactadas no trecho onde o emissário vai ser construído. Essas 
pessoas, elas já foram contatadas. Elas já sabem que a casa dela, que parte 2085 
do terreno quando é em uma região mais rural, que vai sofrer alguma, vamos 
dizer assim, interferência. Essa interferência será, vamos dizer assim, pagas 
pela Petrobrás por avaliações, como eles perguntaram, são avaliações, vamos 
dizer assim, de acordo com o mercado. São feitas avaliações por um órgão da 
Petrobrás, que consulta um órgão local, e essas, vamos dizer assim, esses 2090 
valores são oferecidos e negociados, eles são apresentados perante o 
mercado. Agora, se a casa da, dessa senhora vai ser impactada, se ela não foi 
contatada é porque não vai ser. Agora, eu gostaria se houvesse maior dúvida, 
eu posso trazer eu posso trazer a técnica, uma das pessoas que fazem parte 
do trabalho de campo pra responder perguntas mais específicas. Mas o que eu 2095 
posso dizer é que se você não foi contatado ainda é porque você não é 
impactado. 
 
Participante da platéia: - Da licença. Eu queria só esclarecer. A gente não 
sabe nem quais são as ruas. Dizer que as pessoas foram contatadas, isso é 2100 
muito vago porque eu particularmente não conheço ninguém. Alguém aqui foi 
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contatado? Eu não conheço. Então não é possível, porque da região inteira 
ninguém foi contatado. Então não vai ter influência pra ninguém. Será que é 
isso? 
 2105 
Leonora Meneses - Petrobrás: - Por favor. Olha só 
 
Participante da platéia: - Só um instantinho, me permita. Me permita só me 
concluir. Só um instantinho. 
 2110 
Leonora Meneses – Petrobrás: - Se você me permitir, eu não concluí ainda. 
 
Participante da platéia: - E eu queria também esclarecer o seguinte: A gente 
mesmo que não passe exatamente na frente da minha casa, que a minha casa 
não seja desapropriada, eu vou sofrer impacto. Cadê a praia que eu vou poder 2115 
levar os meus filhos? Cadê a rua onde a gente vai poder comprar peixe? Na 
setenta?  Eu vou sofrer impacto. Eu acho que é isso. Não está claro pra vocês 
isso. Esse impacto não vai ser contraposto com emprego, promessa de 
emprego aqui ali. Esse impacto ambiental que obviamente não vai ser só pra 
gente, vai ser pra comunidade como um todo – esse dejeto aí, jogado sem 2120 
tratamento adequado que também não tá claro como isso vai ser compensado. 
E a gente não tem até hoje nenhum plano claro de quais vão ser as áreas 
atacadas, porque aqui tem dois quilômetros? Por que a Barra da Tijuca tem 
uns dez? Isso é que não ficou claro.  
 2125 
Leonora Meneses – Petrobrás. - Olha, para esclarecer quais são as 
propriedades que vão ser impactadas, eu sugiro que vocês verifiquem o EIA-
RIMA porque eles estão listados lá. Tenham paciência para ler. Esse 
documento eu disponibilizo a você. (vaias) 
 2130 
Antonio Carlos Gusmão - CECA:  -Espera aí só um pouquinho. Dona Luciana 
é seu nome? 
 
Luciana – Participante da comunidade: - O senhor me desculpe. Fica 
impossível ter acesso ao EIA- RIMA.  2135 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: - Dona Luciana, eu posso fazer uma 
proposta? 
 
Leonora Meneses – Petrobrás: - Tem sim. É só ter o interesse. 2140 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: (para dona Luciana):  - A sua preocupação 
é a de muita gente. O seu Valnei está aí também vai falar, mas é a 
preocupação dele. Eu queria propor que a empresa criasse ou designasse 
alguém que mantivesse contato com vocês permanente para esclarecer isso. 2145 
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Vai sair um, isso vai ser um ponto da nossa audiência. Alguém que possa ser o 
interlocutor da empresa para conversar com vocês em relação a essas 
questões. Que a gente não vai poder ficar pontuando uma a uma aqui agora. 
Mas é claro que vocês precisam saber. Podemos ter esse compromisso aqui? 
  2150 
Leonora Meneses – Petrobrás. - Eu posso dar até três exemplos aqui, que 
são a Rua Sessenta, a Rua Setenta e a Avenida D. Essas vão passar. E já 
foram contatados. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: –  E essa Rua Seis, que eles estão 2155 
preocupados? 
 
Leonora Meneses – Petrobrás: - A Rua Seis eu não tenho aqui. Mas tenho o 
compromisso de poder (Ela é interrompida pelo Sr. Gusmão - CECA:) 
 2160 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: - Então vocês designem uma pessoa, já 
conversem ali. Que tem o presidente da associação têm representantes no 
sentido que haja um desdobramento dessa informação. 
 
Leonora Meneses – Petrobras: - Mas vamos, eu vou solicitar que as pessoas, 2165 
as técnicas aqui que trabalham com essa área, que é a Lilian e a Marília que 
possam conversar com vocês. Porque elas é que estão.  
 
Dona Luciana: - A ideia aqui é que fosse marcada uma outra audiência pública 
com esses dados porque do jeito que está não está claro para nós.  2170 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – CECA : - Dona Luciana, a senhora está 
só com boas ideias. A gente pode fazer não uma audiência pública pra isso, 
mas fazer uma reunião pública com vocês e as pessoas que vão ser 
designadas para tratar só esse assunto. Só esse assunto. Mas uma reunião só 2175 
para tratar esse assunto com vocês.  
 
Alguém da platéia diz: - Nós vamos exigir outra audiência! 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - CECA:  - Tá, vocês podem pedir o que 2180 
vocês quiserem, mas a proposta é que seja feito um grupo para tratar com 
vocês isso. Diretamente.  
 
Pois não, pode falar. Seu nome? Deixa o seu Ivanei falar, que ele está na 
frente aí. Pode falar, mas tem que falar no microfone pra ficar gravado. 2185 
 
Sr. Ivanei – Representante da comunidade: - Boa noite. Eu quero desejar 
uma boa noite aos companheiros do loteamento do Parque Bosque Fundo, que 
estão aqui solidários com a gente nessa tarefa.  
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 2190 
O problema é o seguinte, meus amigos: eu recebi muitas reclamações aqui do 
pessoal, por não saber realmente o que vai acontecer com a minha casa hoje, 
amanhã. O que vai proceder? Se eu continuo a obra, se eu paro, entendeu? Eu 
quero saber a informação que eu pedi aí. Foi ao pessoal da Petrobrás, que nos 
informe, categoricamente ao presidente da associação de moradores, e esse 2195 
faça o mesmo com a sociedade. Que informe a sociedade. Porque não é 
admissível a gente não ser informado de nada e não ter como informar as 
pessoas. A gente tem responsabilidades com os moradores “local”, entendeu? 
Companheiros, eu quero pedir a vocês que façam essa informação oficial, por 
escrito, para que a gente “toma” conhecimento e vai informar o que vocês não 2200 
estão fazendo. Vai informar a cada casa o que realmente está por vir. E tudo o 
que eu posso pedir a vocês. Meu muito obrigado e uma boa noite. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: - Muito obrigado então. Pois não, pode 
falar. 2205 
 
Dona Priscila – Moradora da região: - Meu nome é Priscila. Eu moro na 
Sessenta, moro na Rua Sessenta, não foi ninguém avisar. Eu vejo todo mundo 
da Petrobrás, o meu esposo. Passam de manhã e eles não falam nada. Eles 
não se comunicam com nenhum dos moradores, tá? Então a seguinte 2210 
informação pra vocês: ninguém foi. Eles passam de manhã de porta em porta, 
mas a passeio. Ninguém fala com morador.  
 
Moradora:  Essa é uma das ruas que foram citadas, Rua Sessenta. Os 
moradores não foram comunicados. 2215 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: - Então tá definido aqui que vai ser criado. 
 
Dona Priscila: - Eu tô em casa todos os dias. 
 2220 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: – CECA  - Tá certo. Dona Priscila, essa 
solicitação de vocês está definida. Vai ser criado esse grupo que vai entrar em 
contato com vocês e vai definir isso. E vocês vão comunicar com eles e depois 
o órgão ambiental vai verificar se isso está sendo atendido. 
Pode, Pode. 2225 
 
Luciana: - A gente não quer só reuniãozinha entre o nosso grupo e o grupo 
deles não. A gente quer audiência pública pra ter legitimidade pra todo mundo 
ficar sabendo. É isso que nós desejamos. Uma outra audiência pública. 
 2230 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Luciana, esse assunto, que é tão 
específico, quando se faz uma reunião desse nível com o órgão ambiental, 
existe uma ata que dá legitimidade a isso. Mais tarde, quando isso for 
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resolvido, pode-se trazer dentro de uma audiência. Mas quantos problemas e 
quantos questionamentos têm aqui? A senhora está entendendo? Então tem 2235 
que ter esse entrosamento, que não houve antes, pra depois trazer e 
solucionar o problema. Em uma audiência, esse assunto só não vai atender a 
todos. Tá certo? Uma nova audiência pública é possível. Eu não posso é 
garantir à senhora uma nova audiência pública só pra discutir esse problema. 
Esse problema já tem que vir a audiência pública bem trabalhado, tá bom? 2240 
Então obrigado pela preocupação da senhora e do seu Ivanei, dona Priscila. Tá 
certo. 
 
Dona Luciana: - Os assuntos são tratados na nova audiência pública. 
 2245 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: - Então a gente vai continuar, dona 
Luciana. Obrigado. Continuando aqui as nossas contribuições e para dar mais 
legitimidade a nossa audiência pública, nós temos aqui a presença de um 
conselheiro da CECA, o professor da UERJ e do CREA, que é o CREA 
presente, professor Adalto, que vai fazer a sua inscrição que ele fez 2250 
anteriormente. Professor Adalto, o senhor temos aí, nós temos um tempo de 
três a cinco minutos, por favor. 
 
Professor Adalto – Bom. Boa noite. Eu queria até colocar que lá inclusive no 
próprio clube de engenharia, divisão de engenharia ambiental, a gente já está 2255 
discutindo esse assunto, já há vários meses, inclusive solicitando uma palestra 
lá no clube de engenharia dos donos do empreendimento que já fica aí o 
convite logo pra vocês. Abrir o jogo com os profissionais pra discutir isso lá no 
clube de engenharia.  
 2260 
Bom, eu primeiro queria primeiro demonstrar a minha estranheza com a 
ausência do Ministério Público aqui nessa audiência pública, que é de alta 
relevância, um empreendimento de alto impacto ambiental, potencial impacto 
ambiental que pode afetar os moradores locais, e realmente eu estranho essa 
ausência do ministério público e acho que é importante isso ficar latente, que é 2265 
a importante a presença do Ministério Público.  
 
Eu queria fazer uma abordagem rápida. O emissário, o emissário em geral, 
quando se fala em Emissário da Barra; o emissário e apara se receber esgoto 
sanitário. O emissário, então o esgoto sanitário tratado com tratamento primário 2270 
quando chega do mar, se transforma em alimento pras algas, gerando impacto 
positivo. Emissário pra receber efluente industrial não é comum. Não é solução 
comum. Então, o que a gente imagina? Eu em vez de jogar o, não é que eu 
não possa fazer. Eu em vez de jogar o efluente industrial no mar ou no rio, eu 
vou jogar no emissário. Eu vou dar mais garantia àquele efluente. Aí sim é 2275 
bom. Mas a partir do momento em que o próprio RIMA diz que este efluente 
tratado, se for lançado na Baía de Guanabara conforme diz aqui o RIMA na 



                                                    
 
 

53 
 

página 52- levará a uma degradação de grande intensidade e ainda diz que 
afetaria sensivelmente os botos da Baía de Guanabara, aí já me causa 
preocupação. Por quê? Se é um efluente tratado, ele vai gerar um impacto de 2280 
grande intensidade na Baía de Guanabara. Então, o que eu levo para 
questionamento do INEA é que está havendo uma grande distorção desse 
processo. No meu entender jamais o licenciamento da estação de tratamento 
poderia estar desvinculado com o licenciamento do bota-fora, porque aqui não 
foi falado em nenhum momento qual é a qualidade desse esgoto que vai ser 2285 
jogado no mar. Então foi licenciado um tratamento, o tratamento de primeiro 
nível e não se definiu o bota-fora. Então eu acho que, no meu entender, esse 
licenciamento foi inadequado. Devia ter sido licenciada a estação de tratamento 
junto com o bota-fora que tem muito a ver. Que o tratamento, tanto que se você 
jogar esse efluente na Baía de Guanabara vai afetar os botos. Se jogar em 2290 
Maricá pode. Aí pode. Então, esse é o segundo ponto.  
 
E aí eu queria fazer a terceira abordagem. Se você jogar o efluente industrial 
no mar, acontece o que foi dito no estudo de dispersão. O mar tem, por que o 
mar é melhor do que da Baía de Guanabara? Porque ele é aberto. Você tem 2295 
mais diluição. Então o mar, ele vai participar do tratamento. Aí que é meu 
questionamento. O mar está participando do tratamento porque se o efluente 
for devidamente tratado, então no meu entender o INEA tem que reavaliar o 
licenciamento do tratamento já que o bota-fora é o mar e uma área de grande 
valor pra forçar a Petrobrás a fazer um tratamento melhor. Se não vai fazer 2300 
reuso, é uma decisão da empresa. Eu não quero fazer reuso, eu quero 
descartar no mar. Mas então baseado no RIMA, que diz que esse efluente vai 
prejudicar os botos da Baía de Guanabara e pode gerar riscos ao biota 
aquático. Então é o INEA avaliar, reavaliar o licenciamento do tratamento, e aí 
não está bem caracterizado no RIMA que monitoramento é esse de dispersão. 2305 
Qual é a frequência do monitoramento? Quais são os parâmetros que vão ser 
monitorados? Haverá efeitos na biota aquática? Isso tudo eu já fiz nas 
perguntas que estão aí por escrito. Qual é o risco que esse efluente industrial, 
apesar de ele se enquadrar, porque é claro que ele vai se enquadrar na 
solução 357. O mar vai diluir até um ponto que ele se enquadra. Então vai ter 2310 
uma faixa de pluma que ele vai impactar. Agora, a pergunta é a seguinte que 
não está bem respondida. O quão essa diluição pode gerar impactos na biota 
aquática de gerar contaminação dos peixes. Isso não está explícito. Então na 
realidade, o que é que tem que ser bem claro, que na realidade não ficou claro 
aqui? Qual é esse programa de monitoramento? Qual é essa frequência? 2315 
Quais são os parâmetros? Qual é o efluente que vai ser jogado no mar que não 
foi dito? O impacto ambiental mais importante desse empreendimento. A maior 
parte dos impactos que foram colocados são possíveis impactos. O mais 
importante é o descarte no mar.  
 2320 
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Esse impacto mais importante foi muito pouco abordado. E quais são os efeitos 
desse impacto. Por exemplo, a empresa vai estar comprometida a coletar 
amostras de peixe periodicamente e avaliar? Eu dei uma sugestão ao INEA na 
licença ambiental, vocês vejam no caso da CSA, pouco tempo depois da 
licença teve um vazamento que gerou problemas em toda a população. Com a 2325 
licença quentinha, saindo do forno. Então a minha colocação para o INEA 
sobre a possibilidade de pensar em uma caução bancária pra empresa se 
houver qualquer tipo de acidente ambiental, automaticamente essa caução é 
utilizada em prol da população, em prol do meio ambiente. É obviamente 
porque isso? A empresa, tendo uma caução bancária, ela vai se esmerar no 2330 
controle para que não haja impacto ambiental. Então na realidade é isso que 
tem que ser esclarecido.  
 
