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Este relatório traz informações importantes sobre os principais 
resultados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), como os moti-
vos para a implantação da UTE, os riscos da operação, os cuidados 
para evitar ou minimizar eventuais impactos, os programas ambien-
tais e uma visão geral sobre as vantagens e desvantagens do em-
preendimento. 

Diferentemente do EIA, que é complexo e repleto de detalhamen-
tos técnicos e científicos, você vai notar que o RIMA foi feito em um 
formato de mais fácil entendimento, parecido com o de uma revista, 
utilizando ilustrações e evitando jargões técnicos, para promover a 
compreensão e estimular a participação dos cidadãos no debate.

Você verá um resumo sobre o que levou a equipe técnica respon-
sável por todas as pesquisas e desenvolvimento do EIA, formada por 
engenheiros, biólogos e cientistas sociais, a considerar viável a insta-
lação e a operação da UTE Sudeste.

Para eles, a característica ambiental local, além da contribuição 
para aumentar a produção de energia elétrica no país utilizando a mais 
limpa das fontes disponíveis de origem fóssil, bem como a geração 
de emprego, renda e desenvolvimento para região, desde que sejam 
tomadas as medidas de controle e planos e programas ambientais pro-
postos, justificam o empreendimento.

Vale lembrar que o RIMA e o EIA são documentos obrigatórios para 
obtenção da licença ambiental. As principais regras do licenciamento 
ambiental são definidas na Lei 6.938/81 (Política Nacional de Meio 
Ambiente), na Resolução CONAMA no 001/86, na Resolução CONAMA 
no 237/97 e na Portaria MMA no422/11.

Bem-vindo ao

do projeto implantação da 
Usina Termelétrica UTE 

Sudeste, pretendido para 
a área já licenciada do 

Complexo Industrial Portuário 
Porto Central (Processo 
COPAH/DILIC/IBAMA No

02001006386/2011-40), em 
Presidente Kennedy/ES.

RELATÓRIO
DE IMPACTO
AMBIENTAL

(RIMA) 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO/JUSTIFICATIVA 5

A área possui um terreno arenoso. 
Não é suscetível a alagamentos e 
inundações, processos erosivos 
ou rompimentos do terreno e não 
possui cavernas, não tem registros 
de tremores naturais na terra. Tem 
condições de suporte geotécnico. 
A região é mais quente e chuvosa 
nos meses de outubro a abril, 
com destaque para as chuvas de 
novembro e dezembro e para as 
altas temperaturas que passam
de 30º C de janeiro a março. 

A UTE Sudeste é uma unidade 
termelétrica com 6 (seis) tur-
binas, que devem operar 8.000 

horas/ano, capazes de gerar energia 
suficiente para abastecer com eletri-
cidade mais de 15 mil casas, utilizando 
como fonte o Gás, seja ele liquefeito 
(GNL) ou natural (GN), vindo de poços 
do pré-sal na Bacia de Campos, no li-
toral sul capixaba. 

A área total, incluindo os espaços 
ocupados por dutos, é de aproximada-

mente 68 hectares, e as chaminés de-
vem chegar a 70 metros de altura. Com 
uma potência de 3.810,6 MW/h e con-
sumo de gás 491,4 t/h, essa UTE está 
prevista para ser construída dentro da 
área já licenciada do complexo do Porto 
Central, em Presidente Kennedy/ES.

A previsão é que, se o projeto for 
aprovado, as obras para instalação do 
empreendimento sejam realizadas ao 
longo de 7 anos, em duas fases. Na Fase 
1, as atividades no canteiro de obras te-
rão início no mês 7 e término previsto no 
mês 42, com a implantação de 3 blocos 
de geração de 650 MW. Na sequência, 
serão implantados os outros 3 blocos da 
Fase 2, com as atividades no canteiro de 
obras se iniciando no mês 49 e termi-
nando no mês 84. 

A tecnologia a ser utilizada para ge-
ração de energia será por Turbinas He-
avy-Duty, que tem altíssima eficiência 
energética e provoca baixas emissões 
de poluentes. O resfriamento utilizará 
a circulação semifechada de água com 
o uso de torres úmidas, que consome 
bem menos água que o sistema aberto 
de circulação de água. São tecnologias 

modernas que viabilizam o projeto com 
atendimento aos requisitos ambientais.  

Além da UTE, deverá ser feita uma 
subestação de 500 kV, e também preci-
sam ser instalados uma Linha de Trans-
missão de 35 Km de 500 kV e um ramal 
do gasoduto, a serem licenciados em 
outros processos separadamente. Jun-
tos, estes equipamentos vão garantir 
que a energia elétrica gerada seja en-
tregue para o Sistema Interligado Na-
cional (SIN), que faz a interconexão dos 
sistemas elétricos, por meio da malha 
de transmissão, e ofe-
rece mais segurança 
e economia ao aten-
dimento dos consu-
midores de energia 
elétrica em todo 
o Brasil.

Alta 
tecnologia 

e área já 
licenciada 
compõem 
projeto da 

UTE

UTE SUDESTEA



Junto ao Canteiro de Obras central 
está prevista uma grande área externa 
que servirá para estocagem dos equipa-
mentos de grande porte. 

A implantação do Canteiro de Obras 
será em área próxima e deverá atender 
às seguintes normas: NR-18 – Condições 
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção e NBR 12284 (NBR 1367) – 
Áreas de Vivência em Canteiro de Obras.

CANTEIRO DE OBRAS

TEMPERATURA MÉDIA

25,2ºC

UMIDADE RELATIVA

76,6

ALTITUDE

30M

Conheça um 
pouco mais 
sobre a UTE 
Sudeste

Prédio
administrativo

Estação de tratamento
de água (ETA)

Unidades de dessalinização 
para 49 t/h de água do mar 
com recuperação de 40%. 

A água do mar será dessalinizada 
(por osmose) e usada para 
resfriamento. Depois, será 

devolvida ao mar, em temperatura 
adequada (CONAMA).

UTE SUDESTE
Área total: aprox. 68 ha

7km de
gasoduto

GÁS GNL - Terminal 
de Regaseificação

GN - UPGN - campos 
do Pré-sal - futuro 
gasoduto Rota 6

ou

6 DESCRIÇÃO DO PROJETO/JUSTIFICATIVA



Conexão com
a LT Campos 2

Mutum ou SE Mutum
ou Campos 2

Linha de 
transmissão aérea

500 kV, por 35 km

06 turbinas a gás Classe H com gerador elétrico; 
06 caldeiras de recuperação de calor e 06 

turbinas a vapor com gerador elétrico; Sistema de 
Resfriamento; chaminés de exaustão individuais; 

dispositivo de monitoramento contínuo de emissões 
(CEMS – Continuous Emission Monitoring System).

Sistema de Captação de Água Bruta e descarte de efluente 
tratado – capacidade para captar até 10.890 t/h. · Linha adutora 
de 2,5 km · Sistema de descarte com lançamento no mar, na 
área externa do quebra-mar · Sistemas de Drenagem para 
efluentes oleosos gerados na planta e outro para águas pluviais.

Concepção outdoor

Equipamentos principais instalados ao 
tempo. Turbogeradores em ambientes 

térmicos e acústicos apropriados.

Sistema de Supervisão e Controle 
(SSC) para controle e monitoramento; 
Sistemas de Saneamento Ambiental  
e outros sistemas auxiliares.

Potência: 3.810,6 MW
Consumo de gás: 491,4 t/h

BC Engenharia Ltda
www.bcengenharia.com.br

PROJETO UTE

A ENERGIA PRODUZIDA EQUIVALE AO
ABASTECIMENTO DE 15 MIL CASAS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/JUSTIFICATIVA 7
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O QUE É O PORTO CENTRAL?

