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5.1
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5.4
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Os Anexos encontram-se disponibilizados em capítulo próprio. Ver Capítulo 16 – Anexos.
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APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que visa
atender o processo de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro de
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do empreendimento denominado Usina
Termelétrica Nova Seival (UTE Nova Seival), cuja instalação ocorrerá no Estado do
Rio Grande do Sul (RS), nos municípios de Candiota e Hulha Negra.
A responsabilidade pelo empreendimento é da empresa Copelmi Energia
Desenvolvimento e Participações Ltda., afiliada do Grupo Copelmi Mineração Ltda., a
qual tem como objeto desenvolver, projetar, implantar e operar a UTE Nova Seival.
Trata-se de um projeto integrado UTE – Mina para geração de base, com
combustível muito competitivo, não atrelado ao dólar e comodities internacionais,
apresentando um Custo Variável Unitário (CVU) abaixo de R$ 90/MWh.
O empreendimento constitui-se de uma usina termelétrica que objetiva
participar de leilões de energia nova A-6 a partir de 2020. Terá capacidade instalada
para gerar 726 MWe (2 x 363 MWe) nominais, cujo combustível é o carvão mineral, e
a implantação de uma barragem e reservatório no rio Jaguarão para abastecimento
de água bruta para a usina, por meio de uma adutora, considerando ainda, um
emissário para lançamento de efluentes industriais tratados, sendo que ambos
compartilharão do mesmo traçado.
O processo de licenciamento teve início com o preenchimento do Requerimento
para Abertura de Processo Administrativo do empreendimento proposto (Anexo 1.1),
solicitando sua Licença Prévia (LP) por meio de Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e posterior protocolo no sistema de
licenciamento do IBAMA, no ano de 2019, gerando o Processo Administrativo no
02001.007900/2019-11. Em 14 de fevereiro de 2020 a Copelmi tornou pública a
solicitação através de publicação no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) e no jornal do
Comércio (Anexo 1.2).
Em maio de 2019 o IBAMA enviou à Copelmi Energia Desenvolvimento e
Participações Ltda. os Termos de Referência (TR) para elaboração do EIA/RIMA
(Anexo 1.3) e para o Estudo de Análise de Riscos (EAR) do empreendimento (Anexo
1.4), os quais apresentam os trâmites do processo de licenciamento nesse órgão, bem
como as diretrizes técnicas de execução dos estudos ambientais.
Oportuno salientar que este empreendimento já foi objeto de licenciamento
junto ao IBAMA em 2009, denominado de UTE MPX Sul, quando obteve a Licença
Prévia Nº 332/2009. A Barragem Passo do Neto foi licenciada através de processo
EIA/RIMA junto à FEPAM e obteve a Licença Prévia Nº 601/2010 - DL.
Parte do crescimento da demanda de energia elétrica projetada do Brasil será
satisfeita pela utilização de usinas térmicas, tendo o carvão mineral papel importante
nesse cenário para o atendimento da demanda na região sul, grande importadora de
energia elétrica. Todas as condições necessárias para o sucesso da implantação do
projeto da UTE Nova Seival estão atualmente sendo providenciadas, em vista do novo
modelo estabelecido para o setor de energia elétrica do Brasil, da atual necessidade
crítica de produção de energia no País e, principalmente, das condições econômicas
favoráveis para implementação de projetos de construção de usinas termelétricas a
carvão.
Na região, opera há mais de 20 anos no município de Candiota, a Usina
Termelétrica Presidente Médici, com uma unidade a carvão e capacidade instalada
de 350 MWe. A UTE Pampa Sul, com 345 MWe, iniciou sua operação em 2019 e, a
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UTE Ouro Negro, com 600 MWe, está projetada para o município de Pedras Altas e
detém Licença Prévia.
A localização desses empreendimentos na região deve-se exclusivamente à
ocorrência de uma jazida de carvão mineral de grande volume de recursos (mais de
12 bilhões de toneladas, correspondente a 38% dos recursos conhecidos), sendo a
maior parte explotável a céu aberto e com baixo custo de produção, disponibilizando
um combustível que permite a geração de energia elétrica barata, portanto,
competitiva, e, importante salientar, nacional.
O carvão da jazida de Candiota é sub-betuminoso e possui teor de cinzas entre
45 e 54%, poder calorífico de 2.300 a 2.700 kcal/kg e teor de enxofre de 1,6 a 1,9 %,
valores em base úmida. O seu teor de cinzas exige que, a fim de se reduzir o custo
do transporte, a usina se localize próximo à mina.
As discussões nacional e internacional, buscando a redução dos Gases de
Efeito Estufa (GEE), fez com que os órgãos ambientais brasileiros exigissem limites
de emissão mais rigorosos. O projeto da UTE Nova Seival prevê o dimensionamento
de tecnologia de queima de carvão que atenda esses limites determinados pela
legislação nacional. Para tanto, o projeto da Usina prevê a aplicação de caldeiras com
a tecnologia supercrítica de queima do carvão, o que ensejará a utilização de menos
combustível para a geração da mesma energia elétrica, num percentual estimado de
25% a menos. Ou seja, a performance da usina permitirá um consumo de 0,72 t de
carvão/MWh, enquanto que a tecnologia atualmente empregada e projetada para a
UTE MPX SUL, licenciada em 2010, apresentava um consumo de 0,96 t de
carvão/MWh, conforme Quadro 1-1.
Quadro 1-1 - Comparação das UTEs Nova Seival e MPX SUL
Parâmetros

Unidade

UTE Nova Seival

Configuração do ciclo térmico
Tipo de Ciclo
Rankine supercrítico
Tipo de Caldeira
CFB
Dados de performance
Potência Bruta
MW
725,8
Potência Líquida total
MW
640,6
Eficiência Líquida (PCI)
%
38,85
Heat Rate Líquido (PCI)
kJ/kWh
9.266
Carvão
Consumo de carvão
t/h
525,4
Consumo específico de carvão
t/MWh
0,72
Água
Consumo de água bruta (rio)
t/h
1.595
Consumo específico de água bruta (rio)
t/MWh
2,19

