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10. Prognóstico Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir da caracterização do empreendimento, da realização do diagnóstico ambiental, incluindo o diagnóstico 
integrado, e da avaliação de impactos e análises de risco e acidentes, bem como da proposição de medidas e 
programas ambientais apresentados anteriormente para a UTE Sudeste, e considerando que este 
empreendimento será implantado na área do Porto Central, são apresentados a seguir os prognósticos 
ambientais considerando os diferentes cenários possíveis. 
 
Uma particularidade deste empreendimento é que, independentemente da implantação da UTE Sudeste, 
devemos considerar nos diferentes cenários a serem avaliados, a instalação do Complexo Industrial Portuário 
do Porto Central, que prevê a implantação de um complexo industrial portuário com área total de 1.517,6741 
ha e que está previsto para ser implantado em três fases distintas ao longo dos próximos 15 anos. É importante 
ressaltar ainda que a fase de pré-instalação do Porto Central está em andamento com a realização de programas 
e atividades prévias ao início das obras, em conformidade com as diretrizes acordadas no licenciamento e na 
respectiva Licença de Instalação (Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 02001006386/2011-40 - LI n° 
1203/2018) 
 
Vale lembrar ainda que as tendências de evolução dos meios físico, biótico e socioeconômico acompanhadas 
das devidas conclusões considerando as condições ambientais atuais da área de estudo sem considerar o 
cenário de implantação do Porto Central já foram apresentadas no Capítulo 5 – Diagnóstico Ambiental.  
 
 
10.1 NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
Este cenário considera a não implantação da UTE Sudeste mas considerada as alterações já previstas pela 
implantação do Porto Central.  
 
Com a implantação do Porto Central e a expansão urbana associada, o meio físico poderá ser afetado em 
diferentes aspectos, sendo os mais proeminentes aqueles referentes à alterações na qualidade das águas 
subterrâneas, devido a possível intrusão salina no aquífero subterrâneo, alterações pontuais da qualidade do 
ar, do solo e dos recursos hídricos superficiais atreladas as atividades no ambiente terrestre, além da morfologia 
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 e das características de fundo da área costeira, qualidade das águas e sedimentos marinhos, bem como de 
aspectos relacionados com os processos de engordamento e erosão da linha de costa relacionadas as atividades 
no ambiente marinho. 
 
No ambiente marinho as condições atuais poderão ser afetadas pelo aporte de esgotos provenientes das 
instalações portuárias e também pelo tratamento e descarte de resíduos oleosos provenientes das embarcações 
uma vez que a presença destes compostos em sedimentos sob influência de atividades portuárias são uma 
realidade no Brasil, tanto por contaminações crônicas ou agudas (Torres, 2008, Rocha et al.  2012, Oliveira, 
2010, Castíglia, 2006). Por outro lado, a partir da execução e funcionamento das estruturas de controle do 
escoamento superficial e a aplicação dos programas de gerenciamento da qualidade ambiental (com destaque 
aos programas de controle de efluentes, de resíduos sólidos e gestão de riscos) deverá ser mantida a qualidade 
ambiental da área do Porto Central e, por extensão, do seu entorno.  
 
O principal problema, em termos de redução de qualidade das águas, serão as dragagens de aprofundamento 
na fase de implantação e as atividades de dragagem de manutenção, na fase de operação do Porto Central.  Uma 
das características das atividades de dragagem é a disponibilização de grandes quantidades de sedimentos para 
a coluna d’água, seja nos momentos de retirada do material sedimentar, quanto no seu descarte. Dessa forma, 
considerando-se a existência do empreendimento, as concentrações de turbidez na coluna d’água, nas áreas 
sujeitas a esta atividade serão incrementadas em aproximadamente uma ordem de grandeza, provocando 
diminuição no grau de penetração da luz, o que afetará o fitoplâncton, zooplâncton e nécton. E ainda que seja 
um impacto de duração temporária, as atividades pesqueiras também poderão ser prejudicadas devido a escala 
e abrangência destas atividades. 
 