No dia 5 de dezembro 2014, o Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBA-

MA) emitiu a Licença Prévia (LP) para o Por-
to Central (Processo COPAH/DILIC/IBAMA No

02001006386/2011-40). 
O projeto portuário de classe mundial de 

águas profundas deverá ser instalado em Pre-
sidente Kennedy, sul do Espírito Santo, próxi-
mo aos principais campos de petróleo e gás do 
país, na Bacia de Campos, e com dimensões que 
permitem receber os maiores navios do mundo: 
1.517 ha e 25,5 metros de profundidade.

Essa LP significa que o IBAMA considerou 
que há viabilidade ambiental do projeto e es-
tabeleceu condições para o empreendimento 

aconteça. Entre as exigências es-
tão diversas medidas e progra-
mas ambientais com objetivo de 
diminuir possíveis impactos nega-
tivos e ampliar os impactos positi-
vos com a instalação e operação do 
Complexo Portuário Industrial. 

Como o formato desse empreendimento 
traz uma infraestrutura portuária dotada de 
berços de atracação, mas também de demais 
utilidades necessárias ao desenvolvimento de 
suas atividades, cada área a ser instalada den-
tro desta composição, a exemplo da UTE Su-
deste, embora precise passar por um proces-
so de licenciamento à parte, é parte e precisa 
buscar e demonstrar a sinergia de suas ações 
e estratégias àquelas já compromissadas e as-
sumidas pelo Porto Central.

Vale dizer que o Porto Central já previu di-
versos Programas Ambientais para lidar com 
os impactos. Caberá a UTE estar alinhada com 
essas ações, que devem englobar todo o com-
plexo industrial portuário. 

Para saber mais, conheça o Relatório de Im-
pacto Ambiental (RIMA) do Porto Central: http://
licenciamento.ibama.gov.br/Porto/Porto%20
Central/RIMA/fscommand/pdf/relatorio.PDF

Quer saber mais sobre como 
funciona o sistema elétrico 
no Brasil? Entender como a 

energia elétrica chega em sua 
casa quando você precisa, 

para assistir seu campeonato 
na TV ou sua novela preferida? 
Assista ao vídeo do Operador 

Nacional do Sistema (ONS)!

Como funciona o

SISTEMA 
ELÉTRICO?

TÁ NA
INTERNET!
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Com base em consulta ao Banco de Informações de Gera-
ção (BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE-
EL), em 28/01/2020, a energia elétrica no Brasil ainda é 

predominantemente a hidroelétrica (63,53%), ou seja, a maio-
ria das usinas precisam usar a energia da água para fazer ele-
tricidade. Mas como fica a produção de energia nos períodos 
de seca, quando os reservatórios de água começam a ficar 
muito baixos?

A alta dependência da fonte hidráulica para a geração de 
eletricidade não é uma estratégia segura. Por isso, a tendên-
cia estabelecida no Plano Energético Nacional (PNE 2030) é 
de ampliar o uso de outras fontes na Matriz Elétrica Nacional, 
como a eólica, a biomassa, a solar e o gás natural.

Cada fonte de energia tem seus desafios. A eólica e a 
solar, por exemplo, são instáveis em relação ao potencial de 
produção, porque dependem muito de condições climáticas. 
O desafio do Gás Natural é o transporte, que depende de 
dutos ou de altos custos de liquefação (transformar o gás em 

líquido) e regasificação para facilitar o processo logístico em 
longas distâncias.

No caso da UTE Sudeste, além de atender as diretrizes 
do Governo Federal na busca por diversificação e mais se-
gurança energética, sua estrutura dentro de um complexo 
portuário de águas profundas e próximo a áreas de grande 
produção de petróleo e dás natural, inclusive em campos do 
pré-sal, facilita o acesso ao gás natural (GN) com distâncias 
menores de dutos e até mesmo o recebimento de gás lique-
feito (GNL) importado.

A proposta de geração de energia elétrica de forma com-
petitiva e rentável favorece o desenvolvimento tecnológico do 
setor e compensa, em grande parte, o que deverá ser consu-
mido para abastecimento elétrico das futuras estruturas in-
dustriais que vierem a se instalar no próprio Porto Central.

Além disso, os benefícios econômicos e sociais estão as-
sociados à geração de empregos diretos e indiretos, ao cres-
cimento da demanda por bens e serviços e ao aumento da 
arrecadação tributária.

Com relação ao Uso Industrial, o Plano Diretor Municipal 
(PDM) Lei 1.379 de 03 de maio de 2018, cria Zona Especial, 
que abarca parte do litoral do município, abrangendo toda a 
área do Complexo Industrial Portuário do Porto Central onde 
está inserida a alternativa locacional escolhida do empreen-
dimento.

BENEFÍCIOS 
UTE Sudeste trará

sociais e econômicos 

O empreendimento vai ao encontro do
Plano Nacional de Energia 2030, do
Governo Federal, com estratégias para 
expansão de energia econômica e
sustentável pelos próximos dez anos.

9

está inserida a alternativa locacional escolhida do empreen-

O empreendimento vai ao encontro do
, do

Governo Federal, com estratégias para 

sustentável pelos próximos dez anos.

A usina a Gás natural será desenvolvida com tecnologias 
modernas, ajudará a diversificar a Matriz Energética brasileira, 
trazendo mais segurança ao setor elétrico, e ainda potencializará 
o desenvolvimento econômico na região sul capixaba.
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A escolha do local do projeto foi feita depois de comparar 
três alternativas, sendo duas dentro da área já licencia-
da para a implantação de um complexo portuário, o Por-

to Central, e uma próxima a ela. Menores impactos negativos e 
viabilidade econômica e ambiental foram considerados, assim 
como foram obedecidas todas as exigências da resolução CO-
NAMA 001/1986. A não implantação do empreendimento tam-
bém foi avaliada, mas não foram percebidos impactos negativos 
que justificassem a perda dos ganhos socioeconômicos para a 
região de Presidente Kennedy com o projeto da UTE Sudeste.

A UTE Sudeste contará com 6 (seis) unidades, utilizando 
gás natural como fonte primária, de geração de energia de 
650 MW cada, totalizando 3.900 MW. Esse volume de energia 
é equivalente ao necessário para abastecer com eletricidade 
mais de 15 mil casas. Para encontrar a melhor tecnologia para 
esse objetivo, com menor impacto negativo, foram estuda-
das as seguintes possibilidades:

Como foi
DEFINIDO

o projeto?



ALTERNATIVA TECNOLÓGICA E LOCACIONAL

Baixo rendimento elétrico (38% - 40%) 
e baixa densidade de potência modular, 
ou seja, seriam necessárias dezenas 
deles para gerar mais de 3.000 MW, 
o que ocuparia uma área enorme. 
Também tem elevadas emissões 
gasosas, particularmente NOx e CO.

Tem habilidade para constantes 
partidas e paradas rápidas. Mas a 
modulação tem baixa densidade elétrica 
(60MW), o que exigiria, no mínimo, 50 
turbinas. Altas emissões de NOx.

É uma solução que trabalha em ciclo 
combinado. Altíssima eficiência 
energética e baixas emissões de 
poluentes, atendendo aos requisitos 
ambientais nacionais e internacionais. 
As turbinas a gás previstas para 
utilização na UTE Sudeste são 
do modelo da Classe H, seguras 
e eficientes, atingindo grau de 
confiabilidade superior a 99,5%.

MOTO-GERADORES 
RECIPROCANTES 

OU A PISTÃO

TURBINAS A 
GÁS DO TIPO 

AERODERIVATIVA

TECNOLOGIA TECNOLOGIAPRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Capta água de rios, lagos e oceano, 
utiliza para resfriar os motores, 
depois devolve a água. É um sistema 
econômico, simples, mas provoca 
poluição térmica de ecossistemas 
aquáticos, por isso quase não é mais 
utilizado no mundo.

É o mais caro dos sistemas estudados 
e a eficiência depende bastante da 
temperatura e umidade do ambiente. 
Em dias muito quentes, pode ocorrer 
perda de potência, sendo assim, não é 
adequado para a região.

