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8. Medidas e Programas Ambientais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme já exposto anteriormente nas premissas do projeto, uma particularidade deste empreendimento é que a 
área pretendida para implantação da UTE Sudeste está inserida dentro da área já devidamente licenciada do 
Complexo Industrial Portuário do Porto Central (Licença de Instalação N° 1203/2018) sendo que todas as 
atividades necessárias e aspectos referentes a implantação e operação de toda a infraestrutura do Complexo 
Industrial Portuário em que se insere o empreendimento proposto, são de responsabilidade do Porto Central, tendo 
este já previsto diversas Medidas Mitigadoras e/ou Programas Ambientais em seu licenciamento (Processo 
COPAH/DILIC/IBAMA Nº 02001006386/2011-40).  
 
Nestes casos inclusive, esta particularidade e tais compromissos deverão, sempre que aplicáveis, servir também 
como premissas e/ou diretrizes a medidas e/ou programas a serem estabelecidos pelo presente empreendimento, 
que deverá ainda, sempre que possível, buscar e demonstrar a sinergia de suas ações e estratégias, que são 
apresentados a seguir, àquelas já compromissadas e assumidas pelo Porto Central na região de implantação deste 
empreendimento. 
 
As medidas mitigadoras propostas foram baseadas na previsão de eventos adversos potenciais sobre os itens 
ambientais destacados, tendo por objetivo a eliminação ou atenuação de tais eventos. Já as medidas 
potencializadoras propostas visam otimizar as condições de instalação do empreendimento através da 
maximização dos efeitos positivos. 
 
Para cada impacto ambiental potencial negativo identificado são propostas medidas mitigadoras classificadas 
quanto ao seu caráter preventivo, corretivo ou de acompanhamento, bem como medidas potencializadoras para 
os impactos classificados como positivos, conforme se segue: 
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 8.1 MEDIDAS AMBIENTAIS 

 
8.1.1 Meio Físico 
 

Impacto 01 Alteração Qualitativa dos Solos, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos e Águas Marinhas 

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 domésticos e industriais 

Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 
domésticos e industriais 

 
 
• Medidas Ambientais Preventivas 
 
Durante a fase de implantação, para o controle dos resíduos sólidos gerados serão implantados na área do canteiro 
de obras, contentores normalizados de acordo com a Resolução CONAMA N°. 275/2001 que estabelece o código 
de cores para os diferentes tipos de resíduos, sendo este adotado na identificação de coletores e transportadores, 
conforme Tabela 4.4.3-2, apresentada no Capítulo 04, facilitando a correta segregação por parte dos funcionários. 
 
Existirá um local para armazenamento temporário de resíduos sólidos até sua destinação e/ou disposição final, na 
área de Laydow, conforme apresentado na Figura 4.4.3-2 apresentada no Capítulo 04. 
 
Resíduos de papel, plástico, metal e madeira, serão segregados na fonte de geração e encaminhados para a uma 
área no canteiro de obras, onde serão temporariamente estocados, sendo posteriormente encaminhados para 
empresas de processamento e/ou empresas de reciclagem, devidamente licenciadas pelos órgãos competentes.   
 
Quando da impossibilidade de reciclagem, os resíduos serão encaminhados para aterros sanitários ou industriais, 
devidamente licenciados para essas tipologias de resíduos. Os resíduos de saúde, gerados durante as atividades 
de implantação do empreendimento, serão segregados na fonte, estocados temporariamente e levados para 
empresas certificadas para incineração ou destinação final adequada conforme CONAMA 283/01. 
 
Os resíduos oleosos, gerados durante a implantação, serão acondicionados em reservatórios próprios e, 
rotineiramente recolhidos por empresas licenciadas e, encaminhados para reciclagem. Em relação às embalagens, 
decorrentes dos equipamentos recebidos e os materiais que serão utilizados nesta fase, a mesmas poderão ser 
encaminhadas para reciclagem e/ou coleta seletiva do município. 
 
Os resíduos de obras e lâmpadas fluorescentes serão segregados na fonte, estocados temporariamente no canteiro 
de obras e, enviados para empresas que recebem esse tipo de resíduos, para serem posteriormente reutilizados 
ou reprocessados. No caso da impossibilidade de reutilização desses materiais, a destinação final atenderá ao que 
estabelece a CONAMA 307/02 que classifica esses resíduos conforme a Tabela 4.4.3-4 apresentada no Capítulo 
04. 
 
Os resíduos gerados pelos banheiros químicos deverão ser recolhidos periodicamente por empresas especializadas 
e licenciadas para tal atividade. Os restos de comida e demais resíduos sólidos deverão ser coletados e dirigidos 
para aterro sanitário.  
 
Quanto aos resíduos oleosos, deverá ser evitada a manutenção e troca de óleo de veículos em locais desprovidos 
de separador água-óleo. É importante destacar que o projeto não prevê manutenção de máquinas, equipamentos 
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 e veículos no canteiro de obras. Para acompanhamento e controle dos resíduos sólidos a serem gerados durante 

a fase de implantação do empreendimento, recomenda-se a implementação do Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da UTE Sudeste, durante toda a fase de obras. Destaca-se que o referido PGRS da UTE 
Sudeste¸na fase de instalação, estará em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa de 
Grenciamento de Resíduos Sólidos do Porto Central. 
 
Durante a fase de operação o sistema de drenagem pluvial será constituído por dois sistemas independentes, um 
deles destinado aos efluentes oleosos gerados na planta e outro a águas pluviais provenientes de áreas não 
contaminadas. Os efluentes oleosos serão enviados para separação da fase aquosa por meio de um Separador de 
Água e Óleo (SAO). O efluente tratado no SAO será direcionado, juntamente com outras contribuições de efluentes 
gerados na planta, ao sistema de tratamento para reuso; 
 
Ressalta-se que os efluentes oleosos gerados na planta serão enviados para separação da fase aquosa por meio 
de um Separador de Água e Óleo (SAO). O efluente tratado no SAO será direcionado, juntamente com outras 
contribuições de efluentes gerados na planta, para a bacia de neutralização para posterior descarte no mar, em 
regiões externas ao quebra mar do porto. O óleo retido no SAO será retirado e acondicionado em recipientes para 
disposição externa ou coletado por caminhões. 
 
Os efluentes líquidos da UTE Sudeste, oriundos das descargas das torres de resfriamento, descargas (blowdown) 
das caldeiras, das unidades de produção de água desmineralizada e de separadores de água e óleo (S.A.O), bem 
como os efluentes dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, serão tratados em processos específicos e 
encaminhados para um ponto de interface (tie-in) de onde se interconectarão à tubulação de descarte para 
descarte final no mar por meio de emissário submarino.  
 
Será dimensionada uma bacia de neutralização para o tratamento dos efluentes industriais gerados na UTE 
Sudeste, tais como purgas da caldeira e torres de resfriamento, água oriunda do separador de água e óleo, 
drenagens de áreas de produtos químicos (drenagem contaminada) e efluentes gerados no processo de produção 
de água clarificada e desmineralizada. 
 
As águas oleosas do recebimento e do manuseio de lubrificantes dos equipamentos serão coletadas e bombeadas 
até um separador água-óleo (SA0). O óleo removido será armazenado e enviado para empresa especializada em 
destino final de resíduos industriais e o efluente tratado, direcionado para a bacia de neutralização. 
 
Ressalta-se que os efluentes sanitários gerados serão encaminhados para uma estação de tratamento compacta 
e modular, onde o esgoto será submetido a um processo biológico combinado (anaeróbio seguido de aeróbio) de 
forma a alcançar o padrão de lançamento estabelecido pela legislação ambiental local. 
 
Os resíduos sólidos gerados (Classe I – Perigoso, Classe IIA-Inerte e Classe II-B-Não Inertes), serão coletados 
seletivamente, colocados em recipientes adequados que serão dispostos temporariamente em local apropriado na 
área da UTE Sudeste, para recolhimento por empresas especializadas e devidamente licenciadas para proceder à 
reciclagem e/ou destinação final adequada dos mesmos.   
 
Os efluentes sanitários e industriais serão tratados antes de serem encaminhados para o mar através de emissário 
submarino. As parcelas sólidas decorrentes do tratamento dos esgotos orgânicos e químicos (precipitado de 
cristais) serão encaminhadas em separado para aterros adequados por empresas especializadas devidamente 
certificadas.  
As tortas de lodo desidratado, óleos e graxas e sedimentos arenosos resultantes dos polimentos de esgotos 
orgânicos serão, preferencialmente, reciclados por empresas especializadas.  
Para acompanhamento e controle dos resíduos sólidos a serem gerados durante a fase de operação do 
empreendimento, recomenda-se a implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
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 UTE Sudeste. Destaca-se que o referido PGRS da UTE Sudeste, na fase de operação, estará em conformidade 

com as diretrizes estabelecidas pelo Programa de Grenciamento de Resíduos Sólidos do Porto Central. 
 
Para acompanhamento e controle da qualidade das águas superficiais, durante a fase de operação da UTE Sudeste, 
será considerado o Programa de Monitoramento Continental do Porto Central, que inclui o Subprograma de 
Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais; em sua área de influência direta (AID). 
 
Para acompanhamento e controle do da qualidade das águas subterrâneas durante a fase de operação da UTE 
Sudeste, será considerado o Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas do Porto Central; em sua 
área de influência direta (AID). 
 
Para acompanhamento e controle do lançamento de efluentes a serem lançados durante a fase de operação da 
UTE Sudeste, será considerado o Programa de Monitoramento Marinho do Porto Central, que inclui o 
Subprograma de Monitoramento da Qualidade de Águas e Sedimentos Marinhos, em sua área de influência direta 
(AID). 
 

Impacto 02 - Alteração dos Níveis de Pressão Sonora 

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; 

• Construção e uso das instalações provisórias; 
• Movimentação e assentamento dos dutos 

• Geração de ruídos da operação das turbinas 

 
 
• Medidas Mitigadoras Preventivas 
 
Para fase de implantação do empreendimento recomenda-se a adoção de medidas preventivas relacionadas a 
realização periódica de manutenção de máquinas e equipamento, limitação de velocidade em vias de acesso às 
frentes de obra, utilização de equipamentos e veículos em bom estado operacional e aplicação de controles 
gerenciais para garantir o cumprimento integral das medidas propostas. 
 
Para garantir condições adequadas de saúde ocupacional, os operadores de máquinas e equipamentos deverão 
usar EPI de acordo com as normas definidas pela NR-06. 
 
Para a fase de operação do empreendimento, recomenda-se o cumprimento e garantia que as fontes de emissões 
sonoras da UTE Sudeste estejam em conformidade com os níveis normatizados para cada área.  
 
Durante a concepção do projeto detalhado da Usina, devido a ultrapassagem do limite de 60 dBA no entorno 
imediato do perímetro da UTE, recomenda-se a avaliação por parte da equipe da engenharia do projeto, a adoção 
de barreira/dispositivos de limitação acústica no perímetro da unidade.  
Buscando acompanhar e avaliar o desempenho da operação da UTE Sudeste em relação aos níveis acústicos a 
serem gerados na região, recomenda-se a implementação do Programa de Monitoramento dos Níveis de 
Pressão Sonora (PMNPS) da UTE Sudeste. Destaca-se que este referido PMNR da UTE Sudeste, na fase de 
operação, deverá buscar integração com os monitoramentos estabelecidos no Programa de Monitoramento de 
Ruídos e Vibrações do Porto Central. 
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Impacto 03 - Alteração da Qualidade do Ar 

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Contratação de pessoal, compra de insumos e 
equipamentos e contratação de serviços; 

• 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 

• Construção e uso das instalações provisórias; 
• Movimentação e assentamento dos dutos 

Geração de emissões atmosféricas da operação 
das turbinas 

 
 
• Medidas Mitigadoras Preventivas 
 
Para fase de implantação do empreendimento, recomenda-se a adoção das medidas relacionadas abaixo: 
 

• Umidificar as vias de acesso não-pavimentadas; 
• Realização de limpeza e lavagem das vias de acesso internas pavimentadas; 
• Efetuar cobertura de carga, quando do transporte de materiais secos que contenham pó ou de resíduos 

retirados da obra; 
• Controlar as atividades produtoras de poeira durante períodos de vento forte, podendo-se adotar, dentre 

outras, medidas tais como: 
 Limitação/proibição das atividades, umidificação das áreas, cobertura de pilhas de estoques de 

materiais etc.; e 
 Manter manutenção preventiva de veículos e equipamentos com motores de combustão para 

controlar a emissão de partículas (fumaça preta); 
 
Para fase de operação do empreendimento, recomenda-se a implementação do Programa de Monitoramento 
da Qualidade do Ar e Meteorologia (PMQAM) da UTE Sudeste, através da instalação de Estação Automática 
de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia, visando acompanhar e avaliar o comportamento da bacia 
atmosférica da região. 
 
Recomenda-se também a implementação do Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas 
(PMEA) da UTE Sudeste, através de sistema digital de controle contínuo de emissões, que fará o monitoramento 
das emissões dos gases nas chaminés.  
 
Para garantir os níveis de emissão estabelecidos pelas legislações vigentes, o empreendimento deverá ainda prever 
controle do processo de combustão, de modo a garantir os padrões preconizados pelo fabricante das turbinas, 
com manutenções periódicas de forma a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos para cada parâmetro. 
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Impacto 04 - Alteração da temperatura da água marinha 

Fase Implantação Operação 

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

Aspecto 
Ambiental 

Não se aplica • Lançamento do efluente tratado no ambiente marinho 

 
 
• Medidas Mitigadoras Preventivas 
 
Para atenuar este impacto, recomenda-se a adoção de acompanhamento e controle efetivo da temperatura do 
efluente e dos parâmetros físico-químico, antes do direcionamento para o emissário submarino. Recomenda-se 
também a instalação de bacia de estabilização de temperatura para redução da temperatura do efluente antes de 
ser direcionada para o emissário submarino e lançamento final no ambiente marinho, além da instalação de 
difusores ao longo do duto, apesar do projeto garantir que a temperatura do efluente final a ser descartado estará 
dentro do limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 430/2011. 
 
Para avaliar a efetividade das medidas propostas, recomenda-se a implementação do Programa de 
Monitoramento do Efluente Líquido (PMEL) da UTE Sudeste, com pontos amostrais distribuídos após a etapa 
de tratamento do efluente, na saída da bacia de estabilização e antes da entrada do efluente tratado no duto do 
emissário submarino.  
 
Já para acompanhamento do lançamento de efluentes no ponto final do emissário submarino e entorno imediato 
(ambiente marinho) durante toda a fase de operação da UTE Sudeste, será considerado o Programa de 
Monitoramento Marinho do Porto Central, mais especificamente o Subprograma de Monitoramento da 
Qualidade de Águas e Sedimentos Marinhos, uma vez que a malha amostral já prevista neste programa cobre 
integralmente a área de influência do lançamento do efluente tratado da UTE Sudeste em sua área de influência 
direta (AID).  
 
Para o início da fase de operação do empreendimento, recomenda-se ainda a realização de campanhas para 
Mapeamento da Pluma Térmica do Efluente para avaliação in situ da tendência de dispersão e o alcance da 
pluma térmica da UTE Sudeste visando assim validar a modelagem da dispersão realizada para o presente EIA. 
 
Neste sentido, visando caracterizar o comportamento da pluma térmica no corpo receptor e identificar os limites 
reais da zona de mistura e do alcance máximo perceptível da pluma é necessário avaliar o comportamento da 
mesma sob diferentes condições de maré e meteorológicas visando identificar a zona de mistura onde há o 
enquadramento legal – limite estabelecido pela CONAMA 430/11 (variação térmica < 3 oC) – e assim definir o 
limite real da pluma no ambiente marinho (onde a variação térmica no ambiente seja inferior a 0,25 oC).  
 
Para tanto sugerimos a realização de duas campanhas em condições meteoceanográficas distintas (vento Sul e 
NE) ao longo de transectos onde deverão ser realizadas perfilagens da coluna na coluna d´água, a cada 3h, durante 
13 h (4 ciclos), para medição de parâmetros físico-químicos (Temperatura, Salinidade, pH e Oxigênio Dissolvido). 
Essas perfilagens deverão ser realizadas em intervalos variados a partir do ponto de lançamento do emissário da 
UTE, sobre os mesmos 11 transectos delineados no estudo de modelagem (vide Figura 8.1.1-1), os quais possuem 
a extensão máxima de 1.500m.   
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A distribuição dos pontos de perfilagem ao longo dos transectos devera ser a seguinte: 1 ponto sobre a saída do 
emissário; 1 ponto a cada 50m nos primeiros 200m; 1 ponto a cada 100m até 500m; e 1 ponto a cada 250m até 
os 1500m; totalizando 11 perfis em cada um dos transectos, ou seja, 122 perfis em toda a malha, incluindo o 
ponto sobre a saída do emissário (11 perfis x 11 transectos + 1 perfil no ponto de saída).  
 
Para as medições in situ deve ser utilizado um CTD ou uma sonda multiparâmetros com registros a cada 1m ao 
longo da coluna d´água. Um ADCP de casco será utilizado para registro da direção e intensidade das correntes no 
instante dos levantamentos. Os resultados deverão ser apresentados através de mapas de isolinhas mostrando a 
dispersão real observada em escala horizontal e vertical dos parâmetros medidos. 
  

 

Figura 8.1.1-1: Malha amostral proposta para o mapeamento da pluma térmica. 
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 8.1.2 Meio Biótico 

 
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 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
Tanto na fase de implantação como operação não são previstas perturbações significativas, sendo neste caso 
recomendado a adoção de medidas preventivas para a minimização dos riscos de outras perturbações à biota 
local, principalmente quanto ao aumento de pressão sobre a biota, especialmente sobre aqueles representantes 
da fauna que tradicionalmente sofrem pressão de caça e aqueles com potencial ornamental dentre as espécies 
vegetais, além da potencial atração e atropelamento de animais, durante as obras, devido a eventuais restos de 
alimentos no canteiro e da movimentação de veículos do empreendimento o que aumentaria os riscos de conflitos 
com a fauna. 
 
Para tanto devem ser adotadas medidas preventivas tais como ações de educação e treinamentos direcionados 
aos trabalhadores (na qual deverão ser abordados temas tais como: a proteção da flora e fauna; potenciais conflitos 
e prevenção de acidentes (especialmente acidentes ofídicos), dentre outros, além de medidas de gerenciamento 
de resíduos sólidos.  
 
Ainda que de pequena magnitude e localizado para a UTE Sudeste, este impacto poderia ter reflexos indiretos na 
fauna no entorno do Porto Central no caso de cumulatividade pela própria implantação do Porto Central ou mesmo 
dos demais terminais no complexo. 
 
Neste sentido, é recomendado o acompanhamento macro sobre a fauna local por meio dos monitoramentos da 
fauna terrestre nas áreas do entorno, incluindo as vias de acesso, conforme já previsto no Programa de Proteção 
a Fauna do Porto Central, em sua área de influência direta (AID), mais especificamente nos Subprograma de 
Monitoramento de Fauna Terrestre e Subprograma de Monitoramento de Atropelamento de Fauna. 
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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 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
Tanto na fase de implantação como operação não são previstos impactos significativos relativos à UTE Sudeste, 
tendo em vista que não é prevista qualquer intervenção sobre cursos dágua na porção continental e a pequena 
escala da geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos no canteiro de obras, sendo neste caso recomendado 
a manutenção de medidas preventivas e de controles para a minimização dos riscos de contaminação, tais como 
ações de educação direcionada aos trabalhadores na qual deverão abordadar a proteção de corpos hídricos, ar e 
solo; além de medidas de gerenciamento de resíduos sólidos. 
 