No ambiente terrestre as atividades de obras e construção deverão resultar na emissão de material particulado, 
prejudiciais a qualidade do ar (poeiras) causadas pelas atividades de escavação, transporte de materiais por vias 
não pavimentadas, estocagem de areia e outros. Deverão ser considerados ainda as emissões provenientes das 
operações dos canteiros de obras e aquelas oriundas dos próprios veículos utilizados durante as obras. Na fase 
de operação a emissão de poeiras será menor devido a impermeabilização prevista, porém surgirá outro fator de 
impacto na qualidade do ar local, o transporte marítimo, uma vez que o transporte marítimo depende 
essencialmente da energia dos derivados do petróleo e, em consequência, produz emissões de CO2, SOx, NOx e 
material particulado entre outros.   
 
Prevê-se que com a adoção das medidas mitigadoras propostas pelo Porto Central não ocorrerão significativas 
alterações qualitativas nos recursos hídricos superficiais em sua área de influência. Este fato está relacionado 
com a previsão de descarte pelas redes de esgotos sanitários, efluentes industriais e águas de drenagem pluvial, 
tratados preponderantemente, no mar. Porém, não se pode descartar o aumento do escoamento superficial 
devido à impermeabilização do solo e criação de vias asfaltadas. Na fase de operação, ocorrerão ainda alterações 
em direções e vazões de fluxo em alguns cursos de água situados no interior e a jusante da área, devido à 
implantação de sistemas de drenagem.   
 
Os recursos hídricos subterrâneos sofrerão interferências da cunha salina com a entrada da água salgada devido 
a escavação dos canais artificiais no continente. Conforme identificado nos estudos de modelagem, essa intrusão 
permanecerá restrita a retro área e no entorno imediato do canal e dársenas, de forma que o alcance dessa 
interferência fora da área do Porto Central não será significativo.  
 
Os estudos de modelagem indicaram que a implantação do Porto Central acarretará perturbações sedimentares 
relacionadas ao assoreamento e a erosão costeira. Primeiramente poderá ocorrer o assoreamento da linha de 
costa ao longo dos dois molhes previstos pelo porto, de maneira mais significativa no lado norte, onde foi prevista 
uma acresção máxima em torno de 300 m. Consequentemente, em áreas mais distantes do porto, a linha de 
costa poderá recuar. As mudanças na linha costa serão mais intensas nos primeiros 5 anos. No entanto, esse 
prognóstico será minimizado com a execução do engordamento artificial, previsto no projeto. 
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 Outro aspecto a ser considerado com relação solo é a possibilidade de contaminação por compostos oleosos 

decorrentes da lavagem e manutenção de máquinas e equipamentos e da atividade de abastecimento por 
derivados do petróleo. 
 
Quanto ao meio biótico, a implantação do Porto Central acarretará várias alterações sobre a vegetação presente 
atualmente na região, já que será necessária a ocupação de um total de 1.517,6741 ha, correspondendo a 
área do projeto do porto juntamente com os centros de vivência, sendo boa parte de áreas vegetadas passíveis 
de compensação, enquanto que o restante não demanda nenhum tipo de compensação, em grande parte 
caracterizada por áreas de pastagem já bem degradadas. 
 
As áreas passíveis de compensação são constituídas por tipologias vegetacionais que gozam de proteção legal, 
sejam elas herbáceas, arbustivas ou arbóreas em diferentes estágios de regeneração da vegetação existente 
(983,3560 ha) e/ou de áreas de preservação permanente (APP´s) (209,1373), que somadas chegam a uma 
demanda total de 1.192,4933 ha de áreas de compensação. 
 
Tratando-se da vegetação típica de Restinga, as aves possuem papel fundamental na sua capacidade de 
resiliência e a não observância às medidas e compensações indicadas poderia acarretar alterações significativas 
na comunidade de aves, alterando o equilíbrio primordial que as mesmas exercem como controladores 
biológicos e dispersores de sementes. 
 
No caso da Herpetofauna, anfíbios e répteis, a grande supressão de vegetação nativa e a alteração das 
características naturais de pequenos cursos d’água, poderão acarretar impactos sobre as espécies que não 
possuem a capacidade de adaptação a ambientes antrópicos e/ou em cursos d’água alterados, sendo que 
algumas espécies possivelmente sofrerão uma extinção local. Ao redor, onde a vegetação for afetada pelo efeito 
de borda, a tendência, atualmente já observada, de antropização por espécies oportunistas, poderá se beneficiar 
das alterações na paisagem local, principalmente por lagartos que são bem adaptados a ambientes antrópicos. 
 