UTE MPX Sul

Rankine subcrítico
CFB
727
652,4
36,6
9.836
696,46
0,96
1.692
2,33

Esta tecnologia (Quadro 1-1) também enseja uma demanda de água menor da
UTE Nova Seival da ordem de 6%, ou seja, 97 t de água bruta/hora, o que implica
numa redução de consumo diária de 2.328 t ou 2.328 m³/dia.
O controle e redução das emissões aéreas será possível por meio do emprego
de tecnologia de combustão em Leito Fluidizado Circulante (CFB). Embora apresente
desafios de ordem técnica, o carvão da jazida de Candiota/RS poderá ser utilizado,
com dessulfurização dos gases de combustão, empregando-se como reagente o
calcário, o que determina a geração de gesso como subproduto (resíduo sólido). A
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dessulfurização à base de calcário é atraente em termos de custo, servindo como
solução, e os inúmeros e acessíveis depósitos de calcário, localizados dentro de raio
acessível à Usina, foram considerados adequados para utilização no sistema de
redução de enxofre dos gases de combustão.
A caldeira CFB dimensionada possui baixa emissão de NOx devido à menor
temperatura de combustão (850 °C).
O controle das emissões de material particulado será feito por meio do emprego
de dois tipos de equipamentos, em série, o filtro de mangas e o precipitador
eletrostático. Encontra-se em estudos, aplicações comerciais para as cinzas
resultantes da queima do carvão. Contudo, a opção mais econômica, a princípio, e
que será adotada inicialmente, é a de devolver a cinza à mina pelo mesmo sistema
utilizado para o transporte do carvão, visto ser considerável a distância entre a usina
e os centros populacionais vizinhos, capazes de absorver essas aplicações
comerciais.
A caldeira dimensionada com a tecnologia supercrítica, de maior eficiência,
ensejará menor emissão de CO2, da ordem de 19 % ao ano, se comparada ao projeto
da UTE MPX Sul.
A implantação da UTE Nova Seival está prevista em áreas explotadas na
década de 1990 na Mina do Seival, no município de Candiota/RS, cujas atividades de
mineração são de responsabilidade da Seival Sul Mineração S.A., tendo esta, como
acionista, a empresa Copelmi Mineração Ltda. A empresa tem por objeto a exploração
e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, compreendendo a
pesquisa, a lavra, o beneficiamento, o transporte rodoviário e a comercialização de
substâncias e produtos minerais, podendo estender as suas atividades à exportação,
bem como participar de outras sociedades como acionista ou sócio cotista.
A Copelmi Mineração Ltda. é uma das principais empresas de mineração de
carvão do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul atua na implantação e operação de
empreendimentos mineiros há mais de 100 anos, onde opera minas nos municípios
de Butiá, Arroio dos Ratos e Cachoeira do Sul, e tem unidade de estocagem e
despacho de carvão em porto privado no rio Jacuí, localizado no município de
Charqueadas. Em função da sua grande experiência, a Copelmi foi contratada pela
Seival Sul Mineração S.A. para gerenciar a operação da Mina do Seival.
A Mina do Seival, que fornecerá o carvão para o abastecimento da termelétrica
possui licenciamento ambiental sob a responsabilidade do órgão estadual – FEPAM
(Licença de Operação nº 382/2020, emitida em 21.01.2020 e válida até 21.01.2025).
A UTE situa-se nas adjacências do sítio da mina de carvão, sendo caracterizada como
usina do tipo “boca de mina”. A mina tem recursos explotáveis de carvão da ordem de
611 milhões de toneladas, portanto em condições de abastecer a UTE Nova Seival
por toda sua vida útil, estimada em 30 anos.
A localização da Usina dentro do perímetro da Mina Seival, em área já
minerada, possibilita a redução de custos e, principalmente, a minimização do
transporte do insumo energético – carvão – e retorno das cinzas e gesso para as
cavas exauridas, reduzindo a demanda por logística de transporte desses materiais.
O local também tem acesso à rede de transmissão de energia elétrica e fonte de água.
A disponibilidade de água constitui um aspecto importante, visto que a usina irá utilizar
este insumo em diversos setores, notadamente como água de resfriamento. Foi
estudada a implantação de reservatório no rio Jaguarão, localizado a 22 km a
sudoeste do sítio da Usina.
A água do rio Jaguarão, contudo, não estará disponível por longos períodos
durante as secas, fato esse que determinou a recomendação da construção de
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reservatório como a fonte principal de água de resfriamento. Considerando-se as
taxas, tanto atuais, quanto planejadas, de utilização de água desse reservatório,
poder-se-á contar com cerca de 0,44 m3/s para a alimentação da UTE Nova Seival.
A implantação do reservatório, denominado Barragem Passo do Neto, está
prevista para o trecho superior do rio Jaguarão, cujo reservatório apresentará, de
forma geral, interferências em áreas de assentamentos rurais estaduais consolidados
e propriedades rurais particulares. Por outro lado, seus usos múltiplos possibilitam o
abastecimento público aos municípios citados, irrigação, dessedentação,
regularização de vazão e, finalmente, adução de água bruta à unidade industrial da
UTE Nova Seival.
Finalmente, a UTE Nova Seival prevê um sistema de adução de água, com
ponto de captação no rio Jaguarão, a cerca de 20 km a sudoeste do sítio proposto,
bem como de um emissário de efluentes industriais e domésticos paralelo, com
lançamento desses efluentes tratados à montante, no reservatório a ser formado pelo
barramento, configurando-se, assim, em um sistema aberto de circulação de água de
resfriamento sem transposição de bacias hidrográficas, cumprindo a Lei Estadual nº
15.434/2020, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente do RS.
Em termos de zoneamento, o sítio industrial proposto (área de instalação da
usina), situa-se na Área de Mineração da Zona Industrial (ZI), conforme Lei Municipal
nº 687/2003, que delimita as áreas urbanas, urbanizáveis e industriais de Candiota,
sendo que a Certidão de Uso do Solo, emitida pela Prefeitura de Candiota em
18.02.2020 demonstra a conformidade legal entre a tipologia do empreendimento
proposto e este zoneamento, conforme Anexo 1.5.
A área do reservatório abrange porções territoriais incluídas nas zonas rurais
dos municípios de Candiota e Hulha Negra, limitados pelo curso do rio Jaguarão,
sendo que certidões municipais apresentadas no Anexo 1.5 (Candiota/RS) e Anexo
1.6 (Hulha Negra/RS) declaram que não há impedimentos nas respectivas legislações
municipais para a implantação e operação da barragem.
A Usina poderá ser conectada à subestação Candiota II, em 525 kV, localizada
a 17 km a sul, atualmente em construção.
O empreendimento da UTE Nova Seival trará benefícios consideráveis à
região, ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Brasil, sendo os mais significativos:
•
•
•
•

Geração de 2.500 empregos diretos (fase de pico) durante o período de
construção da usina;
Durante a fase de operação serão criados cerca de 145 empregos diretos na
usina e barragem/reservatório, e aproximadamente 250 na ampliação das
atividades de mineração;
Durante a fase de operação estima-se a criação de 4.650 empregos indiretos
e os do efeito-renda nos municípios de Candiota e Hulha Negra, bem como em
toda região de influência indireta, no Estado e em outros estados do País;
Disponibilização de 640,6 MWe de energia elétrica para o Sistema Interligado
Nacional (SIN).

A UTE Nova Seival e a ampliação da Mina do Seival irão gerar salários e
tributos anuais de R$ 40,5 milhões e R$ 45,6 milhões, respectivamente, com
investimento de US$ 1,1 bilhão para a sua implantação, não considerando o valor a
ser investido nos programas ambientais.
A implantação da UTE Nova Seival causará impacto considerável na economia
do Estado do Rio Grande do Sul, assegurará empregos sustentados e, ao incrementar
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a infraestrutura, criará condições atraentes para investimentos nos setores industrial,
comercial e de serviços, consequentemente patrocinando o crescimento econômico
local e regional.
O cronograma do projeto, apresentado no Quadro 1-2, prevê um período de 5
anos para a implantação do empreendimento, sendo 5 meses para contratação da
empresa de projeto, compra e construção (EPC), 6 meses para elaboração do Projeto
Básico Ambiental (PBA) e obtenção da Licença de Instalação (LI), 6 meses para
detalhamento do projeto, 48 meses para a instalação da Usina, considerando a
unidade térmica, barragem e infraestrutura logística necessária para a sua operação.
Para comissionamento e testes, prevê-se 6 meses.
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Quadro 1-2 - Cronograma de implantação do empreendimento
Pré Implantação
Atividade

Ano 1 (meses)

Implantação
Ano 2 (meses)

Ano 3 (meses)

Ano 4 (meses)

Ano 5 (meses)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Contratação do
construtor (EPC) e
Leilão de Energia
Elaboração do PBA
e obtenção da LI
Detalhamento do
projeto
Terraplanagem e
Obras Civis
Montagem
eletromecânica
Construção da
barragem e
enchimento do
reservatório
Comissionamento
e testes
Operação
comercial
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR, EMPRESAS E EQUIPE TÉCNICA
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

A empresa responsável pelo empreendimento é a Copelmi Energia
Desenvolvimento e Participações Ltda., afiliada da Copelmi Mineração Ltda., com
sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A Copelmi Energia foi criada com o objetivo de
desenvolver projetos de energia e químicos.
A Copelmi Mineração Ltda. detém recursos superiores a 4,4 bilhões de
toneladas de carvão (14% dos recursos nacionais), sendo o maior produtor nacional
de carvão atendendo aproximadamente 80% do mercado industrial nacional. A
empresa é líder no setor carbonífero com mais de 100 anos de operação e reputação
no setor. Assim como as “oil companies”, a Copelmi se prepara para se tornar uma
empresa de energia para um futuro com menor emissão de CO 2 e melhor utilização
do recurso mineral.
Figura 2-1 - Histórico da Copelmi Mineração Ltda.

Fonte: Copelmi Mineração Ltda.

O empreendedor possui sólido conhecimento e experiência para implantação e
operação da Usina Termelétrica Nova Seival. Seus dados e contato estão
apresentados a seguir:
Endereço e razão social
Nome: Copelmi Energia Desenvolvimento e Participações Ltda.
Endereço: Praça Mahatma Gandhi, 2,11º andar, sala 1101, Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2217 2950 Fax: (21) 2217 2977
Site: http://copelmi.com.br/
CEP: 20.031-100
CNPJ: 26.867.232/0001-35
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 7343504
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Denominação do empreendimento:
Usina Termelétrica UTE Nova Seival
Processo IBAMA: 02001.007900/2019-11
Representante legal:
Roberto da Rocha Miranda de Faria
CPF: 028.253.577/23
Telefone: 55 (21) 2271-2950
Fax: 55 (21) 2217.2970
E-mail: rfaria@copelmi.com.br
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 7345541
Pessoa de contato:
Levi Souto Jr.
CPF: 912.960.309-97
Telefone: +55 (21) 96910-1166 e Fax: 55 (21) 2271-2950
E-mail: levi.souto@2econsultoria.com
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 6479935
2.2

IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi elaborado por equipe
multidisciplinar composta por técnicos da empresa Har Engenharia e Meio Ambiente
Ltda., Tetra Tech Engenharia e Consultoria Ltda. e do Centro Estadual de Pesquisas
em Sensoriamento Remoto e Meteorologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS).
2.2.1 Har Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
A Har Engenharia e Meio Ambiente Ltda. é uma empresa de consultoria,
prestação de serviços de engenharia, projetos e estudos de engenharia e meio
ambiente e assessoria técnica.
Teve origem na experiência de seus Sócios-diretores que trabalharam no setor
de mineração desenvolvendo estudos e projetos na área ambiental.
Fundada em 26 de junho de 1989, a Empresa tem larga experiência em estudos
ambientais, nas áreas de mineração, em especial de carvão, rodovias, resíduos e
usinas térmicas, notadamente que utilizem o carvão mineral como combustível.
Dentre os estudos ambientais desenvolvidos destacam-se na área da
mineração, Planos de Controle Ambiental, Planos de Aproveitamento Econômico,
Estudos de Recuperação de Áreas Degradadas de minas de carvão locadas no
Estado do Rio Grande do Sul. A empresa também realizou Estudos e Relatórios de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para atividades de mineração de carvão e minerais
pesados, rodovias e disposição de resíduos sólidos urbanos.
A empresa também atuou no licenciamento ambiental de usinas termelétricas
na região de Candiota/RS como Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIARIMA) e respectivos Projetos Básicos Ambientais (PBA) da Usina Termelétrica Seival,
com capacidade para 540 MWe e da Usina Termelétrica Pampa Sul, com capacidade
para 685 MWe (1 máquina de 345 MWe e 1 de 340 MWe).
Nos estudos arqueológicos a empresa possui experiência na elaboração de
relatórios arqueológicos em trechos rodoviários no estado do RS.
2-2

Na área de recursos hídricos a empresa já atuou em diversos estudos na região
da campanha, como o Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais dos arroios
Candiota e Sanga Funda, Projeto do Sistema de Captação de água bruta e emissário
do Sistema de Abastecimento da Usina Termelétrica MPX Sul; Estudo de
disponibilidade hídrica e Projeto da Barragem Passo do Neto para Reservação e
Captação de Água Bruta e Emissário do Sistema de Abastecimento da Usina
Termelétrica MPX Sul.
Os dados e contato da empresa Har Engenharia e Meio Ambiente Ltda. estão
apresentados em sequência.
Endereço e razão social:
Nome: Har Engenharia e Meio Ambiente LTDA.
Endereço: Av. Alberto Bins, 789/401, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
CEP 90030-143
Telefone/Fax: 55 (51) 3221-9012
Site: www.har.com.br
Email: har@har.com.br
CNPJ: 93.004.026/0001-99
Inscrição Estadual: 096/2578908
Inscrição Municipal: 092.656.2.7
Registro no CREA - RS: 075697
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 39429
Representantes legais:
René de Matos Caramez
CPF: 180.125.230-00
E-mail: rene@har.com.br
Telefone/Fax: 55 (51) 3221-9012
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 51131
Fernando Hartmann
CPF: 264.389.410-34
E-mail: fernando@har.com.br
Telefone/Fax: 55 (51) 3221-9012
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 51124
Profissionais de contato:
Fernando Hartmann
CPF: 264.389.410-34
E-mail: fernando@har.com.br
Telefone/Fax: (51) 3221-9012
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 51124
Carla Maioli Borges
CPF: 658732540-87
E-mail: carla@har.com.br
Telefone/Fax: (51) 3221-9012
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 51146
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2.2.2 Tetra Tech Engenharia e Consultoria Ltda.
A empresa Tetra Tech Engenharia e Consultoria, uma empresa líder mundial
na prestação de serviços técnicos de consultoria e engenharia, foi fundada em 1966.
Conta com mais de 17.000 funcionários, que em 2017 atuaram em mais 60.000
projetos em 100 países, operando em 400 escritórios. Listada na bolsa de valores
americana, NASDAQ, que historicamente atrai as empresas do setor de tecnologia.
A Tetra Tech é uma empresa diversificada, que conta com profissionais
experientes em pesquisa e desenvolvimento, planejamento ambiental e
socioterritorial, engenharia e tecnologia da informação. Nossa força vem da
coletividade, excelência e no sucesso de experiências no planejamento e gestão de
projetos sustentáveis.
A empresa entrou no mercado brasileiro em 2012, por meio da aquisição
estratégica de empresas com sólidos históricos e reputações. Oferecendo consultoria
nas áreas de mineração, gerenciamento de implantação de empreendimentos,
recursos hídricos, oceanografia, engenharia costeira, meio ambiente, engenharia
geotécnica e geotecnologia.
No Brasil a empresa possui 250 funcionários, e está segmentada em sete
grandes áreas de negócio: Análise Ambiental e Socioterritorial, Auditoria e Gestão
Ambiental, Engenharia, Geotecnia, Geotecnologias, Investigação e Remediação
Ambiental e Meteorologia, Oceanografia e Óleo & Gás. Atualmente a empresa possui
3 escritórios: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte que atendem aos setores de
Energia, Óleo e Gás, Portuário, Mineração, Planejamento Socioterritorial/Ambiental,
Industrial e Infraestrutura.
Endereço e razão social:
Nome: Tetra Tech Engenharia e Consultoria Ltda.
Endereço: Rua Fidalga nº 711, Vila Madalena, São Paulo/SP
CEP 05432070
Telefone: 55 (11) 3095-5050
CNPJ: 56.088.990/0001-16
Inscrição Estadual: isento
Registro no CREA/SP: 314910 e Registro no CRBio: 726/01
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 94067
Representantes legais:
Nome: Eduardo Ayres Yassuda
CPF: 094.409.448 -11
Telefone: 55 (11) 3095 5050
E-mail: eduardo.yassuda@tetratech.com
Diretor de Operações:
Nome: Bruno Civolani e Said
CPF: 223.226.658 -13
Telefone: 55 (11) 3095-5050
E-mail: bruno.civolani@tetratech.com
Profissional de contato:
Nome: Affonso Virgilio Novello Neto
CPF: 063.424.088-90
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CRBio: 014578/01
Telefone: 55 (11) 3095-5050
E-mail: affonso.novello@tetratech.com
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 248538
2.2.3 CEPSRM - Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e
Meteorologia
O Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia
(CEPSRM) foi criado em 1988, ligado à reitoria da UFRGS como um Centro de
Estudos Interdisciplinares (CEI). Caracteriza-se pela natureza interdisciplinar de suas
atividades, envolvendo professores/pesquisadores de várias áreas do conhecimento,
dentre elas Meteorologia e Sensoriamento Remoto e Solos. Sua missão é promover
a difusão do conhecimento através do desenvolvimento de pesquisas básicas e
aplicadas e da formação de pessoal em nível de pós-graduação e do treinamento de
pessoal especializado, com ênfase no atendimento às necessidades regionais nestas
áreas, através de atividades de extensão.
Endereço e razão social:
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Endereço: Av. Bento Gonçalves, nº 9.500, Prédio 43.609, Campus do Vale da
Universidade Federal do RS, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS
CEP: 91.501-970
Telefone/Fax: 55 (51) 3249 7600
CNPJ: 74.704.008/0001-75
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 305.177/001-0
Profissional de contato:
Responsável Técnico: Professora Dr.ª Rita de Cássia Marques Alves
E-mail: rita.cma@terra.com.br
Site: http://www.faurgs.ufrgs.br
2.2.4 AGR Engenharia - Soluções em Riscos Industriais
Com uma equipe de engenheiros experientes a AGR Engenharia atua há mais
de 15 anos na prestação de serviços de engenharia em segurança de riscos de
processos e riscos ocupacionais com a elaboração de estudos de análise de riscos,
programas de gerenciamento de riscos, planos de ação de emergência, aplicação de
técnicas de identificação de riscos como HazOp e BowTie, modelagens matemáticas
de incêndios, explosões e dispersão de gases tóxicos e inflamáveis, laudos técnicos
votados a riscos ocupacionais e treinamentos diversos na área de análise e
gerenciamento de riscos.
Com foco no desenvolvimento de soluções customizadas para os riscos
industriais a AGR Engenharia já ultrapassou 100 trabalhos desenvolvidos e aprovados
por clientes e órgãos ambientais. A AGR Engenharia conta ainda com softwares
licenciados e atualizados para análise de consequências (Phast), estimativa de riscos
(Phast Risk/Safeti) e aplicação de técnica BowTie (BowtieXP).
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Endereço e razão social:
AGR Engenharia - Soluções em Riscos Industriais
Endereço: Rua Fiação da Saúde 145, Sala 116 - São Paulo/SP
CEP: 04144-020
Telefone/Fax: 55 (11) 5072 9696
Site: http://agrengenharia.com.br/historia.htm
Profissional de contato:
Responsável Técnico: Eng. Marcos Aparecido Franco Portela
E-mail: portela@agrengenharia.com.br
Site: http://www.agrengenharia.com.br/
Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 573883
2.3