Qual é o monitoramento, se vai ter monitoramento, se vai impactar os peixes, 
se há risco de contaminação das praias dentro desse bota-fora. Ninguém tá 2335 
falando que vai acontecer isso. Mas isso tem que ser comprovado para a 
população que está angustiada, e a gente entende o por quê? Porque essas 
perguntas não foram devidamente respondidas. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Professor Adalto, o que o senhor falou 2340 
está incorporado aqui na anotação do INEA. Agradeço a sua presença. O 
senhor aguarde um pouquinho pra resposta aí dos... Professor? Então, algum 
comentário à resposta, ao comentário do professor? 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: - Gusmão - CECA:, pode me repetir o nome 2345 
do professor? 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA::  - Professor Adalto, do CREA e do INEA. 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: - Professor, eu acho que é importante falar 2350 
sobre uma declaração que você deu sobre a interferência de lançamento desse 
efluente na Baía de Guanabara e no litoral de Maricá. O próprio INEMA 
reconhece e especifica na instrução técnica, que orienta a elaboração do EIA, 
que seja considerado de forma diferente. Se a gente olhar as condições 
hidrodinâmicas da Baía de Guanabara e da região de Maricá, elas são 2355 
completamente diversas. A gente tem uma condição hidrodinâmica bem mais 
estacionária, dependente de movimentos de maré dentro da baía e uma 
condição já de mar aberto em Maricá. Então aí a gente já vê o processo de 
diluição e de dispersão completamente diferentes nesses dois corpos hídricos. 
A gente vê a qualidade da água e de sedimentos da Baía de Guanabara, a 2360 
própria instrução técnica do INEA considera: “caso seja considerado o descarte 
na Baía de Guanabara, considere esse corpo como um corpo eutrofisado, ou 
seja, ele já é um corpo que tem uma carga orgânica muito elevada, já recebe 
diversos efluentes e a carga orgânica de uma bacia hidrográfica também 
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complexa e também de usos muito variados e que já tem um estado de 2365 
qualidade da água degradada. Se a gente olha essas duas variáveis e analisa 
a capacidade de absorção, depuração, diluição, dispersão desse efluente 
nesses dois corpos hídricos, realmente a gente tem essa conclusão de que lá 
há uma possibilidade de impacto sobre a qualidade da água significativo e 
ainda tem um porém maior. A proposta era de lançamento exatamente em um 2370 
ponto onde acontecem históricos avistamentos e históricos comportamentos de 
um grupo específico de um boto cinza. Então isso torna o ambiente 
extremamente sensível. Então ter o local cativo de presença constante se 
alimentando ou fazendo, executando atividades ali de reprodução, ou mesmo 
comportamento de descanso, de cuidado de filhos, de filhotes por parte dos 2375 
botos, isso torna o ambiente extremamente sensível. É isso que o RIMA chama 
atenção. Lançar esse efluente nesse ambiente já eutrofisado, de hidrodinâmica 
mais parada, de qualidade de água deteriorada e com essa presença de uma 
comunidade de boto cinza, que é uma comunidade sensível e ainda uma 
comunidade que faz alarde comunitário; é uma espécie que faz um alarde 2380 
comunitário, é uma espécie de fácil sensibilização popular. Isso é um item 
muito sensível e isso denota contra a alternativa da Baía de Guanabara. É isso 
que o RIMA quer chamar a atenção, é isso que o RIMA nos demonstra quando 
ele fala que é possível que haja impactos ambientais graves consideráveis 
sobre a qualidade de água e sobre a comunidade de boto cinza que frequenta 2385 
aquela região da Baía de Guanabara. Isso é um ponto importante de se 
esclarecer.  
 
O segundo ponto é quando você fala da utilização do corpo hídrico como parte 
do tratamento. A gente não pode encarar isso como parte do tratamento. O 2390 
corpo hídrico é um corpo sim de diluição, é um corpo sim de dispersão do 
efluente, mas não de tratamento, uma vez que o tratamento é feito em diversas 
fases com diversas funções já na estação de tratamento dentro do COMPERJ 
e esse efluente é encaminhado tratado como dito pelo Cláudio, com as 
possibilidades mais modernas, mais avançadas e mais eficazes obviamente, 2395 
para tratamento de efluentes. A gente não pode considerar isso um tratamento 
quando se trata do local receptor.  
 
E a última pergunta que você toca, que é importante falar, é sobre 
contaminação das praias e monitoramento. Os estudos de dispersão mostram 2400 
que o limite da detecção desse efluente, o limite da diluição total desse efluente 
é muito pequeno. E isso não alcança todos os estudos de modelagem a praia. 
E até se vê prioritariamente um fluxo contrário. Uma dispersão em sentido 
contrário ao fluxo da praia. Então a gente não tem esse risco apresentando até 
hoje pelos estudos que foram feitos. Quanto ao monitoramento, ele é 2405 
apresentado de forma muito geral e conceitual no EIA, pra ser detalhado após 
análise do INEA e após participação pública obviamente nas audiências 
públicas pra ser detalhado no PBA, que é uma fase que precede a licença de 
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instalação. Então no PBA vai estar explicada a frequência que é proposta 
semestral de estudo dentro desse monitoramento, é proposto avaliação de 2410 
qualidade de água, sedimento e da biota, dos organismos da coluna d’água de 
diversos grupos e também é feito uma proposta de avaliação do efluente, do 
monitoramento de efluente constante, incluindo testes de toxicidade. Então 
essa preocupação sua com os peixes e a comunidade de organismos 
presentes na região, pode ser sanada previamente com esses testes de 2415 
toxicidade que avaliam o próprio efluente. Não o ambiente, mas o efluente que 
está concentrado, que não está diluído, que não está dispersado no ambiente e 
avalia a toxicidade dele constantemente, periodicamente dentro desse 
empreendimento. Tá ok? 
 2420 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Bem, eu agradeço aqui a resposta. 
Professor, as suas contribuições estão aqui e muitas perguntas que foram 
feitas em relação ao tratamento dos efluentes como a contribuição do Sr. André 
Araújo que está conosco aqui, é exatamente essa. Nós estamos discutindo o 
estudo de impacto e uma possível emissão de uma licença prévia. a parte toda 2425 
da fiscalização do INEA, do acompanhamento, do envio, do monitoramento, do 
auto monitoramento que se faz, isso é a pra uma fase futura caso saia a 
licença de operação em uma fase bem mais na frente. Então, toda essa 
preocupação em relação a tratamento, a mensagem do INEA é sempre exigir 
em cima do que foi proposto mais distância no lançamento e uma melhor 2430 
exigência nos parâmetros, na qualidade do tratamento. Tá certo? Sr. André, 
pois não, pode fazer depois dessa colocação do Sr. André que fez sua 
inscrição aqui, nós vamos fazer um intervalo de dez minutos para um lanche 
que vai ser servido pra vocês. Todas as perguntas vêm, mas tem gente que já 
são dez e meia e precisa ir embora, tá certo? Quem? Tá aqui. A sua vez vai 2435 
chegar agora. Tá certo? Todas essas pessoas se inscreveram. Vai seu André. 
 
Sr. André Araújo – representante da comunidade: - Boa noite. A pergunta 
que eu queria fazer, eu não vou costurar falas dos companheiros aqui, eu vou 
fazer uma pergunta direta e gostaria de uma resposta direta. O que será 2440 
lançado? Que a gente está ouvindo muito conceito técnico, o que é óbvio. É 
preciso colocar esses conceitos técnicos, mas muita gente aqui não entende. 
Dizer o seguinte: o que vai ser lançado? Que tipo de material vai chegar às 
praias de Maricá. Dizer especificamente o que é. E até agora eu 
particularmente não ouvi. E a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: 2445 
tudo bem. A participação do INEA. A gente sabe que é um órgão do estado e 
me desculpa, essa é minha opinião, O INEA às vezes não funciona porque eles 
não deixam funcionar. Porque um órgão do estado funciona onde o estado 
permite. Isso é que é verdade. A companhia siderúrgica do atlântico não era 
nem para ter saído do papel e o estado permitiu. E aí quando foi para a 2450 
imprensa, o estado “não, vamos ver, vamos observar o licenciamento”, mas 
depois de causar um impacto enorme. A gente sabe que o INEA atua onde o 
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estado deixa. Essa é que é a verdade. Agora, eu queria ouvir claramente o que 
será lançado nas praias de Maricá, que até agora eu não ouvi. Que tipo de 
material é esse? 2455 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Essa pergunta do seu André é de outras 
pessoas que estão aqui. Então vamos resumir essa pergunta, o que vai ser 
lançado. Depois disso a gente vai parar para fazer um lanche e voltamos. Vai. 
 2460 
As pessoas que moram mais longe estão pedindo o lanche e eu vou parar dez 
minutos pra lanchar, em respeito às pessoas que estão com crianças, que 
pode até distribuir o lanche pra elas, por favor. Tá certo? Vamos lá, pode falar. 
 
Daniella Medeiros  - Petrobrás: - Uma coisa importante, a gente 2465 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:  - Atenção à pergunta do senhor André. 
Vamos focar nela. 
 
Daniella Medeiros – Petrobrás: - Senhor André, o que vai ser lançado e como 2470 
é o efluente? Se vocês nos permitem, nós temos uma apresentação, que 
apesar de não fazer escopo desse licenciamento, a gente preparou e gostaria 
de fazer. São uns poucos slides. Vocês estão de acordo?  Gusmão - CECA:? É 
uma apresentação com os efluentes. Vocês querem que a gente leia quais são 
sem mostrar? Eu não sei ... como responder.  2475 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Senhor André, o senhor fez a pergunta 
representando algumas pessoas da audiência. A proposta dela, o senhor quer? 
 
Daniella Medeiros - Petrobrás: - Que a gente apresente os efluentes.  2480 
 
Sr. André – Representante da comunidade. - É, eu até gostaria se fosse 
breve, até porque tem outras questões importantes que precisam ser 
discutidas, mas acho que isso é importantíssimo. Falou-se em desapropriação, 
impactos. Eu quero saber que tipo de material é, que até agora não foi dito e eu 2485 
acho que eu vou sair daqui sem saber.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Então vamos atender a pergunta do Sr. 
André Araújo, por favor. 
 2490 
Sr. André: - Aí é uma questão. Tudo bem, tem uma questão de ordem e tempo 
mas se fosse breve e essa resposta, até porque deveria ter sido no início. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Qual é o tempo disso? É um slide. Então 
passa o slide e aproveita e atende essa ansiedade de várias pessoas aqui. A 2495 
turma tá perguntando qual é a composição química. 
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Daniella Medeiros - Petrobrás:  - É isso que vai apresentar. É isso que ele vai 
apresentar, vai chegar ali. Nós estamos passando o slide. Já vai, já vai. 
 2500 
Claudio Ribeiro – Petrobrás:  Nós vamos fazer isso, inclusive trazendo uma 
pessoa especialista que pode complementar as perguntas. Nós estamos 
trazendo a pessoa aqui agora.  
 
Vania Santiago - Representante do Centro de Pesquisas Petrobrás: - Boa 2505 
noite. Eu sou do centro de pesquisas da Petrobrás e eu fui diretamente 
envolvida com o tratamento, eu fui diretamente envolvida com o 
estabelecimento das tecnologias, as seleções e avaliações das tecnologias que 
estão sendo empregadas não só no COMPERJ mas de todos os sistemas 
novos da Petrobrás.  2510 
 
A composição do efluente, enfim, é uma água que contém compostos que 
estão presentes no petróleo e que passam para a água. Esses compostos 
como o óleo, e esses óleos e graxas e nitrogênios, fenóis, sois - suspensos, 
fósforos e cianetos, são os compostos que são regulamentados, que são 2515 
controlados para um descarte dos efluentes, que geralmente, que fazem parte 
da lista dos compostos que podem causar algum impacto. Esses compostos, 
eles são removidos em sua grande maioria no processo biológico. O que eu 
acho assim extremamente importante de citar aqui, que esse processo 
biológico é um processo que tem sido utilizado em vários sistemas, não só de 2520 
efluentes industriais, mas também de tratamento de esgoto e que consegue 
uma eficiência de remoção, a mais alta das tecnologias até hoje dispo níveis, 
desenvolvidas e disponíveis no mercado. Então a gente tem desses compostos 
que estão aí listados, nós temos a maior eficiência de remoção nesses 
tratamentos. Complementando, esse processo biológico de alta eficiência que 2525 
retém todos os microrganismos que são utilizados na remoção por membranas, 
que vamos dizer assim, é a grande evolução do processo, nós temos a seguir 
um sistema de carvão ativado, que absorve os compostos que não são 
biodegradados e até mesmo algum possível elemento como até mesmo alguns 
metais que foram citados ali. Isso tudo, esse nível de tratamento está sendo 2530 
utilizado para viabilizar o reuso da água. Então eu, pelo conhecimento, por 
todas as pesquisas que a gente tem feito há dez anos no centro de pesquisa, a 
gente pode afirmar que estamos com o top de linha em nível internacional de 
tratamento de efluentes e que nós temos uma água dentro das tecnologias 
atuais, uma água com uma maior qualidade pra ser lançada. Essa água em 2535 
todos os temas outros que a Petrobrás tem, tem sido descartado diretamente 
nos rios. O COMPERJ, por exigências e por questões todas ambientais locais 
está usando ainda mais um sistema de proteção ambiental que é o emissário, 
que promove a dispersão minimizando ainda mais o impacto.  Espero que 
tenha sido atendida aí a questão.  2540 
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Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Sr. André, o senhor está satisfeito com a 
resposta da ;;; 
 
Sr. André: - Não. E aí o senhor poderia colaborar até com uma outra questão 2545 
que eu queria abordar aqui. Falou-se do controle. (Nesse momento, outro 
representante da comunidade começa a falar fora do microfone) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Fala no microfone, por favor. 
 2550 
Sr. André: - Mas ele... 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - é pra ficar gravado. 
 
Representante da comunidade: - Olha só, pra fazer esse estudo tem que 2555 
haver uma carga. Uma carga. Qual vai ser o petróleo que vai ser refinado lá? A 
partir de que vai gerar um efluente? Eu sou petroleiro, sou do sindicato dos 
petroleiros. Que efluente é esse? Tá? E eu trabalhei com ela. Eu trabalhei com 
ela. Eu sou o início disso tudinho aí que ela tá falando pra vocês. Né? Você 
sabe disso. Tratamento secundário, tratamento terciário. Fiz piloto com você, 2560 
eu sei tudinho. Tudo isso que você tá falando aí eu sei. Agora eu quero saber a 
carga. O que vai ser colocado lá, que vai ser destilado e o que vai gerar esse 
efluente. E outra pergunta: você sabe que para cada barril de petróleo é um 
barril de água. Eu quero saber da região da grande Niterói, Maricá, tá, aonde 
vai buscar, conforme o professor ali falou aonde vão ser feitas, quantas 2565 
unidades de tratamento de esgoto pra captar essa água, esse esgoto tratado, 
tá bom?  E como ele vai ser mandado para o COMPERJ? Vão fazer outros 
aquodutos? Vai ter mais impacto ambiental? Porque é isso que vai acontecer. 
Agora nós precisamos saber o seguinte: qual é a carga? O que vai entrar no 
COMPERJ. Até agora eu escutei o seguinte: vai entrar petróleo de, vai entrar 2570 
petróleo de poços maduros em Campos ou vai entrar petróleo do Pré-sal, como 
já ventilaram aí e falaram que vai entrar gás natural. Qual é a verdade? Qual é 
a carga do COMPERJ? 
 