Modificações ambientais ligadas a construção de rodovias pavimentadas são esperadas devido ao consecutivo 
aumento do fluxo de veículos que poderá ocasionar o aumento do número de atropelamento de animais, 
sobretudo répteis (serpentes), que comumente utilizam as estradas para realização de termorregulação 
corpórea no período noturno, ou mesmo de mamíferos de médio e grande porte que comumente utilizam 
estradas para se deslocarem. 
 
Um prognóstico negativo para a fauna de pequenos mamíferos também é esperado, devido às características 
das atividades previstas, principalmente para a comunidade de pequenos mamíferos não voadores já que 
apenas o gambá-de-orelha-preta (D. aurita) possui alta capacidade de adaptação à presença humana e além 
disso, com o aumento da antropização, poderá ocorrer também o crescimento acelerado de espécies de 
roedores exóticas, que são oportunistas e se adaptam facilmente ao ambiente humano, tirando proveito dos 
recursos alimentares e da proteção que estes locais proporcionam.  
 
Em relação aos mamíferos de médio e grande porte, a modificação do ambiente poderá ocasionar o afastamento 
de algumas espécies das áreas afetadas com a migração de indivíduos para áreas próximas, de vegetação 
similar e conservada, se existentes, sendo que populações das espécies mais sensíveis e/ou mais dependentes 
da Restinga podem se tornar inviáveis em médio ou longo prazo. Por outro lado, populações de espécies 
tolerantes ao processo de antropização, ou que até se beneficiam, tenderão a crescer. 
   
O aumento da abundância de pessoas propiciado pelo processo de implantação e operação do empreendimento 
pode também levar a uma maior pressão sobre a fauna e flora remanescente, já que estes podem sofrer 
perseguição e caça, ou mesmo ações de coleta ou extrativismo e fato comum.  
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 A poluição sonora gerada pelo maquinário utilizado, pelas estradas ou outras atividades relacionadas às obras 
podem alterar o comportamento de algumas espécies. A iluminação artificial noturna se não for bem planejada 
também pode prejudicar o comportamento de algumas espécies, dentre elas as tartarugas, principalmente na 
faixa costeira, enquanto que outras, como alguns morcegos insetívoros, podem se beneficiar, visto que a 
iluminação pode atrair insetos dos quais os mesmos se alimentam.  
 
Os sistemas aquáticos continentais na área de influência do Porto Central foram marcados pela grande 
abundância de grupos chaves para a manutenção de elos tróficos entre o sistema planctônico e o sistema 
microbiano na coluna d´água e com grande diversidade de espécies. Soma-se a isso, a presença de espécies de 
importância comercial além de algumas de interesse conservacionista. Considerando a adoção das medidas 
mitigadoras propostas pelo Porto Central não são previstas alterações significativas qualitativas nos recursos 
hídricos superficiais, porém, não se pode descartar o aumento do escoamento superficial e ainda pequenas 
alterações em direções e vazões de fluxo em alguns cursos de água devido à implantação de sistemas de 
drenagem. Ainda assim, em relação às comunidades aquáticas continentais, considerando a pequena extensão 
das intervenções previstas pelo projeto sobre e o contexto atual das mesmas, não são previstas alterações 
significativas numa escala mais ampla em termos de composição, abundância, variação sazonal e espacial.  
 
Os sistemas marinhos abrangidos pela área de influência do Porto Central são marcados pela grande influência 
que sofrem dos ambientes dulcícolas nas regiões de ecótone, como as baías e estuários. Larvas de peixes de 
interesse comercial foram encontradas em grande abundância tanto na região costeira quanto na região 
oceânica, em diferentes épocas de amostragem, evidenciando a importância da manutenção da conectividade 
destes ambientes para o ciclo de vida de determinadas espécies e, portanto, devem ser consideradas de grande 
sensibilidade ambiental a impactos. 
 