Ainda que de pequena magnitude e localizado para a UTE Sudeste, no caso de cumulatividade pela própria 
implantação do Porto Central ou mesmo dos demais terminais no complexo, este impacto poderia ter reflexos 
indiretos nos cursos d’água no entorno que, a depender do grau de alteração da qualidade, poderia levar também 
a alterações na biota aquática continental no entorno. 
 
Neste sentido, é recomendado o acompanhamento macro sobre a biota aquática continental local por meio dos 
monitoramentos da biota aquática nos principais cursos d’água no entorno, conforme já previsto no Programa de 
Monitoramento Continental do Porto Central, em sua área de influência direta (AID), mais especificamente no 
Subprograma de Monitoramento da Biota Aquática Continental. 
 

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 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
Na fase de operação não são previstas alterações significativas na composição das comunidades marinhas 
relativas ao lançamento de efluentes da UTE Sudeste tendo em vista a pequena escala da pluma térmica na porção 
marinha e que os lançamentos serão realizados obedecendo aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 
nº 357/05, sendo prevista apenas a atração de tartarugas marinhas, sendo neste caso recomendado a manutenção 
de medidas de exclusão neste trecho marinho (vide abaixo), tendo em vista que geralmente as tartarugas marinhas 
estão sujeitas a captura, dano ou mortalidade como consequência, direta ou indireta, de atividades humanas, para 
a minimização dos riscos de conflitos com estes animais, além de ações de educação direcionada aos 
trabalhadores e também a população local na qual deverão ser abordadados temas de proteção a fauna, em 
especial aos quelônios, além de medidas de gerenciamento e monitoramento de efluentes. 
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 É importante ressaltar que o ponto final do emissário estará nas proximidades do molhe sul do Complexo Industrial 

Portuário Porto Central, numa área de exclusão de navegação esportiva e atividades pesqueiras e de acesso 
controlado, devido à atividade portuária (ECONSERVATION, 2013), o que é favorável as tartarugas no caso da 
atração destes animais para este local, já que acabaria favorecendo a proteção e minimização de conflitos tais 
como captura, retenção, dano ou morte acidental durante pesca, principalmente com uso de redes, ou mesmo 
abalroamentos por embarcações ou ainda captura intencional para alimentação ou comercialização, uma vez que 
algumas destas espécies são apreciadas para consumo por certas populações. 
 
É importante lembrar que a UTE Sudeste está inserida no contexto de implantação e operação do Porto Central em 
que são previstas intervenções significativas no ambiente marinho com prováveis alterações ambientais, seja nas 
comunidades marinhas como também no padrão natural de uso do ambiente por estes quelônios devido as obras 
de implantação do Molhe Sul, as dragagens para abertura do Canal de Acesso do Porto Central e a implantação 
da Bacia de Evolução dos Berços de Atracação já na primeira fase de implantação além de, futuramente, outras 
obras e atividades bem como movimentação de embarcações. 
 
Sabe-se ainda que alterações na hidrodinâmica, suprimento alimentar, perturbações físicas e químicas da água 
como salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura podem influenciar diretamente na riqueza e abundância e que 
mudanças na hidrodinâmica podem mudar padrões de densidade e riqueza de espécies ao longo do tempo 
(LENINHAN E MICHELI, 2001). Dessa forma destaca-se a importância da utilização dessas comunidades como 
ferramenta para avaliação da qualidade dos ecossistemas estudados. 
 
Neste contexto, ainda que de pequena magnitude e localizado para a UTE Sudeste, é recomendado o 
acompanhamento macro sobre a biota marinha local por meio dos monitoramentos da biota marinha, conforme já 
previsto no Programa de Monitoramento Marinho do Porto Central, no entorno da área de intervenção dos 
molhes, mais especificamente no Subprograma de Monitoramento da Biota Pelágica e no Subprograma de 
Monitoramento das Comunidades Bentônicas. 
 
Quanto as tartarugas marinhas, é de recomendado o acompanhamento macro sobre este grupo faunístico em 
especial por meio dos monitoramentos dos quelônios no ambiente marinho, conforme já previsto no Programa de 
Monitoramento de Quelônios do Porto Central, que prevê o Monitoramento Praial das Desovas e Encalhes de 
Tartarugas Marinhas e mais especificamente o Monitoramento da Distribuição Espacial das Tartarugas que terá 
foco no monitoramento por meio do uso de radio-transmissores na área de influência direta (AID) deste 
empreendimento. 
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 8.1.3 Meio Socioeconômico 

 
Impacto 08 - Geração de Expectativas 

Fase Planejamento Implantação Operação

Atividade 
Divulgação do empreendimento 
para o Poder Público Municipal e 
para as comunidades locais 

Contratação de pessoal, compra 
de insumos e equipamentos e 
contratação de serviços 

- 

Aspecto Ambiental 
Divulgação dos postos de trabalho 
e aquisição de bens e serviços   

Identificação e definição das 
demandas e disponibilização dos 
postos de trabalho 

- 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
A geração de expectativas na população, no setor empresarial e setor público, surge com o início das ações de 
publicizaação da implantação do empreendimento sendo que o início da fase de implantação (obras e 
movimentação de pessoas e equipamentos) tem peso significativo no aumento dessas expectativas, por 
representar a confirmação de que o empreendimento realmente irá ser instalado.  
 
No contexto de implantação da UTE Sudeste ocorre numa área já licenciada e em pré-implantação em andamento 
para instalação das estruturas portuárias da Fase 1 do Complexo Portuário Industrial do Porto Central na região, o 
que aumenta a intensidade dessa expectativa. 
 
Soma-se a esse contexto, os baixos indicadores sociais da região e a expectativa de “mudança de vida” das 
comundiades do entorno. Mudança que pode ser positiva ou negativa a depender do tratamento dos impactos 
realizados e da atuação do poder público na região. 
 
Portanto, visando minimizar ainda mais expectativas a UTE Sudeste deverá gerar e divulgar informações específicas 
sobre suas atividades para a comunidade, os atores políticos e demais agentes inseridos na AID e AII. Contudo, 
como um empreendimento que integra a área industrial do Complexo Portuário Industrial do Porto Central deverá 
fazer isso de forma integrada e seguindo as diretrizes já previstas no Programa de Comunicação Social do Porto 
Central, tendo em vista que estes atores já possuem expectativas sobre o empreendimento em questão. 
 
Além de gerar informações para alimentar o Programa de Comunicação Social do Porto Central, a UTE Sudeste 
deverá também, de forma preventiva, criar um canal de comunicação direta para seu empreendimento de forma 
permanente com a comunidade e demais interessados, através de ferramentas diversas, como canal de 0800 e 
redes sociais.  
 
Vale dizer ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico regional 
por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central  bem 
como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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 Impacto 09 - Atração Populacional 

Fase Implantação Operação

Atividade Contratação de pessoal, compra de insumos e 
equipamentos e contratação de serviços 

Não se aplica 

Aspecto Ambiental Identificação e definição das demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 

Não se aplica 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
A atração populacional é um dos efeitos mais importantes associados a implantação de grandes empreendimentos 
e ao desenvolvimento econômico. A geração de empregos diretos e indiretos é o fator motivador mais significativo 
na atraçaõ de população. Considerando o contexto de implantação do empreendimento Complexo Portuário 
Industrial do Porto Central e seus efeitos atrativos na região, os efeitos da UTE Sudeste acabam sendo suplantados 
pela magnitude do Porto Central. Além disso, o tipo de mão-de-obra para este empreendimento é mais específico 
e reduzido, não possuindo capacidade de alocação de grande contingente de trabalhadores. 
 
Contudo, esse conjunto de empreendimentos aumenta a expectativa de oferta de postos de trabalho e abertura de 
novos negócios e ganha intensidade pelo fato da AID se tratar de uma região composta por comunidades que 
apresentam baixos indicadores sociais e poucas fontes de geração de emprego e renda.  
 
Considerando que a população local e regional convive com os estudos de impacto ambiental e noticias veiculadas 
sobre o Porto Central a cerca de 10 anos, qualquer empreendimento associado, como a UTE Sudeste, acaba por 
ter potencializada a expectativa da população, e pode exercer atração de população de forma demasiada. 
  
Portanto, visando minimizar efeitos de atração populacional a UTE Sudeste deverá gerar e divulgar informações 
claras sobre suas atividades para a comunidade e região, os atores políticos e demais agentes inseridos na AID e 
AII. Contudo, como um empreendimento que integra a área industrial do Complexo Portuário Industrial do Porto 
Central deverá fazer isso de forma integrada e seguindo as diretrizes já previstas no Programa de Comunicação 
Social do Porto Central. Essa integração com o PCS do Porto Central é fundamental, pois será necessário também 
veicular informações sobre as fases de implantação do porto, buscando situar a expectativa da população sobre o 
real volume de mão de obra sendo demandado para atuação na UTE Sudeste e em outras atividades do Porto 
Central. 
 
Além de gerar informações para alimentar o Programa de Comunicação Social do Porto Central, a UTE Sudeste 
deverá também, de forma preventiva, criar um canal de comunicação direta para seu empreendimento de forma 
permanente com a comunidade e demais interessados, através de ferramentas diversas, como canal de 0800 e 
redes sociais.  
 
A atuação junto ao poder público é fundamental, pois o planejamento local e regional possui uma importância 
crucial na eliminação dos efeitos perversos da atração da população, dessa forma, é previsto o acompanhamento 
de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico regional por meio do monitoramento previsto no Programa 
de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central , bem como avaliações periódicas por comissões e outras 
instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto Central que que poderão 
subsidiar a atuação do poder público e consideram o contexto de toda a região sul do estado do Espírito Santo e 
norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central e 
seus empreendimentos associados. 
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Impacto 10 - Geração de Emprego e Renda 

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, emissário e 

adutora); e 
Obras civis e edificação da UTE Sudeste 

• Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental • Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de 
insumos e equipamentos 

Identificação e definição 
das demandas e 
disponibilização dos postos 
de trabalho 
 
Contratação de mão-de-
obra e serviços e aquisição 
de insumos e 
equipamentos 

 
 
• Medidas Potencializadoras 
 
A Geração de Emprego e Renda é um impacto positivo que está diretamente ligado a Atração de População para 
a região de implantação do empreendimento. A atração da população geralmente é superior a capacidade de 
absorção de mão de obra dos empreendimentos, sendo assim, é fundamental medidas que atuem na mobilização 
e desmobilização de mão de obra. 
 
No contexto de implantação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do Porto Central e 
seus efeitos de geração de emprego e renda na região, os efeitos da UTE Sudeste acabam sendo suplantados pela 
magnitude do Porto Central e pelo seu alcance na região como um todo.  
 
O empreendimento demandará mão de obra específica e reduzida na fase de operação, gerando a necessidade 
de trazer profissionais qualificados de outras regiões para ocupar alguns postos de trabalho. Ainda assim, alguns 
postos de trabalho poderão ser preenchidos pela população local, a depender de suas capacitações.  
 
Na implantação, o nível de formação e a quantidade de trabalhadores contratados sofrerão oscilações no decorrer 
das obras, portanto, uma atuação intensa em ações de comunicação deve funcionar tanto como uma medida 
mitigadora (item anterior) como potencializadora, uma vez que mantem a população local informada sobre tais 
necessidades, favorecendo o aproveitamento de mão de obra local e dando a chance dessa população buscar 
capacitação adequada, minimizando uma movimentação de pessoas interessadas nas oportunidades de trabalho.  
 
Portanto, a UTE Sudeste deverá gerar e divulgar informações claras sobre as oportunidades a serem geradas para 
a comunidade, os atores políticos e demais agentes inseridos na AID e AII de forma integrada e seguindo as 
diretrizes já estabelecidadas para a implantação do Complexo Portuário Industrial do Porto Central, tanto nas ações 
já previstas no Programa de Comunicação Social do Porto Central e principalmente nos Programas de 
Capacitação Profissional e de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central, gerando 
inputs sobre necessidades de treinamentos e qualificações, orientações profissionais visando garantir a alocação 
eficiente dos trabalhadores locais e priorizando a mão de obra local, de forma integrada com as oportunidades 
advindas do Porto Central. 
 
Importante lembrar ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico 
regional por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto 
Central bem como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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Impacto 11 - Dinamização da Economia 

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, emissário e 

adutora); e 
Obras civis e edificação da UTE Sudeste 

• Contratação de 
pessoal 

Aspecto Ambiental Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de insumos e 
equipamentos 

• Identificação e definição 
das demandas e 
disponibilização dos 
postos de trabalho 

• Contratação de mão-de-
obra e serviços e 
aquisição de insumos e 
equipamentos 

 
 
• Medidas Potencializadoras  
 
A dinamização da economia é um dos efeitos decorrentes do empreendimento em função do pagamento de 
salários, contratação de prestadores de serviços, consumo de materiais na região e pagamento de impostos e 
taxas.  Esse aumento da circulação de recursos financeiros nas localidades se desdobra sobre os demais setores 
da economia local, principalmente no comércio e prestação de serviços, que estão relacionados a possíveis 
negócios realizados para viabilização da implantação e operação do empreendimento, ou em função de negócios 
gerados por fornecedores e prestadores de serviços. 
 
No contexto de implantação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do Porto Central e 
seus efeitos na região, os efeitos da UTE Sudeste acabam sendo suplantados pela magnitude do Porto Central e 
pelo seu alcance na região como um todo.  
 
Ainda assim, uma atuação intensa em ações de comunicação da UTE Sudeste deve funcionar tanto como uma 
medida mitigadora (item anterior) como potencializadora, uma vez que mantem a população local informada sobre 
tais necessidades, favorecendo a contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de insumos e equipamentos 
ou mesmo gerando inputs sobre as oportunidades de trabalho e negócios a serem geradas, dando incentivo ao 
empreendedorismo local. 
 
Portanto, a UTE Sudeste deverá gerar e divulgar informações claras sobre as oportunidades a serem geradas para 
a comunidade, os atores políticos e demais agentes inseridos na AID e AII de forma integrada e seguindo as 
diretrizes já estabelecidadas para a implantação do Complexo Portuário Industrial do Porto Central, tanto nas ações 
já previstas no Programa de Comunicação Social do Porto Central, mas principalmente aderir e integrar os 
mecanismos e protocolos já definidos nos Programas de Capacitação Profissional, de Mobilização e 
Desmobilização de Mão de Obra e no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto Central  
que visa 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 o Porto Central, instituições, públicas e privadas, 
presentes ou atuantes na região e a população local. 
 
Vale dizer ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico regional 
por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central bem 
como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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 Impacto 12 - Interferência no Cotidiano da População

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, 

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

• Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental Contratação de mão-de-obra e serviços e 
aquisição de insumos e equipamentos 

• Identificação e definição de demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 

• Contratação de mãode-obra e serviços e 
aquisição de insumos e equipamentos

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
A realização de pesquisas, a circulação e transporte de equipes de sondagens e outros trabalhadores dessa fase 
inicial, mas principalmente por meio da contratação de trabalhadores, pode haver um aumento nas modificações 
no cotidiano dessa população residente nas comunidades do entorbno do empreendimento. 
 
As estratégias de alojamentos adotadas na fase de implantação e/ou aproveitamente de mão de obra também 
podem gerar maior ou menor interferência. Já na fase de operação, tendo em vista se tratar de um 
empreendimento onde não há produção de mercadorias, insumos ou outro produto, não há previsão de grandes 
interferências. Ainda assim, certo contingente de pessoas e equipamentos, ou mesmo negócios e serviços ligados 
a operação e manutenção, necessitam serem transportados cotidianamente e/ou vão surgir na região é geralmente 
é nesta fase que pessoas se fixam, causando alterações no mercado imobiliário e exercendo contínua pressão 
sobre os equipamentos sociocomunitários e para isso não há medidas mitigadoras específicas. No entanto essa 
interferência tende a se estabilizar à medida que a população de adapta as mudanças. 
 
Novamente é preciso analisar esses incômodos no contexto de implantação do empreendimento Complexo 
Portuário Industrial do Porto Central e seus efeitos na região. Diante disso, os efeitos da UTE Sudeste acabam 
sendo suplantados pela magnitude do Porto Central e pelo seu alcance na região como um todo.  
 
A atuação em ações de comunicação, bem como de treinamentos e qualificações, além de orientações 
profissionais ou mesmo de aproveitamento dos trabalhadores locais e de priorização da mão de obra local e 
negócios locais devem funcionar tanto como medidas mitigadoras como potencializadoras (itens anteriores), uma 
vez que favorecem o aproveitamento de mão de obra, negócios e serviços locais e minimizam uma movimentação 
de pessoas interessadas nas oportunidades de trabalho a serem geradas que por sua vez reduz parte da 
interferência no cotidiano da população.  
 
Portanto, a UTE Sudeste deverá gerar e divulgar informações claras sobre as oportunidades a serem geradas para 
a comunidade, os atores políticos e demais agentes inseridos na AID e AII de forma integrada e seguindo as 
diretrizes já estabelecidadas para a implantação do Complexo Portuário Industrial do Porto Central, tanto nas ações 
já previstas no Programa de Comunicação Social do Porto Central mas principalmente aderir e integrar os 
mecanismos e protocolos já definidos nos Programas de Capacitação Profissional e de Mobilização e 
Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central. 
 
Vale lembrar ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico 
regional por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto 
Central bem como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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 Impacto 13 - Aceleração da Expansão Urbana 

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, emissário e 

adutora); e 
Obras civis e edificação da UTE Sudeste 

• Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental • Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de 
insumos e equipamentos 

Identificação e definição de 
demandas e disponibilização dos 
postos de trabalho 
• Contratação de mãode-obra e 

serviços e aquisição de insumos 
e equipamentos 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
A geração de postos de trabalho diretos e indiretos e principalmente a atração populacional, podem gerar uma 
demanda por habitações, principalmente em relação aos trabalhadores menos qualificados e com remunerações 
mais baixas, que tendem a ocupar áreas precárias.  
 
As comunidades do entorno do empreendimento apresentam crescimento desordenado. A comunidades de 
Marobá apresenta uma das áreas de crescimento urbano avançando sobre área de APP do córrego Marobá; A 
comunidade de Campo Novo avança a expansão sobre área de Desenvolvimento Sustentável, definida pelo PDM 
municipal. Esse avanço ainda ocorre em direção ao Porto Central, e apesar de não apresentar indícios de chagar 
a área do porto, tende a se espraiar sobre um do acesso a esse empreendimento; As comunidades de Jaqueira e 
Areinha avançam sobre pastagem alagável, em direção ao empreendimento e a área de instalação do Porto 
Central, o que poderá levar a futuros problemas com alagamento de ruas e residências. 
 
A partir desse diagnóstico é fundamental um processo de seleção e contratação de mão-de-obra que minimize o 
risco de invasões e ocupação de Áreas de Proteção Ambiental e de Risco, nos arredores das comunidades que 
compõem a AID, enquanto os trabalhadores que ocupam postos mais qualificados, com remuneração mais 
elevada, tendem a ocupar regiões mais consolidadas do espaço urbano, mesmo que mais distantes. 
 
Por outro lado, o incremento populacional e uma expansão urbana podem representar uma dinamização da 
economia local, gerando um consumo no comércio local e até mesmo a geração de outros postos de trabalhos 
indiretos que, ainda que de baixa qualificação, poderiam absorver parte da mão de obra não qualificada na região. 
 
No contexto de implantação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do Porto Central e 
seus efeitos na região, são fundamentais, medidas como atuação intensa em ações de comunicação, bem como 
de treinamentos e qualificações, além de orientações profissionais ou mesmo de aproveitamento dos trabalhadores 
locais e de priorização da mão de obra local e negócios locais devem funcionar tanto como medidas mitigadoras 
para este impacto, no sentido de evitar uma expansão urbana em áreas precárias, como potencializadoras de uma 
expansão urbana organizada, que poderia ainda levar a uma dinamização da economia local.  
 
