
 

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

 
 

909 

EI
A 

– 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
UT

E 
SU

DE
ST

E 
LT

DA
 6.2 IMPACTOS NO MEIO BIÓTICO 

 
Conforme já exposto anteriormente todas as atividades, aspectos e responsabilidades necessárias para a prévia 
implantação de toda a infraestrutura do Complexo Industrial Portuário em que se insere o empreendimento 
proposto são de responsabilidade do Porto Central, cabendo a este entregar as áreas limpas, desimpedidas e 
prontas para que as demais obras de implantação e efetiva construção, de responsabilidade da UTE Sudeste, 
possam ser executadas. 
 
Neste sentido, as atividades de Preparação e Limpeza de Terreno e Terraplanagem durante a fase prévia de 
Implantação do Porto Central e que implicam em Supressão de Vegetação, Remoção e Movimentação de Solo, 
Alteração da Morfologia e da Drenagem do Terreno e Movimentação de Máquinas e Equipamentos além do Tráfego 
de Veículos para Transporte de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos na área de implantação e seus impactos 
tradicionais associados ao componente biótico, tais como Perda de Hábitats e Espécimes Vegetais, além da 
Perturbação, Afugentamento e aumento do risco de Atropelamento de Fauna Terrestre, além de potenciais 
alterações na qualidade das águas de corpos hídricos (carreamento de sedimentos) que poderiam levar a 
Alterações na Biota Aquática continental, já foram considerados no referido processo (Processo 
COPAH/DILIC/IBAMA Nº 02001006386/2011-40) e não serão tratados novamente adiante.  
 
Vale dizer, contudo, que o Porto Central previu diversos Programas Ambientais para lidar com estes impactos e 
que serão melhor apresentados no item 8 Medidas e Programas Ambientais, são eles:  
 

• Programa de Proteção a Flora, que inclui o Subprograma de Resgate de Germoplasma, o Subprograma 
de Compensação Florestal, o Subprograma de Controle de Supressão de Vegetação e o Subprograma de 
Aproveitamento e Destinação de Biomassa;  
 

• Programa de Proteção a Fauna, que inclui o Subprograma de Resgate de Fauna Terrestre e da Ictiofauna 
Continental, o Subprograma de Monitoramento de Fauna Terrestre e o Subprograma de Monitoramento 
de Atropelamento de Fauna;  

 
• Programa de Monitoramento Continental, que inclui o Subprograma de Monitoramento da Biota 

Aquática Continental; e 
 
• Programa de Monitoramento Marinho, que inclui o Subprograma de Monitoramento da Biota Pelágica 

e o Subprograma de Monitoramento das Comunidades Bentônicas. 
 

• Programa de Monitoramento de Quelônios, que prevê o Monitoramento Praial das Desovas e Encalhes 
de Tartarugas Marinhas e o Monitoramento da Distribuição Espacial das Tartarugas. 

 
 
Considerando esta particularidade são apresentados a seguir os impactos sobre o Meio Biótico relacionados ao 
empreendimento proposto da UTE Sudeste:  
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Impacto 05 – Perturbação na Biota e Afugentamento da Fauna  

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Transporte de equipamentos, insumos, cargas e pessoal; 
• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, emissário e 

adutora); e 
• Obras civis e edificação da UTE Sudeste

• Operação e geração de energia pela UTE Sudeste;  

Aspecto Ambiental 

• Movimentação de veículos e pessoas; 
• Construção e uso das instalações provisórias; 
• Movimentação e assentamento dos dutos 
• Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de 

insumos e equipamentos 

• Geração e propagação de emissões sonoras  

 
 
• Descrição do Impacto 
 
Durante a fase de implantação da UTE Sudeste, conforme já detalhado anteriormente no item do Meio Físico, os 
níveis de pressão sonora terão, no entorno próximo, o incremento dos ruídos gerados pelas atividades ligadas a 
movimentação de pessoas, máquinas e equipamento, envolvendo diferentes atividades como montagem e 
instalação do canteiro de obras, instalação dos dutos (gasoduto, emissário e adutora), obras civis de construção 
além do tráfego de veículos pesados em vias principais e de acesso ao empreendimento. 
 
Para o diagnóstico foram realizadas medições em 15 pontos no entorno sendo que em muitos deles, mesmo sem 
presença de população, atualmente compostos por áreas abertas mais próximas ao empreendimento, foi possível 
identificar ruídos do ambiente (som residual) relativamente elevados.  
 