Em relação ao sistema marinho em geral, conforme já descrito para o meio físico, as condições atuais poderiam 
ser afetadas pelo aporte de esgotos provenientes das instalações portuárias e também pelo tratamento e descarte 
de resíduos oleosos provenientes das embarcações, contudo, é prevista a manutenção da qualidade ambiental 
da área e, por extensão, do seu entorno considerando a aplicação dos programas e medidas ambientes propostas 
pelo Porto Central. Além disso, outro problema esperado em termos de redução de qualidade das águas, seriam 
as dragagens de implantação como também de manutenção, devido a disponibilização de grandes quantidades 
de sedimentos para a coluna d’água, o que poderia afetar principalmente o fitoplâncton, zooplâncton e nécton.  
 
Fica claro que quando somados, os impactos advindos da implantação e operação do empreendimento proposto 
podem comprometer sobremaneira as populações faunísticas da área de estudo, especialmente no caso de 
populações de espécies em algum critério de ameaça ou maior relevância ecológica.  
 
No ambiente terrestre, a simples eliminação da vegetação associada aos impactos negativos causados pela 
implantação do Porto Central sem o devido controle e compensação, poderiam tornar o ambiente impróprio para 
o estabelecimento de novas comunidades da fauna de uma forma irreversível assim como a manutenção, ao 
redor, de espécies de vegetação que dependem da fauna para a dispersão de sementes. 
 
Neste sentido vale lembrar que a área ao redor da área a ser impactada pela instalação do Porto Central está 
destinada para ser envolvida em uma proposta ampla de preservação e recuperação de áreas bem como são 
previstas ações de manejo e conservação, incluindo-se o resgate de espécies tanto da flora e da fauna locais, 
que tendem a minimizar os principais potenciais impactos associados aos ecossistemas aquáticos e terrestres 
continentais.  
 
Com relação a esta proposta ampla de preservação e recuperação, considerando que a implantação do Porto 
Central ocorrerá de forma faseada ao longo dos próximos 15 a 20 anos, foi definido no processo de licenciamento 
do Porto Central um Subprograma de Compensação Florestal que visa, concomitantemente à implantação das 
diferentes fases do empreendimento, identificar áreas que possam ser objeto de diferentes propostas, seja de 
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 conservação como também recuperação ou reposição florestal, sendo que até o presente momento o Porto 

Central já indicou quatro áreas próprias que totalizam cerca de 770 hectares para fins de compensação florestal, 
o que corresponde à cerca de 70% do total de áreas considerando o projeto global já licenciado, e que abarcam 
desde ambientes abertos como florestados, além também de áreas alagadas no entorno da área do projeto.  
 
Desta forma, torna-se fundamental o comprometimento do Porto Central no atendimento às medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias propostas para o ambiente terrestre, além da adoção de controles e 
monitoramentos para uma gestão ambiental adequada de suas atividades principalmente quanto as atividades 
de implantação no ambiente marinho, mediante o acompanhamento das características ecológicas de 
composição, abundância, variação sazonal e espacial das comunidades planctônica, bentônica marinha e fauna 
praial, além de eventuais quelônios marinhos e cetáceos que ocorram na região, bem como da comunidade de 
peixes marinhos, já que as atividades pesqueiras também poderiam ser prejudicadas devido a escala e 
abrangência destas atividades, ainda que temporárias. 
 
Acerca das possíveis interferências sobre as atividades de pesca estas deverão ser tratadas por meio de 
medidas mitigadoras e por medidas compensatórias, conforme já definido nas tratativas com as próprias 
comunidades pesqueiras da região. O mesmo valendo para as comunidades tradicionais que serão também 
contempladas por medidas que se traduzem em aumento da qualidade de vida de seus integrantes. 
 
Com relação a economia local, é prevista que a mesma será fortemente impactada positivamente, elevando seu 
grau de complexidade e o volume de negócios com o Porto Central. Serão atividades de maior complexidade e 
que podem também alavancar outros negócios de relevância dentro da economia local, elevando a geração de 
renda em Presidente Kennedy e em seu entorno geoeconômico. Para que isto se efetive deverão ser 
implementadas medidas potencializadoras de forma a propiciar a maximização do aproveitamento das 
potencialidades locais e regionais com a instalação de novos negócios resultantes do efeito multiplicador das 
atividades previstas no Porto Central. As atividades econômicas dos ramos tradicionais também poderão ser 
beneficiadas, mesmo que indiretamente, por meio da elevação o nível de encomendas e demandas resultante 
da instalação do Porto Central ou mesmo durante a instalação e/ou operação dos terminais previstos na área.  
 