Portanto, a UTE Sudeste deverá aderir e integrar os mecanismos e protocolos já definidos nos Programas de 
Capacitação Profissional, de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central e no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto Central  que visa 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 o Porto Central, instituições, públicas e privadas, presentes ou atuantes na região e a população 
local. 
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 É importante dizer ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico 

regional por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto 
Central bem como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
 
Impacto 14 - Pressão sobre Serviços e Equipamentos Sociais

Fase Implantação Operação

Atividade 
• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, emissário e adutora); e 

Obras civis e edificação da UTE Sudeste 
• Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental • Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de insumos e 
equipamentos 

Identificação e definição de 
demandas e disponibilização 
dos postos de trabalho 
• Contratação de mãode-obra 

e serviços e aquisição de 
insumos e equipamentos 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
A pressão sobre os equipamentos ocorre nas fases de implantação e operação do empreendimento. Na fase de 
implantação, a pressão sobre a oferta de serviços públicos, ocorre de forma mais intensa, devido a demanda de 
trabalhadores para desenvolvimento das obras e pela atração de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, 
principalmente nas localidades que compõem a AID.  
 
Na fase de operação, devido as características do empreendimento, que demanda um número bem menor de 
pessoal e de movimentação em geral, é esperada uma menor pressão aos serviços públicos e com tendência a se 
estabilizar com o decorrer do tempo. 
 
A expectativa da população, contratação de mão de obra, expansão urbana, são impactos diretamente associados 
a possibilidade de aumento da pressão sobre os serviços e equipamentos públicos. Dessa forma, é fundamental 
analizar o contexto de implantação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do Porto 
Central e seus efeitos na região. Essa análise e discussão sobre interrelação dos impactos do Porto Central e UTE 
deverá ser aprofundado no detalhamento dos dos programas ambientais na fase de obtenção de Licença de 
Instalação. 
 
Ainda assim, a adoção de medidas como atuação intensa em ações de comunicação, bem como de treinamentos 
e qualificações, além de orientações profissionais ou mesmo de aproveitamento dos trabalhadores locais e de 
priorização da mão de obra local e negócios locais devem funcionar tanto como medidas mitigadoras, no sentido 
de evitar uma expansão urbana em áreas precárias, como potencializadoras de uma expansão urbana organizada, 
que poderia ainda levar a uma dinamização da economia local.  
 
Portanto, a UTE Sudeste deverá aderir e integrar os mecanismos e protocolos já definidos nos Programas de 
Capacitação Profissional e de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central e no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto Central  que visa 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 o Porto Central, instituições, públicas e privadas, presentes ou atuantes na região e a população 
local. 
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 É valido lembrar que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico regional 

por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central bem 
como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
 
Impacto 15 – Retração da Economia Local 

Fase Implantação Operação 

Atividade Desmobilização da mão-de-obra Não se aplica 
Aspecto Ambiental Desmobilização gradual dos postos de trabalho e redução das demandas Não se aplica 

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
Ao término das obras de implantação do empreendimento, com a desmobilização dos trabalhadores cria-se uma 
lacuna em toda a estrutura de comércio e serviços que surgiu para alimentar essa demanda. Esse processo 
determina uma desaceleração da economia a partir do momento de redução do volume de empregos e de 
contratos.  
 
No contexto de implantação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do Porto Central e 
seus efeitos na região, as fases de implantação do porto devem se sobrepor a desmobilização da mão de obra da 
UTE o que traz vantagens no sentido aproveitamento das oportunidades e das vagas de trabalho que surgirão com 
a instalação do projeto do Porto Central e de outros empreendimentos associados. 
 
Neste sentido, como medida mitigadora a UTE Sudeste deverá aderir e integrar os mecanismos e protocolos já 
definidos nos Programas de Capacitação Profissional, de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra do 
Porto Central  e no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto Central  que visa 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 o Porto Central, instituições, públicas e privadas, 
presentes ou atuantes na região e a população local. 
 
Vale dizer ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico regional 
por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central bem 
como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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 Impacto 16 - Agravamento de Problemas Sociais

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, emissário 

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

• Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de 
insumos e equipamentos 

• Identificação e definição das demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 

• Contratação de mão-de-obra e serviços e 
aquisição de insumos e equipamentos

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
O Agravameto dos Problemas Sociais se relaciona diretamente a realização das obras civis e sua consequente 
atração de população, principalmente de trabalhadores, têm ocasionado problemas sociais devido à incapacidade 
de os empreendimentos absorverem todo o contingente, seja por falta de postos de trabalho ou por falta de 
qualificação e experiência dos trabalhadores. Dessa forma esse contingente se fixa nas regiões próximas e em 
função disso surgem os efeitos indesejáveis sobre o meio social e espacial com reflexos diretos sobre a área 
ambiental e econômica. 
 
A implantação do empreendimento considerando o Complexo Portuário Industrial do Porto Central e seus efeitos 
na região, deverão gerar os maiores impactos as comunidades, que podem ser transformados em agravamentodo 
dos ́ roblemas sociais. Dessa forma os efeitos da UTE Sudeste acabam sendo suplantados pela magnitude do Porto 
Central e pelo seu alcance na região como um todo. Por outro lado, este contexto também traz oportunidades à 
UTE Sudeste no sentido de contribuir com o desenvolvimento de forma integrada na AID e AII em conformidade 
com as diretrizes já estabelecidadas para a implantação do Complexo Portuário Industrial do Porto Central. 
 
Neste sentido, a UTE Sudeste deverá aderir e integrar os mecanismos e protocolos já definidos nos Programas 
de Capacitação Profissional, de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central e no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto Central  que visa 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 o Porto Central, instituições, públicas e privadas, presentes ou atuantes na região e a população 
local. 
 
Importante dizer ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico 
regional por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto 
Central bem como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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Impacto 17 – Fixação de população 

Fase Implantação Operação 

Atividade 

• Instalação do canteiro de obras e laydown; 
• Instalação do corredor de dutos (gasoduto, 

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

• Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição de 
insumos e equipamentos 

• Identificação e definição das demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 

• Contratação de mão-de-obra e aquisição de 
insumos e equipamentos

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
A finalização da fase de implantação do empreendimento gera um processo de desmobilização da mão-de-obra 
ocupada e é esperado que uma parcela dessa população se instala na região do empreendimento, acelerando a 
expansão urbana, especialmente na fase de instalação. Essa população a se fixar na região acaba por se compor 
pelos trabalhadores menos qualificados e com remunerações mais baixas, que tendem a ocupar áreas precárias. 
É possível que isso ocorra na fase de operação, ainda que em menor intensidade, principalmente considerando as 
características do empreendimento proposto, mas de qualquer maneira gerando maior fixação de população na 
região. 
 
No contexto de implantação do empreendimento do Complexo Portuário Industrial do Porto Central e seus efeitos 
na região, são fundamentais, medidas como atuação intensa em aproveitamento dos trabalhadores locais e de 
priorização da mão de obra local. Além disso é fundamental o apoio a ações de desenvolvimento regional 
desenvolvidas pelo Porto Central, juntamente com o poder público municipal e estadual. Neste sentido, a UTE 
Sudeste deverá aderir e integrar os mecanismos e protocolos já definidos nos Programas de Capacitação 
Profissional, de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central e no Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Regional do Porto Central  que visa 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 o 
Porto Central, instituições, públicas e privadas, presentes ou atuantes na região e a população local. 
 
Vale dizer ainda que é previsto o acompanhamento de todas estas pressões sobre o meio socioeconômico regional 
por meio do monitoramento previsto no Programa de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central bem 
como avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito 
Santo e norte do Rio de Janeiro a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central. 
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Impacto 18 - Atração/Expansão de Investimentos 

Fase Implantação Operação 

Atividade Não se aplica Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental Não se aplica 

• Identificação e definição das demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 

• Contratação de mão-de-obra e serviços e aquisição 
de insumos e equipamentos 

 
 
• Medidas Potencializadoras 
 
A presença do empreendimento, de forma direta ou indireta, deverá levar a uma demanda de comércio e serviços 
mais sofisticados dos que são oferecidos nas comunidades que compõe a AII e, principalmente, a AID, o que 
poderá provocar um aquecimento nesses setores. Além disso, alguns setores industriais, como de reparos, metal-
mecânico, e de serviços, como transporte, poderão apresentar aumento na demanda de serviços, gerando maiores 
receitas e oportunidades.  
 
Dessa forma a atração de investimentos será maior na cadeia de atendimento as necessidades indiretas ao 
empreendimento. Contudo, este impacto tende a ser pouco significativo no caso do empreendimento proposto, 
tendo em vista o pequeno número de trabalhadores que atuará na operação da UTE Sudeste quando comparado 
com contexto de implantação do Complexo Portuário Industrial do Porto Central e seus efeitos na região. 
 
Ainda assim, a UTE Sudeste, deverá priorizar a contratação de serviços e fornecedores em geral locais, em 
conformidade com as diretrizes já estabelecidadas no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do 
Porto Central que considera o contexto de toda a região sul do estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro 
a serem afetados pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central. 
 
 

Impacto 19 - Pressão sobre o Sistema Viário e de Circulação 

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

• Transporte de pessoal, 
insumos e equipamentos 

Aspecto Ambiental • Movimentação de veículos e pessoas • Movimentação de veículos e 
pessoas

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
No que se refere à infraestrutura existente na região onde será implantado o empreendimento em análise, destaca-
se a pressão que será exercida sobre o sistema viário decorrente da circulação de veículos de carga, de transporte 
de materiais e insumos e, principalmente, peças e equipamentos, além de viagens de transporte dos prestadores 
de serviços e trabalhadores utilizados, principalmente na fase de implantação. Na fase de operação, devido as 
características do empreendimento, são estimados impactos pouco significativos sobre o sistema viário e de 
circulação na AID do empreendimento. 
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 O impacto sobre o sistema viário deverá ocorrer, principalmente, nas Rodovias ES-162 e ES-060 e eventualmente 

nas estradas vicinais que dão acesso à área do empreendimento, o que poderia gerar uma interferência 
significativa na circulação de veículos nas vias utilizadas por moradores da região, bem como mudanças nas rotas 
e na rotina de deslocamento viário da comunidade. 
 
Como medida mitigadora a UTE Sudeste deverá desenvolver estratégias de sinalização e comunicação acerca 
destas possíveis interferências. Além disso, a UTE Sudeste como um empreendimento associado a área industrial 
do Porto Central, deverá gerar informações para alimentar bem como adotar as diretrizes já estabelecidadas ou 
que venham a ser estabelecidas pelo Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário do Porto 
Central e assim favorecer a reestruturação de forma integrada do trânsito na região. 
 
Impacto 20 - Risco de Acidentes com Veículos 

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

• Transporte de pessoal, insumos 
e equipamentos  

Aspecto Ambiental • Movimentação de veículos e pessoas • Movimentação de veículos e 
pessoas  

 
 
• Medidas Mitigadoras 
 
Na fase de operação, devido as características do empreendimento, não são estimados impactos significativos 
sobre o sistema viário e nem na circulação de veículos na AID do empreendimento. 
 
Contudo, considerando os veículos de carga, de transporte de materiais e insumos, peças e equipamentos, além 
de viagens de transporte dos prestadores de serviços e trabalhadores, o impacto sobre o sistema viário deverá 
ocorrer, principalmente, nas Rodovias ES-162 e ES-060 e eventualmente nas estradas vicinais que dão acesso à 
área do empreendimento. Os impactos deverão ser significativos na fase de implantação, sendo que na fase de 
operação os impactos reduzem e acabam por ser suplantado pela circulação de veículos para implantação do Porto 
Central. 
 
Como medida mitigadora a UTE Sudeste deverá desenvolver estratégias de sinalização e comunicação acerca 
destas interferências e potenciais riscos à população, além de executar treinamentos e ações de educação e 
segurança no trânsito junto a força de trabalho, especialmente os envolvidos na condução de veículos, 
principalmente aqueles que utilizam vias públicas de trânsito. 
 
Além disso, a UTE Sudeste como um empreendimento associado a área industrial do Porto Central, deverá gerar 
informações para alimentar bem como adotar as diretrizes já estabelecidadas ou que venham a ser estabelecidas 
pelo Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário do Porto Central e assim favorecer a 
reestruturação de forma integrada do trânsito na região. 
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Impacto 21 – Geração de Tributos 
Fase Implantação Operação 

Atividade Contratação de pessoal, compra de insumos e 
equipamentos e contratação de serviços

Contratação de pessoal 

Aspecto Ambiental Identificação e definição das demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 

Identificação e definição das demandas e 
disponibilização dos postos de trabalho 
 
Contratação de mão-de-obra e serviços e 
aquisição de insumos e equipamentos

 
 
● Medidas Potencializadoras 
 
A presença do empreendimento, de forma direta ou indireta, deverá levar a um aumento na arrecadação de tributos 
municipais, estaduais e federais. 
 
Ainda que este impacto possa ser pouco significativo no caso do empreendimento proposto no contexto de 
implantação do Complexo Portuário Industrial do Porto Central e seus efeitos na região a UTE Sudeste, no sentido 
de contribuir com o desenvolvimento de forma integrada na AID e AII, deverá priorizar a contratação de serviços e 
fornecedores em geral locais, em conformidade com as diretrizes já estabelecidadas no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Porto Central, o que favoreceria a cadeia de atendimento as necessidades 
indiretas ao empreendimento e contribuiria para incrementar a geração de tributos nas três esferas 
governamentais, sobretudo na municipal.  
 
 
8.2 PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 
8.2.1 Meio Físico 
 
Para a implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central, onde se insere a UTE Sudeste, já estão 
previstos diversos Programas Ambientais em seu licenciamento (Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 
02001006386/2011-40) sendo os principais deles relativos ao Meio Físico e que apresentam relação ao 
empreendimento proposto apresentados abaixo:  
 
Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – Este programa tem por objetivo o estabelecimento de 
procedimentos para realização das atividades de segregação, acondicionamento, transporte, armazenamento, 
tratamento e disposição final dos resíduos a serem gerados pelo empreendimento nas diferentes fases de 
implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central. Prevê implantar ações e medidas para minimização 
da produção dos resíduos sólidos a serem gerados na implantação e operação do Porto, através de conscientização 
e treinamento dos trabalhadores e estratégias para maximizar o reaprovietamento do resíduo sólido gerado através 
de reciclagem, buscando atender as diretrizes estabelecidas nas legislações ambientais pertinentes e prevê 
ainda o acompanhamento e avaliação por meio de relatórios técnicos mensais de controle interno, no âmbito do 
Programa de Gestão Ambiental do Porto e semestrais ao IBAMA, consolidando os quantitativos gerados, 
segregados e encaminhados para a destinação final conforme suas características, durante o ciclo semestral.  
 
Programa de Gerenciamento das Emissões Atmosféricas – Este programa tem por objetivo minimizar e 
monitorar as emissões atmosféricas a serem geradas nas diferentes fases de implantação do Complexo Industrial 
Portuário do Porto Central, principalmente aquelas atrelados com as atividades a serem desenvolvidas na fase de 
implantação que são classificadas como operações pesadas de construção que promovem emissões de material 
particulado e gases. Para tanto prevê desde o estabelecimento de procedimentos e medidas para minimizar as 
emissões atmosféricas oriundas do tráfego de caminhões transportadores de materiais sólidos desagregados e 
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 dos veículos automotores (de passeio e/ou pesados) que circulam nas vias de acesso e internas por meio de 

proteção nas caçambas através de lonas, controle de velocidade de tráfego, umectação das vias, monitoramento 
de fumaça preta e manutenções preventivas nos veículos e máquinas, além de diretrizes operacionais para adoção 
de sistema de aspersão manual, utilização de escória inerte ou brita nas vias não pavimentadas e estocagem de 
materiais granulados em locais com menor interferência em relação à ação dos ventos, evitando assim o arraste 
eólico.. Vale lembrar ainda que é previsto o acompanhamento e avaliação por meio de relatórios técnicos mensais 
de controle interno, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental do Porto e semestrais ao IBAMA.  
 
Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas - Este programa tem por objetivo monitorar os efeitos 
da instalação e operação sobre as águas subsuperficiais e subterrâneas nas diferentes fases de implantação do 
Complexo Industrial Portuário do Porto Central, realizando o acompanhamento dos níveis e o monitoramento dos 
indicadores de qualidade das águas subsuperficiais e subterrâneas visando identificar possíveis alterações desses 
componentes, e assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação de impactos e/ou melhoria de processos 
e também avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de controle e gestão adotadas. Para tanto, é 
previsto uma rede de quartorze (14) pontos de monitoramento para coleta de águas e avaliação de parâmetros de 
qualidade ambiental e de variações de níveis do lençol freático, sendo previsto doze (12) poços de monitoramento 
na área de implantação e mais dois (02) poços que estarão localizados entre o empreendimento e as comunidades 
de Praia das Neves e Marobá. Vale lembrar que é prevista uma campanha prévia ao início da instalação do Porto 
Central para estabelecimento do background e posteriormente campanhas trimestrais ao longo de toda sua 
implantação e operação. 
 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - Este programa tem por objetivo realizar a recuperação de 
áreas degradadas pelas atividades de supressão de vegetação, movimentação de solo e terraplenagem, escavação 
e aterro e abertura de vias de circulação nas diferentes fases de implantação do Complexo Industrial Portuário do 
Porto Central, utilizando-se das mais variadas estratégias para que seja feita a recomposição dessas áreas, 
trazendo uma série de benefícios, como a redução da erosão e de assoreamento de recursos hídricos, melhoria 
das condições físicas e químicas do solo e amenização paisagística. Para tanto são previstas intervenções físicas 
e biológicas. Dentre as biológicas considera-se principalmente a revegetação com o plantio de espécies nativas 
e/ou exóticas não invasoras, mais adaptadas às condições edafoclimáticas locais, podem-se utilizar para tanto 
desde a estratégia de plantio direto, hidrossemeadura e ou mantas vegetais biodegradáveis acompanhadas, 
quando necessário, de técnicas de preparação, correção e/ou recomposição do solo orgânico. As intervenções 
físicas podem envolver a construção de um sistema de drenagem superficial, compreendendo obras como 
colocação de calhas ou construção de canaletas de proteção de taludes, direcionamento das águas de chuva e 
servidas para sistema de drenagem macro, composto por escadas d’água ou dissipadores de energia e canaletas 
de drenagem, evitando assim a formação de novos sulcos e conseqüentemente erosões severas. Vale ressaltar 
que a manutenção de áreas recuperadas será realizada de forma permanente e que o programa se estenderá por 
todo o período de obras de implantação de cada fase, recuperando áreas sempre que forem liberadas para tal, 
sendo previsto o acompanhamento por campanhas trimestrais visando avaliar a eficiência, efetividade e eficácia 
das medidas de controle e gestão adotadas com entrega de relatórios técnicos semestrais ao IBAMA. Após os dois 
primeiros anos do início da operação geral o programa deverá ser reavaliado.   
 
Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações - Este programa tem por objetivo monitorar os efeitos da 
instalação e operação sobre os níveis ruídos e vibrações nas diferentes fases de implantação do Complexo Industrial 
Portuário do Porto Central, realizando o acompanhamento dos níveis de pressão sonora visando identificar possíveis 
alterações desse componente, e assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação de impactos e/ou 
melhoria de processos e também avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de controle e gestão 
adotadas. Para tanto, é previsto o monitoramento no trecho continental em pelo menos nove (09) pontos, com 
duas medições por ponto, uma no período diurno e outra no período noturno. sendo dois (02) na área do 
empreendimento e sete (07) distribuídos de forma a permitir a avaliação no futuro de eventuais incômodos aos 
receptores mais sensíveis, principalmente à população do entorno do empreendimento que poderiam ser 
potencialmente afetadas com os ruídos emanados nas obras de instalação e na operação portuária (Praia das 
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 Neves, Comunidades e Jaqueira, Areinha, Criador, Cacimbinha – Quilombola, Santo Eduardo e Campo Novo à 

margem da ES 060). A quantidade e os locais dos pontos de monitoramento poderão ser alterados considerando 
futuras intervenções de outras obras/projetos na área, bem como outras possíveis interferências por ventura 
registradas nas comunidades vizinhas ou mesmo novos empreendimentos na região. Vale lembrar ainda que é 
prevista uma campanha prévia ao início da instalação do Porto Central para estabelecimento do background e 
posteriormente campanhas trimestrais ao longo de toda sua implantação e operação. 
 
Programa de Monitoramento Continental 
 
Subprograma de Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais - Este programa tem por objetivo monitorar os 
efeitos da instalação e operação sobre os cursos de água interiores superficiais nas diferentes fases de implantação 
do Complexo Industrial Portuário do Porto Central, realizando o monitoramento dos indicadores de qualidade da 
água visando identificar possíveis alterações na qualidade desses componentes, e assim, fornecer subsídios para 
propor ações de mitigação de impactos e/ou melhoria de processos e também avaliar a eficiência, efetividade e 
eficácia das medidas de controle e gestão adotadas. Para tanto, é previsto um total de dez (10) pontos de 
monitoramento, distribuídos entres brejos, alagados, canais e rios presentes nas áreas de influência deste 
empreendimento. Vale lembrar que são previstas duas campanhas prévias ao início da instalação do Porto Central 
para estabelecimento do background e posteriormente campanhas trimestrais ao longo de toda sua implantação 
e operação. 
 
Programa de Monitoramento Marinho 
 
Subprograma de Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos Marinhos - Este programa tem por objetivo 
monitorar os efeitos da instalação e operação sobre a água e os sedimentos marinhos nas diferentes fases de 
implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central, realizando o monitoramento dos indicadores de 
qualidade da água e dos sedimentos visando identificar possíveis alterações na qualidade desses componentes, e 
assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação de impactos e/ou melhoria de processos e também 
avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de controle e gestão adotadas. Para tanto, as estratégias 
de monitoramento foram definidas considerando-se as duas linhas de ação principais, que apresentam diferenças 
principalmente em relação à malha amostral, são elas:  
 

• Monitoramento dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e drenagens, entre outros aspectos 
ambientais - com uma malha amostral localizada mais próxima a costa; e 

• Monitoramento dos impactos decorrentes das atividades de dragagem e descarte (bota-fora) - com uma 
malha amostral localizada em mar aberto na porção mais distante da costa. 

 
Considerando o empreendimento proposta da UTE Sudeste, que não prevê qualquer relação com atividades de 
dragagem e ou descarte deste material dragado no bota-fora, devemos nos ater a linha de ação de monitoramento 
dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e drenagens, que apresenta uma malha amostral localizada 
mais próxima a costa. 
 
Estas linhas de ação apresentam estratégias distintas também com relação as amostragens, com número de 
pontos e amostras que variam conforme a previsão das atividades (fontes de poluição) e o desenvolvimento do 
projeto (fases de instalação e operação), mas que, em geral, tendem a aumentar ao longo das fases do projeto, 
em função do aumento das áreas internas do Porto, conforme pode ser visto na Tabela 8.2.1-1 a seguir que 
apresenta esta evolução para a malha amostral de interesse para o empreendimento da UTE Sudeste. 
 
Para o monitoramento da biota pelágica é prevista realização de 4 campanhas pré-instalação (antes do início das 
obras marítimas) para estabelecimento do background  desta malha mais próxima a costa, sendo previstas 
campanhas trimestrais durante o período instalação e mantendo-se também essa frequência durante a fase de 
operação do Porto. 
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 Tabela 8.2.1-1: Número de amostras coletadas por campanha de monitoramento da qualidade da água e sedimentos marinhos 

para avaliação dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e de drenagens. 
FASE COMPARTIMENTO PONTOS AMOSTRAIS NÚMERO DE AMOSTRAS 

PRÉ-INSTALAÇÃO  
INSTALAÇÃO (FASE 1) 

Água 18 36 

Sedimentos 18 18 

INSTALAÇÃO (FASE 2) e 
OPERAÇÃO (FASE 1) 

Água 19 38 

Sedimentos 19 19 

INSTALAÇÃO (FASE 3) e 
OPERAÇÃO (FASE 2) 

Água 22 44 

Sedimentos 22 22 

OPERAÇÃO (FASE 3 –COMPLETA) 
Água 24 48 

Sedimentos 24 24 

 
 
Considerando os programas já previstos para o Complexo Industrial Portuário do Porto Central, apresentamos 
a seguir os Programas Ambientais específicos para o projeto da UTE Sudeste que visam monitorar os impactos 
sobre o meio físico.  
 
 
8.2.1.1 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia 
 

a) Justificativa 
 
Durante a operação da UTE Sudeste prevê-se a geração de emissões de poluentes que serão dispersadas na 
região, conforme demonstrado nos Estudos de Dispersão Atmosférica (EDA), apresentado neste EIA. 
 
Baseado na característica do empreendimento e nas fontes de emissão, o monitoramento contínuo da qualidade 
do ar e das condições meteorológicas de sua área de influência, em conjunto com o monitoramento contínuo das 
emissões do empreendimento, é a forma mais eficaz de promover um acompanhamento sistemático do seu 
desempenho ambiental quanto à emissão de poluentes atmosféricos. 
 
Na região prevista para implantação deste empreendimento não existe Rede de Monitoramento da Qualidade do 
Ar, apenas uma Estação Meteorológica localizada na sede do município de Presidente Kennedy/ES. 
 
Portanto, devido a possibilidade de alteração de qualidade do ar, decorrente da operação da UTE Sudeste, 
recomenda-se a implementação do Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia. 
 
 

b) Objetivos 
 
b.1) Objetivo Geral 
O objetivo geral deste Programa e acompanhar continuamente as condições de qualidade do ar na Área de 
Influência Direta da UTE Sudeste, decorrente deste empreendimento e demais empreendimentos termelétricos 
previstos para a região. 
 
b.2) Objetivos Específicos 
 

• Conhecer e aprofundar o conhecimento da qualidade do ar da região, através da instalação de Estação 
automática de qualidade do ar e dados meteorológicos, na AID do empreendimento, além de possibilitar 
o conhecimento de outros poluentes secundários que possam ser formados a partir dos poluentes emitidos 
primariamente; e 
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 • Fornecer subsídios ao IBAMA para avaliação do desempenho ambiental do empreendimento, em relação 

ao impacto de suas emissões atmosféricas e as condições gerais da bacia aérea. 
 

c) Cronograma  
 
Para a fase de implantação do empreendimento, prevê-se apenas a emissão de material particulado, decorrente 
da movimentação de terra para instalação das fundações da edificação e instalação do corredor de dutos 
(gasoduto, emissário e adutora). Considerando este cenário, para essa fase, o Programa de Gerenciamento de 
Emissões Atmosféricas, a ser implantado pelo Complexo Industrial Portuário do Porto Central, será o responsável 
pelo monitoramento mensal dos parâmetros de qualidade do ar (Partículas Inaláveis menores que 10 μm  e 
Partículas Totais em Suspensão), por meio de Amostradores de Grande Volume (AGV-PTS), com amostragens de 
24 horas a cada seis dias, em três (03) estações distribuídas na área de influência deste empreendimento, de 
forma a permitir a avaliação de eventuais incômodos à população residente na região de entorno.  
 
Paralelamente às medições, serão realizadas inspeções rotineiras internas nas áreas de instalação do 
empreendimento, visando avaliar o funcionamento adequado das medidas propostas e dos métodos e sistemas 
de controle e suas estruturas. 
 
Para a fase de operação do empreendimento, prevê-se a instalação da Estação Automática de Monitoramento da 
Qualidade do Ar e Meteorologia, antes do início da operação do empreendimento, de responsabilidade da UTE 
Sudeste, com apresentação de Relatórios Mensais para o IBAMA. 
 

d) Público-Alvo 
 
O público-alvo deste Programa é composto pelos operadores do Porto Central e UTE Sudeste, IBAMA, IEMA, 
Prefeituras Municipais da AID, instituições científicas e universidades que desenvolvem projetos na área e 
população existente na AID. 
 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
Na fase de implantação, a implementação do o Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas é de 
responsabilidade do Porto Central, conforme detalhado acima. Na fase de operação, a instalação da Estação 
Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia e implementação do Programa de Monitoramento 
da Qualidade do Ar e Meteorologia é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas, responsável por 
monitorar continuamente as emissões das chaminés da UTE Sudeste e Programa de Comunicação Social, visando 
disponibilizar o acesso público aos dados de desempenho ambiental do empreendimento. 
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 8.2.1.2 Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

 
a) Justificativa 

 
A implantação de um Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas em Usinas Termelétricas é um 
requisito fundamental para a efetiva gestão do desempenho ambiental do empreendimento e garantia de 
manutenção da qualidade do ar de sua AID, além de permitir um acompanhamento eficaz da conformidade com a 
Resolução CONAMA mº 382/2006, que determina os limites de emissão por tipologia de fonte emissora, bem 
como a conformidade com os níveis de emissão quantificados no inventario de emissões do empreendimento, 
considerado no EDA e na avaliação de impactos do EIA. 
 
A medição contínua e a análise sistemática das emissões possibilitam ainda a realização de ajustes do processo 
de geração e dos sistemas de controle associados, com vistas a manter a Usina operando dentro dos padrões de 
desempenho licenciados. 
 
As fontes emissoras de poluentes atmosféricos do empreendimento, caracterizadas como pontuais são 
constituídas pelas chaminés de exaustão dos gases após o processo de recuperação de calor, na geração em ciclo 
combinado. 
 
Estas fontes possuem características bem definidas de diâmetro e altura das emissões, podendo ainda ser medidas 
a concentração, vazão e temperatura e umidade das emissões. 
 
O Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas será capaz de proporcionar o acompanhamento do 
desempenho ambiental dessas fontes, bem como relacioná-las com os impactos percebidos na qualidade do ar 
pela futura Estação Automática de Monitoramento de Qualidade do Ar e Meteorologia, a ser instalada pela UTE 
Sudeste pelo Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia. 
 
Este Programa é totalmente relacionado a futura operação da UTE Sudeste, sendo de inteira responsabilidade da 
UTE Sudeste, sem responsabilidade do Complexo Industrial Portuário Porto Central, ainda que seus dados possam 
e devam ser compartilhados para permitir a este última a gestão integrada na região. 
 

b) Objetivos 
 
b.1) Objetivo Geral 
 
O objetivo geral deste Programa é caracterizar as concentrações e taxas de emissão de poluentes atmosféricos da 
operação da Usina, permitindo a verificação do atendimento aos padrões de emissão licenciados para o projeto 
e/ou definidos pela legislação vigente. 
 
 
b.2) Objetivos Específicos 
 
O objetivo específico deste Programa é avaliar as eficiências dos sistemas a serem utilizados para a prevenção e 
controle de emissões atmosféricas do empreendimento e revisar os procedimentos ou estruturas de mitigação, 
caso sejam necessárias. 

 
c) Cronograma 

 
Este Programa deverá ser implementado quando do início da operação da UTE Sudeste, com apresentação de 
Relatórios Mensais para o IBAMA. 
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 d) Público-Alvo 

 
O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, órgãos governamentais e comunidades do entorno do 
empreendimento. 
 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia, para análise 
e interpretação de seus resultados e Programa de Comunicação Social, visando disponibilizar o acesso público aos 
dados de desempenho ambiental do empreendimento. 
 
 
8.2.1.3 Programa de Monitoramento de Medição de Níveis de Pressão Sonora 
 

a) Justificativa 
 

Durante as fases de implantação e de operação da UTE Sudeste são gerados ruídos com propagação para o seu 
entorno, sendo a sua percepção mais significativa nas áreas próximas aos limites do local de sua instalação.  
 
Na fase de implantação há de se avaliar a influência da movimentação de veículos, bem como do aumento do 
número de trabalhadores na região frente aos níveis de ruídos nas áreas habitadas mais próximas ao 
empreendimento. 
 
Na fase de operação prevê-se os níveis de ruídos mais elavados no entorno mais próximo ao local onde se pretende 
instalar a UTE Sudeste, cabendo avaliar as eventuais modificações nos níveis de emissão sonoras nos potenciais 
receptores. 
 

b) Objetivos  
 
b.1) Objetivo Geral 

 
O objetivo geral deste Programa é avaliar o comportamente dos níveis de emissões sonoras na área de influência 
da UTE Sudeste, abrengendo as fases de pré-instalação, implantação e operação. Realizando o Monitoramento do 
seu entorno e nas comunidades mais próximas. 
 
b.2) Objetivos Específicos 
 
Os objetivos específicos deste Programa são: 
 

• Definir a nova malha amostral para o monitoramento períodico, considerando a locação do 
empreendimento e seus possíveis receptores; 

• Monitorar os níveis de pressão sonora, conforme definido na Resolução CONAMA nº 01/90 e NBR 
10.151:2019 para os períodos diurno e noturno; 

• Avaliar os níveis de pressão sonora no período de pré-instalação; instalação e operação da UTE Sudeste; 
e 
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 • Propor, sempre que aplicáveis, medidas de controle para minimização da geração de ruídos pelo 

empreendimeto. 
 

c) Cronograma 
 
Na fase pré-instalação, deverá ser realizada uma campanha de monitoramento dos níveis de pressão sonora, para 
definição dos níveis pré-existentes, considerando a possibilidade de uma nova malha amostral, inclusive 
considerando os monitoramentos já previstos pelo Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações do 
Porto Central. 
 
Na fase de implantação, deverão ser realizadas campanha trimestrais, iniciadas no primeiro mês de obras e se 
encerrando após a conclusão de todas as atividades de instalação. 
 
Na fase de operação, deverão ser realizadas campanhas semestrais, iniciadas a partir do primeiro mês de 
operação. 
 

d) Público-Alvo 
 

O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, pelos trabalhadores a serem envolvidos nas obras, órgãos 
governamentais, operador do Porto Central e comunidades do entorno do empreendimento. 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Comunicação Social, visando disponibilizar o acesso público e 
divulgar aos dados de desempenho ambiental do empreendimento. E deverá também buscar, se possível, a 
sinergia com o Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações do Porto Central. 
 
 
8.2.1.4 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

a) Justificativa 
 
Durante a fase de implantação do empreendimento, as atividades e obras previstas para instalação das estruturas 
da UTE Sudeste tem potencial de geração de resíduos sólidos, de diferentes classes. Os resíduos sólidos a serem 
gerados serão provenientes de materiais e equipamentos que serão utilizados durante as etapas de obras (papel, 
papelão, metais, madeiras e plásticos), no canteiro de obras e instalações de apoio. 
 
A caracterização e quantitativos estimados dos resíduos sólidos previstos na fase de implantação esão 
apresentados no item 4.5.6 deste EIA. Esses resíduos sólidos serão devidamente armazenados até sua destinação 
e/ou disposição final, na área de laydow. 
 
Na fase de operação, os resíduos sólidos serão separados no tratamento preliminar e o lodo gerado nos 
tratamentos primário e secundário serão retirados periodicamente do sistema e encaminhados para destino final. 
Os sólidos removidos no tratamento preliminar serão segregados, acondicionados e armazenados em recipientes 
rígidos para posterior descarte. 
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 O lodo gerado será encaminhado a um sistema de tratamento na própria unidade de tratamento de esgoto. O 

tratamento do lodo é composto por uma etapa de adensamento e desidratação em filtro prensa. O tratamento 
adensamento/desidratação visa concentrar a fase sólida e remover a umidade do lodo. O produto obtido no 
processo, lodo com baixo teor de água e consequentemente com volume reduzido, será então acondicionado em 
tambores rígidos e lacrados para encaminhamento a empresas licenciadas em tratamento e destino final de 
resíduos sólidos. 
 
O destino final do lodo poderá ser o seu reaproveitamento como adubo em solos, compostagem, incineração ou 
coprocessamento com outros resíduos para queima em fornos de cimento. 
 
Todos os resíduos gerados no tratamento de esgoto, bem como os resíduos gerados em áreas industriais (resíduos 
oleosos, químicos, inflamáveis, etc) serão segregados e armazenados em abrigo temporário de resíduos até o 
momento de sua coleta por empresas licenciadas. 
 
Na área da administrativa serão gerados basicamente resíduos domésticos compostos de papéis, papelão, 
plásticos, pó de café usado, restos de alimentos orgânicos de lanchonete, papel higiênico, lâmpadas fluorescentes, 
pilhas/baterias, cartuchos de toner de impressoras e copiadoras. 
 
Nesta área, os resíduos sólidos a serem gerados serão da área administrativa, como papéis, plásticos, resíduos 
orgânicos, entre outros. Considerando o número 50 funcionários/dia, para a operação da UTE Sudeste, e a geração 
de 500 g de resíduo/pessoa/dia, prevê-se a geração média de 25 kg de resíduo doméstico/dia. Os resíduos 
domésticos serão separados e a coleta e destino final serão contratados com empresas licenciadas para coleta e 
transporte desta tipologia de resíduos, que será responsável pela gestão e encaminhamento a destino final. 
 
Durante a manutenção da UTE estão previstos um incremento de 450 pessoas (valor estimativo e conservador, já 
prevendo picos de mão-de-obra decorrentes de paradas programadas, mobilização de empresas prestadoras de 
serviços, comissionamento e testes), sendo que a responsabilidade do gerenciamento de resíduos sólidos será de 
responsabilidade das empresas contratadas para a referida manutenção.  
 
Na área operacional da UTE Sudeste serão gerados resíduos sólidos oriundos de diversas fontes, tais como: óleo 
lubrificante usado, óleos isolantes, dielétricos e similares, graxas, estopas e panos contaminados com resíduos 
oleosos e substâncias químicas, tambores, bombonas e recipientes contaminados com óleos e substâncias 
químicas, lodos gerados no tratamento de água e esgoto, resíduos domésticos (orgânicos, vidro, papelão, plástico 
e metais), eventualmente serão gerados resíduos de construção civil, entre outros. 
 
Em relação aos insumos químicos utilizados na fase de operação e potencialmente geradores de resíduos 
contaminados com substâncias químicas classificadas como perigosas e/ou inflamáveis (tambores, latas e 
bombonas contaminadas), destacam-se as seguintes: 
 

• Coagulante (Policloreto de Alumínio ou Sulfato de Alumínio); 
• Ácido Sulfúrico; 
• Hidróxido de sódio; 
• Metabissulfito de sódio; 
• Floculante (Polímeros); 
• Inibidores de corrosão (Cromatos, Nitritos, Molibdatos, Polifosfatos, Polifosfonatos, etc.); 
• Hidrazina; 
• Amônia; 
• Biocida (Hipoclorito de Sódio e outros oxidantes clorados, Peróxido de Hidrogênio, Glutaraldeído, Ácido 

Peracético, etc.); 
• Anti-incrustantes (Fosfatos, Polifosfatos, Fosfonatos, EDTA, Polímeros, etc.); 
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 • Amônia; 

• Óleo Lubrificante; 
• Graxas; 
• Querosene; 
• Óleo Diesel; 
• Tintas e Solventes; e 
• Resinas de troca iônica exauridas. 