Vania Santiago (CEMPES):  - Bem, você como disse, conhece bem todas as 2575 
cargas e todos os estudos que a gente vem desenvolvendo. Os petróleos, as 
diferentes refinarias que a gente vem estudando, seja recebendo Marli, seja 
Carbiúnas, seja petróleo nacional, o efluente não muda tanto. As diferenças 
são mais em função do tipo de processo que se tem dentro da refinaria. E 
conhecemos felizmente, nós temos um grupo que vem há 30 anos o tratamento 2580 
de efluentes na Petrobrás. Vamos dizer assim, é bastante tempo para que a 
gente tenha segurança de dizer que selecionamos o melhor processo, os 
melhores processos de tratamento e que estamos garantindo a melhor 
qualidade de efluentes dentro do estado da arte de tecnologias do mundo. A 
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questão da carga novamente, não é o relevante, o mais importante eu diria, 2585 
que é o que se buscou, que foram tecnologias de ponta para a remoção dos 
compostos que passam para fazer água.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Sr. André, pois não. Tá certo? Tá legal. 
Em relação às pessoas que estão inscritas aqui. Agora a senhora Ana Paula de 2590 
Carvalho. Fez sua inscrição aqui no INEA. A Sra. Ana Paula representa o 
município de Maricá e Maricá melhor. A senhora Ana Paula de Carvalho. Ela 
está presente aqui. Então nós vamos continuar aqui a audiência. Senhora Ana 
Paula, o microfone está aí para a senhora. 
 2595 
Sra Ana Paula - Representante do município de Maricá e Maricá Melhor: - Boa 
noite. Desculpa. Depois de tanto esperar também tive a minha necessidade 
como ser humano. Eu peço desculpas.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Nós agradecemos a presença da senhora. 2600 
 
Ana Paula: - Bem, senhor ilustre presidente da CECA, Dr. Antonio Carlos de 
Oliveira Gusmão - CECA:, demais integrantes da mesa diretora, senhora e 
senhores. Meu nome é Ana Paula de Carvalho. Eu sou engenheira sanitarista. 
Sou diretora da associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental. Mas 2605 
hoje eu estou aqui representando o movimento popular suprapartidário Luto por 
Maricá, na intenção de mostrar que o estudo feito para licenciamento do 
emissário terrestre e submarino do COMPERJ desse município não contempla 
de forma alguma a realidade local, assim como desqualifica de forma objetiva e 
evidente as pessoas que fizeram esse EIA. Além da fiscalização, além das 2610 
fiscalizadoras e licenciadoras por não terem conhecimento do efetivo conteúdo 
desse EIA. Tenho em minhas mãos um documento que será entregue ao final 
da minha apresentação – desculpa – onde evidencio que dados relativos ao 
poder executivo de Maricá na página 46 do EIA, se refere a uma prefeita, o que 
pode ser uma tendência futura pra cidade, mas muito prematura. Assim como 2615 
estamos sendo, tendo uma gestão do PDT, tá, que ao menos no EIA nós nos 
livramos do nosso prefeito. Pelo menos aqui nesse documento ele não consta. 
É do PDT com releição. Caso isso efetive o município vizinho, porque este 
caso é do nosso município vizinho de São Gonçalo. Eles deram control c, 
control x, lá pra colar. Copiar e colar. Eles não releram o material que fizeram. 2620 
Eles copiaram o que estava em São Gonçalo. E – desculpa, estou realmente 
um pouco nervosa – não do nosso município. Assim como os dados das 
atividades profissionais da página 251, onde cita que os estudantes de nossa 
cidade, as pessoas que estão desempregadas, querendo trabalhar, buscando 
trabalho, e os trabalhadores do lar, no qual eu me incluo, né, com muito 2625 
orgulho, são desocupados. Nós somos desocupados. Está escrito isso no 
documento do EIA. E por isso, a maioria das entrevistas essa é a razão porque 
somos desocupados, somos donas de casa, somos trabalhadoras do lar, 
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somos estudantes e somos desempregados, por isso, é mais fácil fazer 
entrevistas conosco nas ruas. É desrespeitosa a forma com que conduz essa 2630 
informação naquele estudo. E tantas outras que não corroboram com a 
realidade de Maricá. Sabemos hoje que o COMPERJ não tem alternativa viável 
para o despejo de resíduos industriais assim como também não está 
especificado em lugar nenhum qual o tipo de resíduo. Entendendo que como 
indústria petroquímica de derivados de petróleo, outras matérias primas 2635 
poderão e certamente estarão sendo utilizadas ao longo do tempo de vida 
daquela indústria, como por exemplo, o gás natural, como tal deve haver uma 
previsão de mudança residual para esse descarte já no estudo de impacto 
ambiental. o relatório cita também o aumento de oportunidades de emprego, 
melhoria na educação e saúde. Mas isso não condiz com a verdade. Pois o 2640 
aumento populacional de baixa renda, que tende a se mudar com suas famílias 
para os canteiros de obra não representa necessariamente um aumento de 
arrecadação, mas teremos um aumento significativo no uso dos serviços 
públicos por demanda. Em outras palavras, estaremos arrecadando menos, 
trabalhando mais para atender toda a população braçal não só desse 2645 
empreendimento como também de todos outros, tipos os imobiliários, em 
andamento ou em fase de licenciamento. Ou até mesmo com o polo naval. 
Temos que lembrar que existem muitas obras, muitos projetos em 
licenciamento que são aqui em Maricá. Todos eles com muitos habitantes e 
todos eles mega. São muitos. Nós não somos contra o progresso. De forma 2650 
alguma. Mas entendemos que em nossa casa, nossas regras que são tão 
somente que se cumpra a lei na íntegra, e caso a lei não atenda às 
necessidades municipais e populares, que se altere pra esse fim. Mas jamais 
contorná-la ou burlá-la no sentido de criar precedentes, assim como de omitir e 
descartar informações relevantes para sustentabilidade futura do nosso meio 2655 
de vida. Por todos esses motivos e alegações apresentados de forma breve 
aqui, finalizo solicitando que esta audiência pública verifique a necessidade 
urgente da revisão do EIA- RIMA, do emissário submarino da COMPERJ a 
partir da análise dos documentos, comentários, críticas, sugestões e respostas 
surgidas durante ou após a audiência pública de hoje para suprir graves 2660 
omissões ou corrigir dados relevantes. E que seja verificada nessa ata da 
audiência pública e seus anexos, de maneira que sirvam de base justamente 
com o RIMA para análise e parecer final do licenciador como sendo a não 
aprovação da licença prévia ambiental, tendo esses que refazer o projeto e 
seus respectivos estudos para o licenciamento devidamente enquadrado nas 2665 
regras, realidades e necessidades locais de Maricá e de sua população. Nós 
do movimento Luto por Maricá não acreditamos que o INEA concederá um 
licenciamento, baseado em um estudo como este. Nossa casa, nossas regras. 
Obrigada.  
 2670 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - A senhora pode deixar o documento aqui 
para a gente anexar ao processo, por favor? Muito obrigado aí pela sua 
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participação. Muito pertinente. Prazer em conhecer a senhora. Senhor Isidro 
Paes Leme está aí? Cadê o senhor Isidro? Por favor. O Senhor Isidro também, 
coordenador do Fórum da Agenda 21 local de Maricá. O senhor Luís Antônio 2675 
Guimarães tá aí também? Cadê o senhor Luís Antônio? Também fez uma 
colocação da agenda de Maricá 21.  Boa noite seu Isidro, obrigado aí pela .... 
 
Sr. Isidro: - Boa noite, Gusmão - CECA:. Senhoras e senhores boa noite. Meu 
nome é Isidro Paes Leme Arturo. Eu estou falando aqui em nome do Fórum 2680 
agenda 21 de Maricá. Em uma análise, algumas pessoas já fizeram uma 
análise bem longa do, desse estudo desse impacto ambiental e do relatório. Eu 
me ative mais, o nosso grupo, trabalhamos no final, nos ativemos mais a uma 
parte que é mais importante, que é o fim dessa história toda que é uma. 
Acontece que é uma história que eu lamento, mas o seu estudo é muito ruim. É 2685 
muito ruim mesmo. Vocês esqueceram dados básicos, coisas básicas, coisas 
que a gente tem que estar muito atento. Maricá faz parte de uma área está 
totalmente dentro de uma área de ressurgência, que alimenta toda a costa 
norte do estado do Rio. Vocês esqueceram de citar isso aí. Vocês sequer 
deram atenção ao detalhe de que isto daí é resultado de vida para os 2690 
trabalhadores da pesca, para nós mesmos. Vocês, com a falta de, nós temos 
das informações. Isso está escrito lá. Não se sabe ao certo qual o total de 
descarte e como vai ser feito isso. Se a gente fizer uma base pelos milhões de 
litros que serão lançados ao dia, a previsão é pra mais de 200.000 barris/ dia. 
Então isso daí é um volume grande. Essa dissipação não é tão fácil assim.  2695 
Existe um limite que o mar vai agüentar. Ele não vai liberar tudo assim. E nós 
estamos em cima de duas correntes. A corrente do Brasil que vem do Norte 
para o Sul e a corrente das Malvinas que vêm do Sul para o Norte. Caso vocês 
não saibam, em Maricá acontece um fenômeno sui generes porque a água fria 
está acima da água quente. Isto é fato. Caso vocês não saibam, Maricá está 2700 
dentro da área de vórtices tropicais temporários, isto é fato. E isto não é citado. 
E o que são vórtices para o nosso povo que provavelmente não saberá. São 
verdadeiros redemoinhos que dão dentro d’água, os nossos pescadores daqui 
chamam de olho d’água que é aquele círculo monstruoso que dá várias coisas 
rodando ali. Pra quem já ouviu falar, existe no pacífico um vórtice monstruoso 2705 
onde estão reunidas toneladas de plásticos. E aqui em Maricá acontecem 
vórtices. Normalmente. E isto daí fará com que qualquer coisa lançada ao mar 
não diluída, venha para a praia sim, a quatro quilômetros, filho, isso vai estar 
na praia a dois segundos. A velocidade da corrente aqui é de meio metro por 
segundo e isto não está avaliado. Quando vocês apresentaram ali 2710 
profundidade de 26m, prezado, a quatro km não é 26m. Existem erros brutais, 
erros gritantes e tem que ser refeito esse troço. Vocês estão esquecendo que 
vocês podem estar jogando toda uma quantidade enorme de cianetos, de 
sulfetos e de outras coisas que a gente não sabe o que é, porque vocês 
mesmos não sabem o que é. A gente pode estar jogando no vórtice de Vitória, 2715 
de frente de Vitória até o litoral de Santa Catarina. Até a ilha de Santa Catarina. 
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E se vocês têm, se vocês não tiverem capacidade, procurem o instituto de 
pesquisa Paulo Moreira Silva, da Marinha, que eles têm todas essas 
informações para vocês. Isto é um absurdo. Um estudo de impacto ambiental 
desculpe o termo, mas vagabundo. Não tem qualidade e eu espero 2720 
sinceramente, como técnico, eu espero sinceramente que o INEA não aprove a 
continuação de uma coisa dessa. Exija um outro estudo porque esse não tem 
qualidade alguma. Um estudo inconclusivo, que não tem qualidade. Muito 
obrigado. 
 2725 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Muito obrigado. Eu passo a palavra aí aos 
colegas da consultora, porque há uma acusação. Vocês por favor. 
 
Claudio Ribeiro – Petrobrás: - Alô.  Então, foi falado de o estudo não ter 
considerado o vórtex na região. Bom, isso não é bem verdade porque o modelo 2730 
hidrodinâmico utilizado é o modelo mais atual que existe. É o mais completo do 
mundo ou um dos mais completos. Ele foi simulado. O Setable utilizado foi o 
Setable mais completo que pode ser montado. E eu garanto a vocês que ele 
simula vortixes, de diferentes escalas, de diferentes tamanhos, tem todas as 
estruturas lineares possíveis e imagináveis e são reproduzidas. Foram 2735 
reproduzidos e os resultados apresentados na forma de pluma consideram 
essas estruturas no oceano. Com relação a estratificação de densidade, 
também foi dito que não foi considerada a estratificação? Isto também não é 
verdade. Uma leitura um pouco mais atenciosa do relatório vai confirmar que 
foi sim considerada toda a estrutura vertical de massa d’água. Inclusive foram 2740 
feitos estudos extrapolando as condições de massas d’água presentes na 
região. Dessa forma eu não entendo como uma crítica dessa possa ser feita, 
porque basta uma leitura atenciosa do relatório que todos os pontos estão lá 
esclarecidos e apresentados. 
 2745 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Olha só, seu Isidro, só um instantinho. Nós 
temos aqui a empresa que fez o estudo. Uma empresa que apresentou aqui ao 
INEA um estudo no qual identifica quais aspectos está sendo analisado. O 
importante é a gente sempre partir do princípio que não há um parecer do INEA 
definitivo sobre isso. Justamente a audiência pública vem trazer contribuições 2750 
de outras pessoas no sentido de tentar melhorar o que foi feito. Aqui tem vários 
técnicos, professores. Esse é o porquê da audiência pública, e nós temos ainda 
dez dias para recebermos sugestões e contribuições. Só que aqui é o momento 
que estamos de frente com as pessoas que podem responder as perguntas.  
Então seu Isidro, com todo o respeito, com toda a consideração com o senhor, 2755 
representando aqui a sociedade, também da fala anterior da dona Ana. Ana, 
Ana Paula, nós compreendemos isso. Vocês moram aqui, querem o melhor. E 
todos aqui querem o melhor. O INEA quer o melhor. Da melhor tecnologia, da 
maior distância, do melhor tratamento. Então aqui, que essas contribuições, 
nós vamos melhorar a qualidade do estudo. Agora com todo o respeito que a 2760 
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gente tem por vocês, pelos senhores, a gente ter essa acusação de que o 
estudo é muito, não atende, ele pode ser melhorado, mas eu acho que fica 
assim um pouco pesado, a gente dizer que não é assim. Pode ter um 
complemento e a nossa saída daqui é justamente visando isso. Agora dizer 
que o estudo não contempla nada, nós somos profissionais que, a gente tem 2765 
que respeitar as pessoas. A gente tem que respeitar as pessoas que fizeram. 
Pode melhorar? Claro. Pode melhorar mais ou melhorar muito? Pode. Agora, 
eu acho que aqui, ninguém veio aqui para que o estudo é muito ruim, que não 
tem contribuição nenhuma. Esse chavão aqui que vocês estão criando, “nossa 
casa, nossas regras”, é pra isso que a gente está aqui. Pra escutar vocês. A 2770 
gente veio aqui pra escutar vocês. A gente que eu digo é a estrutura ambiental. 
pra escutar tudo o que vocês estão falando, tudo o que vocês estão falando 
está sendo anotado aqui. Nós somos parceiros de vocês. A audiência pública, 
presta atenção. A audiência pública é uma fase do licenciamento, André. A 
audiência pública, ela não tem o poder, ela não tem o condão de cancelar um 2775 
licenciamento. ela não tem. ela tem a missão de que? De escutar os anseios as 
preocupações que são diversas. É medida compensatória, é plano de 
emergência, é uso de gás, é desapropriação, é efluente lançado, é distância do 
emissário. Isso tudo a gente está discutindo aqui. Agora, o produto disso vai 
ser a melhoria do que está sendo apresentado. Essa questão “nossa casa, 2780 
nossas regras.” Isso funciona. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a 
gente está discutindo com vocês. Ninguém fechou as portas de nada e 
estamos ouvindo. Quer dizer, o INEA vai acumular tudo isso. A Rita é chefe lá 
do grupo de trabalho, está debruçando em cima disso e o secretário disse 
“vamos ouvir e trazer novas contribuições”. Vocês estão partindo do princípio 2785 
de que nós do INEA vamos aceitar tudo, que nós vamos fazer tudo. Não é 
assim. Não é assim. É por isso que o licenciamento – quando é que o 
licenciamento deu entrada? Eu não tenho lembrança – hein? Esse 
licenciamento entrou no INEA, Isidro, e não era nem INEA, era a FEEMA no dia 
30 de dezembro de 2008. Houve um requerimento de licença prévia. a 2790 
estrutura administrativa ambiental do estado tá analisando isso. Vai, o 
resultado disso pode ser a melhoria do estudo? Pode ser uma alteração? Sim. 
Pode ser outra audiência pública? Sim. Agora, aqui é a oportunidade que nós 
todos temos de quê? De trazer todas essas melhorias. É esse o objetivo. E 
vocês devem ter confiança no desempenho do órgão ambiental. é importante 2795 
pro órgão ambiental, pela história nossa de 2007 pra cá, eu acho que o estado 
tem crédito em relação à sociedade e inclusive tem empreendimentos nessa 
região. Sim mas, eu acho que o INEA tem créditos inclusive nessa região. Não 
cabe aqui dizer quais são ou quais foram porque o objeto dessa é o emissário 
terrestre marítimo do COMPERJ, certo? O senhor queria fazer um comentário? 2800 
Por favor. O senhor se identifica. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: Olha, o senhor está muito exaltado (se 
dirigindo a alguém na platéia). Não se preocupe porque todo mundo aqui vai 
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falar. Senhor Isidro, me desculpe se eu fui indelicado com o senhor. É que ele 2805 
veio com tanta disposição que eu achei que ele iria trazer uma contribuição tão 
boa quanto a sua. Mas seu Isidro, eu fui indelicado. Desculpa. Deixa o Isidro 
concluir. 
 
Sr. Isidro: - Meu prezado, me desculpe, mas realmente o que é apresentado. 2810 
Se você me disser as páginas eu posso até rever, mas o que eu li, o que é 
apresentado é incipiente. As palavras de vocês estão bem claras na minha 
cabeça. Isto foi o principal. Com relação, Gusmão - CECA:, a crédito do INEA, 
o que eu disse eu volto a dizer. Eu acredito que o INEA não vai dar uma licença 
com base no EIA-RIMA desse padrão. 2815 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Perfeito. Perfeito, Isidro. A expressão 
incipiente cabe, é delicada e quando eu falei na confiança do INEA não foi pra 
você não, foi para o geral. Porque eu sei que gera uma insatisfação nas 
pessoas, a gente compreende isso. 2820 
 
Sr. Isidro: - Ok.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Tá contemplado. 
 2825 
Sr. Isidro: - agora, tem muita coisa que vocês tem que ver. Tem mesmo. Olha, 
você está lançando uma coisa dentro de uma área de um parque. Um parque 
estadual, rapaz. Isso vai afetar um parque estadual direto. A biota de um 
parque estadual. A lei não permite isso. E vocês não viram isso. Tem falhas 
homéricas ali. Vocês não podem ficar dizendo “ah, está tudo previsto lá”. Não 2830 
está. Se eu for falar aqui todos os erros que tem só na área marinha, eu vou 
ficar duas horas aqui. Tem que ser revisto sim. É muito ruim, desculpe. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: _ Mas isso está certo, sem dúvidas. Tá 
certo. E as suas contribuições seriam ótimas pra isso, não é? Tá certo? A sua 2835 
contribuição seria importante. Desculpa aí, amigão. Como é que chama o 
nosso colega? Desculpa aí. Por favor, o senhor se identifica, por favor, A gente 
está gravando tudo.  
 