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO EIA/RIMA

A equipe técnica multidisciplinar responsável pela coordenação e elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da UTE
Nova Seival é apresentada no Quadro 2-1. Para cada profissional é informado o nome,
a qualificação, o número do registro profissional em seus respectivos conselhos de
classe e região, o número de registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) e a
respectiva empresa.
As ARTs dos técnicos envolvidos neste estudo e a respectiva empresa de
atuação são apresentadas no Anexo 2.1.
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Quadro 2-1 - Dados da equipe responsável pelo EIA/RIMA da UTE Nova Seival
Coordenação
Registro
Registro
Profissional
CTF

Nome

Profissão

Tema / Função

Empresa

Fernando Hartmann

Engenheiro de Minas

Coordenação Técnica e
Geral

CREA-RS nº
39.080

51124

HAR Engenharia e
Meio Ambiente Ltda

Affonso Virgílio
Novello Neto

Biólogo

Apoio à Coordenação

CRBio nº
014578/01

248538

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Carla Maioli Borges

Engenheira Florestal

Coordenação Técnica

CREA-RS nº
88.582

51146

HAR Engenharia e
Meio Ambiente Ltda

Priscilla Cardoso
Padron Armada

Geóloga

Coordenador Meio Físico

CREA nº
5062215010/D

727554

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Marco de Assis Brasil
Haussen

Biólogo

Coordenador Meio
Biótico

CRBio-03 nº
17.152

92629

HAR Engenharia e
Meio Ambiente Ltda

Francisco Bizzotto
Gomes

Geógrafo

Coordenador Meio
Socioeconômico

CREA MG –
185407 D

6168579

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Equipe Técnica Multidisciplinar – Meio Físico
Registro
Registro
Tema / Função
Empresa
Profissional
CTF

Nome

Profissão

Igor Ruiz Atake

Oceanógrafo

Modelagem de Dispersão
de Efluentes / Elaboração

---

6230545

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Marco A. Corrêa

Físico – Dr. em
Oceanografia Física

Modelagem de Dispersão
de Efluentes / Supervisão

---

434236

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Carlos E. N. Inouye

M.Sc. Eng. Ambiental

Modelagem de Dispersão
de Efluentes / Supervisão

CREA nº
5063287227

5943750

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Análise de Risco

CREA nº
5061676026

573883

AGR Engenharia Soluções em Riscos
Industriais

Análise de Risco

CREA nº
5061676018

1956628

Análise de Risco

CREA nº
5061084847

6880057

Marcos Aparecido
Franco Portela

Adriana Bertozzi

Adriana Vida

Engenheiro de Materiais
Modalidade Química e
de Segurança do
Trabalho
Engenheira de Materiais
Modalidade Química Analista de Riscos
Engenheira Química Analista de Riscos

AGR Engenharia Soluções em Riscos
Industriais
AGR Engenharia Soluções em Riscos
Industriais

Endereço e Contato
Av. Alberto Bins, 789/401, Centro - Porto Alegre/RS CEP:
90030-143. Fone (51) 3221.9012
fernando@har.com.br
Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955055
affonso.novello@tetratech.com
Av. Alberto Bins, 789/401, Centro, Porto Alegre/RS. CEP:
90030-143. Fone (51) 3221.9012
carla@har.com.br
Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955055
priscilla.armada@tetratech.com
Av. Alberto Bins, 789/401, Centro, Porto Alegre/RS. CEP:
90030-143. Fone (51) 3221.9012
marco@har.com.br
Av. Afonso Pena, 1500 - 5º andar - Centro, Belo Horizonte MG, 30130-921. Fone: (31) 21042100
francisco.gomes@tetratech.com

Endereço e Contato
Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955050
igor.atake@tetratech.com
Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955050
marco.correa@tetratech.com
Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955050
carlos.inouye@tetratech.com
Rua Fiação da Saúde 145/116
São Paulo/SP. CEP: 04144-020
Rua Fiação da Saúde 145/116
São Paulo/SP. CEP: 04144-020
Rua Fiação da Saúde 145/116
São Paulo/SP. CEP: 04144-020
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Equipe Técnica Multidisciplinar – Meio Físico
Registro
Registro
Tema / Função
Empresa
Profissional
CTF

Nome

Profissão

Edna Komatsu

Engenheira Química
Analista de Riscos

Análise de Risco

CREA nº
5062190276

4928365

Ricardo Antonio
Mollmann Junior

Meteorologista

Estudo de Dispersão
Atmosférica

CREA-RS nº
238965

---

Rita de Cássia
Marques Alves

Meteorologista

Estudo de Dispersão
Atmosférica

CREA-RS nº
103619

246055

AGR Engenharia Soluções em Riscos
Industriais
UFRGS - Fundação de
Apoio da Universidade
Federal do Rio Grande
do Sul
UFRGS - Fundação de
Apoio da Universidade
Federal do Rio Grande
do Sul

Equipe Técnica Multidisciplinar – Meio Biótico
Registro
Registro
Tema / Função
Empresa
Profissional
CTF

Nome

Profissão

Adriano Souza da
Cunha

Biólogo

Mastozoólogo
(Mastofauna)

CRBio nº
9021/03-D

196483

Biolaw Consultoria
Ambiental

Willi Bruschi Junior

Biólogo

Ictiólogo
(Ictiofauna)

CRBio nº
08459/03-D

23370

Biolaw Consultoria
Ambiental

Daniel Franco Netto
de Borba Rocha

Biólogo

Herpetólogo
(Herpetofauna)

CRBio nº
34134/03-D

1686409

Biolaw Consultoria
Ambiental

Daniel Pereira

Biólogo

Limnólogo /Malacólogo
(Macroinvertebrados
bentônicos)

CRBio nº
028427/03-D

2338658

Biolaw Consultoria
Ambiental

Carlos Eduardo
Quevedo Agne

Biólogo

Ornitólogo
(Avifauna)

CRBio nº
34799/03-D

1693051

Biolaw Consultoria
Ambiental

Denilson da Silva
Machado

Biólogo

Botânico
(Vegetação)

CRBio nº
118090/03-P

7581228

Biolaw Consultoria
Ambiental

Rodrigo Agra
Balbueno

Biólogo

Botânico
(Vegetação e Ecologia da
Paisagem)

CRBio nº
8014/03-D

33855

Biolaw Consultoria
Ambiental

Endereço e Contato
Rua Fiação da Saúde 145/116
São Paulo/SP. CEP: 04144-020
Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43.609, Campus do Vale
da UFRGS, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS. CEP:
91.501-970. Fone: (51) 3249 .600
mollmannr@gmail.com
Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43.609, Campus do Vale
da UFRGS, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS. CEP:
91.501-970. Fone: (51) 3249 .600
rita.cma@terra.com.br

Endereço e Contato
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110 –
adriano@biolaw.com.br
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110 –
willi@biolaw.com.br
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110 - aniel.rocha@biolaw.com.br
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110
denilson@biolaw.com.br
Rua Domingos José de Almeida, 176, Rio Branco – Porto
Alegre/RS. CEP 90420-200.
Fone: (51) 3273.7110
rodrigo@biolaw.com.br
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Nome

Profissão

Francisco Bizzotto
Gomes

Geógrafo

Fernanda Aparecida
Cruz

Assistente Social

Bruno Arcas Santos

Cientista Político

Mariana Pavlick

Arquiteta

Estefânia Jaekel da
Rosa

Arqueóloga

Átila Perillo Filho

Arqueólogo Mestre em
Antropologia com Área
de Concentração em
Arqueologia

Equipe Técnica Multidisciplinar – Meio Socioeconômico
Registro
Registro
Tema / Função
Empresa
Profissional
CTF
Socioeconomia /
Coordenação
Socioeconomia /
Diagnóstico, Avaliação de
Impactos e Programas
Socioeconomia /
Diagnóstico, Avaliação de
Impactos e Programas
Socioeconomia /
Diagnóstico, Avaliação de
Impactos e Programas
Coordenação do Projeto
de Avaliação de Impacto
ao Patrimônio
Arqueológico
Coordenador de campo
do Projeto de Avaliação
de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico

Endereço e Contato

CREA MG n°
185407

6168579

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955055

CRESS
24870

7430486

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955055

---

7142476

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955055

CAU A
48691-4

5566964

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 30955055

---

5791802

Híbrida Arqueologia e
Gestão Cultural Ltda

Rua Olegário Mariano nº 231/142, Três Vendas, Pelotas/RS
CEP:96065-390. Fone (53) 981354197
estefania.hibridarqueologia@gmail.com

---

6916900

Híbrida Arqueologia e
Gestão Cultural Ltda

Rua Olegário Mariano nº 231/142, Três Vendas, Pelotas/RS
CEP:96065-390. Fone (53) 981354197
atilaufvjm@bol.com.br
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Nome