A infraestrutura viária deverá passar por alterações significativas, necessárias ao pleno funcionamento do Porto 
Central, mas que, após os impactos iniciais, beneficiarão a população local em sua mobilidade sendo que a 
economia local também será beneficiada, em função da maior agilidade no escoamento na região. 
 
Quanto à mão de obra, espera-se o aproveitamento da disponibilidade local considerando sua capacidade de 
qualificação. Como o espectro da demanda de mão de obra pelo Porto Central é amplo, existe a possibilidade 
de alcançar número relativo de importância no mercado de trabalho de Presidente Kennedy e seu entorno 
geoeconômico. Pode ocorrer alguma diminuição da oferta de mão de obra para as atividades tradicionais em 
função da maior atratividade de ocupação por parte do Porto Central. No entanto, esta diminuição é limitada 
pela baixa escolarização destas pessoas e a consequente dificuldade para sua qualificação frente às 
especificidades das demandas do Porto Central e dos empreendimentos associados. 
 
Os baixos valores dos indicadores de desenvolvimento municipal poderão ser alterados positivamente à partir 
da elevação da renda local e dos investimentos em escolarização e qualificação de mão de obra advindos das 
demandas do Porto Central, potencializadas também pelas diversas outras ações acordadas com os governos 
municipal e estadual para desenvolvimento de toda a região sul capixaba. 
 
Quanto ao uso do solo é previsto um importante crescimento da utilização para fins econômicos de valor 
agregado mais elevado, em especial, o industrial e de serviços especializados sendo que este uso já está 
previsto, em legislação municipal, para a área em que se pretende instalar o Porto Central e seu entorno. 
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 Fica claro pelo exposto que a implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central ao longo dos 
próximos 15 anos será o grande responsável pelo desenvolvimento de toda a região sul capixaba e também da 
parte norte fluminense. Neste sentido é importante ressaltar principalmente o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional que foi equacionado de modo a ser o pano de fundo para este desenvolvimento, 
absorvendo e respondendo às alterações nos diversos cenários e que visa definir e apoiar os principais atores e 
promotores do desenvolvimento regional, junto às partes interessadas, e que prevê participação ativa do Governo 
do Estado do Espírito Santo e da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES, principal afetada pela 
implantação do Porto Central, além do estabelecimentos de acordos e parcerias específicas para 
encaminhamentos de ações de correção de impactos negativos ou potencialização de impactos positivos na 
região, tais como parceria para elaboração de projetos e futuras obras relacionadas ao viário com o Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-ES), ou mesmo com as instituições de Ensino do Sistema S, SENAI, SENAC e 
SEST/SENAT, além do Sebrae, para atuação nos programas voltados a capacitação profissional e de mobilização 
e desmobilização de mão de obra, dentre outros.  
 
 
10.2 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, SEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS E 

PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 
Este cenário considera a implantação e operação da UTE Sudeste sem suas medidas e programas, mas considera 
as medidas e programas já previstos pelo desenvolvimento do Porto Central. 
 
No contexto de implantação e operação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do 
Porto Central e seus efeitos na região, os efeitos da UTE Sudeste são, em sua maioria, suplantados pela 
magnitude do Porto Central e pelo seu alcance na região como um todo.  
 
Fica claro também, pelo exposto anteriormente, que a implantação do Porto Central ao longo dos próximos 15 
anos será o grande responsável pelo desenvolvimento de toda a região sul capixaba e também da parte norte 
fluminense e neste sentido é importante ressaltar que este empreendimento já prevê diversas medidas e 
programas para lidar com os efeitos da sua atuação na região, conforme ser visto no Capítulo 8 – Medidas e 
Programas Ambientais. 
 