César Naum: - Pois não. O meu nome é César Naum. Por acaso eu fui 2840 
agraciado com o título de cidadão honorário de Maricá. Devo dizer que eu vou 
me identificar profissionalmente porque isso tem a ver com as questões que 
estão sendo discutidas. Então por favor, não toma isso como qualquer 
manifestação de vaidade. Eu sou médico, sou pesquisador da faculdade de 
farmacologia da faculdade de ciências médicas da UNICAMP, e tenho uma 2845 
propriedade em Maricá na estrada de Castrodotiba, chamada Lage do Eco 
tecnológica ltda. Meu filho está aqui presente, meu filho mais velho, chama 
Pedro Naum. Ele tem projetos importantes ali. Ele é parceiro do Ministério da 
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Agricultura, ele é parceiro da UENF, ele é parceiro da Finep, ele é parceiro da 
Faperj. Ele tem a maior área coberta de estufas do estado. Ele trabalha com o 2850 
melhoramento genético de abacaxi. Eu acho que Maricá, eu devo fazer um 
parêntese aqui, que eu amo o meu país, que eu sou alucinado pelo meu país, 
que eu tenho uma enorme admiração pela Petrobrás. Eu já era nascido quando 
tivemos aquela velha história “O petróleo é nosso.” Eu já existia. Por acaso eu 
tenho mais idade do que isso. Respeito o trabalho de vocês. Acho que vocês 2855 
podem trazer um enorme progresso para a região. Agora, como tudo, isso tem 
que ser bem cuidado e monitorado, como um bebê. É muito bonito, todo mundo 
quer, mas tem que cuidar dele. Eu quero saber também, a minha pergunta não 
foi lida, porque eu tenho uma outra preocupação. Eu concordo com o colega 
que perguntou. Eu quero saber a lista detalhada dos componentes desses 2860 
efluentes. Se eu não me engano, o colega. Se eu não me engano, o colega 
sentado à mesa, na ponta da mesa fez o estudo marítimo, eu ouvi ele 
mencionar o despejo de cianeto. É possível que tenha cianeto. Quantas partes 
por milhão, qual é a concentração, dentro da pluma que o senhor menciona, 
qual é o comportamento dessa pluma com as correntes marinhas que o outro 2865 
colega que o antecedeu falou. Esses dados têm que ser esclarecidos. Por quê? 
Porque eu estou sendo desapropriado pela Petrobrás. A minha fazenda teve ¾ 
da sua frente atacada pelo ducto. Eu estou perdendo ¾ de minha fachada para 
o ducto. Pior do que isso. Eu tenho dois netos que vão caminhar sobre esses 
tubos. E eu quero saber sob que mina em potencial é esta, da qual os meus 2870 
netos, da qual a minha mulher, da qual os meus filhos, da qual os meus 
amigos, que você poderá ser um deles, dr. Gusmão - CECA: e todos os que 
estão sentados à mesa. Mas eu preciso saber, eu vou chamar os meus amigos 
pra onde se houver um vazamento na minha área, eu quero saber que tipo de 
continuação, dr. Pedro Paulo se eu não me engano, Como? Desculpe dr. 2875 
Cláudio. É que eu estou ficando velho, o mal de Alzheimer está chegando. Dr. 
Cláudio, eu quero saber do senhor o seguinte: levando em conta que nós 
estamos fazendo o melhoramento genético, meu filho faz melhoramento 
genético lá, eu tenho uma pergunta muito simples; aliás, eu tenho duas. A 
primeira a que está aí no papel, aliás, o senhor pode usar a pergunta e ela já 2880 
foi exaustivamente perguntada, inclusive enfatizada por mim. Qual é a 
composição item a item desses produtos. Existem produtos carcinogênicos? 
Existem produtos histeratogênicos? Qual é a toxicidade desse material? Quem 
mediu a toxicidade desse material? Quem mediu a potencial carcinogenética 
desse material? Isso é importante que todos saibam. Eu não acho que essa 2885 
audiência baste. Nós estamos aqui para colaborar com a Petrobrás. São 
críticas colaborativas. Agora eu não posso concordar que a senhora, acho que 
foi isso o que eu ouvi, me perdoe, que a senhora disse que a Rua 70 foi, que 
será impactada e quando cinco minutos antes disse a doutora, colega 
advogada, que se ela não foi contatada é que ela não será impactada. E uma 2890 
senhora veio e disse “eu moro na Rua 70”. E vou finalizar com um comentário. 
O primeiro é o seguinte: eu vou ter duas casas demolidas, eu vou ter a frente 
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da minha fachada eu vou perder a minha propriedade eu vou perder em termos 
de fundos de comércio. Eu tenho 67 anos, trabalhei a minha vida inteira pra 
construir um patrimônio pros meus filhos, pros meus netos, e trabalho, ainda 2895 
trabalho muito. Eu não tenho férias há mais de 30 anos. Eu sou um trabalhador 
desse país. Admiro o trabalho de vocês. Acompanho as dificuldades do Sergio 
Gabrielle. Vi que agora recente, tomou posse a Ana Foster, que é originária da 
UFF, onde eu dei aula durante muitos anos da minha vida na faculdade de 
medicina. Eu quero fazer uma pergunta simples a vocês, muito simples, que 2900 
claro que experiência uma. Experiência nula. Eu não posso extrapolar uma 
coisa de uma área para outra.  
 
Agora eu tenho uma preocupação muito séria. Cadê o colega que me 
antecedeu aqui falando? Não, só pra que você escute isso. Foram me contatar 2905 
com relação a desapropriação e aos valores. No relatório que veio, eu quero 
saber com o pessoal da área técnica, que equipamento é esse, que eu estou 
alucinado pra comprar. Determinaram a idade da minha cerca de (...), mais ou 
menos o número é desse gênero, como tendo 28 anos e 6 meses. Vinte e oito 
anos e seis meses. E uma outra cerca ao lado como tendo 29 e 4 meses.  Em 2910 
uma avaliação de desapropriação tem um erro dessa natureza, o que pode 
estar acontecendo com a complexidade de um polo petroquímico? O que 
mesmo que esse efluente regular, que passará todos os dias, todos os 
momentos, tenha a sua composição determinada as parte por milhões de 
metais pesados e substâncias tóxicas estejam dentro do aceitável. Eu tenho 2915 
uma outra pergunta que não foi comentada aqui em nenhum momento, que 
são os acidentes. Eu quero perguntar a vocês se existe o risco. Eu imagino que 
haja uma água de resfriamento de caldeiras, que é um processo comum ao 
que eu saiba, nessa área que vocês trabalham e essa água deverá ser, fazer 
parte desses efluentes líquidos. Eu quero saber se há a possibilidade de em 2920 
um acidente, de uma caldeira se romper, o que tem dentro das caldeiras, se 
esses conteúdos dessas caldeiras poderá contaminar os efluentes porque aí 
será outros efluentes e esses é que serão os perigosos.  Se vocês estão 
monitorando o regular, precisam monitorar a acidentalidade.  Essa é a grande 
preocupação, com a acidentalidade. Eu agradeço a vocês todos terem me 2925 
ouvido e convido a todos para um lanchinho com cuidado com a composição 
química dos sanduíches.  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Vamos responder a pergunta. Deixa 
responder a pergunta aqui. Outras perguntas tivemos com relação a planos de 2930 
emergência. Dr. César. Outras perguntas nós tivemos também que a gente 
está fazendo em blocos. Como serão os planos de emergências, de 
contingência. Se existe um plano de contingência para uma situação de 
vazamento. Muitas pessoas também perguntando sobre vazamento de gás. 
Então gostaria que vocês fizessem aí uma resposta às colocações do dr. César 2935 
em ralação a possibilidade de vazamento e outros comentários que ele fez de 
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forma muito oportuna.  E que também falassem dos planos de emergência e 
planos de ccontingência que devem estar previstos no estudo. 
 
Representante Petrobrás: - Boa noite a todos. Dr. César. Eu vou responder 2940 
parte das perguntas porque apesar da minha idade eu já não domino muitas 
coisas. Eu vou responder o que eu posso fazer com toda a minha 
responsabilidade. O licenciamento do COMPERJ, quando o senhor fala sobre 
grandes riscos, catástrofes dentro da refinaria. Não, não, não, a explosão de 
uma caldeira do ponto de vista da Petrobrás é uma catástrofe. É uma situação 2945 
que é prevista no estudo, na análise de estudo de uma refinaria, na análise de 
risco de uma inclusão de um equipamento novo dentro de uma refinaria e 
naturalmente que uma explosão de uma caldeira, ela é primeiro, vai gerar 
vapor e água. Agora, mesmo que ocorram, viessem a ocorrer outras explosões 
ou outros eventos não desejáveis na operação de uma refinaria, ele já foi 2950 
objeto de estudo de um licenciamento anterior e em hipótese alguma o 
resultado disso aí chegaria ao emissário. Porque em uma situação de 
emergência em uma refinaria, você não descarta efluentes.  Você para a 
refinaria. Não. Elas, não poderia atingir, porque a área do COMPERJ tem 
45km², certo? Para o senhor ter uma ideia, representa 10% da área do 2955 
município de Itaboraí. É maior do que a Ilha do Governador.  Então existe já 
uma barreira de distância e uma barreira de árvores no entorno do COMPERJ 
que já provocam um isolamento disso. Naturalmente que num evento 
catastrófico que foi citado ou que pudesse vir a ser estudado, e nós não temos 
essa intenção obviamente, mas se viessem a ocorrer, existe uma série de 2960 
formas de contenção que de forma alguma vai levar contaminantes pro 
emissário. E se levasse por uma hipótese qualquer, o emissário tem válvulas 
automáticas e manuais que interrompem o lançamento. O produto do emissário 
do efluente, ele não vai pôr gravidade pro mar. Existem bombas que 
bombeiam. Naturalmente com uma eventual situação de descontrole 2965 
operacional, esse sistema é paralisado para evitar que tenha qualquer risco 
para o entorno e para a comunidade. Esses estudos foram objetos de 
licenciamento do COMPERJ, da parte, vamos dizer assim, da parte industrial 
do COMPERJ.  Então eu posso tranquilizá-lo que, um exemplo específico; uma 
explosão de uma caldeira não leva elementos que contaminem o mar em 2970 
hipótese alguma, ok? 
 
Essas questões em relação a composição do nosso efluente, nós já chegamos 
a apresentar aqui mas talvez valha a pena ler os componentes, a composição, 
se o Gusmão - CECA: concordar e mostrar o seu enquadramento dentro dos 2975 
seus dispositivos legais. porque ele foi projetado mas talvez ele não estivesse 
adequadamente visível.  
 
Dr. César: - Eu acho muito importante, Carlos, você esclarecer isso, agora 
sugiro que incluam as duvidas, é claro que vocês vão fazer isso. Incluam as 2980 
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dúvidas que surgiram na audiência de hoje já na fala de vocês na audiência de 
amanhã para que isso não seja repetitivo. Antecipe, porque essa questão da 
acidentalidade não foi comentada em momento nenhum. E infelizmente o 
dossiê da Petrobrás. Eu tenho muito orgulho da Petrobrás, acabei de dizer 
isso. Infelizmente o dossiê da Petrobrás, é só fazer o timeline deles que você 2985 
vai ver que existem problemas nessa história. Ora, se houve em Reduque e se 
houve em outros lugares, porque não pode ocorrer em Maricá? Mas nós 
precisamos saber a probabilidade disso acontecer, se é menor do que ,05 se é 
menor do que, 01, se é maior do que 10 se é menor do que 10. 
 2990 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR:  - Vamos separar aí em duas partes. A 
operação do COMPERJ foi objeto de licenciamento específico e eu não sei se 
cabe aqui, até porque eu não teria informações técnicas para subsidiar essa 
audiência. Em relação ao emissário, evidentemente nós podemos falar e 
devemos falar dos componentes, já que foram apresentados mas não estavam 2995 
visíveis. Vamos ler cada componente  e que eles estão todos detalhados 
dentro do EIA. O EIA tem uma tabela, tabela 8.1.1.2-1, que é a composição dos 
efluentes. Podemos citar os principais. 8.1.1.2-1 do EIA. Tem a tabela com 
todos os efluentes e o seu enquadramento nos dispositivos legais, tá ok? 
 3000 
Dr. César: - Uma outra sugestão que eu tenho, dr. Gusmão - CECA: é a 
seguinte. O senhor imagina se eu tenho, por exemplo, eu como médico e 
outros colegas e outros profissionais de modo geral, o senhor citou no início, o 
CECA se eu não me engano, o senhor citou que as pessoas que quisessem 
fazer uso da palavra deveriam se inscrever cinco dias antes. Isso eu não tive 3005 
conhecimento disso. Vocês devem difundir mais isso e fazer uma triagem das 
perguntas cabíveis, mas têm que dar a oportunidade das pessoas de falarem. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Dr. César, dá licença aqui.  
 3010 
Dr. César: - Eu acho pouco democrático. Eu estou frequentemente em 
congressos médicos. Isso é minha área. Eu acho pouco democrático que o 
sistema seja de papelzinho com perguntas, porque fica limitado ao que vocês 
quiserem responder. A platéia não tem condição de rebate. Isso não acontece 
só aqui. Existe uma tendência nos congressos médicos abominável de 3015 
extinguirem o contexto médico, a discussão médica em benefício do seu filho, 
em benefício do seu filho, do seu marido ou dos seus entes queridos 
dominados pela industria farmacêutica, que é uma industria vergonhosa desde 
que se capitalizou, desde que entrou pra bolsa de valores. Elas preferem 
vender medicamentos caros pra carecas, como eu do que medicamentos 3020 
baratos para crianças aidéticas nesse país.  Elas têm o interesse do lucro 
acima de tudo, não tem mais o interesse da parceria idealística da medicina. E 
o que acontecem é que hoje elas dominam os congressos, e a maneira dos 
debates, não existe debate.  Existe uma mesa e em cada local desse em que 
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as pessoas estão sentadas tem um botãozinho verde, um amarelo e um 3025 
vermelho e as pessoas só podem se manifestar se são a favor, contra ou se 
estão preocupadas. E o relógio roda na tela, um minuto, no 87 da platéia achou 
isso assim, assim. Não é possível. Tem que dar uma outra forma aí. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Quer dizer, isso que o senhor está dizendo 3030 
é uma forma da gente, que fez uma legislação nova agora, abrir a palavra pra 
todos. A sua fala tá me deixando claro que a gente tem que melhorar essa 
regra. Mas tá muito mais democrático. Não se limita só ao papel. Tem que ter 
habilidade de conhecimento, lembrança do que veio no papel, pra conectar o 
que veio no papel na fala de alguém. Como o senhor falou em relação a um 3035 
vazamento, a um acidente. O doutor não falou só da explosão da caldeira. Ele 
está preocupado se estourar um duto na porta da casa dele, é ou não é? É a 
sua preocupação. O que vem dentro do duto, ele imaginou. Então. 
 
Dr. César: - Eu estou preocupado com chuva ácida em cima das plantas que 3040 
meu filho há 22 anos faz melhoramento. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: - Pois é. Então a sua pergunta foi 
conectada com os planos de emergência, com os planos de contingência que o 
duto tem que ter. Qualquer um tem que ter. Porque faz parte da legislação 3045 
também. Então, eu acho que a sua contribuição foi ótima, agradeço muito ao 
senhor. E a coisa mais importante que ele falou aqui de todas que foram 
importantes, mas a mais, ... é lições para serem tiradas para a audiência de 
amanhã no sentido de algumas falas serem adequadas, não é isso? Nosso 
colega estava aqui na mesa. Obrigada, dr. César, prazer em conhecê-lo e nós 3050 
nos consideramos já seus amigos aqui na secretaria. Pois não. 
 