Profissão

Thiago Lencastre
Soares Monteiro

Engenheiro Mecânico

Mauricio José
Marzano do
Nascimento

Engenheiro Eletricista

Luiz Carlos de
Queiroz

Engenheiro Mecânico

Marcelo Giulian
Marques

Engenheiro Civil

Pedro Luis Caron
Basei

Engenheiro Civil

Gabriel Stasiak
Mendez

Engenheiro de Minas

Engenharia e Caracterização do Empreendimento
Registro
Registro
Tema / Função
Empresa
Profissional
CTF

Endereço e Contato

Projeto de Engenharia e
Caracterização do
Empreendimento - Usina
Projeto de Engenharia e
Caracterização do
Empreendimento - Usina
Projeto de Engenharia e
Caracterização do
Empreendimento – Usina

CREA-RJ nº
2004102090

7620165

BC Engenharia e
Empreendimentos Ltda

Av. Almirante Álvaro Alberto, 210/601, São Conrado, Rio de
Janeiro/RJ. CEP 22610-070. Fone (21) 3178-3038
thiago.monteiro@bcengenharia.com.br

CREA-MG nº
1415926514

987783

BC Engenharia e
Empreendimentos Ltda

Av. Almirante Álvaro Alberto, 210/601, São Conrado, Rio de
Janeiro/RJ. CEP 22610-070. Fone (21) 3178-3038

CREA-RJ nº
1981111749

4882173

BC Engenharia e
Empreendimentos Ltda

Av. Almirante Álvaro Alberto, 210/601, São Conrado, Rio de
Janeiro/RJ. CEP 22610-070. Fone (21) 3178-3038

Projeto de Engenharia e
Hidrologia – Barragem

CREA-RS nº
038876

---

REM Serviços de
Engenharia

Estrada BR/116, nº 1800, Km 216. Bairro Centro. Morro
Reuter – RS. CEP 93.990-000.
mgiulianm@gmail.com

CREA-RS nº
236.444

7587496

HAR Engenharia e
Meio Ambiente Ltda

Av. Alberto Bins, 789/401, Centro - Porto Alegre/RS CEP:
90030-143. Fone (51) 3221.9012
pedro@har.com.br

CREA-RS nº
205.863

7587562

HAR Engenharia e
Meio Ambiente Ltda

Av. Alberto Bins, 789/401, Centro - Porto Alegre/RS CEP:
90030-143. Fone (51) 3221.9012
gabriel@har.com.br

Engenharia e
Caracterização do
Empreendimento –
Barragem/Adutora
Caracterização do
Empreendimento/
Geoprocessamento

Cartografia, Geoprocessamento, Assessoria e Formatação dos Documentos
Registro
Registro
Tema / Função
Empresa
Profissional
CTF

Nome

Profissão

Joseane Urgnani

Geógrafo

Geoprocessamento

CREA-SP no
5063666140

5242820

Tetra Tech Engenharia
e Consultoria Ltda

Ariane Rotert

Engenheira Ambiental

Impactos Ambientais
Medidas Mitigadoras e
Compensatória

CREA-RS nº
160720

3927128

Autônoma

Paulo Ricardo
Barzotto Telh

Estagiário

Cartografia e
Geoprocessamento

CREA-RS nº
240477

7587629

HAR Engenharia e
Meio Ambiente Ltda

Caroline Brogni

Publicitária

Edição Gráfica do RIMA

---

---

Trend Comunicação e
Marketing Ltda.

Endereço e Contato

Rua Fidalga, 711, Vila Madalena - São Paulo/SP. CEP:
05432-070. Fone: (11) 3095505
joseane.urgnani@tetratech.com
Rua Antônio Fonseca Barcelos, 200 Canoas/RS
CEP: 92020-500. Fone (51) 3221.9012
ariane.rotert@gmail.com
Av. Alberto Bins, 789/401, Centro - Porto Alegre/RS CEP:
90030-143. Fone (51) 3221.9012
paulo@har.com.br
Rua Cel. Lucas de Oliveira, 505/sala 1007 Porto Alegre/RS
CEP: 91440-150 Fone: (51) 99121.7992
caroline@trendmkt.com.br
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CONDICIONANTES LEGAIS DO EMPREENDIMENTO

Será tratado neste capítulo as condicionantes legais ao empreendimento
proposto em relação às legislações (tais como as de meio ambiente, emissões
atmosféricas, uso e ocupação do solo, energéticas, entre outras), que impõem
parâmetros legais para a implantação e operação da UTE Nova Seival. Os textos
legais discorridos são apresentados de forma sintetizada no Quadro 3-2 - Resumo dos
diplomas legais gerais e diretrizes do licenciamento ambiental e no Quadro 3-3 Quadro Resumo dos Contornos Legais dos Recursos Naturais.
3.1

O EMPREENDIMENTO

O empreendimento submetido ao procedimento de licenciamento ambiental é
uma usina termoelétrica, denominada UTE Nova Seival, que utilizará carvão mineral
nacional e terá capacidade de geração igual a 726 MWe. O empreendimento ainda
não foi registrado na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Requerido pelo empreendedor, a Copelmi Energia, Desenvolvimento e
Participações Ltda., o processo de licenciamento do empreendimento tramita no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
sob o nº 02001.007900/2019-11. Isto feito, deu-se publicidade ao respectivo
requerimento como determinado pela Resolução CONAMA nº 06/86, complementada
pela Resolução CONAMA nº 281/01.
Dado às características técnicas do empreendimento, à sua localização e ao
modo como será implantado, os principais aspectos ambientais que lhe dizem respeito
referem-se aos corpos d’água que servirão ao abastecimento e ao descarte de
efluentes tratados; à bacia aérea onde se situa, para onde carreará emissões; às
intervenções no solo que a sua instalação e operação implicarão; à cobertura vegetal,
especialmente as matas ciliares ligadas aos corpos d’água e fauna associada; à saúde
e à segurança da população da sua área de influência, da mão de obra que empregar
e às questões socioeconômicas da sua referida área de influência. São ainda de
interesse para o empreendimento os aspectos ambientais relacionados ao patrimônio
cultural e áreas de interesse local.
Assim sendo, o IBAMA emitiu os Termos de Referência (TR) para a elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA), documento SEI nº 5123799 e para o Estudo de Análise de Riscos (EAR),
documento SEI nº 5124054.
Quanto à operação comercial da UTE, cabe notar que, no âmbito do Mercosul,
prevê-se a possibilidade de realização de intercâmbio energético, por meio do AcordoQuadro sobre Complementação Energética Regional entre os Estados Partes do
Mercosul e Estados Associados, conforme dispõe o Decreto Federal nº 7.377, de 1º
de dezembro de 2010. Vale observar que o Brasil e o Uruguai são Partes do referido
acordo, motivo pelo qual o citado País poderá vir a adquirir energia produzida pela
UTE Nova Seival.
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3.2

GESTÃO PÚBLICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL E NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3.2.1 A gestão pública ambiental
A gestão pública ambiental, no Brasil, é exercida pelos organismos integrantes
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), composto por órgãos e entidades
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental (Lei nº 6.938, 31 de agosto de 1981, art. 6º).
Estes organismos encontram-se estruturados no SISNAMA segundo o que
dispõe a Lei nº 6.938/1981, em seu art. 6º, inc. I, II, III, IV e V, a saber:
•
•