É mais caro que o sistema aberto, mas a 
demanda de água é significativamente 
menor - pode variar de 0,9 a 2,5 m3/
MWh segundo IEMA (2016), mesmo 
considerando perda de até 80% da 
vazão captada por evaporação e arraste 
na corrente de ar, e pela descarga de 
fundo da torre de resfriamento.

ESCOLHIDA

ESCOLHIDA

TURBINAS 
HEAVY-DUTY

CIRCULAÇÃO 
ABERTA DE ÁGUA

SISTEMAS DE 
RESFRIAMENTO

A AR

CIRCULAÇÃO 
SEMIFECHADA

DE ÁGUA COM O
USO DE TORRES 

ÚMIDAS

11



PRESIDENTE
KENNEDY

PORTO
CENTRAL

Dentro de área regularizada para 
atividades industriais do Porto Central

OPÇÃO A

Solo arenoso. Pouca necessidade de 
movimentação de terra.

8 sítios no município de Presidente Kennedy, 
2 comunidades quilombolas (Cacimbinha 
e Boa Esperança), todos fora da área de 
intervenção do empreendimento.

68 ha será suprimida. Compensação de 
acordo com licenciamento do Porto.

Na instalação: acesso provisório ao canteiro 
de obras pela ES-060. Na operação: acesso 
por vias que serão construídas pelo Porto 
Central com desvio da ES-060.

Adutora de captação de água e do emissário 
marinho para descarte do efluente tratado: 
pequena interferência, junto ao Molhe Sul
do Porto Central.

Da mesma forma que a busca 
por alternativas tecnológicas foi 
feita, também houve uma análise 
sobre o melhor local para se cons-
truir a Usina Termelétrica. Das três 
opções levantadas no estudo, a 
Opção A foi a que se mostrou mais 
eficiente. A área escolhida fica den-
tro de um terreno com pouca possi-
bilidade de inundação, ao contrário 
da Opção B, e que foi previamente 
licenciado e regularizado para o fim 
industrial, com planos básicos am-
bientais já aprovados pelo IBAMA e 
em execução. 

Outro ponto muito positivo da 
Opção A é ser o local mais próxi-
mo (3,2 km) entre as alternativas 
da fonte de captação de água, 
descarte de efluente e sistema de 
abastecimento de gás a ser dis-
ponibilizado pelo Porto Central e 
dentro da área também já licen-
ciada. Além do fator econômico, 
isso evita inter-
venções maio-
res para a 
instalação 
dos dutos. 

A i n d a 
vale desta-
car que, nes-
te local, a ins-

talação e operação não interfere 
em nenhum dos oito sítios históri-
cos da cidade, nem nos territórios 
quilombolas das comunidades de 
Boa Esperança e Cacimbinha, ten-
do em vista que já foram tratados 
pelo Porto Central junto ao IBAMA. 
É a alternativa mais afastada da 
zona urbana (2,5 Km) e não causa 
impacto significativo no trânsito e 
na via de acesso de comunidades 
como a Opção C. 

Confira na figura outros deta-
lhes sobre as alternativas de local 
para a instalação da UTE Sudeste.

ESCOLHIDA

Terminal de regaseificação.
Duto
Faixa de duto

ALTERNATIVA TECNOLÓGICA E LOCACIONAL12
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OPÇÃO B
Dentro de área regularizada para 
atividades industriais do Porto Central

ALTERNATIVA TECNOLÓGICA E LOCACIONAL

Estrada vicinal entre a ES-060 e sítio histórico 
da Igreja das Neves. Acesso compartilhado na 
fase de implantação. Conflita com o acesso 
ao complexo já traçado.

80% do terreno em pastagem alagada, 
demanda de grande obra de aterro e 
drenagem.

Instalação de adutora água bruta, emissário 
marinho e duto de gás já consideradas pelo 
Porto Central. Maior distância do mar (4 Km), 
o que dificulta a captação e descarte de água, 
em relação à opção A. Pequena interferência
em área de pesca, junto ao Molhe Sul do 
Porto Central.

Para a implantação da tubulação será retirada 
uma pequena porção de restinga.

Mais proximidade com a Igreja das Neves: 
350 metros de distância

Maior distância do Terminal de gaseificação, 
o que dificulta a implantação dos dutos.

14



OPÇÃO C
300 metros fora da área do Porto Central

100% do terreno em pastagem. Precisa mudar 
o gado para outras áreas (interferência 
pequena em atividade produtiva).

A tubulação cortará alguns fragmentos 
florestais e cursos hídricos com intervenção 
em APPs em alguns trechos e na área indicada 
pelo Porto Central para implantação de uma 
RPPN, próxima da localidade de Jaqueira. 

Instalação de adutora de água bruta, emissário 
marinho e duto de gás já consideradas pelo 
Porto Central. Maior distância do mar (3,2Km), 
que dificulta a captação e descarte de 
água, em relação à opção A. Maiores custos
em termos de necessidade de elevação e 
bombeamentos. Pequena interferência em área 
de pesca, junto ao Molhe Sul do Porto Central

Portaria interministerial no 60 (24/03/15): 
termelétricas, em áreas fora da Amazônia 
legal, devem se localizar a 8 Km ou mais de 
distância. Com exceções de casos justificados e 
manifestação favorável da Fundação Palmares.

Encontra-se dentro de área definida como 
Macrozona de Ocupação Urbana segundo o 
zoneamento definido no Plano Diretor Municipal 
de Presidente Kennedy - Lei Complementar no

17, de 26 de outubro de 2018.

Acesso pela ES-162, com abertura 
de acesso da rodovia ao canteiro de 
obras. Aumento no trânsito na ES-162 
e na sua interseção com a ES-060.
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Ter uma Usina de transmissão de energia está 
associado à geração de empregos diretos e
indiretos, ao aumento da demanda por bens
e serviços e ao aumento da arrecadação
tributária, contribuindo para o dinamismo 
econômico da região.

UTE Sudeste quer mão de obra 
e fornecedores locais

GERAÇÃO DE RENDA:
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NA OPERAÇÃO
Quando a UTE já estiver em funcionamento, terá 
aproximadamente 50 empregados diretos, além de 
prestadores de serviços, também utilizando, sem-
pre que possível, a mão-de-obra e os fornecedores 
locais. É nesta fase que pessoas se tornam mo-
radores fixos da região, mexendo com o mercado 
imobiliário e utilizando com frequência os equipa-
mentos sociocomunitários, uma interferência que 
tende a se estabilizar.

Com um cronograma previsto para 
7 anos de obras, a construção da 
UTE Sudeste deverá empregar 

simultaneamente até 1.950 trabalhado-
res no pico da obra, que deverá acon-
tecer a partir do 7o mês da implantação, 
mas a meta é que a prioridade seja para 
contratações locais e regionais, tanto 
para funcionários quanto para fornece-
dores. Há ainda a estimativa, com base 
em empreendimentos similares, de gera-
ção de 2 empregos indiretos para cada 
emprego direto, durante a fase de im-
plantação da obra.

As oportunidades de emprego e ne-
gócio deverão ser divulgadas em ações 
de comunicação à época dos processos 
seletivos. Na ocasião também será di-
vulgada oferta de treinamentos e quali-
ficações, além de orientações profissio-
nais aos interessados, prioritariamente 
no município de Presidente Kennedy e 
de municípios do sul do Espírito Santo 
e do norte do Rio de Janeiro. Tal crité-
rio está em sintonia com o Programa de 
Comunicação Social e os Programas de 
Capacitação Profissional e de Mobiliza-
ção e Desmobilização de Mão de Obra 
do Porto Central.