 
 
A UTE contará com um abrigo temporário para resíduos químicos e resíduos inflamáveis. O local será ventilado, 
com piso inclinado, calha coletora e bacia de contenção de vazamentos enterrada. Os recipientes serão 
armazenados sobre palets de contenção (nunca dispostos diretamente sobre o piso) e o local contará com lava-
olhos, extintores, e demais aparatos para controle de acidentes e de incêndio. 
 
Os resíduos oleosos, após segregação e acondicionamento em recipientes rígidos e resistentes (tambores e 
contentores) serão encaminhados para empresas especializadas e licenciadas pelo órgão ambiental local para 
tratamento e refino de óleos usados/contaminados. Os resíduos contaminados com substâncias químicas 
perigosas serão segregados e acondicionados para futuro encaminhamento para empresas licenciadas para 
atividades de incineração e aterramento. 
 
O armazenamento temporário tem como finalidade conter os resíduos de forma adequada e segura até que se 
tenha um volume mínimo para comercialização ou disposição final. 
 
Os abrigos de armazenamento temporário serão construídos conforme a NBR 11.174/1990 (Armazenamento de 
Resíduos Inertes e Não Inertes) e a NBR 12.235/1992 (Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos) e 
dimensionados de forma a garantir espaço suficiente para facilitar o ordenamento dos recipientes, com condições 
de iluminação, ventilação e de proteção contra a entrada de insetos e roedores, sendo mantidos limpos. 
 
Os lodos gerados nas estações de tratamento de água (clarificação) e esgoto (lodo ativado), após desidratação, 
serão acondicionados em tambores rígidos e encaminhados a empresa licenciadas em co-processamento e 
aproveitamento agrícola de resíduos. 
 
Todos os resíduos gerados na área operacional serão segregados na fonte e acondicionados em tambores 
metálicos de 200 litros, devidamente identificados com os resíduos nele contidos e lacrados, os quais serão 
recolhidos periodicamente por empresas licenciadas.  
 
Desta forma, torna-se necessário o estabelecimento de diretrizes e procedimentos rotineiros e controlados, visando 
a redução da produção de resíduos e dispondo-os adequadamente quando a única opção for o descarte, 
minimizando a possibilidade de gerar impactos e garantir a manutenção de padrões ambientais. 
 
Portanto, este Programa tem a finalidade de buscar a minimização e mitigação de potenciais impactos adversos, 
garantindo o acompanhamento e gerenciamento dos resíduos sólidos e atendendo as melhores práticas adotadas 
na produção e disposição final de resíduos sólidos, durante todas as fases do projeto. 
 

b) Objetivos  
 
b.1) Objetivo Geral 
 
O objetivo principal deste Programa é estabelecer as medidas e as técnicas a serem adotadas pelos colaboradores 
envolvidos nas fases de implantação e operação da UTE Sudeste, para o gerenciamento de resíduos necessário à 
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 eliminação e/ou redução dos impactos negativos gerados pela produção de resíduos sólidos, quando comparado 

com a disposição destes materiais indesejáveis na natureza.  
 
b.2) Objetivos Específicos 
 
Os objetivos específicos deste Programa são: 
 

• Realizar um inventário preliminar de resíduos a serem gerados; 
• Realizar treinamentos, palestras e sinalizar o canteiro de obras para os colaboradores promoverem a coleta 

seletiva; 
• Instalar os tipos de coletores para coleta seletiva; 
• Implantar locais para estocagem temporária de resíduos; 
• Classificar, segregar, quantificar, armazenar, transportar e destinar corretamente os resíduos; 
• Desenvolver ações direcionadas a não geração ou minimização da geração de resíduos; 
• Atender as legislações ambientais; e 
• Registrar a gestão interna dos resíduos. 

 
c) Cronograma  

 
Este Programa deve ser implementado durante toda a fase de implantação e operação do empreendimento, com 
apresentação sistemática de Relatórios Gerenciais. 
 

d) Público-Alvo 
 
O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, pelos colaboradores que serão envolvidos nas fases de 
implantação e operação da UTE Sudeste, pelas concessionárias de coleta e destinação de resíduos sólidos. 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT), visando 
conscientizar os colaboradores que estarão envolvidos nas fases de implantação e operação do empreendimento, 
quanto a redução e manejo adequado dos resíduos sólidos e com o Programa de Comunicação Social, visando 
divulgar aos dados de desempenho ambiental do empreendimento para o público interno. E deverá atender as 
diretrizes e procedimentos estabelecidos no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto 
Central. 
 
 
8.2.1.5 Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos 

 
a) Justificativa 

 
Na fase de implantação do empreendimento, o projeto prevê que os efluentes sanitários a serem gerados serão 
encaminhados para fossa estanque. Os rejeitos armazenados na fossa estanque serão recolhidos diariamente por 
caminhões de empresas licenciadas para esta atividade e serão encaminhados para o devido tratamento. 
 
A fossa será equipada com um sistema eletrônico de indicação luminosa para alarme do nível do tanque de 
armazenamento. Com base no projeto, as dimensões da fossa estanque são: 
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• Profundidade: 1,5 m; 
• Largura: 3 m; e 
• Comprimento: 3 m 

 
Também estão previstos pelo projeto, a utilização de banheiros químicos em determinados pontos da área. Os 
rejeitos líquidos e sólidos a serem gerados nestes banheiros químicos também serão removidos por caminhões e 
e encaminhados para o devido tratamento. 
 
Na fase de operação do empreendimento, os efluentes industriais a serem gerados serão devidamente tratados e 
direcionados para o lançamento no ambiente marinho, através do emissário submarino. 
 
Os efluentes sanitários a serem gerados nesta fase serão devidamente tratados e também encaminhados para o 
emissário submarino para descarte final no ambiente marinho.   
 
O projeto garante que os efluentes a serem descartados no ambiente marinho atenderão os limites de todos os 
parâmetros estabelecidos nas legislações ambientais pertinentes. 
É importante destacar que, no ponto final de lançamento do emissário submarino e entorno imediato (ambiente 
marinho), já está previsto o monitoramento da qualidade do ambiente pelo Programa de Monitoramento Marinho 
do Porto Central, mais especificamente pelo Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas e 
Sedimentos Marinhos, conforme detalhado no item 8.2.1 acima. A malha amostral prevista neste programa do 
Porto Central cobre integralmente a área de influência do lançamento do efluente tratado da UTE Sudeste. 
 
Desta forma, o acompanhamento, avaliação e monitoramento ambiental da qualidade de água marinha, corpo 
receptor do efluente a ser descartado pela UTE Sudeste, está previsto no âmbito do Programa de Monitoramento 
Marinho do Porto Central, responsável pela implementação pelo Complexo Indutrial Portuário e pela 
implementação do Programa. 
 
Portanto, para a fase de operação do empreendimento, recomenda-se especificamente para a UTE Sudeste a 
adoção de acompanhamento e controle efetivo da temperatura do efluente e dos parâmetros físico-químico, antes 
do direcionamento para o emissário submarino. 
 
 

b) Objetivos  
 
b.1) Objetivo Geral 
 
O objetivo geral deste Programa é garantir que o efluente líquido a ser gerado e tratado na fase de operação do 
empreendimento, esteja atendendo integralmente todos os parâmetros estabelecidos nas legislações ambientais 
pertinentes, imediatamento após o devido tratamento e antes da entrada no emissário submarino. 
 
b.2) Objetivos Específicos 
 
Os objetivos específicos deste Programa são: 
 

• Caracterizar quali-quantitativamente os efluentes líquidos a serem gerados na fase de operação do 
empreendimento; 

• Acompanhar e avaliar a eficiência dos sistemas de tratamentos propostos pelo projeto; 
• Controle efetivo de todos os parâmetros físico-químcos; e  
• Atender os limites estabelecidos pelas legislações ambientais pertinentes. 
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 c) Cronograma  

 
Este Programa deve ser implementado durante toda a fase de operação do empreendimento, com apresentação 
sistemática de Relatórios Gerenciais. 
 

d) Público-Alvo 
 
O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, pelos colaboradores que serão envolvidos na fase de 
operação da UTE Sudeste, pelo operador do Porto Central e pela população que utiliza o ambiente marinho para 
prática recreacional, de lazer e econômica. 
 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste quanto a avaliação e monitoramento do 
efluente líquido a ser gerado na fase de operação do empreendiment, antes do direcionamento para o emissário 
submarino. 
 
Quanto ao monitoramento da qualidade da água marinha e sedimentos no ambiente marinho, a implementação 
do Programa de Monitoramento Marinho é de responsabilidade do Porto Central, conforme detalhado acima.  
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Educação Ambiental para os trabalhadores (PEAT), visando 
conscientizar os colaboradores que estarão envolvidos na operação dos sistemas de tratamento de efluentes da 
UTE Sudeste. Este Programa também se relaciona com o Programa de Comunicação Social, visando divulgar aos 
dados de desempenho ambiental do empreendimento para o público interno e externo (comunidades e população 
que utilizam o ambiente marinho). E se relaciona também com o Programa de Monitoramento Marinho do Porto 
Central considerando o compartilhamento dos dados para permitir a este último a gestão integrada do ambiente 
marinho. 
 
 
8.2.2 Meio Biótico 
 
Para a implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central, onde se insere a UTE Sudeste, já estão 
previstos diversos Programas Ambientais em seu licenciamento (Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 
02001006386/2011-40) sendo os principais deles relativos ao Meio Biótico e que apresentam relação ao 
empreendimento proposto apresentados abaixo:  
 
Programa de Proteção a Flora 
 
Subprograma de Resgate de Germoplasma – Este programa prevê como medida preventiva, antes e durante as 
operações de supressão de vegetação, realizar resgate de germoplasma (períodos a serem definidos de acordo 
com a área a ser suprimida), com foco em representantes de Bromeliaceae, Araceae, Cactaceae e Orchidaceae, 
dentre outras e transplantá-las para áreas no entorno destinadas para compensação ambiental. É previsto também 
realizar, antes da supressão de vegetação e ao longo da implantação, a coleta de sementes de espécies arbustivo-
arbóreas para produção de mudas em viveiro próprio para serem utilizadas nos plantios compensatórios. 
 
Subprograma de Controle de Supressão de Vegetação - Este programa prevê o estabelecimento prévio de 
especificações e de diretrizes ambientais além de realizar o planejamento das atividades de supressão de 
vegetação, iniciando-se pelas atividades de delimitação das áreas de atuação em campo até os procedimentos 
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 que visam amparar todo o sistema operacional da supressão, seguido da estocagem, dos mecanismos de controle 

e da etapa de destinação final do material lenhoso, bem como do seu acompanhamento e alinhamento com as 
ações de resgate de fauna e de flora. 
 
Subprograma de Aproveitamento e Destinação de Biomassa - Este programa prevê o estabelecimento prévio da 
destinação da biomassa visando garantir o aproveitamento e destinação de toda ela, incluindo o material lenhoso, 
orgânico, camada fértil do solo e/ou serapilheira a ser gerada por ocasião da instalação das diferentes etapas do 
Porto Central.  
 
Subprograma de Compensação Florestal - Este programa prevê a compensação das áreas passíveis de 
compensação constituídas por tipologias vegetacionais que gozam de proteção legal, sejam elas herbáceas, 
arbustivas ou arbóreas em diferentes estágios de regeneração da vegetação existente e/ou de áreas de 
preservação permanente (APP´s). É previsto a destinação de áreas, concomitantemente à implantação das 
diferentes fases do empreendimento, para conservação bem como também recuperação ou reposição florestal, 
podendo ser públicas ou privadas, incluindo trechos em unidades de conservação existentes ou até mesmo 
auxiliando na identificação, junto com o poder público, de áreas aptas para que venham a ser implantadas novas 
unidades na região, além de ações que visam promover a conectividade, por meio da formação de corredores 
ecológicos.  
 
Programa de Proteção a Fauna 
 
Subprograma de Resgate de Fauna Terrestre e da Ictiofauna Continental – Este programa prevê como medida 
preventiva, antes e durante as operações de supressão de vegetação, o resgate da fauna vertebrada terrestre 
(herpetofauna, avifauna e mastofauna) e também, quando aplicável, da fauna aquática continental (peixes e 
crustáceos), nas áreas diretamente afetadas pelas obras das diferentes fases de implantação do Complexo 
Industrial Portuário do Porto Central. É previsto resgatar e realocar, em ambiente adequado, os animais que 
possuem capacidades limitadas de locomoção, encaminhando, para o Centro Provisório de Apoio a Fauna (CPAF), 
instalado no empreendimento, aqueles que por ventura estejam debilitados ou aqueles que não possam ser 
libertados após a captura, tais como filhotes de mamíferos, ou ninhos de aves com filhotes ou ovos, dando a 
adequada destinação posterior, seja encaminhando para reabilitação e mesmo para coleções científicas os 
exemplares da fauna nativa que venham a óbito. Com relação às áreas de soltura para a fauna resgatada no âmbito 
deste Programa, o Porto Central atualmente possui duas áreas já autorizadas para esta atividade e que já foram 
devidamente avaliadas quanto as suas equivalências ecológicas e capacidades de suporte, uma delas no entorno 
da área do projeto, de propriedade do Porto Central e que foi destinada também como área de compensação 
ambiental, e outra, também em uma área de restinga, que dista cerca de 40 Km, para qual obteve, junto à empresa 
VALE, sua proprietária, a devida autorização para soltura. 
 
Subprograma de Monitoramento de Fauna Terrestre – Este programa prevê o monitoramento dos efeitos da 
instalação e operação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central, realizando o monitoramento da 
Herpetofauna (anfíbios e répteis), Mastofauna (voadores e não voadores), Avifauna e também Entomofauna num 
total de doze (12) estações amostrais nas áreas de influência deste empreendimento, e assim, fornecendo 
subsídios para se avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de controle e gestão adotadas. Vale 
lembrar que são previstas duas campanhas prévias ao início da instalação do Porto Central para estabelecimento 
do background e posteriormente campanhas trimestrais ao longo de toda sua implantação e operação. 
 
Subprograma de Monitoramento de Atropelamento de Fauna – Este programa prevê o monitoramento do 
atropelamento da fauna visando identificar as relações de causa-efeito com a instalação e operação das diferentes 
fases do Complexo Industrial Portuário do Porto Central e aferindo a eficácia das medidas preventivas a serem 
propostas. Para tanto, todas as vias de acesso ao empreendimento serão monitoradas num raio de 5 km a partir 
dos limites do mesmo, onde serão realizadas amostragens com uso de veículo, além de um total de 3 km de 
monitoramentos a pé, para identificação e registro de animais e/ou seus vestígios para permitir a indicação da 
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 necessidade de implementação de sinalização, sistemas de redução de velocidade e/ou outras medidas. Vale 

lembrar que este monitoramento será concomitante ao Monitoramento de Fauna Terrestre conforme descrito 
anteriormente, ou seja, durante o período de pré-instalação para estabelecimento do background, instalação e 
operação do Porto. 
 
 
Programa de Monitoramento Continental 
 
Subprograma de Monitoramento da Biota Aquática Continental - Este programa tem por objetivo monitorar os 
efeitos da instalação e operação sobre a biota aquática continental nas diferentes fases de implantação do 
Complexo Industrial Portuário do Porto Central, realizando o monitoramento de plâncton, bentos e da ictiofauna 
nos cursos d’água existentes no entorno da área de implantação visando identificar possíveis alterações das 
condições naturais na estrutura dessas comunidades, e assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação 
de impactos e/ou melhoria de processos e também avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de 
controle e gestão adotadas. Para tanto, assim como previsto para o Subprograma de Monitoramento de Recursos 
Hídricos Superficiais, já descrito item 8.2.1 Meio Físico, e que apresenta profunda sinergia com o presente 
programa, é previsto um total de dez (10) pontos de monitoramento, distribuídos entres brejos, alagados, canais e 
rios presentes nas áreas de influência deste empreendimento. Vale lembrar que são previstas duas campanhas 
prévias ao início da instalação do Porto Central para estabelecimento do background e posteriormente campanhas 
trimestrais ao longo de toda sua implantação e operação. 
 
 
Programa de Monitoramento Marinho 
 
Subprograma de Monitoramento da Biota Pelágica - Este programa tem por objetivo monitorar os efeitos da 
instalação e operação sobre a biota pelágica nas diferentes fases de implantação do Complexo Industrial Portuário 
do Porto Central, realizando o monitoramento da estrutura das comunidades de plâncton (fito, zoo e ictio) e da 
ictiofauna no ambiente marinho visando identificar possíveis alterações das condições naturais na estrutura dessas 
comunidades, e assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação de impactos e/ou melhoria de processos 
e também avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de controle e gestão adotadas. Para tanto, assim 
como previsto para o Subprograma de Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos Marinhos, já descrito 
item 8.2.1 Meio Físico, e que apresenta profunda sinergia com o presente programa, as estratégias de 
monitoramento foram definidas considerando-se as duas linhas de ação principais, que apresentam diferenças 
principalmente em relação à malha amostral, são elas:  
 

• Monitoramento dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e drenagens, entre outros aspectos 
ambientais - com uma malha amostral localizada mais próxima a costa; e 

• Monitoramento dos impactos decorrentes das atividades de dragagem e descarte (bota-fora) - com uma 
malha amostral localizada em mar aberto na porção mais distante da costa. 

 
Considerando o empreendimento proposto da UTE Sudeste, que não prevê qualquer relação com atividades de 
dragagem e ou descarte deste material dragado no bota-fora, devemos nos ater a linha de ação de monitoramento 
dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e drenagens, que apresenta uma malha amostral localizada 
mais próxima a costa. 
 
Estas linhas de ação apresentam estratégias distintas também com relação as amostragens, com número de 
pontos e amostras que variam conforme a previsão das atividades (fontes de poluição) e o desenvolvimento do 
projeto (fases de instalação e operação), mas que, em geral, tendem a aumentar ao longo das fases do projeto, 
em função do aumento das áreas internas do Porto, conforme pode ser visto na Tabela 8.2.2-1 a seguir que 
apresenta esta evolução para a malha amostral de interesse para o empreendimento da UTE Sudeste. 
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 Para o monitoramento da biota pelágica é prevista realização de 4 campanhas pré-instalação (antes do início das 

obras marítimas) para estabelecimento do background  nesta malha mais próxima a costa, sendo previstas 
campanhas trimestrais durante o período instalação e operação do Porto. 
 
Tabela 8.2.2-1: Número de amostras coletadas por campanha de monitoramento da biota pelágica, para avaliação dos 
impactos decorrentes do lançamento de efluentes e de drenagens e de outros aspectos ambientais. 

CAMPANHA PARÂMETRO PONTOS AMOSTRAIS NÚMERO DE AMOSTRAS 

PRÉ-INSTALAÇÃO 
INSTALAÇÃO (FASE 1) 

Fitoplâncton 
Clorofila e Feofitina 

Zooplâncton 
Ictioplâncton 

18 
18 
18 
18 

54 
36 
18 
36 

Ictiofauna 18 90 

INSTALAÇÃO (FASE 2) e 
OPERAÇÃO (FASE 1) 

Fitoplâncton
Clorofila e Feofitina 

Zooplâncton 
Ictioplâncton 

16
16 
16 
16 

48 
32 
16 
32 

Ictiofauna 9 45 

INSTALAÇÃO (FASE 3) e 
OPERAÇÃO (FASE 2) 

Fitoplâncton 
Clorofila e Feofitina 

Zooplâncton 
Ictioplâncton 

19 
19 
19 
19 

57 
38 
19 
38 

Ictiofauna 9 45 

OPERAÇÃO (FASE 3 – COMPLETA) 

Fitoplâncton 
Clorofila e Feofitina 

Zooplâncton 
Ictioplâncton 

21 
21 
21 
21 

63 
42 
21 
42 

Ictiofauna 9 45 

 
 
Subprograma de Monitoramento das Comunidades Bentônicas - Este programa tem por objetivo monitorar os 
efeitos da instalação e operação sobre a fauna bentônicas nas diferentes fases de implantação do Complexo 
Industrial Portuário do Porto Central, realizando o monitoramento da estrutura das comunidades fito e 
zoobentônicas presentes nos sedimentos marinhos (substrato inconsolidado) e nas áreas com presença de rochas 
ou com potenciais bancos de rodolitos (substrato consolidado), visando identificar possíveis alterações das 
condições naturais na estrutura dessas comunidades, e assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação 
de impactos e/ou melhoria de processos e também avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de 
controle e gestão adotadas.  
 