Para a fase de operação o empreendimento foi modelado considerando as fontes emissoras estacionárias 
representativas, tomando a máxima capacidade de operação, independente do período (diurno ou noturno), e 
demonstrou que as emissões sonoras de maior nível estão restritas a área imediatamente próxima aos limites do 
empreendimento. A modelagem computacional realizada considerou as medições de ruídos do ambiente (som 
residual) e todas as fontes sonoras representativas do empreendimento - caldeiras, turbinas, chaminés, sendo que 
para esta fase a movimentação de pessoal e o tráfego de veículos em vias principais e de acesso ao 
empreendimento não é considerada significativa. 
 
Com base no exposto acima, considerando o ruído ambiental local e as emissões sonoras do empreendimento, os 
resultados da simulação indicam que a Alteração dos Níveis de Pressão Sonora no entorno da UTE possam ter 
reflexos indiretos na distribuição da fauna. 
 
Durante a construção da UTE Sudeste este desconforto pode fazer com que os espécimes migrem num primeiro 
momento para locais de menor ruído reduzindo a diversidade local, mas retornando após o encerramento destas 
perturbações na fase de implantação. Na operação, embora o ruído contínuo da usina possa gerar dispersão de 
espécies sensíveis da fauna, entende-se que deverá haver adaptação destas espécies ao nível final estabelecido, 
principalmente no contexto em que a fauna está acustomada a ruídos de ambiente (som residual) já relevantes ou 
mesmo relacionados ao trânsito da ES-060. É importante ainda lembrar que a UTE Sudeste está inserida no 
contexto de implantação do Porto Central em que, futuramente, todas as áreas do seu entorno imediato serão 
ocupadas por outros terminais e, portanto, tais alterações não abrangerão mais ambientes naturais. 
 
Durante a implantação do empreendimento, em função das atividades de construção, haverá uma elevação no 
número de pessoas transitando na área o que pode levar a perturbações sobre a fauna e a flora locais já que na 
região há presença de espécies animais apreciados para criação ou consumo, conhecidas como xerimbabos e 
cinegéticas, e também de espécies vegetais que podem atrair a atenção das pessoas e levar a caça ou captura de 
animais para o cativeiro ou a retirada de espécimes por parte dos colaboradores nas obras. 
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 Vários representantes dos mamíferos, das aves e répteis sofrem tradicionalmente pressão de caça. Em relação à 

pressão de captura para cativeiro estão as aves em especial, principalmente aquelas canoras. Dentre as espécies 
vegetais as de maior preocupação são aquelas com potencial ornamental, como por exemplo, bromélias, 
orquídeas, cactos e aráceas. 
 
A movimentação de veículos na área de influência do empreendimento para transporte dos colaboradores, insumos 
e equipamentos poderá ocasionar o atropelamento e mortalidade de animais de diferentes grupos faunísticos. 
Além disso, durante as obras, eventuais restos de alimentos no canteiro de obras podem atrair animais domésticos, 
como os cães e gatos que por sua vez representaram um impacto negativo para a fauna nativa ou mesmo atrair 
espécies nativas, como por exemplo gambás, que também podem ser caçados pelos cães e gatos ou mesmo pelos 
colaboradores se forem espécies de interesse, ou ainda atrair roedores que por sua vez poderão atrair serpentes, 
o que aumentaria os riscos de conflitos com a fauna em função da possibilidade de acidentes ofídicos. 
 
Com base na caracterização apresentada acima, considerando o ruído ambiental local e as emissões sonoras do 
empreendimento, os resultados da simulação da operação da UTE, podemos prevêr uma perturbação e 
afugentamento da fauna no entorno da área de implantação do empreendimento, sendo que a este impacto pode-
se somar os riscos de eventuais perturbações complementares à biota conforme descritas, tanto no seu 
componente faunístico como também na flora. 
 
 
• Classificação do Impacto 
 
Para a fase de implantação, esse impacto é classificado como negativo, indireto, imediato, de abrangência 
local, de duração temporária, reversível, de fraca magnitude, de baixa importância, mitigável e de efeito 
não-cumulativo. 
 
Para a fase de operação, esse impacto é classificado como negativo, indireto, imediato, de abrangência local, 
de duração permanente, reversível, de fraca magnitude, de baixa importância, não-mitigável e de efeito 
não-cumulativo. 
 