Serão vagas, em sua maioria, para 
engenheiros, eletricistas gerentes, apon-
tadores, assistentes, vigias, motoristas, 
encarregados, soldadores, operadores, 

montadores e outros profissionais nor-
malmente empregados neste tipo de 
atividade. Os trabalhadores seleciona-
dos terão carga horária corresponden-
tes a 9 (nove) horas de trabalho diárias 
entre segundas-feiras e quintas-feiras e 
8 (oito) horas de trabalho nas sextas-fei-
ras, totalizando 44 (quarenta e quatro) 
horas por semana.

Para evitar um grande fluxo de car-
ros, ônibus e vans deverão ser contra-
tados para o transporte do pessoal dos 
locais onde estarão hospedados, em 
Presidente Kennedy e outros municípios 
próximos, até o canteiro de obras. Uma 
demanda que levará ao aquecimento 
dos serviços ligados à hotelaria na re-
gião, bem como de outros comércio e 
serviços, especialmente de alguns se-
tores industriais, como de reparos, me-
tal-mecânico, gerando maiores receitas 
e oportunidades para fornecedores em 
geral locais, em conformidade com as 
diretrizes já estabelecidas no Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Regional 
do Porto Central.

O projeto não criará 
necessidade de ampliação 

da capacidade do serviço
de saneamento já existente 

no município. 
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Os efeitos da UTE Sudeste
acabam sendo suplantados pela 

magnitude e pelo alcance da 
implantação do Porto Central 
na região como um todo. Para 
isso, foram criados programas 

como o Programa de Mitigação 
das  Interferências no Sistema 
Viário (PMISV), o Programa de 

Capacitação Profissional (PCP), 
o Programa de Mobilização 

e Desmobilização de Mão de 
Obra (PMDMO) e o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 

Regional (PADR), todos 
devidamente aprovados 
pelo IBAMA no processo 

de licenciamento do Porto 
Central.

SABIA?SABIA?
VOCÊ
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Baixa qualidade de 
vida da população 
ainda é desafio, 
apesar da riqueza

Uma das rendas per capita mais altas do Brasil, com um 
Produto Interno Bruto (PIB) alimentado em grande par-
te por royalties de petróleo, que chega a superar a mé-

dia do estado em mais de 600%, ainda não garante uma boa 
qualidade de vida para os kennedienses. 

Isso é o que mostram os dados do IBGE. O
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que 

mede a qualidade de vida da população, é de 0,657 (2010), o 
segundo pior da microrregião. O número coloca o território 
como o mais vulnerável entre os capixabas no enfrentamento 
das desigualdades e nas oportunidades.

No município, criado em 1963 e que se originou na localida-
de da Fazenda Muribeca, moram atualmente cerca de 11.600 
pessoas. A área é de 594.897 Km2, a 160km da capital Vitória, 
e há baixo volume de migração, o que mostra pouca atrativi-
dade. A oferta de lazer é mínima fora da sede, com exceção 
da praia, principalmente em Marobá e Praia das Neves, que é 
o lazer mais utilizado pela população. 

Por outro lado, a infraestrutura de saúde oferecida já é 
maior do que a média no Espírito Santo, chegando a uma 
unidade básica de saúde para cada 1.060 munícipes, de for-
ma que a construção e operação da UTE Sudeste não deverá 
pressionar a estrutura de saúde. Apesar disso, o Plano Munici-

pal de Saúde 2017-2021 deixa registrada 
a necessidade de prever aumento da de-
manda, uma vez que deverá ser instala-
do o Complexo Portuário Porto Central 
no município.

A segurança também tem demons-
trado evolução desde 2015, com um pro-
cesso de estruturação do sistema muni-
cipal de segurança pública (IN SSPM no

001/2015). Em 2018, o município saiu da 
lista dos 10 mais violentos do estado.

594.897
km2 é a área do 

município

Baixa qualidade de 

 mais altas do Brasil, com um 

594.897
km2 é a área do 

município

11.600
habitantes

0,657
IDHM

Produto Interno Bruto (PIB) alimentado em grande par-
te por royalties de petróleo, que chega a superar a mé-

dia do estado em mais de 600%, ainda não garante uma boa 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que 

 mais altas do Brasil, com um 

594.897
160 KM
da capital 

Vitória
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Por trás da simplicidade das paredes 
brancas, com simpáticas janelas e 
portas azuis, mais de 300 anos de 

história são guardados pela Igreja Nossa 
Senhora da Neves. Construída no século 
XVII por jesuítas, escravos e índios ca-
tequizados,  este Patrimônio Artístico e 
Histórico do Espírito Santo foi feito com 
pedra, barro, areia e óleo de baleia. 

O nome do santuário é o mesmo da 
padroeira de Presidente Kennedy, cuja 
imagem chegou à cidade no dia 5 de 
agosto de 1750. Essa data, há mais de 
100 anos reúne cerca de 50 mil fieis, 
anualmente, para uma das mais tradicio-
nais festas religiosas do Espírito Santo. 

Além disso, todo dia cinco de cada 
mês, é celebrada uma missa pela Paró-
quia Nossa Senhora das Neves, sempre 
às 15 horas, muito apreciada pela comu-
nidade local.

A edificação está situada na Praia 
das Neves e faz parte da Fazenda Mu-
ribeca. O imóvel foi tombado pelo Con-
selho Estadual de Cultura (CEC), através 
da Resolução no 2/2009, Inscrito no Livro 
de Tombo Histórico sob o no 193, folhas 
31v e 32. A Igreja não está em área onde 
deverão acontecer intervenções para 
a instalação do Porto Central, terá uma 
área ampla no entorno, e estão previstos 
paisagismo e melhoria no seu acesso. 

A região do litoral sul do Espírito 
Santo possui uma grande riqueza his-
tórica e cultural, que pode significar 
relevantes patrimônios arqueológicos 
para o estado. No entanto, a ausência 
de preservação do patrimônio históri-

co e arqueológico, aliada à expansão da 
urbanização, contribui para o processo 
de destruição de sítios arqueológicos na 
área de interesse.

Sítios arqueológicos litorâneos e 
próximos a áreas povoadas se tornaram 
raros, e é preciso intensificar as pes-
quisas arqueológicas (Portaria no 230 
do IPHAN), contudo, na porção em 
terra do Porto Central não foram 
encontrados vestígios. Assim, o 
IPHAN entendeu que estas 
áreas não deveriam passar 
por nenhum trabalho de 
resgate arqueológico, 
cabendo apenas o cor-
reto registro da Igreja 
Nossa Senhora das Ne-
ves, tendo sido aprova-
da a proposta do Porto 
Central de preservação 
deste sítio. 

mais de 300 anos de história

SANTUÁRIO
DAS NEVES:

Interações ocasionadas nos modos de vida e no aspecto sociocultural da 
população, bem como a pressão sobre infraestrutura de serviços e equi-
pamentos. Por outro lado, o município será o beneficiário de impostos, 
geração de renda e empregos e efeitos na economia, incluindo turismo, 
por exemplo.

Meio SocioeconômicoÁREA DE INFLUÊNCIA Populações do entorno do empreendimento, 
como Areinha, Jaqueira, Campo Novo, 
Marobá, Praia das Neves e Santo Eduardo

AID
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
DIRETA)

Município de Presidente Kennedy passa
a representar a AII deste meio

AII
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
INDIRETA)
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Aquecimento da água e aumento da carga orgânica 
serão controlados, ficarão abaixo dos limites 
permitidos e não ameaçam a vida das espécies

e lançados no mar

EFLUENTES
SERÃO TRATADOS

NAS OBRAS
Na fase de implantação do 
empreendimento, o projeto 

prevê que os efluentes 
sanitários sejam encaminhados 

para fossa estanque e que 
sejam instalados banheiros 
químicos em alguns pontos, 
recolhidos diariamente por 

caminhões de empresas 
licenciadas para esta atividade 
que levarão o material para o 

devido tratamento.

O projeto da UTE Sudeste, durante a operação, prevê o 
lançamento do efluente tratado em Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) própria no ambiente marinho, 

numa profundidade de 16 m.  A temperatura do efluente tér-
mico deve ser no máximo 40 °C e a alteração da temperatura 
nas proximidades de no máximo 3°C, dentro do limite estabe-
lecido pelo CONAMA (no 430/2011). 