Para tanto, assim como já descrito anteriormente no Subprograma de Monitoramento da Biota Pelágica, 
considerando o empreendimento proposto da UTE Sudeste e nos atendo a malha amostral localizada mais próxima 
a costa, referente a linha de ação de monitoramento dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e 
drenagens, podemos considerar uma amostragem que tende a aumentar ao longo das fases do projeto, em função 
do incremente das áreas dos molhes do Porto (substrato consolidado), conforme pode ser visto na Tabela 8.2.2-2 
a seguir que apresenta a evolução para esta malha de interesse para o empreendimento da UTE Sudeste. 
 
Para o monitoramento das comunidades bentônicas, acompanhando a estratégia do monitoramento da biota 
pelágica marinhas, para esta malha mais próxima a costa, o monitoramento terá 4 campanhas pré-instalação 
(antes do início das obras marítimas) para estabelecimento do background e campanhas trimestrais durante o 
período de instalação mantendo-se também com essa frequência durante a fase de operação do Porto. 
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 Tabela 8.2.2-2: Número de amostras coletadas por campanha de monitoramento da comunidade bentônica, para avaliação 

dos impactos decorrentes do lançamento de efluentes e de drenagens e de outros aspectos ambientais. 

FASE COMPARTIMENTO PONTOS AMOSTRAIS NÚMERO DE AMOSTRAS 

PRÉ-INSTALAÇÃO  

INSTALAÇÃO (FASE 1) 
Zoobentos dos Sedimentos 15 45 

INSTALAÇÃO (FASE 2) e 

OPERAÇÃO (FASE 1) 

Zoobentos dos Sedimentos 

Zoobentos do Costão 

Fitobentos do Costão  

16 

2 

2 

48 

6 

6 

INSTALAÇÃO (FASE 3) e 

OPERAÇÃO (FASE 2) 

Zoobentos dos Sedimentos 

Zoobentos do Costão 

Fitobentos do Costão 

19 

2 

2 

57 

6 

6 

OPERAÇÃO (FASE 3 –COMPLETA) 

Zoobentos dos Sedimentos 

Zoobentos do Costão 

Fitobentos do Costão 

21 

2 

2 

62 

6 

6 

 
 
Programa de Monitoramento de Quelônios - Este programa tem por objetivo monitorar os efeitos da instalação 
e operação sobre os quelônios nas diferentes fases de implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central, realizando o monitoramento das espécies existentes no entorno da área de implantação visando identificar 
possíveis alterações das condições naturais, e assim, fornecer subsídios para propor ações de mitigação de 
impactos e/ou melhoria de processos e também avaliar a eficiência, efetividade e eficácia das medidas de controle 
e gestão adotadas. São previstas quatro linhas de ação, sendo algumas delas atreladas às obras marítimas e 
operações de dragagem. Considerando que o empreendimento proposto da UTE Sudeste não prevê qualquer 
relação com estas atividades, vamos nos ater a duas linhas de ação de interesse para o empreendimento da UTE 
Sudeste, são elas: 
 

• Monitoramento Praial das Desovas e Encalhes de Tartarugas Marinhas - com foco na ocorrência de 
desovas e encalhes das tartarugas marinhas; e 

• Monitoramento da Distribuição Espacial das Tartarugas - com foco no monitoramento por meio do uso de 
radio-transmissores. 

 
O monitoramento das ocorrências de desovas e encalhes das tartarugas marinhas será realizado entre a Praia das 
Neves e de Marobá no município de Presidente Kennedy, compreendendo uma faixa de 11 km de extensão 
diariamente durante todo o período de instalação e nos dois primeiros anos da operação do empreendimento, com 
especial atenção ao pico do período reprodutivo das tartarugas marinhas (temporada de 1º de outubro a 31 de 
março). É previsto ainda, no caso de encalhes recentes, que tais animais sejam recolhidos e encaminhados ao 
Centro Provisório de Apoio à Fauna (CPAF) a ser implantado na área do empreendimento, para tratamento ou 
realização de necropsia. Para o monitoramento da distribuição espacial das tartarugas um total de 15 indivíduos 
deverão ser capturados durante a desova ou com rede de emalhe com auxílio de pescadores locais ao longo de 
duas temporadas subsequentes. Os transmissores serão então fixados na parte superior da carapaça com massa 
epóxi e os indivíduos marcados serão acompanhados via monitoramento satelital, concomitantemente pelo Centro 
TAMAR/ICMBio, por pelo menos dois anos ou até quando durarem as baterias.  
 
Para o monitoramento da distribuição espacial das tartarugas é prevista a realização de uma campanha para 
captura de marcação de pelo menos 5 indivíduos pré-instalação (antes do início das obras marítimas). Todos os 
pontos recebidos durante o monitoramento serão utilizados para a construção de mapas de distribuição sazonal 
do uso do espaço na área de influência marinha do Porto Central. Ao final de dois anos desses estudos serão 
avaliados com o objetivo de identificar a necessidade de sua continuidade. Já o monitoramento praial será iniciado 
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 quando do início da implantação das obras marítimas e conduzido por até 2 anos da fase de operação (ou após o 

encerramento das atividades de dragagem), quando deverá ser reavaliado e decidida sua continuidade. O 
acompanhamento se dará por meio de relatórios trimestrais e encaminhados semestralmente ao IBAMA e ao 
Centro TAMAR/ICMBio para avaliação. 
 
Por último, é importante ressaltar que a fase de pré-instalação do Porto Central está em andamento com a 
realização de programas e atividades prévias ao início das obras. Dentre estas atividades é prevista a estruturação 
do Centro Provisório de Apoio a Fauna (CPAF) do empreendimento que visa auxiliar tanto durante a fase prévia à 
supressão como durante o acompanhamento da mesma e que atuará no atendimento aos eventuais animais 
trazidos a esta instalação pela equipe do Subprograma de Resgate de Fauna Terrestre.  
 
Importante ressaltar que considerando como um centro provisório de apoio a fauna, o CPAF tem como premissa 
estabelecer parcerias com outras instituições para tratamento e atendimento veterinário mais complexo em caso 
de necessidades, ou mesmo para destinação de animais e material biológico. No caso de animais terrestres1, as 
parcerias já foram estabelecidas e são elas: Clínica Veterinária e Museu de Zoologia, ambas instituições ligadas 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Alegre, localizados às margens 
da BR-ES 482, no distrito de Rive, município de Alegre - ES, a cerca de 100 km da área do Porto Central.  
 
Esta estrutura tem o foco direcionado para as fases de implantação do empreendimento, em especial associado 
às atividades de supressão da vegetação que envolvem além do corte da vegetação, destoca de raízes, remoção 
de solo orgânico, terraplanagem, etc, para prestar atendimento aos animais silvestres feridos ou acidentados, 
resgatados ou encontrados debilitados pelas equipes ambientais do empreendimento para primordialmente 
reintegrá-lo à natureza e/ou dar o melhor encaminhamento possível. No CPAF o veterinário responsável poderá 
realizar procedimentos ambulatoriais ou atuar como uma unidade de estabilização quando for necessário o 
encaminhamento para procedimentos mais complexos na Clínica Veterinária do IFES, aumentando assim as 
chances de sobrevivência do animal durante o trajeto. Posteriormente, caso os animais sejam definidos como 
aptos para soltura, os mesmos deverão ser liberados nas áreas de soltura já autorizadas no licenciamento do Porto 
Central, sendo exigido o uso de marcações para facilitar a detecção e identificação destes animais durante os 
monitoramentos posteriores de fauna a serem realizados na área do projeto bem como nas áreas de soltura pelo 
Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre. Ou seja, no CPAF também poderão ser realizados procedimentos 
de biometria, marcação e eutanásia de indivíduos feridos e que não tenham condições de ser encaminhados para 
os demais parceiros. Também poderão permanecer animais para observação e acompanhamento ou mesmo para 
verificar aparecimento de sintomas ou complicações pós procedimentos, antes que possam de fato serem 
reintroduzidos na natureza. Animais que venham a obtido ou eventualmente que sejam eutanasiados serão, sempre 
que possível, encaminhados para posterior aproveitamento seja para uso acadêmico, científico ou mesmo didático, 
prioritariamente em atividades do Museu de Zoologia do Caparaó/ES ou outra instituição parceira desde que 
devidamente autorizadas pelo IBAMA. 
 
A seguir é apresentada a planta base do CPAF que já está sendo construído na área do Porto Central às margens 
da ES-060 em área do próprio empreendimento. 

 
1 Para a fauna marinha tratativas estão sendo realizadas com o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha - IPCMAR (www.ipcmar.com.br), localizado em 
Anchieta, a cerca de 75km e que já atua com resgate e reabilitação de animais marinhos, e também com o IFES Campus de Piúma município de Piúma – ES, 
a cerca de 60 km da área do Porto e que desenvolve pesquisas com tartarugas e ambientes costeiros.  
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Figura 8.2.2-1: Planta base do CPAF em construção na área do Porto Central. Fonte: ECONSERVATION (2019). 

 
 
Importante destacar também que neste mesmo local às margens da ES-060 estão sendo implantados o viveiro e 
outras instalações de interesse ambiental2, em conformidade com as diretrizes acordadas no licenciamento e na 
respectiva Licença de Instalação n° 1203/2018 do Porto Central. 
 
Considerando os programas já previstos para o acompanhamento do Meio Biótico pelo Complexo Industrial 
Portuário do Porto Central, frente aos impactos previstos pela UTE Sudeste, não é previsto nenhum programa 
específico da UTE Sudeste, tendo sido recomendado, conforme já descrito anteriormente, como medidas 
mitigadoras, o acompanhamento macro sobre os diversos grupos faunísticos por meio da avaliação das atividades 
a serem executadas e dos monitoramentos que serão desenvolvidos nos diversos Programas Ambientais pelo Porto 
Central. 
 
 
8.2.3 Meio Socioeconômico 
 
Para a implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central, onde se insere a UTE Sudeste, já estão 
previstos diversos Programas Ambientais em seu licenciamento (Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 
02001006386/2011-40) sendo os principais deles relativos ao Meio Socioeconômico e que apresentam relação 
ao empreendimento proposto apresentados a seguir. 
 
Programa de Comunicação Social - Este programa visa promover a socialização de informações verdadeiras 
sobre o empreendimento do Porto Central e auxiliar na construção de um diálogo amplo e franco entre 
empreendedor e stakeholders a fim de coordenar o fluxo de informação sobre o empreendimento e esclarecer 
seus impactos e suas medidas para mitigação dos negativos e potencialização para os positivos, considerando 
todos os Programas Ambientais associados à etapa de instalação e operação. Visa também assegurar que as 
informações sejam facilmente compreendidas pelas comunidades, entidades públicas e não-governamentais 
(Público Externo) bem como trabalhadores e fornecedores (Público Interno), por meio de diferentes linhas de ação 

 
2 https://perolacapixaba.com.br/vice-governadora-visita-base-do-porto-central-acompanhada-pelo-prefeito-dorley-fontao/ 
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 e de linguagem clara e objetiva (evitando termos técnicos, elocuções burocráticas e estrangeirismos). É previsto a 

realização de reuniões de acompanhamento e/ou apresentação dentro das comunidades, geração e divulgação de 
material (vídeos, moto-som, folders, cartaz, cartilhas, panfletos, placas, mailing, sites e mídias sociais) sempre 
que necessário, bem como realização de palestras e oficinas além também do funcionamento de canais diretos 
(Ouvidoria) e gratuitos (0800) para esclarecimento de dúvidas e recebimento de denúncias e críticas, garantindo 
um fluxo de respostas às solicitações e aos questionamentos relacionados ao empreendimento. As atividades já 
foram iniciadas3 na fase pré-instalação e serão mantidas ao longo das fases de implantação e operação do 
complexo portuário. Todas estas ações serão consolidadas em Relatórios Técnicos trimestrais a serem 
apresentados ao IBAMA sendo prevista uma avaliação e deliberação a cada dois anos com base em uma análise 
crítica dos resultados e da efetividade. 
 
Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário – Este programa tem como objetivo principal a 
mitigação dos impactos potenciais previstos no sistema viário devido a inserção do Complexo Industrial Portuário 
do Porto Central na região. Para tanto, prevê desde monitoramentos como já estabelece ações, diretrizes e medidas 
que atenuem os potenciais impactos previstos na malha viária da Área de Influência Direta (AID) oriundos das fases 
de instalação e operação do empreendimento. Estima-se que os trabalhos de implantação de infraestrutura do 
Porto Central demandarão grande movimentação de máquinas, equipamentos pesados, materiais e pessoas além 
de que, durante a operação da capacidade instalada em cada fase do empreendimento, também deverão ocorrer 
expressiva movimentação de veículos de transporte de pessoal e de insumos de produção, provocando um 
crescimento significativo do tráfego local aumentando a pressão sobre o sistema viário na AID do Porto Central e 
o risco potencial de ocorrência de acidentes, particularmente nas comunidades do entorno: Marobá, Praia das 
Neves, Jaqueira, Santo Eduardo e Campo Novo, no município de Presidente Kennedy no Estado do Espírito Santo; 
e nas comunidades de Batelão e Maniva, no município de São Francisco do Itabapoana no Estado do Rio de Janeiro. 
 
Para elaborar as bases do programa, com a definição das diretrizes de ordenamento do tráfego e circulação de 
veículos, máquinas e equipamentos no entorno do empreendimento nos períodos de implantação e operação, foi 
considerado cada fase do processo de implantação do complexo industrial portuário conforme resumido abaixo e 
incluindo, terminais e berços, sistemas de abastecimento de água e energia, infraestrutura ferroviária e rodoviária, 
edificações administrativas, de alojamento e de armazenamento, áreas de estacionamento de veículos leves e de 
carga, entre outros. Seguiu-se também as “Diretrizes para Elaboração de Plano Regional de Controle e 
Monitoramento do Trânsito na Área de Influência do Porto Central” aprovadas no âmbito da Comissão 
Interinstitucional do MdA (CIMdA) (Anexo XI deste EIA).    
 
O processo de implantação da infraestrutura portuária dar-se-á em 3 (três) fases principais, a saber:  
 Fase 1, entre o Ano 1 e o Ano 5, compreendendo a implantação de 7 terminais e 16 berços de atracação; 
 Fase 2, entre o Ano 6 e o Ano 10, compreendendo a implantação de 9 terminais e 19 berços de atracação; 
 Fase 3, a partir do Ano 11, compreendendo a implantação de 19 berços de atracação. 
 
A distribuição das fases no tempo, bem como suas configurações, é passível de modificações a partir da dinâmica 
das demandas de potenciais clientes do Porto Central, o que determinará ajustes neste Programa de Mitigação 
das Interferências no Sistema Viário, sendo que previamente serão submetidos ao IBAMA antes que quaisquer 
alterações se verifiquem em campo. Apesar de o processo produtivo da Construção Civil ser muito flexível, uma 
vez que depende da dinâmica das demandas de potenciais clientes do Porto Central, com a possibilidade de se 
executar muitas atividades em paralelo, foi considerado neste programa que todos os tipos de viagens geradas 
durante o processo de implantação do Porto acontecerão em um mesmo momento, lembrando sempre que as 
operações de entrega de materiais, insumos, agregados e as viagens de máquinas e equipamentos de 
terraplenagem poderão ser programadas para não serem realizadas ao mesmo tempo e também fora de horários 
de pico do tráfego da própria obra. Porém, a simulação do desempenho das vias em seu momento mais 
desfavorável do ponto de vista do impacto provocado, ou seja, nos períodos de pico das fases de implantação, 

 
3 https://portocentral.com.br/pb/porto-central-realizou-a-primeira-serie-do-evento-denominado-de-apresentacoes-institucionais/; 
https://www.es.gov.br/Noticia/sedes-debate-desenvolvimento-da-regiao-sul-do-estado-em-evento-virtual  
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 sobreposto à operação de fases já implantadas, e sem considerar a ampliação da infraestrutura rodoviária e 

ferroviária previstas, permite definir medidas mitigadoras mais eficientes.  
 
Considerando este cenário mais desfavorável, estima-se que já no início do período de implantação da Fase 2 do 
projeto a Rodovia Estadual ES-060 já ultrapasse sua capacidade máxima de tráfego, considerando-se as condições 
atuais de geometria da via, fato agravado pelo crescimento vegetativo da frota e, consequentemente, do fluxo de 
passagem da via e, pontualmente, pela inexistência de pavimento na aproximação e interceção com a Rodovia 
Estadual ES-162.  Embora a sobrecarga sobre o sistema viário possa ser absorvida quantitativamente o 
desempenho das vias até o período de pico de implantação da Fase 2, as condições de trafegabilidade na AID do 
empreendimento precisam ser minimamente melhoradas, com a implantação imediata do acesso viário ao Centro 
de Convivência e da pavimentação e sinalização das vias de trabalho, para garantir a segurança no transporte dos 
recursos físicos, necessários à implantação do empreendimento. Portanto, as obras para melhorias no acesso 
viário ao empreendimento deverão ser executadas nos primeiros anos de implantação do projeto, para minimizar 
os impactos potenciais previstos e aumentar a segurança na circulação externa e interna, dos veículos atraídos ao 
empreendimento. Além disso, a execução do projeto de desvio da Rodovia Estadual ES-060 deverá estar concluída 
até o final do 2º ano da Fase 2. 
 
Neste sentido o Porto Central estabeleceu um Memorando de Acordo (MdA) com o Governo do Estado do Espírito 
Santo, com o Governo Municipal de Presidente Kennedy e com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-
ES) (Anexo XII deste EIA) com vistas à parceria para elaboração de projetos e futura execução de obras de 
adequação viária, que vão desde a ampliação, reforma e pavimentação de uma nova malha viária para acesso ao 
empreendimento conforme Figura 8.2.3-1, além de estudo de macrodrenagem no entorno do empreendimento. 
 
Os impactos potenciais decorrentes do aumento do fluxo local (movimentação de veículos e circulação de pessoas) 
configuram-se como aumento do risco de acidentes envolvendo veículos e incômodos à população da AID devido, 
principalmente, ao aumento do ruído, poeira e emissão de gases produzidos pelos veículos adicionais gerados 
durante as fases de implantação do projeto e de operação do sistema, Foi considerado também o impacto sobre 
a mobilidade da população, em função da interceptação da Rodovia ES-060 pelas obras do empreendimento.  
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Figura 8.2.3-1: Traçado projetado da variante da ES-060 (em azul) que visa criar um novo acesso ao Porto Central (vermelho). Limite da UTE 
Sudeste em amarelo. Fonte: Modificado de Google. 