Diante disto, a maioria dos impactos advindos da implantação e operação UTE Sudeste, mesmo sem suas 
medidas e programas conforme proposto no presente documento, seria mitigado/potencializado e/ou 
devidamente monitorado considerando as medidas e programas já previstos pelo Porto Central. A exceção seria 
a alteração de qualidade do ar, decorrente da operação da UTE Sudeste, já que o Programa de Gerenciamento 
de Emissões Atmosféricas a ser implantado pelo Porto Central seria capaz de acompanhar apenas os 
parâmetros de Partículas Inaláveis menores que 10 μm  e Partículas Totais em Suspensão, mas não garantiriam 
uma gestão adequada do desempenho da UTE Sudeste nem o monitoramento da qualidade do ar na AID conforme 
preconizado pela Resolução CONAMA mº 382/2006, que determina os limites de emissão por tipologia de fonte 
emissora. 
 
Outro impacto que poderia ser, pelo menos em parte, negligenciado no caso da operação da UTE Sudeste sem 
suas devidas medidas e programas ambientais como proposto, seria o acompanhamento dos níveis de emissões 
sonoras nas áreas mais próximas da UTE Sudeste, mais criticamente, na área da Igreja Nossa Senhora das 
Neves, uma vez que o Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações a ser implantado pelo Porto Central 
prevê o acompanhamento dos níveis de pressão sonora numa malha distinta de pontos que a proposta pela UTE 
Sudeste que, apesar de também incluir as comunidades no entorno, não inclui a área da Igreja nem prevê outros 
pontos no entorno imediato da UTE Sudeste e que poderiam sofrer maiores influências durante sua operação. 
  



 
 

Relatório Técnico – RT ECV 102/20 - Revisão 01 – Junho/21
 

 
 

1016 

 

EI
A 

– 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
LT

DA
 Quanto aos aspectos socioeconômicos, a instalação e operação da UTE Sudeste deverá gerar um incremento 

na economia local já fortemente impactada positivamente pelo Porto Central. Tendo em vista que a instalação 
da UTE Sudeste faz parte da primeira fase do Porto, esse incremento será significativo, pois se trata do início 
das obras e operação destes empreendimentos. Considerando isto a UTE Sudeste deverá ser um dos primeiros 
empreendimentos a usufruir da rede e da estrutura prevista pelo Porto Central para lidar com os potenciais 
impactos e que conta com diversas medidas e programas tais como Programas de Capacitação Profissional 
e de Mobilização e Desmobilização De Mão De Obra, Programa de Mitigação de Intervenção Sobre o Viário 
e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional, além do Programa de Gerenciamento de Riscos e do 
Plano de Atendimento a Emergências voltados a gestão do risco na área do complexo como um todo. 
 
Vale lembrar que o desenvolvimento destes programas está sob a égide do Porto Central, não existindo a 
possibilidade do empreendimento não receber o ordenamento desses programas, que serão usufruídos também 
por todos os empreendimentos associados ao Complexo Industrial Porto Central no futuro. Uma eventual não 
execução configuraria apenas na perda da oportunidade de testar como piloto a integração da execução destas 
atividades nos moldes como proposto no presente documento, que prevê a co-responsabilidade e co-atuação 
dos empreendimentos associados ao Porto Central, buscando a preparação para o intenso crescimento local a 
partir do andamento da primeira, segunda e terceira fases do porto. 
 
 
10.3 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS E 

PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 
Este cenário considera a implantação e operação da UTE Sudeste com todas as suas medidas e programas 
além daquelas já previstas pelo desenvolvimento do Porto Central. 
 
Vale lembrar que no contexto de implantação e operação do empreendimento considerando o Complexo 
Portuário Industrial do Porto Central e seus efeitos na região, os efeitos da UTE Sudeste são, em sua maioria, 
suplantados pela magnitude do Porto Central e pelo seu alcance na região como um todo e, além disso, este 
empreendimento já prevê diversas medidas e programas para lidar com os efeitos da sua atuação na região, 
conforme ser visto no Capítulo 8 – Medidas e Programas Ambientais. 
 
A implantação do Porto Central ao longo dos próximos 15 anos será o grande responsável pelo desenvolvimento 
de toda a região sul capixaba e também da parte norte fluminense, portanto, a instalação e operação da UTE 
Sudeste com todas as suas medidas e programas como proposto no presente documento, que prevê a co-
responsabilidade e co-atuação dos empreendimentos associados ao Porto Central, seria uma excelente 
oportunidade de testar como piloto a integração da execução destas atividades nesses moldes, buscando a 
preparação para o intenso crescimento local a partir do andamento da primeira, segunda e terceira fases do 
porto, principalmente no que tange a atuação de demais entes conforme previsto. 
 