Tal efluente será formado pelo esgoto sanitário, que terá 
o volume máximo 7.500 m3/h, e demais efluentes gerados. 
Será tudo encaminhado para descarte final em tubulação 
única até o mar.

Para saber o que aconteceria, foi elaborado um estudo 
de modelagem das plumas térmicas e sua tendência de dis-
persão no ambiente marinho, que mostra como a água se 
move e como o efluente se espalhará no mar. Nesse estudo, 
foi observado que a alteração térmica da água nas proximi-
dades raramente ultrapassa 2,5°C, o que atende à regula-
mentação e não causa prejuízos significativos para as 
espécies que moram ali, ou seja, não aumenta mor-
tandade ou baixa a taxa de natalidade, por exemplo.

preendimento. Está prevista a apresen-
tação sistemática de Relatórios Geren-
ciais e alinhamento com o Programa de 
Monitoramento Marinho do Porto Cen-
tral, considerando o compartilhamento 
dos dados para permitir a este último a 
gestão integrada do ambiente marinho.

Aliás, segundo o estudo, o aqueci-
mento na temperatura e aumento da 
carga orgânica no entorno pode atrair 
algumas espécies que já vivem na re-
gião, especialmente as tartarugas mari-
nhas. Como o lançamento dos efluentes 
será feito em uma área de segurança do 
porto, onde é proibida a pesca e o aces-
so turístico, por exemplo, esses animais 
estarão seguros de ações predatórias 
humanas.

E para garantir que haja controle 
efetivo da temperatura do efluente e 
dos parâmetros físico-químicos, antes 
do direcionamento para o mar, a UTE 
Sudeste deverá adotar o Programa de 
Monitoramento de Efluentes Líquidos,
durante toda a fase de operação do em-

DIAGNÓSTICO E IMPACTO
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A na regiãoVIDA AQUÁTICA
O município de Presidente 
Kennedy apresenta 85% de sua 
área na Região Hidrográfica
do Rio Itabapoana e os restantes 
15% na Região Hidrográfica do 
Rio Itapemirim. No município de 
Presidente Kennedy localizam-
se, dentre outras, as microbacias 
hidrográficas litorâneas dos 
córregos São Salvador, Marobá, 
Pesqueiro, Caetanã, São Bento
e Jordão.

Os estudos identificaram diferen-
tes microalgas (comunidades 
fitoplanctônicas) com muita va-

riedade de vidas, sendo a maioria 
de água doce. Esse tipo de ecos-

sistema é importante pois é um 
grande produtor de oxigê-
nio. Também foram encon-
trados zooplâncton, animais 
invertebrados microscópicos 

que são base da cadeia alimen-
tar, mas poucos e com baixa di-

versidade, uma possível 

consequência do lançamento de esgotos 
e seu negativo efeito de poluição que já 
ocorre nos cursos d’água da região.

Na área de influência do Porto Cen-
tral, foram registradas 14 espécies de 
peixes, sendo nove de importância co-
mercial, quatro consideradas espécies 
introduzidas, nenhuma incluída em listas 
de extinção e o barrigudinho (Phalloce-
ros elachistos), que só é encontrado no 
Espírito Santo. De maneira geral, o nú-
mero de espécies registrado para as la-
goas da região é menor quando compa-
rado a outras lagoas brasileiras. 

No mar, durante os estudos sobre os 
peixes, foi percebida bastante diversida-
de. Entre as espécies mais abundantes 
estava a sardinha-manteiga (P. harrowe-
ri), que é comum do Panamá ao Rio Gran-
de do Sul, em praias e estuários, além de 
espécies como corvinas e pescadas (fa-
mília Sciaenidae), que são de grande im-
portância para a pesca comercial. 

Além disso, há espécies da lista na-
cional de espécies ameaçadas. A Pseu-
dobatos percellens é uma delas, clas-
sificada como Quase Ameaçadas (NT), 
ou seja, está próxima de ser qualificada 

como uma espécie ameaçada. Há re-
gistros na região das raias Emplastro 
(Atlantoraja platana) e Viola do Fucinho 
Curto (Zapteryx brevirostris), ambas vul-
neráveis e com tendência da população 
diminuir cada vez mais. A Raia Santa 
(Rioraja agassizi) também é considerada 
em perigo (EN) pela lista nacional.

As operações da UTE Sudeste sozi-
nha não têm impacto significativo sobre 
essas vidas. Mas com o desenvolvimen-
to industrial e as várias outras ativida-
des que provocam impacto no Porto 
Central, ou mesmo de outros terminais 
no complexo, podem existir alterações 
nessa Biota Aquática, tanto continental 
quanto marinha, que poderiam ter refle-
xos indiretos, ainda que reversíveis, nos 
ambientes aquáticos no entorno.

Medidas mitigadoras, acompanhamento 
macro sobre os diversos grupos faunísticos 
por meio dos monitoramentos que serão 
desenvolvidos nos diversos Programas 
Ambientais pelo Porto Central.
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Para a comunidade de Marobrá, localizada a cerca de 7 
KM da UTE Sudeste, barcos à vela e barcos a remos são os 
meios mais comuns. Não existe qualquer estrutura de apoio 
à pesca nessa localidade, sendo os desembarques feitos pela 
praia e a manutenção das embarcações e petrechos, pelos 
próprios pescadores.

Esta comunidade, única identificada na área de estudo 
quanto à pesca, será atendida por um Programa de Compen-
sação da Atividade Pesqueira, que foi construído pelo Porto 
Central e validado pelas comunidades pesqueiras de toda a 

região do empreendimento, além de outros programas 
como o Programa de Comunicação Social e Educação 
Ambiental, abarcando qualquer possível interferência que 
a UTE Sudeste possa ter sobre esse grupo social.

A PESCA

Foram realizadas simulações com-
putacionais para estudar como o 
efluente, que será todo tratado an-
tes de ser lançado ao mar, se espa-
lharia. Avaliou-se quais os reflexos 
indiretos na comunidade marinha, 
considerado o pior cenário para 
definir as áreas de influência.

Aproximadamente 1.350m na direção 
Sul, 1.150m no sentido Norte, 950m no 
sentido Leste e 1.250m para Oeste.

200 metros a mais a partir do limites 
da AID

AID
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
DIRETA)

AII
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
INDIRETA)

Ambiente MarinhoÁREA DE INFLUÊNCIA 

As águas subterrâneas na 
área de estudo são pouco 
utilizadas pela população 
devido, principalmente, à 

coloração escura, sendo que 
essas, quando captadas, são 

utilizadas predominantemente 
para regas de planta e lavagem 

de utensílios. 

Já as águas marinhas, pelas 
análises dos laboratórios, 

possuem uma baixa influencia 
da ação humana.

SABIA?SABIA?
VOCÊ



Os estudos sobre ruídos na 
região mostram que os insetos
fazem tanto barulho à noite
que chega a ultrapassar os limi-
tes da NBR 10.151:2019 em uma 
das regiões. 

Nas demais áreas do entorno 
do local onde se pretende insta-
lar a UTE, os ruídos estão den-
tro dos limites, exceto durante 
os eventos culturais e religiosos 
nas proximidades da Igreja Nos-
sa Senhora das Neves.

De acordo com as simula-
ções da Grom Acústica e Vi-
bração, Estudo de Simulação 
Acústica, adotadas as medidas 
mitigadoras corretas na opera-
ção se evitará a perturbação das 
comunidades e eventual afugen-
tamento da fauna local.
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Maior fluxo de veículos e máqui-
nas trabalhando nas obras ci-
vis de construção, mais gente 

transitando, mais barulho na região do 
entorno do empreendimento. Essa mu-
dança de rotina, principalmente duran-
te as obras da UTE Sudeste, pode as-
sustar alguns animais. Contudo, o que 
mais preocupa é o comportamento das 
pessoas interessadas em espécies de 
animais e da flora para criação e até 
mesmo para o consumo. 