•
•

•

•

Órgão Superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;
Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os
recursos naturais, bem como deliberar, no âmbito de sua competência, sobre
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a finalidade de
planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política
nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (Instituto Chico Mendes), com a finalidade de executar e fazer
executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente, de acordo com as respectivas competências;
Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades
capazes de provocar a degradação ambiental. No Estado do Rio Grande do
Sul, os órgãos seccionais são: a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
(SEMA), órgão central do Sistema de Proteção Ambiental do Estado; o
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão deliberativo e
normativo, responsável pelo acompanhamento da implantação da Política
Estadual do Meio Ambiente; o Conselho de Recursos Hídricos (CRH), órgão
deliberativo superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que deve
resolver os conflitos de água em última instância; Departamento de Gestão de
Recursos Hídricos e Saneamento (DRH), órgão responsável pela emissão das
outorgas de uso de água no Estado; Fundação Estadual de Proteção Ambiental
(FEPAM), que atua como órgão técnico do Sistema, responsável pela
fiscalização, licenciamento, desenvolvimento de estudos e pesquisas e
execução de programas e projetos, visando assegurar a proteção e
preservação do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul;
Órgãos Locais: órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. No município
de Candiota, as questões ambientais são tratadas pelo Sistema Municipal de
Proteção Ambiental, que é composto pelo Conselho Municipal do Meio
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Ambiente, órgão superior do Sistema, de caráter consultivo, deliberativo e
normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implantação da
Política Municipal de Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de Saúde,
Ação Social e Meio Ambiente, por sua unidade administrativa, como órgão
central de planejamento, implementação, execução, fiscalização e controle
ambientais. No município de Hulha Negra, as questões ambientais são tratadas
pela Secretaria de Administração, Planejamento e Meio Ambiente, responsável
fiscalização e acompanhamento da Política Municipal de Meio Ambiente.
Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
é competência comum às três esferas da Federação (Constituição Federal, art. 23,
inc. VI). Assim sendo, compete às administrações públicas federal, estaduais e
municipais, no âmbito das suas respectivas atribuições territoriais, exercer Poder de
Polícia sobre o uso e a fruição de bens ambientais, sendo-lhes facultado, na forma da
Lei, fiscalizar o uso e fruição, bem como impor as penalidades especificadas na
legislação própria às infrações administrativas que forem praticadas, lavrando autos
de infração ambiental e instaurando processos administrativos.
Infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, art. 70). As penalidades aplicáveis ao cometimento
de infrações administrativas ambientais são explicitadas no artigo 3º do Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008, na legislação federal acerca de matérias ambientais
específicas e na legislação pertinente das esferas estaduais e municipais.
São autoridades competentes para lavrar autos de infração ambiental e
instaurar processos administrativos os funcionários de órgãos ambientais integrantes
do SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como agentes das
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha (Lei nº 9.605/1998, art. 70, § 1º).
O Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), em seu art.
927, parágrafo único, trata sobre a responsabilidade civil do empreendedor, e afirma
que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
A legislação processual civil indica os legitimados ativos para propor ações
civis, objetivando a reparação de danos ambientais, destacando-se as Leis nº 7.347,
de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública e o inquérito civil, e 4.717,
de 29 de junho de 1965, que regula a ação popular.
O Ministério Público da União e dos Estados é o órgão legitimado para propor
ação de responsabilidade civil e criminal, sendo o transgressor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente (Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º).
As penas previstas para o cometimento de crimes ambientais, aplicáveis a
pessoas físicas, são as privativas de liberdade (reclusão e detenção, art. 54 e
seguintes da Lei nº 9.605/1998) e as restritivas de direitos (art. 8º da Lei nº
9.605/1998). Dentre as penas restritivas de direito estão a prestação de serviços à
comunidade; interdição temporária de direitos; suspensão parcial ou total de
atividades; prestação pecuniária e recolhimento domiciliar.
Quanto às penas aplicáveis a pessoas jurídicas, de acordo com o art. 21 do
mesmo diploma legal, temos a multa, penas restritivas de direitos e prestação de
serviços à comunidade. Dentre as penas restritivas de direitos para pessoas jurídicas
estão: suspensão parcial ou total de atividades; interdição temporária de
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estabelecimento, obra ou atividade e proibição de contratar com o Poder Público, bem
como dele obter subsídios, subvenções ou doações (art. 22 da lei ora em análise).
Referida norma, em seu art. 72, ainda impõe sanções para infrações
administrativas, dentre as quais se destacam: advertência; multas (simples e diária);
apreensões (instrumentos, equipamentos, veículos utilizados na infração); destruição
ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de
obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; dentre
outras.
3.2.2 O licenciamento ambiental da UTE Nova Seival
Na Resolução CONAMA nº 237/97, Anexo I, item 18, é consignada a
obrigatoriedade do licenciamento ambiental para empreendimentos de serviços de
utilidade, como produção de energia por processo termoelétrico.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do
território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes é crime, punido com pena de detenção
ou multa, ou ambas cumulativamente (Lei nº 9.605/1998, art. 60). É considerada,
também, infração administrativa, segundo o que dispõe o Decreto nº 6.514, de 22 de
julho de 2008, art. 66, conduta à qual se cominam as penalidades cabíveis, incluindo
multa que pode variar entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) e demais penas elencadas no art. 3º do mesmo Decreto.
De modo geral, interessam à questão do licenciamento ambiental do
empreendimento, na esfera federal, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o Decreto nº 99.274, de 06 de
junho de 1990, que a regulamentou, e as Resoluções n os 01/86 e 237/97, ambas do
CONAMA.
O exame do art.4º da Resolução CONAMA nº 237/97, indica a competência
federal (IBAMA) para o licenciamento, pois haverá impactos ambientais do
empreendimento sobre curso d’água de domínio da União, cujos trechos estabelecem
limites entre o Brasil e o Uruguai, no caso, o rio Jaguarão:
“Artigo 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento
ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei n o 6.938, de 31 de agosto de
1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental
de âmbito nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva;
em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União”.

O artigo 10º desta mesma Resolução, estabelece que o procedimento de
licenciamento ambiental deve obedecer às seguintes etapas:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários
ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser
requerida;
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a
devida publicidade;
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III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de
vistorias técnicas, quando necessárias;
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da
análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados,
quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação
pertinente;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo
haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e
complementações não tenham sido satisfatórios;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer
jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida
publicidade.

A Resolução CONAMA nº 237/97, em seu art. 10º, § 1º, determina que no
procedimento licenciatório devem ser apresentados os seguintes documentos2:
•
•
•

Certidões municipais de que o tipo de empreendimento ou atividade está em
conformidade com a legislação municipal de uso e ocupação do solo;
Autorização para supressão de vegetação, também exigida pela Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal), e disciplinada, no Estado, pela
Lei Estadual nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992;
Outorga para o uso da água, sendo que no âmbito do Estado, é exigida pelos
arts. 29 a 31 da Lei Estadual nº 10.350 de 30 de dezembro de 1994, devendo
ser obtida junto ao órgão gestor do Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (SIGRH/RS); no âmbito
federal, junto à Agência Nacional de Águas (ANA), segundo o art. 4º, inc. IV,
da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que também impõe a necessidade da
outorga.

No âmbito federal em que se dará o presente licenciamento ambiental, pelo art.
8º da Resolução CONAMA nº 237/97, são concedidas as seguintes licenças
ambientais:
•

•

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação
Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

Trataremos em tópico próprio (“Flora”) sobre as disposições constantes no novo Código Estadual do
Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, Lei nº 15.424, de 9 de janeiro de 2020, que exige
autorização para conversão do campo nativo e supressão de vegetação nativa, denominada bioma
pampa.
2
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•

Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação.

No âmbito federal, de acordo com o que dispõe o art. 18, da Resolução
CONAMA nº 237/97, os prazos de validade das licenças são:
•
•
•

Licença Prévia (LP): validade máxima de 5 anos (podendo ser prorrogada,
desde que respeitado o limite);
Licença de Instalação (LI): validade máxima de 6 anos; e (podendo ser
prorrogada, desde que respeitado o limite)
Licença de Operação (LO): no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos (podendo
ter seu prazo de validade, por decisão motivada, aumentado ou diminuído,
respeitados os limites).

Deferido o pedido e expedida a licença, esta ainda poderá ser modificada,
suspensa ou cancelada, mediante decisão motivada do órgão ambiental competente
(Resolução CONAMA nº 237/97, art. 19), nos seguintes casos:
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da licença.
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Dado o que dispõe o inc. XI do art. 2º da Resolução CONAMA nº 001/86, em
virtude do que determina a CF, em seu art. 225, § 1º, inc. IV, o licenciamento ambiental
do empreendimento terá de ser feito com a elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
O EIA/RIMA deverá ater-se às seguintes diretrizes gerais, estabelecidas pelo
art. 5º da Resolução CONAMA nº 001/86:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas
fases de implantação e operação da atividade;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

Ainda segundo o art. 6º da mesma Resolução, o estudo de impacto ambiental
desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição
e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de
modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do
projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;
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b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando
as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação
permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses
recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e
negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e
longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas
propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios
sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando
a eficiência de cada uma delas.
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os
impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem
considerados.

Ainda quanto ao procedimento de licenciamento ambiental, dispõe o art. 36 e
§§ da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, alterada pela Lei nº 13.668, de 28 de maio
de 2018:
Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental
competente, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado
pelo empreendimento.
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de
conservação a serem beneficiadas, considerando propostas apresentadas no
EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada
criação de novas unidades de conservação.
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da
compensação definida neste artigo.
§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do
interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e
domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas
na Amazônia Legal.

O art. 31 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 20023 (Capítulo VIII - Da
Compensação por Significativo Impacto Ambiental especifica a fórmula a ser utilizada
3

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de
2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
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para cálculo dos montantes e a competência do IBAMA para realização do mesmo,
respectivamente. É o que se depreende da transcrição dos dispositivos legais, a
saber:
Artigo 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo
produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo
com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde:
CA = Valor da Compensação Ambiental;
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos,
projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental
para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de
seguros pessoais e reais; e
G = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
§ 1º GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste
Decreto.
§ 2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.
§ 3º As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas
pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de
instalação.
§ 4º Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho
do empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que
causam impactos ambientais, relativos ao trecho”. (NR)
Artigo 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental
de acordo com as informações a que se refere o artigo 31-A.
§ 1º Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no
prazo de dez dias, conforme regulamentação a ser definida pelo órgão
licenciador.
§ 2º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se
não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.
§ 3 O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias,
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
§ 4º Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua
destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e observado o § 2º do artigo 36 da
Lei nº 9.985, de 2000.