O impacto pode ser revertido naturalmente uma vez que se entende que deverá haver adaptação destas espécies 
ao nível final estabelecido, principalmente devido as características da fauna local e no contexto em que ela está 
inserida. 
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Impacto 06 –Alteração na Biota Aquática Continental 

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e Laydow; 
• Instalação do corredor de dutos; 
• Obras civis e edificação da UTE Sudeste  
 

• Operação e geração de energia pela UTE Sudeste 

Aspecto 
Ambiental 

• Geração e armazenamento temporário de resíduos 
sólidos e efluentes líquidos 

• Construção e uso das instalações provisórias 
• Movimentação e assentamento de dutos 

• Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

 
 
• Descrição do Impacto 
 
Durante a fase de operação mas principalmente a de implantação da UTE Sudeste, conforme já detalhado 
anteriormente no item do Meio Físico, no caso da coleta, disposição temporária, tratamento ou mesmo disposição 
final de resíduos sólidos e efluentes líquidos serem realizados de forma inadequada, seria previsto um impacto de 
efeito indutor que poderia levar a contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais. 
 
Considerando que em caso de operação normal dos sistemas de coleta, transporte, armazenamento e controle de 
efluentes sanitários e do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos durante as obras de implantação e que 
mesmo durante a operação não se prevê o lançamento de águas contaminadas em cursos de água interiores, 
sendo os efluentes tratados direcionados para o ambiente marinho, não se prevê riscos de contaminação no 
componente terrestre.  
 
Desta forma, só poderíamos considerar impactos sobre a qualidade dos recursos interiores por lançamento de 
efluentes sanitários e/ou industriais, caso ocorram falhas de projeto, construção e operação destes sistemas sendo, 
conforme já detalhado anteriormente no item do Meio Físico, nestes casos, previsto um impacto pontual nas áreas 
do entorno imediato da área de implantação e operação da UTE Sudeste e que, neste caso, não implicariam em 
alterações ou perturbações sobre a biota aquática. 
 
É importante ainda lembrar que a UTE Sudeste está inserida no contexto de implantação do Porto Central em que, 
no caso de cumulatividade, este impacto pontual poderia ter efeito indutor e que poderia levar a contaminação do 
solo, das águas subterrâneas e superficiais de forma dispersa. 
 
Cabe observar que os cursos de água interiores superficiais no entorno do Porto Central, onde se insere a UTE 
Sudste, são de pequeno porte, com baixas capacidades de autodepuração e já influenciados por diversas ações 
antrópicas ao longo dos anos, incluindo drenagem, retificação, represamento, lançamento de esgotos sanitários 
domésticos e de dejetos de animais em suas microbacias hidrográficas. 
 
Portanto, ainda que já alterados, tais ambientes apresentem uma fauna aquática associada e, neste contexto, 
considerando uma eventual Alteração Qualitativa dos Solos, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 
na área da UTE Sudeste, no caso de cumulatividade de impactos pela implantação do próprio Porto Central ou 
mesmo de outros terminais no complexo, poderia ter reflexos indiretos nos cursos d’água no entorno. 
 
 
• Classificação do Impacto 
 
Tanto para a fase de implantação como operação esse impacto é classificado como negativo, indireto, imediato, 
de abrangência local, temporário, reversível, fraca magnitude, baixa importância, mitigável e de efeito não-
cumulativo. O impacto pode ser revertido naturalmente a partir da simples remoção das eventuais fontes 
geradoras de contaminação e mitigável no caso de as atividades serem realizadas de forma adequada. 
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Impacto 07 – Alteração na Biota Marinha (Atração de Tartarugas Marinhas) 

Fase Implantação Operação 

Atividade Não se aplica • Operação e geração de energia pela UTE Sudeste 
Aspecto 
Ambiental 

Não se aplica • Lançamento e descarte do efluente líquido tratado no ambiente 
marinho 

 
 
• Descrição do Impacto 
 
Na fase de operação do empreendimento, conforme já detalhado anteriormente no item do Meio Físico, o projeto 
prevê oscilações na água do mar com elevação na temperatura ao longo da pluma de dispersão térmica nas 
diferentes camadas da coluna d´água no entorno próximo do ponto de lançamento do efluente tratado do sistema 
de resfriamento da UTE Sudeste no ambiente marinho por meio de um emissário submarino.  
 
Durante a fase de operação do empreendimento, os esgotos sanitários serão gerados nas diversas instalações de 
sanitários, vestiários, refeitórios, distribuídos nas áreas operacionais e administrativas do empreendimento. O 
efluente originário de uso humano será inicialmente tratado na ETE – Estação de Tratamento de Efluente, sendo 
posteriormente transportado ao longo dos molhes do Porto Central e por fim descartado no mar pelo mesmo 
emissário submarino que os efluentes do sistema de resfriamento da UTE Sudeste. 
 