Vários mamíferos, aves e répteis 
sofrem tradicionalmente pressão de 
caça. E é, infelizmente, muito comum 
os que querem prender pássaros como 

Captura de animais e plantas por pessoas 
interessadas na carne, na domesticação
e na decoração é a maior ameaça.

se fossem bichos de estimação, princi-
palmente as canoras, espécies reconhe-
cidas por seus lindos cantos. As espé-
cies vegetais com potencial ornamental, 
como por exemplo bromélias, orquídeas, 
cactos e aráceas, também sofrem com 
muita extração. Outra ameaça é a movi-
mentação de veículos na área de influ-
ência, pois aumenta o risco de atropela-
mentos. Além disso, eventuais restos de 
alimentos no canteiro de obras podem 
atrair animais domésticos, provocando 
um desequilíbrio ecológico na região. 

Por isso, programas serão adotados 
para permitir a maior segurança pos-
sível a todo o processo. Haverá avalia-
ção dos níveis de emissões sonoras na 
área de influência da UTE Sudeste, nas 
fases de pré-instalação, implantação e 
operação, com monitoramento do seu 
entorno além das comunidades mais 
próximas. 

Programas têm 
entre missões 
diminuir impacto 
na fauna e flora

Também serão
desenvolvidas ações voltadas 

para a educação ambiental e 
comunicação, alinhadas com as 

do Porto Central, com objetivo 
de orientar trabalhadores do 

empreendimento e comunidade 
do entorno sobre a importância 

de uma correta conduta.

SABIA?SABIA?
VOCÊ



RuídoÁREA DE INFLUÊNCIA 

Nem Areinha, Jaqueira, Campo Novo, Marobá, 
Praia das Neves e Santo Eduardo, que são as 
comunidades mais próximas, sofrerão alteração 
do conforto acústico, conforme observado nas 
simulações computacionais.

COMUNIDADES

3 km, compreendendo a Igreja 
Nossa Senhora das Neves, 
localizada a cerca de 500 metros 
de distância do local previsto para 
implantação da UTE Sudeste.

200 metros a mais a partir do 
limite da AID

AID
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
DIRETA)

AII
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
INDIRETA)

300 metros no entorno da
área prevista para implantação,
onde são previstos ruídos com
valores similares aos residuais
já existentes.

200 metros a mais a partir do 
limite da AID

AID
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
DIRETA)

AII
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
INDIRETA)

MEIO BIÓTICO
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Com tecnologias modernas
e o uso do Gás Natural, a 
mais limpa fonte entre os 
combustíveis fósseis, os 
níveis de emissão de poluentes 
previstos estão bem abaixo do 
permitido pela legislação

continuará boa com a 
operação da Usina a Gás

QUALIDADE DO AR

Um dos impactos negativos gerados 
pela operação de uma Usina Ter-
melétrica é a emissão de poluentes 

atmosféricos. No caso de uma unidade 
como a UTE Sudeste, esses impactos já 
são naturalmente menores, pois a fon-
te é Gás Natural,  a mais limpa entre os 
combustíveis fósseis. Contudo, é preciso, 
mesmo assim, estar atento à qualidade do 
ar, monitorar continuamente e controlar 
para que os níveis se mantenham abaixo 
dos limites estabelecidos no país.

No Brasil, os níveis de poluentes na 
atmosfera são regulamentados pela Re-
solução CONAMA no 491/2018, que es-

tabelece os padrões de qualidade do ar, 
abrangendo os parâmetros partículas 
totais em suspensão (PTS), partículas 
inaláveis (PI), dióxido de enxofre (SO2), 
monóxido de carbono (CO), dióxido de 
nitrogênio (NO2) e ozônio (O3).

Como na região de Presidente Kenne-
dy ainda não existem estações de monito-
ramento sistemático das concentrações 
de poluentes atmosféricos, para saber a 
qualidade do ar atualmente, utilizou-se 
os dados levantados no EIA do Comple-
xo Industrial Portuário, realizado em em 
2011. Os dados são pertinentes visto que 
a região não sofreu qualquer tipo de in-
tervenção até o presente momento, pois 
nenhum projeto previsto foi implantado. 

E a conclusão é que nenhum poluen-
te está acima do que é permitido. Ao 
contrário, com exceção do ozônio (O3), 
cuja máxima média horária atingiu 85,12% 
do padrão primário de qualidade do ar, e 
das partículas (PTS e PI), que atingiram, 
respectivamente, cerca de 30% e 42% 



A avaliação da alteração da 
qualidade do ar, durante a 

fase de operação é baseada 
nos Estudos de Dispersão 

Atmosférica (EDA), 
desenvolvido pela empresa 
Aires Serviços Ambientais.

do padrão primário, os demais poluentes 
analisados (SO2, NO2 e CO) se mantive-
ram em níveis muito abaixo dos padrões 
de qualidade do ar (< 15%). Isso indica um 
bom estado da atmosfera atual, em ter-
mos dos níveis de qualidade do ar.

Durante as obras de implantação 
da UTE Sudeste, haverá movimentação 
com o transporte de equipamentos, in-
sumos e pessoal, a instalação de dutos 
nas atividades de construção civil. De-
pois, quando a usina estiver operando 
na geração de energia, haverá emissão 
atmosférica. 

Isso tudo influencia na qualidade do 
ar, por isso, foram feitos "Estudos de 
Dispersão Atmosférica (EDA)" em três 
cenários diferentes, com 100%, 75% e 
50% da capacidade de operação, em 
uma área de 2,5 mil Km2. O resultado 
foi que as médias anuais não variaram 
muito nos três cenários, se mantiverem 
dentro dos padrões e não ultrapassa-
ram o limite vigente.
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A alteração da qualidade do ar 
não ultrapassa os limites es-
tabelecidos pela Resolução do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) no 491/18, 
mas provoca alteração da qua-
lidade do ar.

Parte da bacia aérea dos municípios de 
Presidente Kennedy/ES, Marataízes/ES 
e São Francisco do Itabapoana/RJ.

Pequena área da bacia atmosférica 
dos municípios de Itapemirim/ES e 
Atílio Vivacqua/ES.

AID
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
DIRETA)

AII
(ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 
INDIRETA)

Qualidade do arÁREA DE INFLUÊNCIA 



OBS: Existe emissão de NOx, que 
alteram a qualidade do ar, mas é 
controlável a baixos níveis com 
uso de turbinas de última geração 
como as da UTE SUDESTE. Além 
disso, há otimização do uso de 
GN em até 55% por MW gerado 
em relação a unidades antigas.

GÁS NATURAL
VANTAGENS
DO

Alto poder calorífico

Praticamente isento de 
cinzas, o que evita a emissão 
de material particulado.

Baixo teor de enxofre
e óxidos sulfurosos 

Produção de CO2

comparativamente pequena
em relação a outras fontes.

Médias de 24h entre 14,82 μg/m3

e 71,14 μg/m3 no período chuvoso 
e entre 13,27 μg/m3 e 54,63 μg/m3

no período seco. As concentrações 
se mantiveram abaixo do limite 
estabelecido.

Médias de 24h entre 3,0 e 43,7 
μg/m3 para período chuvoso e de 
13,24 e 63,16 μg/m3 no seco. As 
concentrações se mantiveram abaixo 
do limite estabelecido.

As médias de 24h variaram entre 
0,04 e 5,59 μg/m3. Próximos aos 
naturais, sem a presença de fontes 
significativas

Entre 0 e 48,9 μg/m3 para o período 
chuvoso e de 3,73 a 47,39 μg/m3

para o período seco. Valores muito 
inferiores aos limites estabelecidos, 
ausência de fontes significativas.