Sr. Wallace Morais – representante da comunidade: - Boa noite a todos. Meu 
nome é Wallace Morais, já vou me apresentar. Eu sou professor da 
Universidade Federal Fluminense. Não é minha área a ambiental, eu sou 3055 
professor de ciências políticas, mas eu quero falar enquanto morador de 
Itaipuaçu. Não quero falar como nenhum técnico. E eu acho que uma audiência 
pública hoje que está sendo feita aqui com grande comparecimento da 
população de Maricá, de Inoã, de Itaipuaçu, enfim, daqui do município. Toda 
audiência pública tem que chegar a um resultado. E está muito claro que 3060 
amanhã nenhum meio de comunicação, nenhuma pessoa poderá sair daqui e 
dizer que a população de Maricá está a favor desse duto. Esse é o primeiro 
ponto. Nenhum lugar. Todas as falas aqui, todas as falas do início ao fim da 
população, tirando é claro os técnicos, foram contrárias aos dutos, ao despejo, 
ao emissário aqui por nossa praia. Aí inclusive alguns estudiosos de MARICÁ, 3065 
eu não sabia que existiam tantos estudiosos, tantos colegas estudiosos que 
vieram pra cá, enfim, conseguiram colocar o dedo na ferida dos diversos 
pontos do projeto. Um deles, que eu acho que é uma questão fundamental, a 
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saber, é que nós aqui em Maricá, em Itaipuaçu, naturalmente, nós não temos 
saneamento básico, nós não temos água encanada, nós não temos transporte 3070 
público adequado. Nós não temos, aliás nós temos pouquíssimas ruas 
asfaltadas e essas poucas ruas cheias de buracos. Enfim. Nós não temos 
quase nada de bom. A única coisa boa que nós tínhamos, parece que nós 
estamos a perder é a nossa praia, é a nossa tranqüilidade. Por isso é que eu 
venho morar em Maricá, como em Itaipuaçu. Não é em prol, eu quero 3075 
tranqüilidade, quero minha paz, quero minha praia, claro que se tivesse com 
outros benefícios, melhor. Agora sim, eu quero finalizar e não me alongar. Essa 
audiência pública está sendo importantíssima para encontrar outras pessoas, 
pensei que estava sozinho, que se colocaram a despeito de dizerem “olha, nós 
vamos trazer emprego, nós vamos trazer uma série de coisas boas como foi 3080 
dito aqui. Mesmo assim a população não se rendeu. Acho que esse é o grande 
resultado da audiência pública aqui de Inoã e de Maricá. A população está 
contrária ao emissário em Maricá. Esse é o ponto, tá certo? Hoje eu sou 
professor, mas eu queria voltar ao ponto de estudante pra dizer que se alguém 
concorda que nós déssemos um grito de ordem, que nós pudéssemos gritar 3085 
três vezes pelo menos, pra deixar claro isso “Não ao Emissário”. Junto comigo? 
Não ao emissário! Não ao emissário! Não ao emissário! Muito obrigado. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA: - Obrigado, professor. Continuando as 
inscrições aqui, senhora Desiré Freire. Desiré Freire, boa noite. É professora 3090 
da UERJ e membro do movimento pró- restinga. Obrigado, professora. 
 
Desiré Freire: - Boa noite. Já são 11h30 da noite, somos heróis aqui. Primeiro 
eu gostaria de dizer o seguinte: Que está bem claro aqui pra nós, que o 
COMPERJ, uma grande refinaria e polo petroquímico é muito importante para o 3095 
Brasil, para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que estamos vivendo o 
momento do Rio de Janeiro, isso é indiscutível, trará empregos  e uma 
mudança significativa para dentro do Estado. Só que isso não pode ter um 
preço enorme em destruir o nosso litoral. Com essa preocupação nós 
entregamos no ano passado, há exatamente um ano um documento no INEA 3100 
de 8 páginas para contribuir pro grupo de trabalho do INEA nesse impacto. Eu 
queria muito que esse documento sobre esse impacto fosse considerado. Isso 
nós já entregamos lá. Como tem muito pouco tempo eu vou ler aqui um trecho. 
Então, primeiro. O primeiro ponto é que esse estudo de impacto ambiental ele 
tem um equívoco metodológico, porque toda a área costeira do município de 3105 
Maricá, Niterói e Saquarema devem ser considerados como uma área de 
influência direta. Não só o entorno do duto e a área muito próxima do despejo, 
já que o maior impacto será no mar e também nas lagunas, Isso é uma coisa 
importante. Outro fato essencial: as serras de Maricá também  são 
consideradas unidades de conservação. Isso não está colocado no estudo de 3110 
impacto ambiental. Segundo ponto: pesquisa bibliográfica incipiente. Falta do 
levantamento da flora e da fauna da localidade, embora seja farta a 
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documentação científica sobre eles. Só com relação à restinga de Maricá, 
existem mais de 300 trabalhos constatados, já que essa restinga de Maricá, é 
aquela que tem o maior volume de estudos acadêmicos em todo o país. Então 3115 
são estudos financiados pela FINEP, CNPQ, ministério de ciências e 
tecnologias, inclusive com acordos internacionais e artigos publicados na 
revista Science. Esse tipo de importância não foi colocado no estudo de 
impacto ambiental. Essa APA de Maricá ela tem peixes, lagartos, mamíferos, 
plantas endêmicas e ela fica muito próxima da área onde o duto vai estar 3120 
localizado. Tá ausente completamente. Total ausência de trabalhos relevantes 
de geologia e geomorfologia da área feitos na UFRJ e feitos também nos 
laboratórios de geologia marinha. Eu tive a satisfação nos anos 80 de participar 
da FEEMA, como estagiária e o meu primeiro trabalho na FEEMA foi  
exatamente sobre Itaipuaçu. Sobre extração de areia em Itaipuaçu. O que eu 3125 
fiz: eu fui rapidamente fui na bibliografia do EIA-RIMA pra saber se ali tinham 
os trabalhos fundamentais sobre geologia e geomorfologia sobre aquela área. 
E não tem. Autores muito importantes estão ausentes ali. Trabalhos clássicos, 
aquele b-a-bá de geologia e geomorfologia da área de Itaipuaçu. Não constam. 
Então bibliografia incipiente do trabalho. Eu acho que esse já é um motivo para 3130 
o trabalho ser refeito. Se precisar, eu entrego a bibliografia sobre a questão 
geológica e geomorfológica e os trabalhos científicos da restinga também, se 
for necessário.  O ponto 3 também é um ponto que eu chamo de risco 
geotécnico. A costa de Maricá é marcada pelo perfil gradiente bastante 
inclinado. Acentuadamente forte, um dinamismo marítimo imenso. Bastante 3135 
significativos, com ondas violentas. O seu principal indicador é a areia com alta 
granulometria. Isso pode ser observado no relatório técnico da FEEMA sobre 
extração de areia. Isso está na biblioteca da FEEMA. Essa biblioteca é 
excelente em termos de meio ambiente. Uma das melhores do Brasil, que 
agora é INEA, né? a granulometria de Itaipuaçu é tão alta que só consta em 3140 
dois lugares nas Américas. Ela é tão grossa, de qualidade industrial, usada nos 
anos 80 pra jateamento de areia de casco de navio. Só tem duas praias nas 
Américas. Em Itaipuaçu e nas Américas do Norte. Só.  Essa areia com a 
granulometria alta, ela é indicador de alto dinamismo no litoral então a 
contribuição, como eu estava como está aqui, está ausente no EIA-RIMA. Ele é 3145 
um litoral extremamente erosivo. Ele é instável. Toda praia, ela tem um 
equilíbrio dinâmico e por ser uma praia violenta, esse equilíbrio é 
extremamente dinâmico. Então, continuando aqui, inclui-se que é um litoral 
muito erosivo. Foi-se evidenciado e documentados vários episódios erosivos 
com destruição de quisoques, ruas, muros e casas. Em Itaipuaçu, todos esses 3150 
elementos são muitíssimos acentuados, fazendo da localidade um dos trechos 
mais instáveis da costa brasileira. Tal como apontam os trabalhos científicos da 
área de geomorfologia costeira desde a década de 80. Existe na UFF um 
laboratório de geologia marinha, laboratório que inclusive tem pesquisas com a 
Petrobrás desde os anos 70. Muitos desses trabalhos sobre Itaipuaçu estão 3155 
ausentes no EIA-RIMA. Então eu considero extremamente temeroso. É muito 
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mais do que nocivo, é extremamente perigoso colocar um duto desse tipo 
numa área como essa. Essa é uma área muito complicada.  
Bom, outra questão importante também, a ausência da menção de outros dutos 
semelhantes no Brasil. É um caso único esse? Não é, onde que está no estudo 3160 
de impacto ambiental a presença de outros dutos da Petrobrás de efluentes 
industriais?  Não consta, né, então, por exemplo, existe no terminal de 
Cabiúnas, no litoral de Macaé um emissário de efluentes em direção ao mar, 
ali, e esse emissário, ele rachou, deu problema, começou a ter vazamento no 
estado do Rio de Janeiro e isso não consta no EIA-RIMA, né, então quer dizer, 3165 
o EIA-RIMA, ele ausenta uma informação fundamental. Quando esse duto, 
esse emissário, ele foi reparado pela Petrobrás, né, para os efluentes do 
terminal de Cabiúnas continuarem saindo em direção ao mar, o IBAMA proibiu 
que esse emissário tivesse o retorno a suas operações, ta, então por um 
motivo sério, porque esse emissário corta o Parque da Restinga de Jurubatiba.  3170 
O IBAMA que organiza, que faz a gestão do parque não permitiu, pra não 
correr o risco de terem novos vazamentos, então quer dizer, não é uma 
estrutura completamente segura: no Estado do Rio de Janeiro um emissário 
desse tipo já rachou, já teve problemas, quer dizer, a gente não pode aprovar. - 
Algumas palmas são ouvidas - 3175 
 
Desirée Freire: não é possível aprovar um EIA-RIMA que tenha a ausência de 
informações tão importantes como essa, no nosso estado. Outra coisa, como 
que é o descarte de efluentes nos demais pólos petroquímicos? Não tem 
também, então acho um motivo realmente de qualificá-lo como um relatório 3180 
incipiente.  
 
Por último eu colocaria aqui, sublinhando que Itaipuaçu é um local muito 
arriscado para um duto desse tipo, colocar aqui opção de descarte de efluentes 
em alto mar: a Petrobrás já possui um sistema de descarte de efluentes 3185 
industrial em alto mar, trata-se do despejo do Terminal de Cabiúnas da 
Transpetro, que trata o efluente, depois o transporta via duto até a REDUC, 
este é bombeado e carregado por um navio até alto mar onde é descartado de 
acordo com normas internacionais de volume e velocidade, e isto aconteceu 
após o emissário ter sido rompido e o IBAMA não forneceu autorização para 3190 
usar o Parque da Restinga de Jurubatiba desta forma, a Petrobrás já possui um 
sistema de descarte industrial no Estado do Rio de Janeiro e poderia muito 
bem e deve, na minha opinião e na opinião do movimento Pró-Restinga, que 
está aqui presente, pode muito bem ampliá-lo para a estrutura do COMPERJ.  
É o que nós sugerimos para diminuir os impactos na costa, é isso. Muito 3195 
Obrigada. – Aplausos - 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Muito Obrigada professora pelas suas 
contribuições e nós temos a inscrição aqui do Sr. Wilson Correia, presidente da 
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Calepis. Cadê o Sr. Wilson? Sr. Wilson Correia? - São ouvidas muitas vozes na 3200 
platéia - 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Vocês querem fazer algum comentário 
sobre as afirmações da professora? Tem algum, Claudio, alguma afirmação? 
 3205 
Claudio Ribeiro - Petrobras: Eu vou falar a respeito dessa citada alternativa 
de descarte comparado ao terminal, são soluções diferentes, são efluentes 
diferentes, nós estamos falando lá de água, que tem característica 
completamente diferente da água que estamos despejando depois de 
tratamento no COMPERJ, então a solução não pode ser comparada, os 3210 
volumes são totalmente diferentes e ambientalmente essa não seria uma boa 
solução porque implicaria na ampliação do emissário numa região, que, cuja as 
características não são adequadas a esse tipo de, a essa solução, então não 
dá para comparar soluções, é, adotar a mesma solução para questões de 
efluentes diferentes: lá eu estou falando de água de formação, ou seja, a água 3215 
resultante lá da produção de petróleo, que ta, que tem óleo dissolvido; é uma 
água totalmente diferente da água que vai ser utilizada, tratada e que nós nos 
propomos a lançar no mar, então não dá para fazer a mesma solução, 
ambientalmente essa alternativa não é melhor e por isso ela não foi 
considerada, você quer completar? 3220 
 
Carlos Frederico Trevia - Petrobras: Alô? Eu queria aproveitar para 
responder as questões que a Sra. Ana Paula colocou, primeiro com relação a 
situação do prefeito, a situação da prefeita, na verdade, que a gente fez, o que 
eu posso dizer é que esses estudos passam por revisões triplas, as vezes 3225 
quatro revisões e passam erros e o que eu posso fazer é pedir desculpa com 
relação a esse erro que passou da referencia do prefeito.  
 
Sobre o termo desocupados, com relação aos entrevistados da área de 
influencia, eu vou pedir desculpa por um termo técnico, que é esse o termo 3230 
usado nos estudos, realmente eles se referem as pessoas dessa forma e é o 
termo técnico que se tem para a avaliação da comunidade, então eu estou 
pedindo desculpa por algo que não sou eu que determino, que não sou eu que 
escolho, tá?  
 3235 
Com relação à especificação do resíduo que na verdade é o próprio efluente e 
isso está escrito no estudo, a gente tem uma tabela lá de caracterização da 
composição química do estudo e com relação ao uso de aparatos de serviço 
público, de equipamentos públicos, essa é uma obra que não prevê esse tipo 
de demanda, né, a demanda não é acrescida nesse tipo de obra, a proposta 3240 
toda e está escrita lá de atendimentos sem onerar os equipamentos públicos 
da região, então com relação a escolas, postos de saúde e a toda infra-
estrutura publica que é oferecida a comunidade, ela não, não é previsto onerar 
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essa estrutura com os funcionários da obra e com a obra como ela é feita e 
queria aproveitar para responder a professora Desirée, é que segundo a 3245 
metodologia usada a área de influencia considerada área de influencia direta 
ou indireta é aquela onde incidem os principais impactos diretos e os principais 
impactos indiretos, nessa observação não se enquadra toda essa abrangência 
citada por você dos impactos ambientais desse emissário e do lançamento 
desses efluentes tratados, então, a gente usou uma avaliação conservadora e 3250 
que estabeleceu uma abrangência dos impactos diretos e indiretos e ali foi 
determinada a área de influencia direta.  
 
Essa determinação da área de influencia direta, ela, não abrange as restingas 
de Maricá, lá da APA de Maricá e a região da, a região lagunar de Maricá, toda 3255 
essa área está preservada e não é atingida nem pela instalação nem pela 
operação do emissário em lançamento do afluente tratado, então ela não está 
abrangida e aí o, até lembrando da, do meu conhecimento da restinga, né, eu 
sou biólogo de formação, essa região é realmente, muito estudada, ela 
realmente tem um índice de referencias muito alto, um incentivo de pesquisas 3260 
muito grande, só que ela está realmente fora da nossa área de influencia, fora 
da nossa abrangência, então toda essa bibliografia, ela não vai ser realmente 
contemplada no estudo ambiental.  
 
A gente não vai ver a citação de toda essa área muito estudada, vastamente 3265 
estudada na sua fauna, na sua vegetação, nos seus recursos hídricos, né, no 
seu complexo lagunar hidrodinâmico, dentro desse estudo, tá? E por último, eu 
quero dizer que a, toda dinâmica sedimentar e hidrológica, né, e a 
hidrodinâmica da região, foi considerada, assim, como uma praia dinâmica, 
uma praia refletiva, uma praia de areias grossas, né? Tem estudos feitos de 3270 
batimetria de sondagem nessa região, que apresentam isso, reforçam isso. E 
isso é que corrobora os estudos que foram feitos para realização, não de uma 
abertura de vala para a instalação do emissário, mas de uma perfuração, de 
uma técnica não destrutiva, que tende a ser um furo direcional para atravessar 
exatamente essa região de alto risco geotécnico.  3275 
 
Então não vai, não é proposta a abertura de valas para a instalação da 
tubulação, do emissário e fica, e fica descartado esses riscos geotécnico em 
função dessa, dessa dinâmica sedimentar e hidrológica da região, inclusive, a 
previsão da perfuração é até de um terreno mais estável, na forma de um 3280 
arenito que a gente, que a gente encontra ali na região, então o risco 
geotécnico está descartado pela escolha tecnológica e pela, em função da 
escolha tecnológica, obviamente, o tipo de rocha que vai ser atravessado por 
esse furo direcional, tá? e para terminar, com relação às considerações da 
professora Desireé, a consideração de outros dutos e de, até de acidentes, 3285 
freqüências de acidentes e essas questões todas que você cita sobre dutos 
presentes aqui no estado do Rio de Janeiro, eles vão ilustrar e vão servir de 
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entrada para os estudos de analise de risco, que não são escopo do estudo de 
impacto ambiental, então eles sim, vão ser, considerados e avaliados, todas as 
hipóteses consideradas num estudo de análise de risco que é posterior, porque 3290 
ele não faz parte do escopo do nosso estudo de impacto ambiental. Espero ter 
respondido a contento as questões que foram postas.  
 