Por exemplo, o ambiente de negócios locais poderá ser alavancado, com a instalação e ampliação de pousadas, 
restaurantes, atividades de lazer, venda de mantimentos, turismo entre outros e, neste cenário, os indicadores 
sociais e a oferta de serviços públicos deverão ser impactados a partir da elevação do número de pessoas 
morando e circulando na região, principalmente nas comunidades vizinhas ao empreendimento, tendo em vista 
que a oferta desses equipamentos públicos é precária na região. Esse cenário será uma oportunidade para a 
administração municipal buscar melhorias na qualidade de vida da população local e efetivamente iniciar a 
implementação de melhorias na infraestrutura a partir do aumento na arrecadação e também por meio de 
incentivos e programas do Governo Estadual, o que futuramente deverá ajudar a região a receber toda a carga 
populacional a ser atraída futuramente pelo avanço das obras do Porto Central.  
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 10.4 PROPOSIÇÃO E EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPREENDIMENTOS E SUAS RELAÇÕES SINÉRGICAS, 
EFEITO CUMULATIVO E CONFLITOS 

 
A análise do cenário da região considerando a existência de outros empreendimentos deverá ser realizada 
considerando mais uma vez a interface com o empreendimento Porto Central, já que em função da grande 
capacidade de transformação regional do Porto Indústria, como um indutor do desenvolvimento econômico e 
social local e regional, o Porto Central se configura como um atrator de novos investimentos tanto de entes 
privados como públicos, seja de novos clientes para implantação de industrias ou terminais internamente, ou 
mesmo externamente na área de logística, como implantação de obras de infraestrutura ferroviária ou de dutos  
além de outros projetos de melhorias na malha viária existente. 
 
Frente a este contexto foi proposto o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional a ser desenvolvido pelo 
Porto Central, mas com a participação de diversas instituições, públicas e privadas, presentes ou atuantes na 
região e também da população local. Este programa foi equacionado de modo a ser o pano de fundo para o 
desenvolvimento local, absorvendo e respondendo às alterações nos diversos cenários e visa definir e apoiar os 
principais atores e promotores do desenvolvimento regional, junto às partes interessadas locais, às corretas 
assunções de responsabilidades sobre impactos e suas consequências no território, buscando a criação de valor 
mútuo na construção de soluções em conjunto, contribuindo para o desenvolvimento da área de influência ao 
apoiar os principais atores na gestão de impactos, investir estrategicamente no território e ampliar o diálogo 
social entre todos os entes envolvidos. 
 
Ao incorporar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional no seu processo de licenciamento ambiental, 
após a recomendação do próprio IBAMA, o Porto Central assume o envolvimento na gestão dos territórios do sul 
do estado do Espírito Santo e norte do Estado do Rio de Janeiro devido a cadeia de valor a ser associada ao 
projeto. Isto porque o resultado dessa aglomeração resultará caracteristicamente num cluster, o qual pode 
fomentar a formação de distritos industriais, integrados e complementares entre sí, sendo que a concentração 
espacial e produtiva promove vantagens competitivas e economias de aglomeração, gerando impactos diretos 
na região sobre as dinâmicas sociais, econômicas e ambientais e, dessa forma, faz-se necessário se relacionar 
com as partes interessadas através de negociações justas, considerando e respeitando os interesses de cada 
lado nestas questões e atuando de forma estratégica, assumindo e compartilhando responsabilidades de esfera 
privada e pública, bem como participando e induzindo a execução de políticas públicas para desenvolvimento 
sustentável do território. 
 
A região deverá receber profundas transformações econômicas e sociais a partir da implantação do Porto Central 
que está previsto para ser implantado em três fases distintas, ao longo de pelo menos 15 anos. Essas 
transformações relacionadas à implantação de toda a infraestrutura básica e de suporte deste complexo, são de 
responsabilidade tanto do Porto Central como também de outros agentes tais como Governos Federal, Estadual 
e Municipal, conforme acordos e parcerias estabelecidas quando de seu licenciamento. 
 