Para avaliar o comportamento da pluma do efluente térmico e subsidiar a avaliação dos impactos associados ao 
lançamento de água utilizada no processo de geração de energia, foi elaborado um estudo de modelagem das 
plumas térmicas e sua tendência de dispersão no ambiente marinho com proposição da extensão da zona de 
mistura e o alcance das áreas de influência.  
 
A partir de 12 cenários críticos simulados, considerando uma oscilação de até 0,2°C na temperatura de fundo da 
água do mar, foram observados distintos comportamentos das plumas de dispersão térmica nas diferentes 
camadas da coluna d´água. Considerando que no ponto final de lançamento do efluente o emissário submarino 
está numa profundidade de 16m, com a temperatura do efluente final em 40°C constante e uma vazão de 2,1m³/s, 
a diluição do efluente já nas primeiras células de grade do modelo, com resolução de 20x20m, indicaram que as 
anomalias de temperatura geradas pelo efluente raramente ultrapassam 2,5°C de temperatura, ou seja, o local 
indicado para a instalação do emissário submarino da UTE Sudeste possui uma dinâmica costeira que favorece a 
diluição do efluente térmico dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/11. 
 
Em relação à ictiofauna, plumas térmicas podem afetar o metabolismo, crescimento, alimentação, desova e 
comportamento desses organismos, além da alteração da composição e estrutura dessas comunidades (CIRONI 
et al., 1995; HUNG et al., 1998). Em contrapartida, os efeitos podem ser diluídos no ecossistema, como observado 
por Chen et al., (2004). Esses autores, por exemplo, observaram que em três anos e meio monitorando a influência 
de uma pluma térmica sobre peixes recifais e não recifais não foi observada diferença significativa na composição 
das assembleias de peixes.  
 
Em relação aos quelônios, segundo Turner-Tomaszewicz & Seminoff (2012) é frequente a aproximação de 
tartarugas marinhas em regiões sob influência de plumas térmicas na Califórnia (EUA), atraídas, provavelmente, 
pela maior temperatura da água.  
 
Além da elevação da temperatura na região marinha adjacente ao ponto de lançamento, um aspecto a ser 
considerado na qualidade da água marinha é o potencial aporte de efluentes orgânicos e industriais no mar, que 
poderá ocorrer na fase de operação do empreendimento, principalmente caso ocorra alguma deficiência no sistema 
de tratamento dos efluentes sanitários.  
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 O efluente ainda que tratado, pode representar um fator de enriquecimento por nutrientes e matéria orgânica para 

qualquer corpo receptor, representado neste caso pelas águas marinhas costeiras. Um possível aumento da 
matéria orgânica no ambiente favoreceria o desenvolvimento local de bactérias e fitoplâncton autotrófico e, 
consequentemente, os primeiros níveis da cadeia trófica pelágica. O aumento da concentração de nutrientes na 
coluna d’água promove uma maior produtividade primária, o que, por sua vez, tem efeito em toda a cadeia pelágica 
(NIBAKKEN, 1993; PATIN, 1999). Vale lembrar que nos efluentes parâmetros como salinidade, temperatura, 
oxigênio dissolvido e pH diferem do padrão observado em águas marinhas, de modo que o efluente poderá ser um 
fator de pressão sobre o equilíbrio químico no entorno do emissário submarino. 
 
Além disso, caso ocorra alguma deficiência no sistema de tratamento dos efluentes sanitários, haveria a 
possibilidade de introdução de eventuais agentes patogênicos, como bactérias e vírus, que podem oferecer riscos 
aos seres humanos, no caso de contato direto com a água, sem, contudo, representar uma ameaça à biota 
marinha. Vale lembrar que a classificação atual para a região costeira, em termos de balneabilidade (Resolução 
CONAMA nº 274/00), é tida como própria, sem restrições, devido principalmente a ausência de coliformes 
termotolerantes nas proximidades do emissário. 
 
Portanto, ainda que o local favoreça a diluição do efluente térmico, considerando que tais ambientes costeiros 
apresentam uma comunidade marinha associada, considerando uma Alteração da Qualidade da Água Marinha 
relacionada ao lançamento do efluente tratado, poderia ter reflexos indiretos na composição comunidade marinha 
no entorno do ponto de lançamento da UTE Sudeste. 
 
Considerando que o alcance máximo da pluma do efluente foi, no pior cenário (superfície), de aproximadamente 
1.350m na direção Sul, até 1.150m no sentido Norte, 950m no sentido Leste e 1.250m para Oeste, que as 
variações raramente ultrapassaram 2,5°C e que fora da zona de mistura as anomalias de temperatura não devam 
ser maiores que 3°C, a diluição do efluente térmico não deve acarretar alterações significativas sobre as 
comunidades biológicas da região. 
 