Com relação ao cálculo de compensação ambiental, cabe destacar que o
art. 3º, §3º deste mesmo decreto estabelece que:
§ 3º - Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem
como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices
e prêmios de seguros pessoais e reais. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de
2009).

estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o
meio ambiente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
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A este respeito, aliás, lê-se também no art. 3º, §§ 1º e 2º da Resolução
CONAMA nº 371/06, o seguinte:
Artigo 3º Para o cálculo da compensação ambiental serão considerados os
custos totais previstos para implantação do empreendimento e a metodologia
de gradação de impacto ambiental definida pelo órgão ambiental competente.
§ 1º Os investimentos destinados à melhoria da qualidade ambiental e à
mitigação dos impactos causados pelo empreendimento, exigidos pela
legislação ambiental, integrarão os seus custos totais para efeito do cálculo
da compensação ambiental.
§ 2º Os investimentos destinados à elaboração e implementação dos planos,
programas e ações, não exigidos pela legislação ambiental, mas
estabelecidos no processo de licenciamento ambiental para mitigação e
melhoria da qualidade ambiental, não integrarão os custos totais para efeito
do cálculo da compensação ambiental.

No que respeita aos bens arqueológicos e pré-históricos, no licenciamento
ambiental do empreendimento, dever-se-á observar o que determina a Instrução
Normativa (IN) nº 1, de 25 de março de 2015, do Instituto do Patrimônio Artístico e
Histórico Nacional (IPHAN), que estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais
participe, conforme abaixo exposto:
Art. 3º O IPHAN se manifestará nos processos de licenciamento ambiental a
partir da solicitação formal do órgão ambiental licenciador.
§ 1º A manifestação a que se refere o caput terá como base a Ficha de
Caracterização da Atividade - FCA ou documento equivalente, disponibilizada
eletronicamente ou encaminhada, conforme o caso, pelos órgãos
licenciadores competentes.
(...)
Art. 4º Nos casos de licenciamento ambiental federal, de que trata o art. 7º,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, assim
como quando houver necessidade de pesquisa em meio subaquático, o
IPHAN receberá a solicitação em sua Sede Nacional.
(...)
Art. 5º Ressalvados os casos previstos nesta Instrução Normativa, as
manifestações do IPHAN serão sempre dirigidas ao órgão ambiental federal,
estadual ou municipal responsável pelo licenciamento.
Art. 6º As manifestações conclusivas do IPHAN são aquelas que abordam
todos os bens culturais tombados, valorados e registrados e os bens
arqueológicos visando à obtenção de licenças ambientais.
Art. 7º Os projetos e programas previstos nesta Instrução Normativa deverão
ser compatíveis com o cronograma de concepção, instalação e operação da
atividade ou empreendimento apresentado ao IPHAN, de forma a garantir sua
plena execução, sob pena de indeferimento.
Art. 8º Constatada a existência de processo de licenciamento de atividade ou
empreendimento que configure o disposto no artigo 1º sem que o IPHAN
tenha sido instado a se manifestar, a Sede Nacional ou a Superintendência
Estadual deverá encaminhar ofício ao órgão licenciador competente,
comunicando e motivando a necessidade de participação no processo, como
também solicitando a adoção de providências que viabilizem sua
participação, conforme legislação de proteção aos bens acautelados de que
trata o artigo 2º e sem prejuízo as demais medidas cabíveis.

No âmbito estadual, o tema está afeto ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico do Estado (IPHAE), subordinado à Secretaria de Estado da Cultura. O
Instituto é encarregado das ações de preservação do patrimônio cultural,
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tombamentos, individuais e coletivos, incluindo bens edificados, centros históricos,
bens móveis e tombamentos ambientais. As seguintes leis do Estado devem ser
observadas:
•
•
•
•
•

3.3

Lei nº 7.231, de 18 de dezembro de 1978, que dispõe sobre o patrimônio
cultural do Estado;
Lei nº 11.380, de 03 de novembro de 1999, que define norma de
competência para a proteção de sítios arqueológicos e seu respectivo
acervo existente no Estado, conforme inciso III do art. 23 da CF;
Decreto nº 41.927, de 05 de novembro de 2002, que cria o Comitê do
Patrimônio Paleontológico e dá outras providências;
Lei nº 11.738, de 13 de janeiro de 2002, declara integrantes do
patrimônio cultural do Estado os sítios paleontológicos localizados em
municípios do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências;
Decreto estadual nº 54.763, de 17 de agosto de 2019, que regulamenta
a Lei nº 13.678 de 17 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Sul.

CONTORNOS LEGAIS DOS RECURSOS NATURAIS

Para abordagem deste item foram selecionados os diplomas legais mais
relevantes conforme o recurso natural, considerando também as competências
envolvidas (federal, estadual e municipal). Os resultados são apresentados nos
subitens seguintes.
3.3.1 Águas e seus usos múltiplos
Águas da União são aquelas que se encontram em terras do seu domínio, que
banham mais de um Estado, servem de limite com outros países ou unidades da
Federação, se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham. Incluem-se,
também, como corpos hídricos de domínio da União, os potenciais de energia
hidráulica e as águas em depósito, em virtude de obras realizadas pela União (CF,
art. 20, inc. III e VIII e art. 26, inc. I, in fine).
Águas de domínio dos Estados e do Distrito Federal são todas as outras,
incluindo as águas de origem subterrânea (CF, art. 26, inc. I). Portanto, inclui-se no
domínio da União o trecho do rio Jaguarão que serve de limite com o Uruguai.
A atribuição de gerir cada corpo hídrico é da entidade política que detém o seu
domínio, podendo também os municípios atuar, já que a competência para a proteção
do ambiente é comum às três esferas da Federação (CF, art. 23, inc. VI).
Na gestão de recursos hídricos deve sempre ser levada em consideração a
classificação dos corpos d’água constante da Resolução CONAMA nº 357/05, art. 4º,
Capítulo II, Seção I - Das Águas Doces, conforme transcrevemos:
Art. 4º As águas doces são classificadas em:
I - classe especial: águas destinadas:
a)
ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;
b)
à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,
c)
à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação
de proteção integral.
II - classe 1: águas que podem ser destinadas:
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a)
ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
simplificado;
b)
à proteção das comunidades aquáticas;
c)
à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e
mergulho, conforme Resolução CONAMA nº74/00;
d)
à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de
película; e
e)
à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
III - classe 2: águas que podem ser destinadas:
a)
ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional;
b)
à proteção das comunidades aquáticas;
c)
à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e
mergulho, conforme a Resolução CONAMA nº 274/00;
d)
à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins,
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato
direto; e
e)
à aquicultura e à atividade de pesca.
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a)
ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional ou avançado;
b)
à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c)
à pesca amadora;
d)
à recreação de contato secundário; e
e)
à dessedentação de animais.
V - classe 4: águas que podem ser destinadas:
a)
à navegação; e
b)
à harmonia paisagística.

Para cada uma das classes acima, a Resolução CONAMA nº 274/20
estabelece condições e padrões de qualidade e de emissão de efluentes diversos.
A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, enquanto que, a Resolução CONSEMA nº
355/17, fixa os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos para fontes
geradoras que desemboquem seus efluentes em águas superficiais no Estado.
A gestão nacional dos recursos hídricos é levada a efeito pela ANA, a quem
compete “implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos
Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (Lei
nº 9.984/2000, art. 3º, alterada pela Lei nº 13.844 de junho de 2019), em articulação
com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos” (Lei nº 9.984/2000, art. 4º).
Os órgãos que compõem a ANA, de acordo com o art. 33 da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, são: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência
Nacional de Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito
Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica; os órgãos dos poderes públicos federal,
estaduais, do Distrito Federal e municipais, cujas competências se relacionem com a
gestão de recursos hídricos e as Agências de Água.
Dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos de que trata
o art. 5º da Lei nº 9.433/1997, interessa a este estudo a outorga dos direitos de uso
de recursos hídricos, já se tendo feito, acima, menção aos órgãos públicos
relacionados à gestão de recursos hídricos.
Pelo que dispõe o art. 12, caput, da Lei nº 9.433/1997, estão sujeitos a outorga
pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
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I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água
para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo
produtivo;
II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo
de processo produtivo;
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final;
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água.