 
 
A intensificação do tráfego de veículos na região antes da implantação do desvio será atenuada com a criação de 
acessos adequados na interface com a malha viária já existente e internamente à área do Porto, denominados 
caminhos de serviço. Além disso, verifica-se que as intervenções na rodovia provocadas pela execução dos 
acessos viário antes da implantação do desvio, deverão ser facilitadas pela pequena duração da obra, pelas 
características favoráveis da rodovia, pela boa visibilidade em ambas as direções e pelo baixo grau de interferência 
no tráfego local, principalmente, devido baixo fluxo de veículos verificado atualmente. Importante registrar também 
que a Praia das Neves e a Praia de Marobá não deverão sofrer impactos em sua malha viária, visto que, conforme 
pode ser visto na figura apresentada anteriormente, todos os acessos, tanto para a implantação quanto operação 
antes e depois da implantação quanto, serão providos por vias localizadas nas retroáreas, sem circulação pela orla 
marítima. 
 
Para operacionalizar o Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário serão estabelecidas ações de 
acompanhamento e avaliação dos indicadores definidos para mensurar o grau de atingimento das respectivas 
metas, sendo previsto minimamente acompanhar amostralmente as velocidades de tráfego dos veículos pesados 
atraídos ao empreendimento, identificar as condições de trafegabilidade em diferentes épocas do ano e 
acompanhar registrando periodicamente a existência de sinistros no entorno imediato ao Porto, especialmente no 
verão e durante a festa de Nossa Senhora das Neves, indicando os pontos de saturação e de riscos de acidentes 
e avaliar as reclamações da população referentes a incômodos por ruído, vibração, poeira, velocidade, falta de 
gentileza no trânsito, deterioração de vias, circulação fora de rotas controladas e ou fora de horários permitidos, 
dentre outros.  
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 Para mitigar os impactos gerados pelo empreendimento, o programa vai contemplar toda a área de influência 

direta, comfoco nas localidades de Marobá, Praia das Neves, Jaqueira, Santo Eduardo e Campo Novo (ES) e 
também comunidades localizadas em São Francisco de Itabapoana (RJ). Além disso, o Programa deverá abordar 
medidas referentes às mudanças nas rotas e rotinas de deslocamento da população local, bem como à sinalização 
e educação do trânsito, tanto dos moradores como dos motoristas e trabalhadores das obras, contemplando 
também os períodos sazonais de aumento do tráfego local, como no verão.  
 
A existência de um Programa de Mitigação das Interferências do Sistema Viário sob gestão do Porto Central mas 
de forma integrada justifica-se plenamente na medida em que se propõe organizar a movimentação do fluxo de 
veículos gerado pelo empreendimento nas áreas internas e também externas ao Porto, promovendo a 
racionalização de trajetos e horários das viagens de transporte dos recursos de produção, mercadorias e resíduos 
gerados pelo processo, evitando situações de risco e minimizando transtornos no trânsito. Lembrando mais uma 
vez que, como se trata de planejamento de longo prazo, as informações básicas dos projetos referentes a cada 
fase ou mesmo de novos empreendimentos são agregadas (projeto conceitual), sendo detalhadas à medida que 
os projetos executivos forem desenvolvidos para dar suporte ao planejamento de médio e curto prazo das atividades 
de implantação. 
 
Para este programa serão elaborados relatórios semestrais ao IBAMA com os resultados das campanhas de 
monitoramento sendo prevista uma análise crítica dos resultados e da efetividade que será feita anualmente e 
incorporada para avaliação. 
 
Programa de Educação Ambiental - O objetivo geral deste programa é permitir a participação dos grupos sociais 
afetados nas áreas de influência na definição, formulação, implementação, monitoramento e avaliação das ações 
socioambientais de mitigação e/ou compensação dos impactos da implementação e operação do Porto Central e 
tem a finalidade de promover a sinergia para o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável regional, com 
foco no futuro e no respeito à diversidade cultural e para tanto adota como diretriz principal o enraizamento das 
ações propostas sob a ótica dos princípios da participação-ação, integração e coletividade, sensibilizando as 
comunidades do entorno e os colaboradores do Porto Central no intuito de incentivar melhores práticas em relação 
aos cuidados com o meio ambiente e com a saúde. São previstas cinco linhas de ação, sendo uma delas atreladas 
às operações de dragagem. As demais quatro são:  
 

• Educação Ambiental de Comunidades – que visa colaborar para a educação socioambiental formal e não 
formal de crianças, jovens, mulheres e lideranças comunitárias do entorno do Porto Central, fortalecendo 
e incentivando práticas pedagógicas vinculadas à conservação ambiental, incentivando a ação 
participativa nas comunidades e fortalecimento das ações comunitárias por meio da formação de Grupos 
de Sustentabilidade, Diagnóstico Socioambiental Participativo (DRP) além da execução de projetos 
específicos (Formação de Multiplicadores Ambientais, Formação de Educadores Ambientais Escolares, 
Comunidade Legal, Biblioteca Itinerante Ambiental, Jovens pelo Meio Ambiente, Com a Mão na Massa, 
Exposição Quelônios e Cetáceos, Juntos Pela Coleta Seletiva De Lixo, Fábrica de Ideias e Mulheres Artmar); 

• Educação Ambiental para Trabalhadores – visa incentivar melhores práticas em relação aos cuidados com 
o meio ambiente prevendo Treinamento Inicial Integração, Campanha de Sensibilização sobre a Água, 
Semana do Meio Ambiente, Semana de Prevenção aos Acidentes Ambientais e considera também uma 
Abordagem Ambiental na SIPAT. 

• Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis – visa informar os colaboradores do Porto Central e 
as comunidades do entorno para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) bem como 
orientar para o atendimento médico, sempre que necessário, incentivando melhores práticas em relação 
aos cuidados com a saúde prevendo realização de palestras, vídeos e ações prevenção às DST (Dia de 
Prevenção às DST, Semana de Prevenção às DST, Dia Nacional de Prevenção ao HIV/Aids, Dia Mundial 
de Luta contra a Aids, Teatro de Prevenção às DST) 

• Segurança e Alerta – visa incentivar melhores práticas e promover ações que promovam a segurança 
tanto dos trabalhadores do Porto Central quanto das comunidades residentes no entorno, bem como evitar 
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 danos graves ao meio ambiente, prevendo instalação de sinalização, estabelecimento das informações 

para os Diálogos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente e realização de campanhas junto às comunidades.  
 

As atividades serão iniciadas na fase de implantação e mantidas ao longo da operação do complexo portuário. 
Todas estas ações serão consolidadas em Relatórios Técnicos trimestrais a serem apresentados ao IBAMA sendo 
prevista uma avaliação e deliberação a cada dois anos com base em uma análise crítica dos resultados e da 
efetividade. 

 
Programa de Capacitação Profissional – Este programa tem por objetivo estabelecer estratégias para preparar 
a mão de obra existente nos municípios da Área de Influência Direta (AID) e, complementarmente, nos municípios 
da Área de Influência Indireta (AII) do Porto Central. Esta mão de obra capacitada destina-se às vagas de trabalho 
que serão abertas nas empreiteiras que atuarão na construção e montagem das instalações do Porto Central e o 
programa de capacitação visa assegurar a contratação de trabalhadores e egressos dos cursos de capacitação 
profissional ofertados, sendo previsto para tanto a parceria com Instituições de Ensino, Prefeituras Municipais e 
Governos do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro para seu desenvolvimento.  
 

Figura 8.2.3-2: Fluxo de trabalho do processo de capacitação profissional do Porto Central. Fonte ECONSERVATION (2013). 

 
 
Importante ainda ressaltar que o Programa de Capacitação Profissional adotado pelo Porto Central prevê na na sua 
concepção de “Condomínio” a possibilidade de integrar demandas dos clientes/empreendedores que se instalarem 
na área do complexo gerando inputs sobre necessidades de treinamentos e qualificações ou orientações 
profissionais de acordo com o avanço dos obras do próprio Porto Central como também das dos demais projetos, 
dando suporte ao aproveitamento de pessoal na região. 
 
O planejamento será iniciado a partir de bancos de dados a ser elaborado que consolidará informações das vagas 
de trabalho, das necessidades de treinamentos, qualificações ou aperfeiçoamento técnico e também dos 
trabalhadores qualificados da AID. Este processo começará a ser executado no período que antecede a implantação 
de cada fase do Porto Central e relatórios récnicos serão apresentados semestralmente os dados e os resultados 
ao IBAMA para avaliação e deliberação. 
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Figura 8.2.3-3: Modelo conceitual de histograma da mão de obra de acordo com modelo de “Condomínio”. Fonte: ECONSERVATION (2013). 

 
 
As ações a serem adotadas pelo programa de capacitação proporcionarão condições para o devido aproveitamento 
das oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento técnico e das vagas de trabalho que surgirão com a 
instalação do projeto. Vale dizer ainda que o programa de capacitação contará com o apoio de outro programa 
previsto pelo Porto Central, o Programa de Mobilização e Desmobilização de pessoal (vide adiante) que será 
responsável pela intermediação de mão de obra, enquanto o programa aqui tratado se responsabiliza pela 
capacitação profissional e monitoramento da participação dos egressos no projeto. 
 
Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra – este programa tem como objetivo geral garantir 
a alocação eficiente dos trabalhadores, priorizando a mão de obra local, nas oportunidades advindas do Porto 
Central, e proporcionar a devida desmobilização dos trabalhadores, tanto locais e não locais, após o fim de suas 
atividades. Para tanto, abordagens distintas serão utilizadas para viabilizar oportunidades de trabalho, qualificação, 
orientações profissionais e manter relacionamentos com stakeholders, antevendo alterações e de forma a 
contribuir de modo efetivo, em especial, à reorganização socioeconômica das comunidades interferidas em função 
do afluxo de trabalhadores que irá propiciar aumento do meio circulante, animação dos negócios e alterações dos 
padrões correntes de vida. Assim sendo, o programa tem como função o planejamento, o acompanhamento e o 
controle do fluxo de mão de obra, intermediando a mobilização, desmobilização e eventual remobilização da mão 
de obra, além de encaminhar a novas oportunidades ou para o Programa de Capacitação Profissional, contribuindo 
para a sua inserção no território de atuação do empreendimento. A intenção é que uma parte dos trabalhadores 
seja reaproveitada em outras etapas, ao ser novamente incorporada ao empreendimento nas próximas fases de 
instalação ou pelos associados, e até mesmo por clientes entrantes nas fases de operação. A outra parte dos 
trabalhadores poderá ser conduzida por meio do Programa de Apoio a Desenvolvimento Regional (vide adiante) a 
outras oportunidades na região ou, quando for o caso, direcionadas para seu local de origem, a fim de diminuir o 
tempo de permanência no território. No que se refere às comunidades interferidas, o programa estabelecerá rotinas 
de monitoramento, por meio da colaboração com o Programa de Monitoramento Sociocoenômico (vide adiante)  
para acompanhar suas mutações socioeconômicas, bem como percepção da relação que vier a se estabelecer 
com os grupamentos de trabalhadores, necessários à execução das obras e atuando na conscientização desses a 
respeito de sua inserção nas comunidades do entorno do projeto, com ênfase nas que são mais vulneráveis, com 
vistas à preservação dos modos de vida predominantes nas mesmas, estimulando a reflexão e destacando os 
valores sociais locais. É de responsabilidade do programa ações específicas para a mobilização e desmobilização 
de mão de obra, orientação aos profissionais quanto às oportunidades na região e condução aos locais de 
residência, quando for o caso, visando otimizar a alocação de pessoal da área de influência, priorizando a mão de 
obra local e a inclusão dessa População Economicamente Ativa no mercado de trabalho. Para isso, consolidará 
fases de trabalho que envolvem desde o planejamento, seleção e colocação de mão de obra capacitada, e parcerias 

COMPLEXO PORTUÁRIO = PORTO CENTRAL + N INDÚSTRIAS/TERMINAIS 
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 entre instituições existentes e outras em consolidação para a formação de uma rede de apoio à divulgação e 

direcionamento da mão de obra para as obras do Porto Central.  
 
O planejamento será iniciado a partir dos bancos de dados a serem utilizados do Programa de Capacitação 
Profissional que consolidará informações dos egressos dos cursos e também dos trabalhadores qualificados da 
AID. O processo de mobilização começará a ser executado no período que antecede a implantação de cada fase 
do Porto Central.  
 
Desse modo, os programas coexistem de modo que o Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra 
será responsável pelo suporte ao aproveitamento de pessoal no projeto do Porto Central e também de demais 
projetos, gerando inputs sobre necessidades de treinamentos e qualificações, orientações profissionais, suporte, 
além de incentivo ao empreendedorismo dentre outros. Além disso, a inteligência e os processos gerados pela 
interação destes programas serão também apresentados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional (vide 
adiante) e servirão como know-how adquirido para a condução das ações de responsabilidade do Porto Central e 
orientador aos demais empreendimentos do território, bem como os empreendimentos que serão edificados pelos 
associados ao Porto Central, como é o caso da UTE Sudeste. 
 
Assim, será possível potencializar a absorção de trabalhadores provenientes desses municípios nas áreas de 
influência nas oportunidades geradas pela implantação do Porto Central, contribuindo com a redução de 
vulnerabilidade social e econômica. Vale ressaltar que este território destaca-se pela presença das instituições de 
Ensino do Sistema S, SENAI, SENAC e SEST/SENAT, além do Sebrae, que já possuem forte atuação na região (vide 
Figura 8.2.3-2). 
 
Programa de Monitoramento Socioeconômico – tem por objetivo geral analisar os impactos sobre a 
infraestrutura social e de serviços dos municípios da Área de Influência Direta (AID), além de acompanhar as 
possíveis mudanças socioeconômicas no contexto de implantação e operação do Porto Central, enfatizando a 
infraestrutura produtiva, os impactos na demanda por serviços sociais, na renda e emprego. Para tanto deverá 
levantar dados e informações e monitorar, com registro e análise, os impactos socioeconômicos na Área de 
Influência Direta (AID) a partir de metodologias específicas de coleta de dados secundários e primários e de 
pesquisa de percepção socioeconômica e ambiental que deverão ser armazenadas em banco de dados, 
possibilitando estudo comparativo de maior fidedignidade e com mais efetividade comtemplando diversas áreas 
temáticas e a intersecção de informações para a identificação de tipos e mudanças nos sistemas de habitação, 
infraestrutura, transporte, sistema viário e outras modalidades de uso das atividades antrópicas. Com isto, será 
possível aferir o quadro ‘evolutivo' das interferências positivas e / ou negativas ao longo do tempo. Este programa 
visa também verificar a alteração do cotidiano das comunidades do entorno com participação de mão de obra 
exógena, tanto local e não local, a partir da avaliação dos dados de controle do fluxo de mão de obra advindos da 
interação com o Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra.  
 
Como estratégia de colaboração à obtenção de dados e aderência a esta rede pelos principais intervenientes do 
território, serão realizadas reuniões para a exposição dos objetivos de acordo com os temas e as áreas impactadas, 
tanto para o nivelamento de conceitos quanto para a colaboração à disponibilização dos dados. Por isso, foi 
proposta a apresentação de resultados nas reuniões da Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa 
de Monitoramento Socioeconômico do Porto Central – CAMPOC, formada por Entidades Governamentais e Não-
Governamentais, autarquias e instituições formadoras de opinião, como um espaço privilegiado ao debate dos 
resultados e futuros acordos a serem articulados com os órgãos públicos. Nesta constituição de atores 
responsáveis e corresponsáveis, os administradores municipais são os mais qualificados para apontar as agendas 
de prioridades de seus municípios e para a preparação e recebimento dos trabalhadores e da atração indireta, 
bem como avaliar a pressão sobre os equipamentos sociocomunitários e déficits de infraestrutura ora existentes. 
 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional – 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 
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 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. O programa contribui 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 o Porto Central, instituições, públicas e privadas, presentes ou atuantes na região e a população 
local. 
 
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 promoção da gestão integrada de território provocado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, e seu 
planejamento junto a Prefeitura Municipal, é vista por esses representantes como um instrumento importante para 
integrar os projetos com a comunidade local, conforme Memorando de Acordo – MdA assinado em 05/08/2014 
(constante no Anexo XIII deste EIA) entre Porto Central, Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal 
de Presidente Kennedy – ES, principal afetada pela implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central 
que previu a instituição de uma Comissão Interinstitucional do MdA (CIMdA) com atribuição deliberativa que permite 
a criação de um fórum de decisões e encaminhamentos de ações de correção de impactos negativos ou 
potencialização de impactos positivos a partir dos resultados e em conformidade com este Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional e o acompanhamento previsto pelo Programa de Monitoramento Socioeconômico e 
demais a estes interrelacionados. 
 
É importante esclarecer que as áreas de Influência para o empreendimento do Porto Central consideradas para o 
desenvolvimento desses Programas Ambientais para o Meio Socioeconômico abarcam os municípios de Presidente 
Kennedy – ES, Marataízes – ES e São Francisco de Itabapoana – RJ  como Área de Influência Direta (AID) e 
Itapemirim – ES, Cachoeiro de Itapemirim – ES e Campos dos Goytacazes – RJ como Área de Influência Indireta 
(AII), conforme pode ser visualizado na Figura 8.2.3-4 abaixo.  
 
Além desses programas ambientais, ainda que a presença da UTE Sudeste não implique em incremento de 
impactos significativos sobre estes componentes, é importante ressaltar os compromissos assumidos pelo Porto 
Central quanto a preservação do patrimônio arqueológico e comunidades tradicionais, a saber: 
O Iphan concluiu favoravelmente à emissão da Licença de Instalação para o Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central considerando a manutenção de uma área ampla no entorno da Igreja Nossa Senhora das Neves conforme 
já apresentado, destinada a preservação deste sítio e que prevê também a implementação de projeto paisagístico 
além de melhoria na infraestrutura de acesso a este patrimônio arquitetônico. 
 
Quanto as comunidades tradicionais identificadas na região foram constatadas a presença de comunidades 
quilombolas e de pescadores. 
 
A Fundação Cultural Palmares exigiu do Complexo Industrial Portuário do Porto Central a execução de um 
Programa de Atendimento às Comunidades Quilombolas de Boa Esperança e Cacimbinha para atendimento 
específico às estas comunidades quilombolas que ocorrem na região, que visa garantir ações para o fortalecimento 
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 da identidade quilombola bem como a preservação, proteção e salvaguarda desses territórios, através de 

estratégias e mecanismos. 
 
Quanto a comunidades pesqueiras o Porto Central estruturou e validou com as comunidades pesqueiras de toda 
a região do empreendimento um Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro que prevê o 
levantamento de dados de rendimentos pesqueiros nos principais pontos de desembarque na região e um 
Programa de Compensação da Atividade Pesqueira que foi desenvolvido a partir de processo participativo e 
que prevê a elaboração de projetos de compensação para cada comunidade, além da inclusão destas comunidades 
em ações previstas em outros programas tais como Programa Educação Ambiental, etc. 
 

Figura 8.2.3-4: Mapa ilustrativo das Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) considerados para delineamento dos Programas 
Ambientais para o Meio Socioeconômico do licenciamento do Porto Central (Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 02001006386/2011-40). 
Detalhe indica a presença das instituições de Ensino do Sistema S (SENAI, SENAC e SEST/SENAT) e do Sebrae na região. Fonte: 
ECONSERVATION (2013). 
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 Considerando que o projeto da UTE Sudeste está inserido no contexto de implantação do Porto Central, recomenda-

se a adesão do empreendedor a muitas das diretriez e programas acima já descritos previstos para o Complexo 
Industrial Portuário do Porto Central visando assim favorecer a sinergia entre estes empreendimentos, além de 
garantir a integração máxima dos dados e a potencialização destas medidas e ações principalmente quanto a 
gestão e aproveitamento de mão-de-obra na região.  
 