Vale dizer também que são previstos outros investimentos que visam o desenvolvimento da Macro Região Sul e 
Micro região do Litoral Sul e neste sentido, o empreendimento da UTE Sudeste deverá se inserir nos projetos e 
planos de cooperação, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos governos estadual e municipal. 
 
Em 2019 o estado do Espírito Santo iniciou a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional, 
contemplando dez microrregiões do Estado, com a criação de nove Conselhos Regionais de Desenvolvimento nos 
municípios. O plano terá a gestão conjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), de Economia e 
Planejamento (SEP) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) juntamente com os conselhos regionais 
(Desenvolvimento Regional Sustentável do ES, IJSN, 2020).  
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 A área do Porto Central, que irá abrigar o projeto da UTE Sudeste, está inserida na microrregião Litoral Sul que 

é composta por pelos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim 
Marataízes e Presidente Kennedy. Dessa forma está incluído no projeto de Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Estado, já possuindo representante no Conselho da microrregião. Esse plano de cooperação se 
coaduna com o Plano Estadual ES 2030 e o planejamento estratégico do Estado que foi pensado para o 
desenvolvimento sustentável regional do ES. 
 
Na área do Porto Central especificamente, em conformidade com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Regional, visando a promoção da gestão integrada de território pelo Governo do Estado do Espírito Santo e seu 
planejamento junto a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES, principal afetada pela implantação do 
Complexo Industrial Portuário do Porto Central, foi assinado Memorando de Acordo – MdA, que instituiu uma 
Comissão Interinstitucional do MdA (CIMdA) como um instrumento importante para integrar os projetos com a 
comunidade local. Esta comissão tem atribuição deliberativa e permitiu a criação de um fórum de decisões e 
encaminhamentos de ações de correção de impactos negativos ou potencialização de impactos positivos a partir 
da avaliação dos resultados e o acompanhamento a mensuração das interferências socioeconômicas previsto 
pelo Programa de Monitoramento Socioeconômico e demais a este interrelacionado tais como Programas de 
Capacitação Profissional e de Mobilização e Desmobilização De Mão De Obra e Programa de Mitigação de 
Intervenção Sobre o Viário. 
 
É previsto que a inteligência e os processos gerados pela interação dos diversos programas sejam apresentados 
nesta comissão do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional e servirão como know-how adquirido 
para a condução das ações de responsabilidade do Porto Central e orientador aos empreendimentos que serão 
edificados pelos associados ao Porto Central, como é o caso da UTE Sudeste, ou mesmo aos demais 
empreendimentos que possam ocorrer no território, como a UTE Presidente Kennedy, as ferrovias federais EF 
354 (Transcontinental) e Ferrovia Centro-Atlântica (Vitória ao Rio), a duplicação da BR 101, a construção da 
rodovia ES- 297 e o desvio da ES-060, além de outros. 
 
Neste sentido, o Programa de Monitoramento Socioeconômico que será desenvolvido pelo Porto Central 
deverá fornecer ao poder público alertas importantes para implementação de ações de ordenamento e 
incremento da infraestrutura de serviços públicos, uma vez que ele prevê o monitoramento macro desses 
indicadores para toda a região sul do Espírito Santo e em especial no município de Presidente Kennedy, mas 
que abrangendo todo o território impactado pelo Porto Central e os empreendimentos associados, juntamente 
com a sinergia dessas interferências.  
 
Quanto a UTE Presidente Kennedy, ainda que este empreendimento, quando da sua proposição, não tenha 
considerado este conceito de desenvolvimento regional integrado desenvolvido durante o licenciamento do Porto 
Central, uma vez que foi anterior a este, é praticamente impossível o empreendimento não receber o 
ordenamento desses programas caso venha a avançar no seu licenciamento, já que, ainda que o 
desenvolvimento deste Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional  esteja sob a égide do Porto Central, 
os poderes públicos estadual e municipal são atuantes e os principais interessados, e é quase que certo que 
replicariam a maioria, se não todas, as exigências e alinhamentos definidos para a implantação do Porto Central 
e seus empreendimentos associados a todos os empreendimentos que queiram se desenvolver na região.  