Entre 2,40 e 89,94 μg/m3 para a 
campanha de período chuvoso e de 

6,22 e 100,56 μg/m3 para período 
seco. A CONAMA no 491/2018 não 
estabelece padrões para NOx.

Entre 1,96 e 68,6 μg/m3 durante o 
período chuvoso e 2,48 a 53,17 μg/
m3 para o período seco. A CONAMA 
no 491/2018 não estabelece padrões 
para NO.

Para o período chuvoso, as médias de 
1 h variaram entre 0,1 a 0,4 ppm. Para 
o período seco, de 0,9 a 0,3 ppm.

Concentrações médias de 8h entre 
3,93 e 119,18 μg/m3 para o período 
chuvoso e entre 9,03 e 85,71 μg/m3

para o período seco.

Entre 1,8 e 3,2 ppm no período úmido 
e 1,8 e 3,4 ppm no seco.

Entre 0,06 e 0,24 ppm no período 
úmido e 0,21 e 0,25 ppm no seco.

Entre 1,66 e 2,94 ppm no período 
úmido e 1,7 e 3,18 ppm no seco.

PTS

PI

SO2

NO2

NOx

NO

CO

O3

HCT

HCnM

CH4

DIAGNÓSTICO:
NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES NA REGIÃO
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AMBIENTAIS
Programas

PROGRAMA UTE SUDESTE PROGRAMA DO PORTO CENTRAL OBJETIVO

Programa de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos

Procedimentos para segregação, acondicionamento, transporte, 
armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos

Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos da UTE 
Sudeste

Procedimentos para segregação, acondicionamento, transporte, 
armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos seguindo 
as diretrizes já previstas no Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos do Porto Central

Programa de Proteção à Fauna Resgate prévio e acompanhamento macro sobre a fauna local 

Subprograma de Resgate de 
Fauna Terrestre e da Ictiofauna 
Continental

Resgate da fauna vertebrada terrestre (herpetofauna, avifauna 
e mastofauna) e também, quando aplicável, da fauna aquática 
continental (peixes e crustáceos) nas áreas a serem ocupadas

Subprograma de Monitoramento
de Fauna Terrestre

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre a fauna terrestre

Subprograma de Monitoramento
de Atropelamento de Fauna

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre o atropelamento 
de fauna terrestre e propor medidas para minimização deste impacto

Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas

Recuperação de áreas degradadas pela supressão de vegetação, 
movimentação de solo, abertura de vias de circulação, entre outros.

Programa de Monitoramento 
Continental

Acompanhamento e controle da qualidade das águas superficiais e 
acompanhamento macro sobre a biota aquática continental local 

Grande parte dos programas e medidas para diminuir os impactos negativos 
e aumentar os impactos positivos com a implantação e operação da UTE Su-
deste estão vinculados às ações propostas e já licenciadas do Porto Central.

Confira na tabela abaixo a lista dos principais programas e seus respecti-
vos objetivos:
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Subprograma de Monitoramento
dos Recursos Hídricos Superficiais

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre os cursos de água 
interiores superficiais

Subprograma de Monitoramento
da Biota Aquática Continental

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre a biota nos cursos 
de água interiores superficiais

Programa de Monitoramento de 
Águas Subterrâneas

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre as águas 
subsuperficiais e subterrâneas

Programa de Monitoramento Marinho
Acompanhamento e controle do lançamento de efluentes e 
acompanhamento macro sobre a biota marinha local 

Subprograma de Monitoramento
da Qualidade da Água e Sedimentos 
Marinhos

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre a água e os 
sedimentos marinhos 

Subprograma de Monitoramento
da Biota Pelágica

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre as comunidades de 
plâncton (fito, zoo e ictio) e da ictiofauna no ambiente marinho

Subprograma de Monitoramento
das Comunidades Bentônicas

Monitorar os efeitos da instalação e operação sobre as comunidades 
fito e zoobentônicas presentes no ambiente marinho

Programa de Monitoramento
de Quelônios

Acompanhamento macro sobre quelônios (tartarugas marinhas) no 
ambiente marinho

Programa de Monitoramento do 
Efluente Líquido (PMEL) da UTE 
Sudeste,

Avaliar a efetividade das medidas propostas de controle de efluentes

Mapeamento da Pluma Térmica 
do Efluente da UTE Sudeste

Avaliação in situ da tendência de dispersão e o alcance da pluma 
térmica da UTE Sudeste

Programa de Monitoramento
de Ruídos e Vibrações

Avaliação de níveis acústicos a serem gerados na região

PROGRAMA UTE SUDESTE PROGRAMA DO PORTO CENTRAL OBJETIVO
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Programa de Monitoramento 
dos Níveis de Pressão Sonora 
(PMNPS) da UTE Sudeste

Avaliação de níveis acústicos a serem gerados na região pela UTE

Programa de Gerenciamento
das Emissões Atmosféricas

Minimizar e monitorar as emissões atmosféricas a serem geradas 
pelo empreendimento. Monitoramento mensal das Partículas Inaláveis 
menores que 10 �m  e Partículas Totais em Suspensão.

Programa de Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas (PMEA) 
da UTE Sudeste,

Monitoramento das emissões dos gases nas chaminés, através de 
sistema digital de controle, e acompanhamento pela futura Estação 
Automática de Monitoramento de Qualidade do Ar. Avaliando as 
eficiências dos sistemas e revisando os procedimentos ou estruturas de 
mitigação, caso sejam necessárias.

Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar e Meteorologia 
da UTE Sudeste

Monitoramento contínuo da qualidade do ar e das condições 
meteorológicas na área de influência. Instalação da Estação 
Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia, com 
apresentação de Relatórios Mensais para o IBAMA

Programa de Comunicação Social

Alinhamento junto à 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.

Programa de Comunicação 
Social da UTE Sudeste

Gerar informações sobre as atividades da UTE Sudeste para alimentar 
e 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. Atuar 
conjuntamente com os demais Programas e criar canais diretos de 
relacionamento como 0800 e Redes Sociais da UTE Sudeste.

Programas de Capacitação 
Profissional e de Mobilização e 
Desmobilização de Mão de Obra

Gerar e divulgar informações claras sobre as oportunidades para a 
comunidade, qualificações e orientações profissionais, visando garantir 
a alocação de trabalhadores locais 

PROGRAMA UTE SUDESTE PROGRAMA DO PORTO CENTRAL OBJETIVO
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Programa de Capacitação 
Profissional e Priorização de 
Mão de Obras Local da UTE 
Sudeste

Promover adequada qualificação de mão de obra local para atender a 
demanda prevista pelo projeto. 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 do Porto Central 

Programa de Capacitação 
Profissional e Priorização de Mão
de Obras Local da UTE Sudeste

Difundir conhecimentos que minimizem os impactos decorrentes das 
transformações que possivelmente ocorrerem na região. Possibilitar 
aos trabalhadores do empreendimento, assim como a comunidade, uma 
valorização do meio ambiente bem como novas formas de exploração e 
manejo dos recursos naturais respeitando os modos de vidas locais

Programa de Educação 
Ambiental para Trabalhadores
da UTE Sudeste

Com foco nos trabalhadores da UTE, minimizar os impactos causados 
pela geração e descartes de resíduos e presença da força de trabalho 
nas comunidades. Ciclo de palestras: resíduos sólidos, recursos hídricos, 
saúde, segurança do trabalho e cidadania e respeito a diversidade local.

Programa de Mitigação das 
Interferências no Sistema Viário

Mitigação dos impactos potenciais previstos no sistema viário devido 
a inserção do Porto Central na região e prevê desde monitoramentos 
como já estabelece ações, diretrizes e medidas que atenuem os 
potenciais impactos previstos.