Apresentamos a seguir as ações e medidas específicas para adoção e implementação pelo projeto da UTE Sudeste, 
em conformidade com as diretrizes já estabelecidas para o Porto Central, e que visam mitigar ou potencializar os 
impactos sobre o meio socioeconômico, são elas: 
 
 
8.2.3.1 Programa de Comunicação Social  
 

a) Justificativa 
 

O Programa de Comunicação Social busca um alinhamento junto a comunidade, com intuito de minimizar os 
impactos negativos e potencializar os positivos, promover a confiança, o respeito, a valorização das características 
culturais locais e contribuir para o desenvolvimento local. 
 
A comunicação social nesse contexto tem a função e imprimir transparência ao processo a ser instalado na região, 
permeando as fases de implantação e operação do empreendimento. 
 
As estratégias do programa buscam esclarecer as dúvidas da comunidade e do público mais amplo, inserido 
inclusive fora da AII, evitando transtornos maiores para a comunidade, o poder público e o empreendedor. 
 
A implantação e operação do futuro empreendimento estão associadas a transformações socioambientais na 
região e mais diretamente na AID. Dessa maneira se torna importante a elaboração de mecanismos de discussão, 
e avaliação dos impactos socioeconômicos produzidos nesse processo, proporcionando um canal de interlocução 
entre o empreendedor e a sociedade. 
 
As primeiras notícias sobre a instalação do empreendimento, obtidas pela comunidade através de meios de 
comunicação e mesmo através de rumores locais, a partir do início das sondagens, acabam por gerar um 
imaginário sobre o projeto, cuja amplitude pode gerar expectativas favoráveis e desfavoráveis, além de mobilização 
de instituições públicas, privadas e outras organizações políticas e sociais na região. 
 
A minimização de impactos como a geração de expectativas da população, interferência no cotidiano da população, 
aumento da expansão urbana e fixação da população, está diretamente ligado ao sucesso do Programa de 
Comunicação Social.  
 
A UTE Sudeste como um empreendimento que integra a área industrial do Complexo Portuário Industrial do Porto 
Central deverá gerar informações sobre suas atividades para alimentar e também incrementar a execução de ações 
específicas relacionadas ao seu empreendimento, mas de forma integrada e seguindo as diretrizes já previstas no 
Programa de Comunicação Social do Porto Central. 
 

b) Objetivos  
 

b.1) Objetivos Gerais 
 
O objetivo principal do Programa de Comunicação Social é estabelecer um processo ordenado e permanente de 
relacionamento entre o empreendedor e os diversos grupos sociais envolvidos com a construção e operação do 
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 empreendimento, visando instrumentalizar a interação e negociações sociais que forem necessárias ao longo do 

ciclo do projeto. 
 
b.2) Objetivos específicos 
 
 Manter equipe permanente atuando no programa, com capacidade de atender com agilidade a demandas; 

 Criar canal de comunicação permanente com a comunidade e demais interessados, através de 
ferramentas diversas, como canal de 0800, redes sociais e jornal informativo; 

 Gerar informações para alimentar o Programa de Comunicação Social do Porto Central e incrementar 
a execução desse programa de forma integrada e seguindo as diretrizes; 

 Apoiar o Programa de Educação Ambiental Para Trabalhadores na divulgação de material sobre a proteção 
a fauna, em especial aos quelônios, além de medidas de gerenciamento de resíduos e efluentes. 

 Atuar conjuntamente com os demais Programas, a fim de ampliar a eficácia dos mesmos; 
 
 

c) Cronograma  
 

O programa deverá ser implementado nas fases de instalação e operação do empreendimento, onde todos os 
trabalhadores e a população local deverão receber informações permanentes sobre o monitoramento dos impactos 
e sua mitigação e potencialização, assim como sobre as oportunidades geradas, com atividades realizadas 
mensalmente e com a apresentação sistemática de Relatórios Gerenciais. 
 
Após 12 meses de atuação na fase de operação do empreendimento o programa deve assumir o formato de um 
programa permanente de assessoria e atendimento as solicitações da comunidade, poder público e demais 
agentes envolvidos na operação do empreendimento com a apresentação sistemática de Relatórios Gerenciais. 
 

d) Público-Alvo 
 

O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, pelos colaboradores que serão envolvidos nas fases de 
implantação e operação da UTE Sudeste, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e instituições existentes no 
entorno do empreendimento. 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores, visando divulgar aos 
dados do empreendimento para o público interno e também com o Programa de Comunicação Social do Porto 
Central o qual deverá seguir as diretrizes e procedimentos estabelecidos. 
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 8.2.3.2 Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores 

 
a) Justificativa 

 
As intervenções no meio ambiente geram impactos diretos e indiretos aos aspectos sociais gerais, fazendo com 
que ações de educação ambiental sejam imprescindíveis para garantia da qualidade de vida dos atores envolvidos 
na implantação do empreendimento. O programa em questão deverá difundir conhecimentos que minimizem os 
impactos decorrentes das transformações que possivelmente ocorrerem na região.  
 
A proposta do programa é possibilitar aos trabalhadores que atuarem na implantação e operação do 
empreendimento, assim como a comunidade, uma valorização do meio ambiente, assim como novas formas de 
exploração e manejo dos recursos naturais respeitando os modos de vidas das comunidades locais. 
 
Considerando que o Programa de Educação Ambiental do Porto Central é bastante amplo em termos de linhas 
de ação e abrangência territorial, esse programa deverá se ater a desenvolver um programa de Educação 
Ambiental voltado para seus trabalhadores. 
 
Tendo em vista que a UTE Sudeste é um empreendimento que integra a área industrial do Complexo Portuário 
Industrial do Porto Central, esta deverá gerar informações sobre suas atividades para alimentar podendo também 
eventualmente incrementar a execução de ações específicas relacionadas ao seu empreendimento, desde que de 
forma integrada e seguindo as diretrizes já previstas o Programa de Educação Ambiental do Porto Central. 
 
As ações previstas neste PEAT atendem as diretrizes contidas na Política Nacional de Educação Ambiental, através 
da Lei Federal nº 9.795, de 27/04/1999, que determina as bases para a educação voltada para a temática 
ambiental e sua inserção em projetos de ensino diversos. A Lei supracitada enfatiza a necessidade de 
implementação de programas desenvolvidos por empresas e instituições diversas, voltada para trabalhadores e a 
sociedade como um todo, “visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho bem como as 
repercussões do processo produtivo no meio ambiente”. 
 
Ainda será considerado nesse PEAT, a ser desenvolvido no detalhamento executivo do programa, a aplicação de 
linhas de ação voltada para evitar que a força de trabalho pratique qualquer tipo de captura, dano ou mortalidade, 
direta ou indireta de animais marinhos e terrestres, além de ações de educação direcionada aos trabalhadores na 
qual deverão ser abordadados temas de proteção a fauna, em especial aos quelônios, além de medidas de 
gerenciamento e monitoramento de efluentes. 
 
 
O Programa deverá cumprir as seguintes etapas: 
 

• Desenvolvimento das Atividades 
 
Será desenvolvido um ciclo de palestras de 3 a 6 encontros de no máximo 45 minutos para os trabalhadores. 
Essas atividades serão realizadas juntamente com a administração de pessoal do empreendedor. Todos os 
trabalhadores contratados deverão passar pela primeira palestra antes de iniciarem em suas funções. Os temas a 
serem abordados deverão visar uma integração harmoniosa com o meio onde os trabalhadores estarão inseridos 
e será constante da carga horária de trabalho. As palestras deverão ser distribuídas nas seguintes temáticas: 
resíduos sólidos, recursos hídricos, saúde, segurança do trabalho e cidadania e respeito a diversidade local. 
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 • Monitoramento e Avaliação 

 
Durante a realização dos eventos serão reservados momentos de avaliação, que serão consolidados em uma 
avaliação semestral, que proporcionará uma adaptação das atividades para melhorar os resultados obtidos pelo 
programa. 
 
As avaliações deverão levar em consideração os seguintes indicadores: número de ações desenvolvidas, número 
de funcionários envolvidos, número de agentes da comunidade envolvidos, satisfação dos participantes, registro 
de sugestões e críticas dos participantes, aplicação de sugestões dos participantes. 
 
 

b) Objetivos  
 

b.1) Objetivos Gerais 
 

Promover ações educativas voltadas aos trabalhadores das obras do empreendimento, sobre os cuidados e riscos 
durante os períodos construtivos e de operação do empreendimento. 
 
b.2) Objetivos específicos 
 
 Proporcionar uma reflexão sobre a relação causal das atitudes individuais no ambiente de trabalho e 

comunitário, visando minimizar os impactos causados pela geração e descartes de resíduos e presença 
da força de trabalho nas comunidades; 

 Desenvolver um ambiente de aprendizado para os funcionários envolvidos nas fases de implantação e 
operação do empreendimento. 

 Desenvolver o conhecimento sobre temas relacionados a fauna local e a noção de proteção, em especial 
aos quelônios; e 

 Proporcionar uma formação contínua sobre gerenciamento e monitoramento de resíduos e efluentes 
advindo da atuação dessa força de trabalho que atuará da instalação e operação do empreendimento. 
 
 

c) Cronograma  
 

O PEAT deverá ser implementado nas fases de implantação e operação do empreendimento, onde todos os 
trabalhadores deverão passar por processo de qualificação. O Programa deve ser implementado juntamente com 
o Programa de Comunicação Social. O cronograma deverá se extender por toda fase de instalação até 24 meses 
de atuação na fase de operação do empreendimento, depois do qual o programa deve assumir o formato de um 
programa de formação continuada para os trabalhadores. 
 

d) Público-Alvo 
 

O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, pelos colaboradores que serão envolvidos nas fases de 
implantação e operação da UTE Sudeste e o operador do Porto Central. 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
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 f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 

 
Este Programa se relaciona com o Programa de Comunicação Social, visando divulgar aos dados do 
empreendimento para o público interno e com o Programa de Educação Ambiental do Porto Central o qual 
deverá seguir as diretrizes e procedimentos estabelecidos. 
 
 
8.2.3.3 Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário 
 

a) Justificativa 
 
A instalação do empreendimento UTE Sudeste, na sua fase de instalação, pode gerar uma interferência significativa 
na circulação de veículos nas vias utilizadas por moradores da região da área de influência do empreendimento a 
depender dos trajetos a serem definidos para o transporte de equipamentos, materiais, insumos e pessoal. 
Particularmente as comunidades de Marobá, Praia das Neves, Santo Eduardo, Campo Novo, Jaqueira e Areinha, 
com aumento dos riscos relacionados à segurança do trânsito, bem como mudanças nas rotas e na rotina de 
deslocamento viário da comunidade. 
 
O Programa deverá desenvolver estratégias de sinalização, a ser adotada dentro das instalações das obras, assim 
como em proximidades das vias de acesso, da forma como aplicado no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
(CONTRAN-DENATRAN). Deverá ser adotado sistema de indicação, advertência e regulamentação nas vias de 
acesso conforme o Manual. O Programa deverá considerar as características da região onde o empreendimento 
estará sendo introduzido, com um cotidiano de comunidades pequenas, considerando as especificidades locais e 
a circulação de pedestres e animais. 
 
A UTE Sudeste como um empreendimento associado a área industrial do Porto Central deverá apresentar as 
informações básicas dos seus projetos e gerar informações para alimentar a reestruturação do trânsito, já 
planejada para a região. Lembrando que o planejamento de longo prazo do Porto Central prevê a eliminação de 
vias e instalação de novas vias de ligação e contornos e para isso as informações básicas dos projetos referentes 
a cada fase ou mesmo de novos empreendimentos devem ser agregadas (projeto conceitual), sendo detalhadas à 
medida que os projetos executivos forem desenvolvidos para dar suporte ao planejamento de médio e curto prazo 
dessas atividades que são de responsabilidade do Porto Central. 
 

b) Objetivos  
 

b.1) Objetivos Gerais 
 
Planejar, estruturar e executar o um plano de tráfego e circulação para a área de influência direta do 
empreendimento. 
 
b.2) Objetivos Específicos 
 

• Manter o Porto Central atualizado sobre o andamento e eventuais modificações do projeto da UTE Sudeste; 
• Comunicar com antecedência às autoridades públicas locais, as comunidades e o Porto Central sobre as 

adequações e mudanças nas vias de acesso à área do empreendimento; 
• Comunicar com antecedência a toda a população envolvida, sobre as adequações e mudanças que 

possam ter interferências com os deslocamentos rotineiros das comunidades; 
• Comunicar com antecedência a toda a população envolvida, sobre o trajeto a ser utilizado para o tráfego 

de materiais, equipamentos e pessoal relacionado às obras de implantação da UTE; 
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 • Treinar os trabalhadores da obra, especialmente os envolvidos na condução de veículos, tanto os que 

apenas transitam no interior da obra, quanto os que utilizam vias públicas de trânsito. 
• Subsidiar o Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores para execução de ações de educação 

e segurança no trânsito, junto a força de trabalho; 
• Aplicar sinalização em todas as vias impactadas pelo trânsito de veículos, seguindo as Diretrizes com 

DETRAN, Município e Porto Central. 
 

c) Cronograma  
 
O Programa deverá ser desenvolvido a partir do início da instalação do empreendimento. O cronograma deverá se 
extender por toda fase de instalação até 24 meses após o início da operação do empreendimento. Vale lembrar 
que a UTE Sudeste, como um empreendimento associado a área industrial do Porto Central, deverá apresentar as 
informações básicas dos seus projetos ao final da sua fase de planejamento para alimentar a reestruturação do 
trânsito já planejada para a região como um todo. 
 

d) Público-Alvo 
 
O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA, pelos colaboradores que serão envolvidos nas fases de 
implantação e operação da UTE Sudeste e o operador do Porto Central e deverá envolver as empreiteiras e 
subempreiteiras, o Departamento de Estradas Estadual (DETRAN), a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e 
o Porto Central. 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa se relaciona com o Programa de Comunicação Social, visando divulgar as possíveis interferências 
do empreendimento para o público externo e deverá subsidiar ações do Programa de Educação Ambiental para 
Trabalhadores. Além disso, como um empreendimento associado a área industrial do Porto Central, se relaciona 
com o Programa de Mitigação de Interferências no Sistema Viário do Porto Central. 
 
 
8.2.3.4 Programa de Capacitação Profissional e Priorização de Mão de Obras Local 
 

a) Justificativa 
 
O Programa de Capacitação Profissional e Priorização de Mão-de-Obra Local visa a potencialização do impacto 
relacionado à geração de empregos, inerente a todo processo de implantação e operação de empreendimentos, 
variando de acordo com o porte do empreendimento. Além disso, o programa em questão atua como medida 
preventiva para impactos negativos, como atração e fixação de população e a expansão urbana. 
 
A implantação da UTE irá gerar oportunidades de trabalho nas disciplinas de mecânica, civil e elétrica, que oscilarão 
em termos de intensidade durante todo processo de implantação. Durante as obras, a demanda máxima será de 
1950 pessoas e a mínima de cerca de 10 pessoas, ocupadas como podemos observar nas figuras abaixo, que 
apresentam o histograma de mão de obra, previsto para as fases 1 e 2, totalizando 83 meses de obras civis e 
montagem eletromecânica. 
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Figura 8.2.3.4-1: Histograma de Mão de Obra – Fase 1 Blocos 1 a 3 

 
Figura 8.2.3.4-2: Histograma de Mão de Obra – Fase 2 Blocos 4 a 6 

 
 
Durante a operação o quantitativo médio de mão-de-obra ocupada será em torno de 50 pessoas, distribuído entre 
a administração, operação, manutenção, apoio e segurança. 
 
O empreendimento também deverá gerar empregos indiretos, principalmente no setor de serviços. Uma referência 
para a estimativa de geração de empregos indiretos adotado para a construção civil, que se aplica para a fase de 
implantação do empreendimento é de cerca de 03 empregos indiretos para cada emprego direto (Instituto Pereira 
Passos, 2002). Esse cálculo de geração de empregos indiretos considera o “efeito emprego renda”, que deriva da 
transformação da renda dos trabalhadores em consumo, visto que ao receber seus salários esses trabalhadores 
irão consumir bens e serviços. Essa estimativa apresenta variação em função de fatores locais, como padrão de 
consumo e número de trabalhadores advindos de outras regiões. 
 
A UTE Sudeste como um empreendimento que integra a área industrial do Porto Central deverá se beneficiar dos 
mecanismos e protocolos já definidos nos Programas de Capacitação Profissional e de Mobilização e 
Desmobilização de Mão de Obra, bem como do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Porto 
Central no sentido de favorecer a contratação de serviços e fornecedores locais. 
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 O Programa de Capacitação Profissional e Priorização de Mão de Obra Local da UTE Sudeste deverá integrar e 

interagir intensamente com estes programas do Porto Central, fornecendo informações consideradas primárias do 
seu projeto, gerando inputs sobre as demandas de mão de obra, indicando necessidades de treinamentos e/ou 
qualificações, insumos, serviços. A partir dessas informações, o Porto Central deverá indicar no seu banco de 
dados de mão de obra a oferta existente favorecendo a contratação local e aproveitamento de mão de obra, 
inclusive com eventual aproveitamento de trabalhadores já qualificados em processo de desmobilização, ou mesmo 
de insumos e serviços, além de servir como orientação para o empreendedorismo local.  
 
Essas informações podem, ainda, orientar as ações de capacitação profissional já previstas pelo Porto Central 
quanto as necessidades de treinamentos para aproveitamento futuro, eventualmente cabendo a UTE Sudeste o 
custeio ou complementação de capacitações no caso de especificidades não previstas pelo Porto Central e/ou não 
suportada pela estrutura e parceiros existentes.  
 

b) Objetivos  
 
b.1) Objetivos Gerais 
 
O objetivo principal do Programa de Capacitação/Qualificação de Mão-de-Obra e Priorização de Mão-de-Obra 
Local é promover uma adequada qualificação de mão-de-obra local para atender a demanda prevista pelo projeto, 
contribuindo para a geração de trabalho, emprego e renda local, visando à melhoria da qualidade de vida de todos, 
e minimizar os custos sociais decorrentes da entrada de pessoal oriundo de outras regiões. 
 
b.2) Objetivos específicos 
 
Acompanhar e manter as informações atualizadas junto ao Porto Central sobre sua própria estrutura e das 
subcontratadas diretas e indiretas relativas à mão de obra local (MOL) e mão de obra não local (MONL) e processos 
de mobilização e desmobilização de modo que essa mão-de-obra possa ser requalificada, se necessário, e/ou 
aproveitada em futuras oportunidades de emprego na região. 
 

c) Cronograma  
 
Este Programa deverá ser implementado 03 meses antes do início das obras, se estendo durante toda a fase de 
implantação do empreendimento. Vale lembrar que a UTE Sudeste, como um empreendimento associado a área 
industrial do Porto Central, deverá apresentar as informações de necessidade de mão de obra ao final da sua fase 
de planejamento para alimentar os Programas de Capacitação Profissional e de Mobilização e 
Desmobilização de Mão de Obra do Porto Central. 
 

d) Público-Alvo 
 

O público-alvo deste Programa é composto pelo IBAMA e moradores das comunidades da região do 
empreendimento e deverá envolver as empreiteiras e subempreiteiras e o Porto Central. 
 

e) Responsáveis pela Implementação do Programa 
 
A implementação deste Programa é de responsabilidade da UTE Sudeste. 
 

f) Inter-Relações com outros Planos e Programas 
 
Este Programa da UTE Sudeste, como um empreendimento associado a área industrial do Porto Central, se 
relaciona com os Programas de Capacitação de Mão de Obra do Porto Central. 