Daniella Medeiros - Petrobras: Professora, eu queria só tentar ajudar, 
também, a ficar um pouco mais confortável um ponto, eu sou geóloga, eu sou 3295 
da Petrobrás e sobre a questão de risco geotécnico, para aumentar um pouco 
mais o nosso conhecimento sobre isso, o que é que foi feito?  
 
Foram realizadas várias sondagens geotécnicas, a gente teve uma plataforma 
no litoral, na parte marítima do litoral e nós vamos ter um furo piloto também 3300 
comprovando as condições geotécnicas para que a instalação seja segura e 
essa é uma área que a gente na Petrobrás preza muito e que a gente tem uma 
experiência e uma competência, então foram feitos diversos furos 
investigativos, furos geotécnicos na porção marítima e está previsto um furo 
investigativo agora na porção terrestre e a metodologia que a gente ta 3305 
propondo é exatamente para diminuir os riscos de dinâmica, de erosão, 
naquela porção da praia.  Claro que se a senhora quiser informações mais 
detalhadas, temos aqui os técnicos especializados que podem responder. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Professora pode comentar :- Silêncio entre 3310 
os participantes e vozes da platéia ao fundo. 
 
Sra. Desirée Freire: Aqui né? Bom, primeiro eu queria agradecer as respostas, 
a atenção, né? Pelas respostas.  
 3315 
É, primeiro é o seguinte: A área onde vai estar acontecendo esse despejo, 
primeiro, ela é uma área de amortecimento do Parque da Tiririca. A gente 
espera também que esse parque seja estendido em direção a Restinga de 
Maricá, então é uma área, é uma zona de amortecimento, quer dizer, toda a 
parte da legislação, ela é recheada de restrições, é uma coisa importante a ser 3320 
considerada, tá?  
 
É, em relação a essa questão do risco geológico que está colocado aqui, 
Itaipuaçu, ela é uma exceção a regra, na costa do Estado do Rio de Janeiro. 
Se um duto rompeu no litoral de Macaé, esse litoral aqui, ele é muito mais 3325 
violento, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais erosivo que o litoral de 
Macaé.  
 
Então eu acho que é um fato que realmente tem que se pensar várias vezes, 
em virtude, é assim, de como um duto desses pode se romper e trazer 3330 
problemas para toda a região. E mesmo que ele não antes, antes dele romper, 
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né? Infelizmente, não foi colocado aqui, os mapas mostrando que essa mancha 
de poluição, ela vai estar da entrada da Baía de Guanabara, passando por 
Niterói, pegando toda a região de Maricá e indo até Saquarema. Então, quer 
dizer, é uma área de influência direta sim! Se o efluente vai encostar nessa 3335 
região todinha de praia, ela é uma área que passa a ser de influência direta. 
Então eu acho que esse, a RIMA deve ser refeito.  - A platéia bate palmas - 
 
Sra. Desirée Freire: Eu acho que é uma questão de muita lógica... A área, por 
exemplo, a área do Parque da Tiririca tem uma, uma porção do Parque da 3340 
Tiririca que é marinho, em influência direta. A área, toda a área que pega a 
Restinga de Maricá, pega a Barra de Maricá, né? A APA de Maricá, ela vai até 
o litoral, ela é banhada ali pelo mar. Como que esse efluente, ele vai encostar 
ali, de acordo com o EIA-RIMA? Não estou falando, não estou fazendo outra 
coisa, falando de outro estudo, do próprio EIA-RIMA, os mapas do EIA-RIMA 3345 
que não foram mostrados aqui, mostra que a pluma, que a mancha de poluição 
ela vai estar, vai ser dispersa em uma área imensa.  
 
Então eu reforço esse, sublinho esses dois pontos. O risco pela ação 
extremamente erosiva desse litoral e pelo fato do EIA-RIMA não considerar que 3350 
tem que, que toda essa área da costa tem que ter um estudo muito detalhado.  
 
Considera uma área de influência direta, a área imediatamente em torno do 
duto e uma áreazinha em torno da área de escape. Não é gente! Não é! Tem 
que ter, tem que se refazer isso. Essa audiência tem que ter conseqüências, 3355 
isso aqui não é só mostrar o que está acontecendo. - Mais palmas na platéia - 
 
Sra. Desirée Freire: Quais serão as consequências, quais serão, qual será a 
continuidade da audiência? Não vai ser nada? Vai ser a ata e olha, muito 
obrigada, apresentamos e até logo? Não. Temos que ter conseqüências dessa 3360 
audiência, conseqüências... Esse EIA-RIMA tem que ser refeito. A bibliografia 
tem que ser aumentada, tem que ser ampliada.  
 
A questão de risco, que está colocado aqui pela técnica, tem que ser 
esclarecido a população também. É isso não vou me alongar mais, porque está 3365 
muito tarde. Obrigada. -Palmas mais uma vez- 
 
Carlos Frederico Trevia - Petrobras: Gusmão - CECA:, deixa eu dar um 
esclarecimento, a professora Desirée, ela provavelmente está se referindo a 
uma imagem que está apresentada no estudo, que é a imagem feita de uma 3370 
simulação, muito maior e que extrapola o campo quase que mensurável da 
avaliação de uma, de uma dispersão.  
 
Essa figura, se a gente se atenta a legenda, ela está tratando de diluições de 
10 mil vezes as concentrações que estão apresentadas no efluente que é 3375 
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lançado. Se a gente for observar o que que é uma diluição de 10 mil vezes 
dessas concentrações, a gente está falando de concentrações que são 
indetectáveis pelos métodos atuais, atualmente disponíveis, a gente está 
falando de uma extrapolação máxima possível para  determinar um campo 
distante, ou seja, um universo de estudo para a modelagem que foi feita, então 3380 
a gente está falando de algo que é imperceptível e que realmente não atinge a 
área do Parque Estadual que está sendo citado.  
 
A pluma, verdadeiramente não atinge essa região do Parque Estadual, não 
atinge a região da APA de Maricá, ela é restrita aquela área que foi 3385 
apresentada como a área de influencia direta, então a imagem que ta, a 
imagem que está sendo usada para se embasar essa avaliação, ela esta 
tratando de concentrações indetectáveis e de uma extrapolação muito maior do 
que foi a modelagem que foi utilizada para esse efluente.  
 3390 
Eu não sei se eu fui claro, se eu consegui esclarecer a utilidade dessa imagem, 
que é só de estabelecer um universo grande e a malha de estudo, que a 
dispersão foi estudada e não a determinação verdadeira do alcance da pluma 
do efluente disperso. O alcance da pluma do efluente disperso é realmente 
aquele alcance que foi determinante da área de influencia direta, que está 3395 
apresentada no estudo, que é esse limite de 143 metros que o Marco 
apresentou para a gente, tá ok?  
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: O importante agora, alguma solicitações 
foram feitas de que todo esse material, esse que a professora também 3400 
mencionou, que não consta do EIA-RIMA, que são mapas, que são gráficos, 
que vocês apresentaram aqui, que alguém fique responsável por disponibilizar 
esse material, ta certo? Então é uma exigência nossa, que vocês...  
 
(Alguém fala, da platéia, mas está inaudível) 3405 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Tá, mas tem material que não está no 
RIMA, que não está disponível, que vocês mostraram aqui, alguma coisa a 
mais, então isso a mais é que fosse disponibilizado, ta certo? É, nós temos 
aqui um pedido, também, que eu não atendi ainda mas é uma, são pessoas 3410 
que fizeram a solicitação e, a senhora Fabíola. Fabíola Monica da Câmara que 
é conselheira e diretora da Sindipetro, cadê ela?  
 
- (Flavia) - Alguém da platéia fala com o Sr. Antonio Carlos, mas fica inaudível 
o que a pessoa diz- 3415 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Qual é teu nome mesmo? 
 
Da platéia respondem: Flavia Lanari Coelho 
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 3420 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Tá certo, você é a próxima Flavia, que já 
fez 2 perguntas suas aqui, mas, fica aqui. Lá. Pode ali para frente, Flavia, por 
favor, desculpe. 
 
Sra. Fabíola Monica da Câmara: Bom, gente, eu estava quase desistindo de 3425 
falar porque eu vejo que o brado aqui foi quase unânime em relação à questão 
do: Não queremos o duto nas praias de Itaipuaçu, não queremos esse duto 
aqui. E eu como representante agora do Conselho Comunitário de Maricá e 
também como diretora do Sindipetro do Rio de Janeiro também, a minha 
colocação é esta. Mas eu escrevi aqui umas palavrinhas, que é mais até 3430 
política do que técnica, porque os técnicos já esbanjaram os seus saberes 
aqui. É o seguinte: o INEA não pode ser omisso e negligente apesar das 
pressões da Petrobrás, que é uma multinacional poderosa e que deveria zelar 
pela nação brasileira. Os maus dirigentes da Petrobrás estão apenas 
interessados nos lucros para os acionistas e a participação dos lucros enorme, 3435 
divididas entre seus empregados, principalmente entre a gerência maior. Mas 
onde está a obrigação moral do INEA de zelar pelo povo do Rio de Janeiro? 
 Isso tem que ser considerado. Verificamos que esse EIA não é sério. Nós não 
queremos este duto no Oceano Atlântico e muito menos entrando por 
Itaipuaçu, afetando a parte marítima do PEST, que é o Parque Estadual da 3440 
Serra da Tiririca, lá existe um berçário de peixes, que vem desovar, de outras 
partes do Oceano Atlântico. Temos que fazer uma denúncia, até mesmo 
internacional, sobre este fato. Muito brigada. - Aplausos da platéia- 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Algum comentário pra, algum comentário? 3445 
Então, Flávia, por favor. Obrigado pela presença, nossa colega Flávia. Duas 
perguntas dela já foram feitas e agora tem a sua fala aqui na audiência.  
Obrigado. 
 
Sr. Claudio Ribeiro: Gusmão - CECA: vamos falar um pouco sobre a questão 3450 
do PEST, pode ser? 
 
  
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Referente ao que ela disse?  
 3455 
 
Claudio Ribeiro - Petrobras: Isso! 
 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Então só um instantinho, por favor. 3460 
 
Claudio Ribeiro - Petrobras: Na verdade, é só o esclarecimento de que as 
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modelagens de avaliação de impacto demonstram que não há incidência de 
impacto sobre o Parque Estadual da Serra da Tiririca. -Vaias- 
 3465 
Claudio Ribeiro - Petrobras: Isso está apresentado no estudo defendido lá. 
Obrigado.  
 
(Pessoas falando, inaudível)  
 3470 
Sra. Flávia Lanari Coelho: Boa noite, meu nome é Flávia, eu sou presidente 
da APALMA, Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá, 
entidade que tem cadeira no Comitê de Bacia da Baía Hidro, Bacia, Comitê da 
Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, do Parque da Tiririca, da Agenda 
21, etc. Da Câmara Técnica de análise de projetos de impactos ambientais e 3475 
recursos hídricos do Comitê da Baía, certo? E eu peguei um monte de furo de 
vocês, bicho. Sinceramente, eu não acredito que vocês tem coragem de 
assinar esse estudo que vocês fizeram, porque eu fico envergonhada, 
sinceramente, tá?  
 3480 
Eu vou responder algumas coisas que foram faladas aqui, porque a maioria 
das coisas que eu ia falar, outros companheiros já falaram. Só para dizer, a 
Desirée, o Cássio, o Arthur e eu, a gente há um ano estuda o EIA, não é o 
RIMA, tá?  
 3485 
RIMA é brincadeira de ginásio, e RIMA, esquece. Estudamos o EIA, certo? Por 
exemplo, vocês falam que foi um estudo muito completo, na parte do meio 
biótico, 63 espécimes da flora, são dados como indeterminados, tá? Se esse foi 
um EIA tão sério, como é que vocês conseguiram deixar 66 espécimes da flora, 
indeterminados? Na fala da Desirée, você veio dizer: “Não, porque não vai 3490 
atingir a APA”, mas você citou o ratinho de espinho que na época que foi feito 
esse EIA e se você vai procurar e não vai achar ratinho de espinho, ele não 
tinha sido descoberto, ele é endêmico, existe um primo dele, eu acho, que lá 
para Jurubatiba, mas aqui dessa espécie, é só ele tá?  
 3495 
Então, vocês estão ficando muito engraçadinhos. A corrente que vem do Sul, 
que vocês teimam em ignorar, né? Ela além de trazer todas aquelas coisas 
miudinhas que nunca ninguém ouviu falar, até os bioquímicos e não sei o que, 
que falam que até hoje pouca coisa foi estudada e exatamente por elas serem 
tão pequenas, são frágeis, inclusive o krill que faz parte de toda essa cadeia 3500 
alimentar que vai até a resurgência de Arraial e que eu saiba segue, da mesma 
maneira que desce, né? e que traz para o nosso litoral: baleias, leões 
marinhos, pingüins. Vocês estão querendo usar essas correntes, para 
dispersar.  
 3505 
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Os gênios estão pensando em usar correntes que trazem vida e que levam 
vida de volta, para dispersar. Os efluentes, gente, para quem talvez não saiba 
muito: sulfetos, o mais estapafúrdio de todos, os cianetos que na minha 
leiguice devem ser “priminhos” dos cianuretos, certo?  Fenóis que são tão 
nefastos quanto óleos e graxas.  3510 
 
No duto de Cabiúnas, que a Desirée citou em um raio de mais ou menos, no 
mínimo, 1km da boca do emissário, não há vida alguma! e lá é apenas 
refinaria, aqui serão 2 refinarias, fora o pólo petroquímico. 
  3515 
Vocês podem até alegar: “Não, mas agora a gente sabe fazer o nosso 
deverzinho de casa melhor, agora o tratamento é melhor.”, mesmo assim é 
uma carga duplicada somando a, ao pólo petroquímico, que é mais química 
ainda, peraí que eu chego lá, o sistema lagunar de Maricá: “Não, não vai 
chegar perto, estamos tendo todo cuidado”, certo, só que ele passa, senão na 3520 
calha, na faixa de marginal de proteção do Taquaral e ele cruza o Canal da 
Costa que liga o mar de Itaipuaçu à Lagoa de Maricá, que atualmente é a 
primeira, já foi a segunda, do sistema lagunar, que era a Lagoa Brava, que está 
morta.  
 3525 
E fora isso, o lençol freático, que no Rio todo mundo bebe água da CEDAE, 
aqui é menos de 5% e as pessoas dependem dos seus poços, que já estão 
contaminados com esgoto doméstico, mas que exatamente por causa disso, 
não precisam de um esgoto industrial venenoso, certo?  
 3530 
Esse duto vai cruzar o Canal da Costa e chegar muito próximo do Taquaral, 
vocês estão se lixando, claro, não moram aqui. É, Capuava, senão me engano 
é esse o nome, em São Paulo, a refinaria que tem efluente zero, quando o 
Cássio falou de Capuava, o engraçadinho ali veio dizer: “Não, porque a gente 
teria que captar, lá é captado dos rios, então a gente não pode repetir aqui o 3535 
que faz lá porque aqui a gente não vai captar do rio”, acontece que o Cássio 
estava se referindo ao reuso, não era captação, era ao reuso, saca? – 
Aplausos - 
  
Sra. Flavia Lanari Coelho: Vocês deturpam tudo, é uma coisa impressionante, 3540 
isso é uma falta de respeito com quem está aqui lutando pelo bem coletivo e 
não enchendo o bolso, como vocês, contratados por eles, e para completar o 
que eu queria dizer é: Esse duto, se vocês são capazes de fazer um gasoduto 
com quilômetros dentro do mar, vocês são capazes de fazer este emissário na 
parte submarina com no mínimo 30 quilômetros, porque aí ele não vai 3545 
interceptar as correntes que vem de baixo, não vão tirar a nossa 
balneabilidade, porque pelo visto Maricá é a única solução plausível, fora levar, 
como é Cabiúnas – REDUC, que vocês já descartaram ou de conseguirem 
manter esse efluente sem voltar para a natureza como lá em Capuava e já que 
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ele vai ter que passar por Maricá, porque eu concordo que a Baía de 3550 
Guanabara já está saturada, o saudoso professor Elmo mesmo falava que ela 
não é mais salina, ela está se docificando se é que já não está, se é que pode 
ser doce, algo tão sujo, enfim.  
 
É, e já que esse duto vai ter que ser em Maricá e já que vai afetar tanto o 3555 
nosso sistema lagunar, cruzando rios, tem um mapa de vocês, inclusive nesse 
EIA vocês comeram uma mosca desgraçada, porque há uns 3, 4 anos atrás em 
uma reunião do comitê da Baía foi um cara da Petrobrás e mostrou as várias 
opções de caminho do duto. Uma delas passava dentro da restinga; pois 
dentro do EIA você encontra um mapinha desses, depois não, todos os outros 3560 
estão já passando por Caçorotiba, que vocês chamam de Camborim, mas 
esquece... e, mas vocês esqueceram o mapinha daquela. Vocês foram tão 
atenciosos, vocês tiveram tanta atenção de fazer esse trabalho, que vocês 
esqueceram, não só como disse a Ana Paula, botaram o nome do prefeito 
errado, trocaram até o sexo do cara, mas ainda por cima, vocês botaram o 3565 
mapa que foi a primeira opção de Maricá, que passava exatamente dentro da 
APA, tá?  
 