Programa de Mitigação das 
Interferências no Sistema Viário

Desenvolver estratégias específicas de sinalização, a ser adotada dentro 
das instalações das obras, assim como em proximidades nas vias de 
acesso em conformidade com as diretrizes definidas no Programa de 
Mitigação das Interferências no Sistema Viário do Porto Central

Programa de Monitoramento 
Socioeconômico

Acompanhamento de todas as pressões sobre o meio socioeconômico 
regional devido à inserção do Porto Central na região

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional

Avaliações periódicas por comissões e outras instâncias previstas em 
toda a região sul do estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, 
a ser afetada com a inserção do Porto Central na região

PROGRAMA UTE SUDESTE PROGRAMA DO PORTO CENTRAL OBJETIVO
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Polí tica Nacional de Meio Ambiente
Lei Federal No 6.938 de 1981

Cria diretrizes para promoção de um 
desenvolvimento econômico com equilíbrio 
ecológico.

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
Lei Federal no 7.661/88

Orienta a utilizaç ã o racional dos recursos da 
Zona Costeira, de forma a melhorar a qualidade 
de vida de sua populaç ã o.

Zoneamento Ecoló gico Econô mico
Decreto federal no 4.297/2002

Delimita áreas e suas atividades compatíveis 
para diminuir impactos ambientais.

Política Nacional de Recursos Hí dricos
Lei Federal 9.433/97

Objetiva garantir à atual e às futuras gerações, 
água com qualidade e quantidade para os 
diferentes usos, prevendo para tanto, seu uso 
racional.

Política Nacional de Resí duos Só lidos
Lei Federal no 12.305/2010

Determina responsabilidades sobre o "lixo" 
gerado (Resíduo Sólido), orientando a busca de 
formas adequadas de destinação final, incluindo 
a reciclagem.

Plano Diretor Municipal
Lei Municipal 1.379 de 03 de maio de 2018

Define o zoneamento de Presidente Kennedy-ES.

A avaliação de impactos des-
te Estudo Ambiental identificou 
14 impactos socioambientais, 
decorrentes das atividades pre-
vistas para as fases de implanta-
ção e operação da UTE Sudeste. 

Os impactos positivos têm 
seus efeitos no meio socioe-
conômico, com variada impor-
tância para a economia local e 
regional. Os impactos relativos 
à geração de empregos e renda, 
geração de expectativas, gera-
ção de tributos, além da dinami-
zação da economia, são muito 
significativos, com reflexo so-
cial na melhoria da qualidade 
de vida. 

Caracterização e

MATRIZ DE 
IMPACTO

VEJA A MATRIZ 
DE INTERAÇÃO 
DE IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS
NAS PRÓXIMAS 
PÁGINAS
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MATRIZ DE INTERAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO SOCIOECONÔMICO 

Alteração Quali-
tativa dos Solos, 
Recursos Hídri-
cos Superficiais 
e Subterrâneos

Alteração 
dos Níveis 
de Pressão 
Sonora

Alteração 
da Quali-
dade do Ar

Alteração da Qua-
lidade da Água 
Marinha (Elevação 
da temperatura 
da água marinha)

Perturbação 
na Biota e 
Afugentamen-
to da Fauna 

Alteração na 
Biota Aquá-
tica Conti-
nental

Alteração na 
Biota Marinha 
(Atração de Tarta-
rugas Marinhas)

Geração 
de Expec-
tativas

Atração 
Popula-
cional

Geração de 
Emprego e 
Renda

Dinami-
zação da 
Economia

Interferên-
cia no Co-
tidiano da 
População

Aceleração 
da Expan-
são Urbana

Pressão 
sobre 
Serviços e 
Equipamen-
tos Sociais

Retração 
da Econo-
mia Local

Agrava-
mento de 
Problemas 
Sociais

Fixação de 
População

Pressão 
sobre o 
Sistema 
Viário e de 
Circulação

Risco de 
Aciden-
tes com 
Veículos

Geração de 
Tributos

Atração/ 
Expansão 
de Investi-
mentos

PLANEJAMENTO
Divulgação do empreendimento para o Poder 
Público Municipal e para comunidade local.

1

1

IMPLANTAÇÃO

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

1 1
1

1 1

Transporte de equipamentos, insumos, cargas 
e pessoal

1 1 1 1 1

Instalação do canteiro de obras e laydown 2 1 1 1 1 1 2 2 2
1

2 1 1 1 1
1

Instalação do corredor de dutos (gasoduto, 
emissário e adutora)

2 1 1 1 1 1 2 2 2
1

2 1 1 1 1
1

Obras civis e edificação da UTE Sudeste 2 1 1 1 1 2 2 2
1

2 1 1 1 1
1

Desmobilização da mão de obra 1

OPERAÇÃO

Contratação de pessoal 1 2 1
1

1 1 1 2 2
1

Transporte de pessoal, insumos e equipamentos 2 1

Operação e geração de energia pela UTE 
Sudeste

2 2 2 1 1 1 1 2

IMPACTOS POTENCIAIS

ATIVIDADES PREVISTAS

MAGNITUDE Fraca1 Média2 Forte3NATUREZA Negativo Positivo
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MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO SOCIOECONÔMICO 
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1
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1 1
1

1 1

Transporte de equipamentos, insumos, cargas 
e pessoal

1 1 1 1 1

Instalação do canteiro de obras e laydown 2 1 1 1 1 1 2 2 2
1

2 1 1 1 1
1

Instalação do corredor de dutos (gasoduto, 
emissário e adutora)

2 1 1 1 1 1 2 2 2
1

2 1 1 1 1
1

Obras civis e edificação da UTE Sudeste 2 1 1 1 1 2 2 2
1

2 1 1 1 1
1

Desmobilização da mão de obra 1

OPERAÇÃO

Contratação de pessoal 1 2 1
1

1 1 1 2 2
1

Transporte de pessoal, insumos e equipamentos 2 1

Operação e geração de energia pela UTE 
Sudeste

2 2 2 1 1 1 1 2



As imagens ao lado 
são fotografias 
de campo que 

demonstram os 
aspectos gerais 

da área prevista 
para implantação 

da UTE Sudeste, 
localizada dentro 

do Complexo 
Industrial Portuário 

Porto Central, 
em Presidente 

Kennedy/ES.



PROFISSIONAL FORMAÇÃO REGISTRO PROFISSIONAL RESPONSABILIDADE

Italo Pazolini Mármore Eng. Ambiental, Especialista CREA ES no 016127/D Coordenação Geral

Renato M. Marques Biólogo, MSc. CRBio no 43090/01-D Coordenação Técnica

Lênio Bandeira Eng. Agrônomo, Especialista CREA ES no 6806/D Hidrologia e Hidrogeologia

Jaime Mesquita Geólogo, MSc. CREA RJ no 167782-D Geologia, Geomorfologia, Cavidades, 
Sismicidade, Terrenos e Solos

Andler Melo Eng. Ambiental, MSc. CREA ES no 027001/D Clima, Meteorologia, Qualidade do Ar
e Estudo de Dispersão Atmosférica

Sílvio Pinheiro da Silva Júnior Engenheiro CREA-RJ no 841009130/D Ruído e Simulação Acústica

Gladstone Almeida Biólogo, MSc. CRBio no29174/02-D Fauna Terrestre

Aliny Oliveira Bióloga, MSc. CRBio no 96.104/02D Biota Aquática Continental

André Marafon Biólogo, MSc. CRBio no 96.900 Biota Marinha

Leandro Bonesi Oceanográfo, MSc. - Biota Marinha

André Assis Biólogo, MSc. CRBio no 32098-02/D Flora

Flavilio Pereira Sociólogo, MSc. - Aspectos Sociais, Culturais e 
Econômicos

Maurício Torronteguy Oceanógrafo, MSc AOCEANO 1464 Modelagem de Dispersão do Efluente

José Luiz Aguiar Eng. Químico, MSc. CREA SP no 5061254189 Estudo de Análise de Risco

Alessandra Vieira Geógrafa, Especialista - Geoprocessamento

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)



LICENCIAMENTO

UTE SUDESTE
R E L ATÓ R I O  D E  I M PACTO  A M B I E N TA L