Com relação ao lançamento de efluentes líquidos no ambiente marinho, a eventual introdução de matéria orgânica 
favoreceria o desenvolvimento local de bactérias e fitoplâncton autotrófico e, consequentemente, os primeiros 
níveis da cadeia trófica pelágica (BONECKER et al., 2002). Por outro lado, sabendo-se que a densidade e 
composição de organismos planctônicos se alteram rapidamente em resposta a alterações ambientais 
(MARGALEF, 1978), a comunidade planctônica tende a restaurar rapidamente as condições originais à medida 
que a água restabelece as condições naturais em função da circulação local.  
 
No contexto de implantação e operação do Porto Central, considerando as obras de implantação do Molhe Sul, as 
dragagens para abertura do Canal de Acesso e a implantação da Bacia de Evolução dos Berços de Atracação, 
além de outras obras e atividades futuras para as próximas fase de implantação do complexo que vão levar a 
alterações significativadas no ambiente marinho, podemos inferir que o lançamento de efluente tratado da UTE 
Sudeste na região marinha, obedecendo aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, não deve 
acarretar impactos significativos por sí só na composição das comunidades marinhas. 
 
Importante ressaltar que todo efluente industrial obedecerá aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 
nº 357/05 e demais legislação vigente, com características físico-químicas (concentrações) nos limites 
especificados, as concentrações de eventuais outros elementos existentes nos efluentes líquidos serão mantidas 
abaixo dos limites mais restritivos estabelecidos pela legislação ou fixados pelo órgão ambiental.  
 
Desse modo, de todos os parâmetros físico-químicos, a temperatura final do efluente representará a principal fonte 
de impacto imediato no ponto de lançamento no ambiente costeiro, uma vez que a temperatura prevista de 
lançamento, apesar de não informada ainda, deverá ser acima da faixa de variação natural apresentado no 
diagnóstico ambiental, o qual indicou que a temperatura das águas costeiras em Presidente Kennedy encontram-
se entre 22 a 25°C).  
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 Neste sentido, sabendo-se que em locais de lançamentos de efluentes com temperatura mais elevada é comum 

a atração de tartarugas marinhas, seja pela proliferação de macroalgas que atrai espécies herbívoras ou mesmo 
por serem espécies pecilotermas, isto é, não têm temperatura própria e dependem do calor ambiente para a 
velocidade de seu metabolismo e que por isso podem procurar águas mais quentes, é possível observarmos este 
comportamento nas proximidades do ponto de lançamento do efluente da UTE Sudeste. Vale lembrar que o mesmo 
comportamento é observado no descarte da ArcelorMittal em Serra-ES, onde junto ao ponto de descarte do efluente 
térmico no mar ocorre sistematicamente a concentração de tartarugas (Observ. pessoal). 
 
 
• Classificação do Impacto 
 
Este impacto não se aplica para fase de implantação do empreendimento. 
 
Para a fase operação esse impacto é classificado como negativo, indireto, imediato, de abrangência local, de 
duração permanente, reversível, pois o ambiente retomaria suas características oligotróficas retornando às 
condições anteriores caso cesse o lançamento de efluente e de fraca magnitude, de baixa importância, 
mitigável e de efeito não- cumulativo. O impacto pode ser mitigável no caso de melhorias no sistema de 
resfriamento e/ou de tratamento e lançamento de efluentes que minimizem ainda mais a influência do efluente 
lançado na água do mar. 
 
 
A Tabela 6.2-1 apresenta a Planilha de Identificação e Classificação dos Impactos Ambientais sobre o Meio Biótico. 
  



Positivo Negativo Direto Indireto Imediato Médio Longo Local Regional Estratégico Temporário Permanente Reversível Irreversível Fraca Média Forte Baixo Média Alta Mitigável Não
Mitigável

Não 
Cumulativo Cumulativo Sinérgico Indutor

Perturbação na Biota e Afugentamento da Fauna X X X X X X X X X X

Alteração na Biota Aquática Continental X X X X X X X X X X

Perturbação na Biota e Afugentamento da Fauna X X X X X X X X X X

Alteração na Biota Aquática Continental X X X X X X X X X X

Alteração na Biota Marinha (Atração de Tartarugas Marinhas) X X X X X X X X X X

Efeito
Op

er
aç

ão
Im

pl
an

ta
çã

o
Duração Reversibilidade MagnitudePrazo MitigaçãoGrau de Significância

Fase Impacto
Natureza Incidência Área de Abrangência