Esse é só um erro dos muitos que nós vimos no EIA, esqueça RIMA! RIMA é 
para aluno de escola de ginásio, certo? E nós estudamos, um ano estudando, 3570 
certo?   
 
É só isso que eu quero dizer, agora não acredito que o INEA vai conceder um 
licenciamento baseado em um EIA desta qualidade, professor. 
 3575 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Algum comentário, aqui, às colocações da 
Dra. Flávia? 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Com relação aos comentários da senhora 
Flávia, o número de espécies indeterminadas da flora, ela é fruto de duas, de 3580 
duas ocasiões, né? A primeira ocasião é que pra gente conseguir determinação 
de 100% das amostras que são levantadas a gente precisa repetir, repetir, 
repetir pra gente conseguir todas as espécies floridas ou frutificadas, porque 
pra determinação da espécie é necessário que a gente tenha para grandes, 
grande parte das espécies, flor ou fruto que vão ajudar na taxonomia, na 3585 
identificação das espécies que serão estudadas e isso não é possível, não foi 
possível pro estudo ambiental. 
  
E o segundo, e a segunda razão é que naturalmente na Mata Atlântica gente 
tem um índice grande de indeterminação, se a gente for olhar estudos 3590 
científicos, levantamentos aí de dissertações de mestrado e outras mais, a 
gente naturalmente vai encontrar dentro da Mata Atlântica um número grande 
de indeterminações pela dificuldade taxonômica dos grupos e pela, às vezes 
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até pela quantidade de espécies novas que são encontradas. Com relação ao 
endemismo apontado do roedor, ele é um dado de bibliografia como a área de 3595 
influência indireta foi estudada, ele entra como um dado bibliográfico. 
  
Os contaminantes que são citados dentro da, os contaminantes que são 
citados dentro do estudo, são aqueles de caracterização do efluente e estão 
todos enquadrados dentro da legislação aplicável, é aquilo que está 3600 
apresentado lá.  
Sobre em Cabiúnas não ter nenhum organismo, eu desconheço os relatórios 
de monitoramento do efluente de lá e aí teria que realmente ter conhecimento 
especifico pra aquela região.  
 3605 
Sobre o Canal da Costa, é importante lembrar que o Canal da Costa é uma das 
áreas preservadas por aquela técnica não destrutiva, ou seja, a execução do 
furo direcional, ela preserva tanto o Canal da Costa quanto a praia de 
Itaipuaçu, então a gente tem ali o furo direcional garantido essa situação, 
inclusive aquela restinga, e fragmentos de manguezal que estão ali 3610 
apresentados. O EIA apresenta isso, ok? 
  
Com relação a mais um dado do diagnostico da água subterrânea, as águas 
subterrâneas apresentadas na região, elas não estão apresentando grau de 
contaminação, eu até mostrei aqui no resultado do diagnostico que a gente tem 3615 
uma qualidade de água que é, que atende a legislação pra água subterrânea 
do Brasil, legislação CONAMA dessa área. Acho que era isso Gusmão - 
CECA:. 
 
Sra. Flavia Lanari Coelho: É inacreditável a quantidade de coisas que você 3620 
desconhece, né? De Cabiúnas, por exemplo, das indeterminadas, em 203,63 
são indeterminadas, é um numero alto; é, vocês vieram aqui fazer medição de 
correntes e não sei o que; 1 ano, 2 vezes em 1 ano apenas, quando pelo que 
eu conversei com técnicos, tem que ser um mínimo de 2 anos com um grande 
monitoramento em luas, porque depende de marés, também, e outras cositas 3625 
más, né?  
 
Eu fico, por um lado, assim, a cara de pau realmente é tanta que eu fico 
pensando como é que a Petrobrás, que paga uma pequena fortuna para esse 
estudo, se acha satisfeita com ele, por outro o que nos ocorre, inclusive há 3630 
pessoas que são acadêmicas também, é que se esse EIA fosse feito da 
maneira correta por pessoa que realmente não desconhece tanta coisa, por 
uma empresa que já não teve outros EIAS questionados, por aí, pelo Brasil 
afora, é que se realmente esse EIA fosse feito da maneira correta isso nunca 
passaria, o INEA não ia ter como, nem chamar uma audiência dessas.  3635 
Vocês pensam que vocês estão brincando. A tradição da luta de Maricá, vem 
de mais de 40 anos e começou com os pescadores de Zacarias, na ultima 
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década a sociedade civil finalmente acordou e se juntou a eles. O professor 
sabe do que estou falando, o INEA, a CEA, o governo do estado quando fala a 
palavra Maricá, neguinho se eriça, porque a gente cansou de ver sempre as 3640 
pessoas querendo transformar um lugar que é belézimo, em qualquer coisa, 
atualmente é em uma cloaca, para falar uma palavra rural e de acordo com a 
nossa cidade ainda pacata, eu acho que principalmente essa empresa, ela 
deveria ter um pouco de vergonha na cara porque eu sou leiga bicho. -
Aplausos na platéia- 3645 
 
Sra. Flavia Lanari Coelho: Eu sou autodidata, apesar de ter feito alguns 
cursos no INEA, inclusive com o professor ali dando algumas aulas, apesar de 
ser autodidata, até eu entendi que esse estudo é completamente indigno, cara 
de pau de vocês, trazerem esse estudo para esfregar na nossa cara. - Muitos 3650 
aplausos da platéia- 
 
Sr. Antonio Carlos Gusmão - CECA:: Nós temos uma inscrição aqui do Dr. 
Geraldo Aymoré, fez uma série, cadê o Dr. Geraldo, por favor, advogado que 
fez aqui a sua inscrição. 3655 
 
Dr. Geraldo Aymoré:  Boa tarde aos membros da mesa da INEA, boa tarde 
aos membros da mesa, boa noite, alias, aos membros da mesa da Petrobrás, 
hoje eu estou aqui como pai e como morador de Itaipuaçu, não tenho a 
capacitação técnica de muitas das pessoas que estiveram aqui, não sei o 3660 
alcance do que eles disseram, as conseqüências eu imagino, mas eu quero 
deixar clero que eu não quero uma relação de adversidade aqui, não é a minha 
pretensão, tenho algumas perguntas aqui que eu quero, eu gostaria de 
respostas objetivas de, em razão do fato de eu ser leigo nesse particular, só 
uma breve introdução: como aquela moça, advogada que esteve aqui mais 3665 
cedo falou, a nossa moradia é um sonho construído com o suor do nosso rosto 
e para mim, foi uma realização pessoal, poder construir uma casa, em comprar 
uma casa em Itaipuaçu, onde elegi viver com a minha família, então, vamos lá, 
vocês avaliaram as conseqüências para a vida humana na hipótese de um 
vazamento desse efluente químico, no lençol freático? É uma a uma por 3670 
gentileza. 
 
Sr. XXX: Geraldo Aymoré, né? 
 
Sr. Geraldo Aymoré: Isso 3675 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Sr.Geraldo, essa hipótese foi avaliada 
dentro do estudo de impacto ambiental, no que rege o estudo de impacto 
ambiental, não foi feito uma análise de risco dentro desse estudo de impacto 
ambiental, se for buscar lá, isso não vai ser considerado, agora esa avaliação 3680 
foi feita com base na tecnologia construtiva do duto, ou seja, os tipos de 
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natureza de solo, os tipos de vedação e os tipos de teste que vão ser feitos 
para a construção desse duto e nesse sentido ele avaliou que, esse impacto 
não era considerado dentro do estudo de impacto ambiental, agora dentro de 
uma avaliação de risco eu não sei qual seria a avaliação deles, mas dentro do 3685 
estudo de impacto ambiental é essa avaliação que a gente tem. 
 
Sr. Geraldo Aymoré: Entendi, eu gostaria que ficasse consignado em ata que 
se esse estudo fosse realizado, por que como a colega falou aqui, Maricá tem 
5% de rede de esgoto e a gente pode não beber a água do poço, mas 3690 
tomamos banho, lavamos nossa louça e escovamos nossos dentes e eu temo 
pela vida e saúde das minhas filhas, então queria que o INEA considerasse 
isso, fizesse essa exigência a Petrobrás que fizesse o estudo desse particular, 
ta?  
 3695 
Vocês avaliaram as conseqüências para a vida humana, do contato desses 
efluentes químicos com a pele humana? O banho de mar ficará inviabilizado? 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Dentro da avaliação do estudo de impacto 
ambiental a primeira coisa que se faz com relação a qualidade da água é 3700 
avaliar com base na legislação. A legislação, ela é feita, para qualidade da 
água, com base nos usos que a água tem, ou seja, em função do uso ela 
precisa ter uma qualidade tal, para esse caso ela é considerada classe2, que é  
usada para lazer, para banho, para pesca e outras atividades e dentro desse, 
dessa consideração de classe 2, desses usos, os itens de qualidade que são 3705 
exigidos, eles são contemplados dentro do estudo, então avaliando por essa 
ótica, não tem esse risco de contaminação com contato cutâneo, de banho ou 
mesmo de atividade pesqueira e de outras atividades que são feitas na região. 
Esse risco não existe. 
 3710 
Sr. Geraldo Aymoré: Entendi. É, novamente, vocês avaliaram as 
conseqüências para a vida humana sobre o consumo do pescado, que 
eventualmente, venha-se contaminar com esse efluente da refinaria? 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Esse estudo que você está pedindo, é um 3715 
estudo extremamente específico, ele não foi feito diretamente, agora, há uma, 
como se diz, uma extrapolação da qualidade da água para condição da biota, 
né? Dos organismos da região e conseqüentemente do pescado, então se a 
gente tem dentro do, da qualidade da água, o atendimento desses itens, o uso 
para pesca, para lazer, para banho e etc. isso pressupõe que a gente não 3720 
tenha esse risco transferido para o pescado e conseqüentemente na 
alimentação para a espécie humana, para a população, tá legal?  
 
Sr. Geraldo Aymoré: Entendi. Também gostaria que ficasse consignado em 
ata esse particular, para que fosse realizado o estudo específico também 3725 
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porque muita gente consome aquela pesca de arrasto na beirada do mar, né? 
É... Qual a compensação que será dada aos pescadores de Itaipuaçu com o, 
esse efluente químico que afastará os cardumes?  
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Sr Geraldo, o termo compensação é um 3730 
termo estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação e ele é 
estabelecido lá com suas regras, o estado do Rio de Janeiro tem uma, uma 
determinação XXXXX específica para cálculo do grau de impacto e 
consequentemente calculo da porcentagem do valor de investimento que vai se 
ter de compensação ambiental e o destino dessa compensação é dado por 3735 
determinação do INEA dentro do que rege a legislação especifica que é o 
ISNUC. Então, compensação ambiental, ela tem esse destino e essa 
orientação por parte do órgão ambiental. No que diz respeito à pesca, existe 
esse programa especifico que é o que eu apresentei, que é o Programa de 
Acompanhamento das consequências na atividade pesqueira, e a modelo do 3740 
que está sendo feito na Baía de Guanabara com outros empreendimentos 
também tem a avaliação de oportunidades de projeto, uma série de ações que 
visam mapear na comunidade oportunidades de cooperar com a atividade 
pesqueira e melhorar a atividade pesqueira. Isso ainda não está especificado 
no EIA porque a especificação disso é objeto do PBA, Plano Básico Ambiental, 3745 
que é em uma sequencia, em uma etapa seguinte à emissão da licença prévia, 
ou seja, vai ser um pré-requisito para a licença de instalação. Então lá vai 
constar todas as ações e todas as oportunidades de compensação e de 
melhoria direta a pesca. Mas a compensação ambiental, essa é determinada 
pelo SNUC. 3750 
 
Sr. Geraldo Aymoré: Entendi. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Dr. Geraldo, só para dar um 
esclarecimento, eles não tem poder de determinar quais são as compensações 3755 
ambientais, isso é função do INEA, da Secretaria. 
  
Sr. Geraldo Aymoré: Fica o esclarecimento. 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Isso, eles tem que cumprir o que for 3760 
determinado. 
 
Sr. Geraldo Aymoré: Como eu disse nesse particular, eu sou leigo nessa 
seara, agradeço o esclarecimento. Vamos lá. Esse, esse, vou chamar de 
esgoto químico, não se ofendam, esse esgoto químico atingirá apenas Maricá 3765 
ou impactará Niterói e Rio de Janeiro? 
  
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Os estudos de modelagem mostram que há 
uma restrição de área de influência no raio de 143 metros a partir do ponto de 
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lançamento do efluente, então essa é a abrangência que nós estudamos e que 3770 
nós vemos impacto sobre toda, toda possibilidade de lançamento de efluente. 
Então, a gente não tem previsão de atingir Niterói, de atingir Rio de Janeiro ou 
mesmo para o Norte, o restante da costa do estado. Ela é restrita a essa região 
aí, que é a região de diluição, de dispersão desse efluente lançado. 
 3775 
Sr. Geraldo Aymoré: Esse esgoto químico ele é flutuante? 
 
Albertone Sant’Ana - CEPEMAR: Não, ele dilui na água, ele é composto em 
sua maioria por água, então ele não é flutuante, ele se dilui, se dispersa logo 
no início em função da velocidade do jato e depois em função da, das forças, 3780 
do comportamento físico da água, propriamente dito e ele dentro das 
modelagens ele não atinge a superfície da água. Em função do gradiente de 
densidade do mar, ele se mantém e se dilui a uma profundidade que não atinge 
a flor da água, a superfície da água.  
 3785 
Sr. Geraldo Aymoré: Entendi. A última pergunta para os membros da mesa, a 
próxima eu vou direcionar ao pessoal do INEA.  
 
O Sr. Carlos Ribeiro, acho, que no principio já até deu essa resposta, mas eu 
peço desculpas se eu não compreendi bem, é a seguinte: Estou aqui com a 3790 
tese de Mestrado da Sra. Jaqueline Barbosa Mariano, que inclusive quero 
protocolar e entregar como objeto de estudo e esclarecimento no processo do 
INEA, que é Impactos Ambientais no Refino do Petróleo, ela cita na página 111 
o seguinte, falando dos compostos tóxicos:...” Compostos como fenóis e mar 
capitães, habitualmente presentes nos efluentes das refinarias, são tóxicos a 3795 
saúde humana, assim como os metais pesados já comentados anteriormente. 
Muitos dos compostos tóxicos presentes nos dejetos das refinarias de petróleo, 
mesmo quando estão presentes em concentrações inferiores as letais, podem 
provocar danos à fauna e a flora devido a toxidez advindo os efeitos 
sinergéticos da inteiração com os mesmos, por outro lado, mesmo quando tais 3800 
compostos estiverem presentes em concentrações letais poderão não exigir o 
grau de toxidez esperado, isto devido aos efeitos que são tóxicos antagônicos 
entre os compostos misturados. As principais conseqüências de sua liberação 
no meio ambiente, são: danos a saúde humana e danos a vida aquática...”. 
Aqui tem a listagem que é um, como é que se diz? Aqui tem uma listagem 3805 
desses componentes químicos que tem até uma, um índice de 1979 e consta: 
cádmio, cromo, cobre, chumbo, níquel, fenol, sulfetos e zinco. Isso vai ser 
jogado no oceano? 
 
Daniella Medeiros - Petrobras: Esses compostos fenóis e mercapitan 3810 
(xxxxxxxx) que você citou, eles estão presentes no efluente antes do 
tratamento, então é muito importante saber que os fenóis e os mercapitan( 
xxxxxxxx), eles são biodegradáveis, totalmente biodegradáveis e nos níveis 
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que eles são lançados, eles estão muito abaixo da concentração que pode 
causar alguma toxidade, ou seja, todo efluente de refinaria não apresenta 3815 
toxidade aguda, após um tratamento biológico, qualquer que seja o tratamento 
biológico, mesmos tratamentos mais, vamos dizer assim, convencionais como 
sistema de  Lavor  então, esse trabalho está falando de toxidade aguda, que 
são totalmente removidos.  
 3820 
Esses outros elementos o zinco, o cromo eles estão presente, em sistemas de 
resfriamento, muitas vezes por serem dosados, todos eles em níveis baixos. 
Nesse processo que nós estamos utilizando, de tratamento biológico, como já 
falei anteriormente, mas eu acho que um pouco rápido, todos os sólidos são 
retidos por membranas e absorvidos a eles estão esses elementos que são os 3825 
metais, então, do ponto de vista, nós não temos a presença desses elementos 
em níveis que podem trazer toxidade aguda, porque são totalmente ausentes. 
 
Sr. Geraldo Aymoré: Entendi, obrigada pela explicação. Agora os membros do 
INEA, Agora os membros do INEA, eu gostaria de assinar embaixo nas 3830 
palavras daquele senhor do grupo de pesca, que pediu o lançamento muito 
mais fundo, apesar das garantias aqui do pessoal da Petrobrás, respeito as 
opiniões técnicas de todos eles, mas enfim, se fosse tranqüilo e bom, não seria 
ta explicado, então eu gostaria de ratificar a sugestão daquele senhor, que 
ficasse consignado em ata isso e queria dizer o seguinte, que quando escolhi 3835 
morar em Itaipuaçu, uma das minhas pretensões foi de um dia poder ver uma 
baleia e eu tive a grata oportunidade de ver uma dupla de Baleia de Bryde, 
perseguindo um grupo de sardinhas e eu vi pouco, porque a grandiosidade do 
momento foi o brilho dos olhos das minhas filhas ao testemunharem esse 
evento da natureza, que espero se repita muito, que diferente de botos, eu não 3840 
estou dizendo que os botos tem que morrer, não é isso, mas que isso fosse 
considerado e observado também. 
Eu sou escritor e tenho um livro chamado: Enterre meu coração na curva do 
rio, de um autor americano que fala sobre os registros históricos do 
desenvolvimento americano no velho oeste e um cacique pediu aos homens 3845 
brancos o seguinte:...”Se forem vir para cá, vão respeitar tudo aquilo que a 
gente, que o nosso povo manteve, que é a Natureza e o nosso bem natural que 
tem aqui disponível a todos nós?”... Então eu queria pedir a consideração do 
INEA, a ponderação política, técnica mas também com o coração, são seres 
humanos que moram aqui  e com expectativas e sonhos, ta bom? Era só isso, 3850 
Muito Obrigado. 
 
(Falam ao mesmo tempo o Sr. Antonio Carlos e o Dr. Geraldo Aymoré) 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Parabéns aí, pela sua explanação e tudo o 3855 
que o senhor colocou, já está anotado aqui.  
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Nós temos aqui um, o professor Leonardo que é professor aqui da escola, de 
Sociologia e Filosofia e é importante que o anfitrião aqui nos dê, que faça seus 
comentários também. Obrigada professor Leonardo. 
 3860 
Professor Leonardo: Boa noite a todos, eu vou mudar um pouquinho essa 
dinâmica de grupo aqui, que eu não sei por que deixaram o pessoal lá embaixo 
até agora, então vir aqui para cima eu acho que seria um pouquinho mais 
importante, eu vi toda a montagem esses dias. Ainda que tarde, eu dou as 
Boas Vindas a todos, temos muito prazer em recebe-los aqui na nossa escola e 3865 
peço desculpas em nome da direção da escola, que a diretora já precisou se 
ausentar por razões pessoais em casa, enfermidade, motivos justos e temos 
ainda alguns funcionários aqui. Eu gostaria de tecer alguns comentários e 
também contar para a Petrobrás, a Petrobrás é um orgulho dessa nação, só 
esperamos que não aconteça o que aconteceu com a VALE, com a Siderúrgica 3870 
Nacional, mas eu gostaria que vocês soubessem e até peço a colaboração que 
aqui, eu dou aula nessa escola e em várias outras, daqui de Maricá.  
 
O pessoal de Niterói me encontrou aqui e perguntou: “O que você está fazendo 
aqui:” eu falei: Eu to escondido, me vingando de tudo que o meio ambiente do 3875 
Rio de Janeiro, me fez pessoalmente, eu sou antropólogo por formação, tenho 
20 anos de experiência de Amazonia, trabalhando com índios diretamente, 
demarquei coisa de quase 2% do território desse país em unidades de 
conservação, em terras indígenas, já passei dos 50 anos, to um pouco cansado 
e sou sitiante da Serra da Tiririca. Hoje eu ensino para as crianças e tenho 3880 
querido descer cada vez mais, ir para o fundamental, o Estado não quer, quer 
que eu fique dando aula para o ensino médio, mas aqui no ensino médio dessa 
escola e de outras se perguntarem para um nosso aluno o que é uma matriz 
energética, eles saberão dizer, saberão dizer que o petróleo é uma das mais 
sujas, tão suja quanto o carbono, quanto o carvão e que teríamos muitas outras 3885 
alternativas. Eles sabem muito bem o que é um marco regulatório, que é um 
problema grave, não fosse esse marco regulatório nós não teríamos a Chevron 
fazendo lambanças em águas brasileiras para depois descobrirmos que não 
havia um plano de contingência, de modo que eu peço a Petrobrás e aos 
representantes do Meio Ambiente, somos colegas, que eu sou do Estado, não 3890 
sei se são cargos comissionados, mas somos todos colegas que ponham a 
mão na consciência e acho que essa audiência publica, apesar de estar tão 
vazia, tem ainda, é uma pena que a população já tenha ido embora, mas é 
exatamente esse formato que me falou, pro Dr. Gusmão - CECA:, me perdoe, 
eu to, na última audiência pública que eu fui humilhado publicamente, pelo 3895 
colega André Ilha, avisa para ele que eu não estou mais de bengala, já 
recuperei minha coluna, e porque eu fui lá avisar que não ia dar certo, eu 
levantei e fui lá de bengalinha e tal, falei, não dá para incluir a lagoa, não se 
cria terra pública por decreto, tem que passar por um processo legislativo, o 
processo administrativo está todo errado. Ele me esculhambou, me 3900 
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desqualificou, me humilhou publicamente. Passado algum tempo, a Justiça 
derrubou o decreto do governador, quer dizer, eu avisei, aí quando vieram me 
procurar eu disse, eu tinha avisado, mas me esculhambaram publicamente. Eu 
acho que essa audiência pública é um aviso para a Petrobrás, pode até ser que 
passe, pode até ser que passe, o seu EIA está muito ruim, viu? Ta muito ruim, 3905 
eu sou do tempo que não tinha unidade de conservação, eu participei dos 
grupos em Brasília para a formulação dessa Legislação, ainda bem novo, e 
acho que você não era nascido e eu já militava, eu milito na causa ambiental 
desde os 15 anos de idade, no tempo que ninguém falava nisso eu já falava. 
Hoje eu só ensino para crianças, porque eu já vejo que disseminou de tal 3910 
maneira, mas me preocupa o que está acontecendo. O Rio de Janeiro, viajei 
esse país inteiro, é a pior política ambiental desse país e eu falo isso com o 
coração na mão, sou nascido e criado aqui, adoro minha cidade, que eu nasci, 
sou sitiante da serra, se tiver alguma dúvida de planta, dá um pulo lá, que a 
gente conhece todas elas, o pessoal nativo todo. Temos todos os livros, não é 3915 
tão difícil assim, algumas coisas que eu ouvi aqui, são muito ruins, acho que a 
Petrobrás tem que tomar mais um pouco de cuidado na hora de convocar 
esses serviços terceirizados, alias, o Estado, os órgãos públicos estão 
precisando ter muito cuidado com os serviços terceirizados. Eles estão caindo 
à qualidade. Aqui na educação cai a qualidade assustadoramente e estamos 3920 
perdendo aquele senso da coisa pública, de uma maneira que a audiência 
pública, ela fica descaracterizada, ela é do público, ela não é para o público, 
ela é o momento em que o publico é consultado, com todo respeito, se eu disse 
algo ali atrás, ah que não pode não... ah pode sim, pode sim, uma audiência 
pública pode derrubar um projeto e da maneira como o projeto está, ele, no 3925 
mínimo tem que ser muito revisto e eu tava o tempo todo aqui lembrando e 
tinha alguns colegas pescadores, o Ministério Público tinha que estar aqui sim 
e é uma pena que não esteja porque o Ministério Público está precisando 
também de uns puxões de orelha. Eu me lembro de ter ido a 3 reuniões no 
Ministério Público, a pedido dos meus amigos pescadores, para ir lá ajudar a 3930 
mostrar o problema do Bota Fora lá das docas, que era CIA. Docas naquele 
momento, o licenciamento estava dado e no entanto nós abrimos na carta e 
mostramos para o promotor, não pode jogar aqui, tem Cagarras, tem as áreas 
de pesca e o promotor,  eu entendi e tal mas passou o licenciamento e jogaram 
a porcariada toda ali na entrada da Baía de Guanabara, do mesmo jeito e 3935 
assim passou e o Ministério Publico, se fingiu de morto, depois dessa 
lambança feita, porque está tudo aqui no fundo, os pescadores estão todos os 
dias aí mostrando, sai nos jornais as porcarias que está vindo lá do fundo. Ali, 
onde está caindo, eu tomei o cuidado de dar uma estudadinha, a distancia que 
está se jogando, está a meio caminho da Ilha das Cabras, ocorre que ali tem 3940 
um lajeado,  importantíssimo para a reprodução do pescado aqui na região e 
para toda a flora marinha. Não tem que fazer nem xixi ali, não pode jogar nada 
ali, muito menos um efluente que pelo pouco que eu ouvi, ele é pouco 
conhecido, porque variou o tipo de petróleo, variou o tipo de efluente e essa 



                                                    
 
 

91 
 

água, pelo pouco que eu entendi, essa água que é jogada fora é uma água que 3945 
já retornou ao processo, ela é tratada, retorna ao processo, só que chega um 
momento ela está saturada, ela não tem mais condição de retornar ao 
processo, aí ela é colocada fora, ela ta cheia de metais pesados e já não tem 
mais que dizer dessa água, então não há mais o que se discutir a esse respeito 
, é preciso que a Petrobrás ponha a mão na consciência e também cumpra a 3950 
lei, porque no Rio de Janeiro, nós não cumprimos leis federais, infelizmente, 
porque o mar é federal. Cadê o IBAMA? Cadê o IBAMA? Mas no Rio de 
Janeiro, as pessoas não entendem porque que isso acontece. Acontece por 
razões políticas, por razões políticas o IBAMA, no Rio de Janeiro, deixa tudo 
para o INEA, é o INEA que licencia tudo. Isso aqui no Rio de Janeiro, em 3955 
outros estados da federação não ocorre dessa maneira. De modo que a 
Petrobrás, o nosso orgulho nacional, precisa, já que o marco regulatório é 
esse, muita pouca gente deve estar entendendo do que se trata isso. Mas 
estão aqui os pais dos meus alunos, os meus alunos já sabem e eles já estão 
de olho nesse marco regulatório, porque se não fosse esse marco regulatório a 3960 
Chevron não tinha feito essa lambança, porque a Chevron forçou a barra, para 
depois descobrirmos que não havia uma contingência, então senhores, tem 
que refazer, tem que refazer, não está bom, mesmo porque a lei é clara, são 10 
Km, alguém aqui comentou, porque o emissário da Barra são 10 Km? Por que 
é lei! Não tem o que discutir isso! É lei, e não pode jogar aqui no lajeado, tem 3965 
que jogar em um lugar mais longe.  
 
Sabe qual era o problema do bota fora lá de docas? Era mais 1milhão de reais 
que tinham que gastar e para fazer uma economia de 1 milhão de reais para 
uma empresa que botou muita grana no bolso, fizeram uma lambança na 3970 
entrada da Baía de Guanabara, então com toda certeza, mais 8 Km desse 
duto, por que efluente não tem mais o que discutir, ele não é bom, significa 
dinheiro. Vamos ter que gastar esse dinheiro, não vai ter jeito, não podemos 
fazer economia porca de jogar porcaria nas nossas praias, acabar com o 
pescado, não podemos fazer isso. Essa não é a Petrobrás que a gente 3975 
conhece, a Petrobrás que a gente conhece é uma Petrobrás que vai pelo Brasil 
a fora, que desenvolve, que ajuda socialmente e que deixa um rastro de 
realizações, por que outras experiências de outras refinarias em outros estados 
são bem melhores do que essa, então aqui no Rio de Janeiro em especial, 
como nós temos essa fraqueza na matéria ambiental, parece que algumas 3980 
coisas vão passar, mas eu acho que não vai não. 
 
Maricá está mostrando que não passa, eu sou nascido e criado em Niterói, 
moro aqui na Serra da Tiririca, o pessoal não vai deixar passar, se passar vai 
passar mediante arbitrariedade, mediante maracutaia política o que não é o 3985 
processo democrático e civilizatório que nós queremos, não é esse o país que 
nós queremos. Bom, não sei se vão continuar mais pessoas, já ta avançado da 
noite, o plenário já está se esvaziando, não sei se vai mais alguém falar, né Dr. 
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Gusmão - CECA:? Então vou entregar a palavra, agradecer muitíssimo a 
Petrobrás está feito o pedido, nos ajude, nos mande material, nós estamos 3990 
trabalhando com nossos jovens, preparando eles para o mercado de trabalho, 
nós estamos de olho nisso e esses alunos são muito bons. Eu costumo brincar 
que eu não tenho aluno ruim, meus alunos são os melhores e nós temos um 
pessoal muito bom aqui, eu acho que os pais deles aqui nesse plenário foram 
capazes de mostrar isso. Não tem ninguém bobo em Maricá e acho que 3995 
também não vão encontrar ninguém bobo em Itaboraí, muito menos em Niterói, 
muito menos no restante do estado, então a Petrobrás é uma grande empresa, 
é o orgulho desse país, ela tem condições de promover um trabalho melhor, 
um estudo melhor e o INEA pode exigir porque é da Petrobrás que você está 
exigindo, não é de nenhum bunda mole não, a Petrobrás é danada, ponta de 4000 
lança no planeta, entre os maiores do mundo, então a gente pode exigir da 
Petrobrás, porque a Petrobrás vai responder a isso, a Petrobrás tem condição 
de fazer uma coisa muito melhor do que isso, isso é um pedido. Eu não sei 
como o Professor Gusmão - CECA: vai encerrar aqui, eu agradeço a presença 
de todos aqui, nós ficamos muito honrados em poder receber, em nome da 4005 
direção da escola, eu dou essas boas vindas e essa Boa Noite, agradecendo 
muito Dr. Gusmão - CECA: pela oportunidade e o CIEP391, continua aberto, 
inclusive para a população, com alguns aqui que nós já vamos trazer da 
comunidade para poder nos ajudar a ensinar nossos alunos. Muito Obrigado e 
boa noite. - Aplausos e palavras inaudíveis - 4010 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Nós agradecemos ao Professor Leonardo, 
anfitrião aqui da nossa audiência, fomos muito bem recebidos aqui, houve o 
exercício de democracia, tudo o que foi dito aqui está anotado, está registrado 
e o processo de licenciamento o INEA vai continuar verificando as informações, 4015 
as contribuições e amanhã temos um outro encontro, que é a audiência pública 
lá em Itaboraí. - Alguém fala da platéia, mas é inaudível - 
 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Tá certo, com certeza. Então eu 
parabenizo aqui a sociedade de Maricá presente, atuante, exigente, atenta e 4020 
vamos encerrar a audiência, por que são meia noite e meia e estamos aqui há, 
desde as 19hs 15 min em audiência. Então eu agradeço muito. 
 
Amanhã teremos, o processo de Licenciamento prossegue, todas as 
contribuições aqui foram registradas e vamos continuar examinando essas 4025 
informações, não tem nada definido, não tem nada concedido e amanhã temos 
outra audiência. 
 
(Alguém fala na platéia, mas está inaudível) 
 4030 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Não agora é dar continuidade dessas 
contribuições que estão aqui, o INEA recebeu essas informações, agora vai 
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decodificar isso tudo e vai sair um parecer depois da nova audiência, de mais 
10 dias de contribuições. Eu não posso dizer ao senhor que a licença vai sair 
ou não, não tenho esse poder, hoje de falar isso, o que nós podemos dizer é 4035 
que todas as contribuições foram ouvidas, foram colocadas e o julgamento vai 
ser feito em função da nova audiência de amanhã também. 
 
(Mais uma pessoa fala na platéia, mas fica inaudível) 
 4040 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: As contribuições aqui, elas foram feitas, eu 
não posso dizer a vocês se o estudo vai ser refeito, qual o nível de alteração 
que vai ser feito. O INEA está aqui e está escutando isso tudo, vocês vão ser 
informados de tudo e vão acompanhar o processo. Não há a audiência pública 
não tem o poder de dar a licença ou de dar, de negar, ela faz parte do processo 4045 
de licenciamento e nós passamos essa etapa do processo em Maricá hoje e 
que continua amanhã em Itaboraí. Tá certo?  
 
(Mais uma pessoa fala na platéia, mas fica inaudível) 
 4050 
Antônio Carlos Gusmão - CECA:: Lógico isso está tudo registrado.  Então 
agradeço a presença de vocês e nos encontraremos amanhã. Uma boa noite 
para todos aí e Obrigado.  
 