Em suma, o empreendedor, tanto no âmbito federal, quanto no estadual, deverá
obter outorgas para a derivação e captação de águas para, ao menos, alterar o regime
e a quantidade da água existente nos corpos d’água em que pretende intervir.
No Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro
de 1994, em seu artigo 29, estabelece que qualquer empreendimento ou atividade
que alterar as condições quantitativas e/ou qualitativas das águas, superficiais ou
subterrâneas, observando o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de
Bacia Hidrográfica, dependerá de outorga.
No caso em tela, a concessão de outorga de direitos de uso de recursos
hídricos compete ao Estado.
De forma conclusiva e condicionante do empreendimento, estabelece-se a
necessidade de Autorização para Reserva de Disponibilidade Hídrica e Portaria de
Outorga de Uso, cujos processos encontram-se em andamento Cadastros nº
2020/007.974 (Barragem) e nº 2020/004.897 (Reservatório), no Departamento de
Recursos Hídricos (DRH) da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), através
do Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT).
Quanto aos Comitês de Bacia Hidrográfica, as disposições de alcance nacional
que os regem, estabelecem que tenham como áreas de atuação a totalidade de uma
bacia hidrográfica; a sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da
bacia, ou de tributário desse tributário; ou um grupo de bacias ou sub-bacias
hidrográficas contíguas (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, artigo 37).
Em relação aos efluentes líquidos gerados as formas de disposição e
gerenciamento, bem como o monitoramento de águas superficiais e subterrâneas
como medidas de controle a serem adotadas da operação do empreendimento,
deverão ser respeitados, em complementação as legislações já citadas, um conjunto
de normas e diretrizes conforme segue:
•
•
•
•
•
•

Norma ABNT NBR 9896/1993 - Glossário de poluição das águas;
Norma ABNT NBR 9897/1987 - Planejamento de amostragem de efluentes
líquidos e corpos receptores - Procedimento;
Norma ABNT NBR 9898/1987 - Preservação e técnicas de amostragem de
efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento;
Norma ABNT NBR 7229/1993 Errata 2:1997 - Projeto, construção e operação
de sistemas de tanques sépticos;
Norma ABNT NBR 13969/1997 - Tanques sépticos: Unidades de tratamento
complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operação;
Norma ABNT NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgotos sanitários Projeto e execução;
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•
•
•

Norma ABNT NBR 12209/2011 - Projeto de estações de tratamento de esgoto
sanitário;
Norma ABNT NBR 15495-1/2007 Versão Corrigida 2:2009 - Poços de
monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulados - Projeto e
construção;
Norma ABNT NBR 15495-2/2008 - Poços de monitoramento de águas
subterrâneas em aquíferos granulados - Desenvolvimento.

No tocante à legislação estadual, a Lei nº 15.434, de 09 de janeiro de 2020,
que institui o Código Estadual do Rio Grande do Sul, seu art. 16 afirma que o
planejamento ambiental terá como unidades de referência as bacias hidrográficas,
bem como vincula a execução ao Estado4. Outra importante lei estadual a ser citada
é a Lei nº 10.350/1994, que “Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos”.
A Resolução CONAMA nº 396/08, dispõe sobre a classificação e diretrizes
ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
No Estado, as águas subterrâneas e aquíferos são regulamentadas pelo
Decreto Estadual nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002.
No Rio Grande do Sul a concessão de outorga de direitos de uso de recursos
hídricos compete ao DRH, junto a SEMA criada em 1999 e FEPAM, segundo o que
dispõe o art. 1º do Decreto Estadual nº 37.033, de 21 de novembro de 1996.
Quanto aos Comitês de Bacia Hidrográfica, as disposições de alcance nacional
que os regem estabelecem que tenham como áreas de atuação a totalidade de uma
bacia hidrográfica; a sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da
bacia, ou de tributário desse tributário; ou um grupo de bacias ou sub-bacias
hidrográficas contíguas (Lei nº 9.433/1997, art. 37).
Os Comitês de Bacia Hidrográfica federais são compostos por representantes
da União; dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; dos Municípios situados, no todo
ou em parte, em sua área de atuação; dos usuários das águas de sua área de atuação
e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia (Lei nº
9.433/1997, art. 39).
Em 09 de maio de 2002 foi criada a Bacia Hidrográfica do rio Jaguarão, no
entanto, ainda não se encontra instalado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Jaguarão,
referência para a inserção do empreendimento. A criação do Comitê da Bacia do
Jaguarão será um processo articulado entre o Estado e a ANA que tem a atribuição
de implantar os quatro Comitês nas Bacias Federais.
A Bacia do Jaguarão, de águas federais, está localizada na Metade Sul, na
divisa com o Uruguai, e surgiu da Bacia Mirim-São Gonçalo. Compreende os
municípios de Aceguá, Bagé, Candiota, Herval, Hulha Negra, Jaguarão e Pedras Altas
(FEPAM, 2020).
O art. 49 da Lei nº 9.433/1997, elenca infrações das normas de utilização de
recursos hídricos superficiais ou subterrâneos que, cometidas em corpo hídrico de
domínio ou administração da União, ensejam a aplicação das penalidades do art. 50
da mesma lei ao infrator.
O novo Código de Meio Ambiente instituído pela Lei nº 15.434/2020, no
Capítulo I - Da Água e do Saneamento, atribui aos arts. 116 a 136, diretrizes de gestão
e qualidade do recurso no Estado.

4

Competência do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA.
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No âmbito do Estado, os arts. 35 a 37 da Lei Estadual nº 10.350/1994, também
institui infrações e penalidades da mesma ordem.
Agravam o crime de poluição de que trata o art. 54 da Lei nº 9.605/1998, causar
poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água
de uma comunidade (§ 2º, inc. III) ou o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos (§ 2º, inc. V).
A poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional, seu controle e fiscalização estão
previstas na Lei nº 9.966 de 28 de abril de 2000.
Estas condutas constituem, ainda, infração administrativa, segundo o que
dispõe o Decreto nº 6.514/2008, art. 62, inc. III, V e IX, às quais se cominam as
penalidades cabíveis, elencadas no art. 3º do mesmo Decreto.
Especificamente para o empreendimento em estudo, aplica-se a Resolução
ANA nº 399/04, que altera a Portaria nº 707/94 do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica (DNAEE), e estabelece novos critérios técnicos para identificação
dos cursos d’água, sendo:
5.1. Cada curso d’água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado
como unidade indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio.
5.2. Os sistemas hidrográficos serão estudados, examinando-se as suas
correntes de água sempre de jusante para montante e iniciando-se pela
identificação do seu curso principal.
5.3. Em cada confluência será considerado curso d’água principal aquele cuja
bacia hidrográfica tiver a maior área de drenagem.
5.4. A determinação das áreas de drenagem será feita com base na
Cartografia Sistemática Terrestre Básica.
5.5. Os braços de rios, paranás, igarapés e alagados não serão classificados
em separado, uma vez que são considerados parte integrante do curso
d'água principal.

Aplicando-se estas diretrizes ao sistema hidrográfico da área de estudo,
caracterizado basicamente pelas sub-bacias do rio Jaguarão, a oeste da UTE, e do
arroio Candiota, sendo este último, estabelecido como curso d’água principal, a
montante da confluência destes, por apresentar maior área de drenagem,
consequentemente de domínio da União.
3.3.2 Ar
Um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente é o
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental (Lei nº 6.938/1981, art. 9º, I).
A Resolução CONAMA nº 05/89 estabeleceu no país o Programa Nacional de
Controle da Poluição do Ar (PRONAR), que veio a ser complementada pelas
Resoluções CONAMA nº 03/90 (já revogada), nº 08/90, e nº 436/11, além da
Resolução nº 491/185.
A Resolução CONAMA nº 491/18 considera que os Padrões Nacionais de
Qualidade do Ar são parte estratégica do PRONAR, como instrumentos
complementares e referenciais. Considera como referência os valores guias de

5

Referida Resolução revoga os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução nº 05/89 e a Resolução nº 03/90,
conforme já mencionado.
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qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005,
bem como seus critérios de implementação.
No art. 2º desta mesma resolução, são estabelecidos padrões nacionais de
qualidade do ar, distinguindo entre os padrões de qualidade do ar intermediário (PI) e
padrão de qualidade do ar final (PF), conforme transcrição a seguir.
Art. 2º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
II - padrão de qualidade do ar: um dos instrumentos de gestão da qualidade
do ar, determinado como valor de concentração de um poluente específico
na atmosfera, associado a um intervalo de tempo de exposição, para que o
meio ambiente e a saúde da população sejam preservados em relação aos
riscos de danos causados pela poluição atmosférica;
III - padrões de qualidade do ar intermediários - PI: padrões estabelecidos
como valores temporários a serem cumpridos em etapas;
IV - padrão de qualidade do ar final - PF: valores guia definidos pela
Organização Mundial da Saúde - OMS em 2005.

Os padrões dizem respeito a concentrações de partículas totais em suspensão,
fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e
dióxido de nitrogênio e chumbo, conforme Anexo I da Resolução ora em análise.
O empreendimento deve observar o que dispõe a Resolução CONAMA nº
08/90, em seu art. 2º, que estabelece limites máximos de emissão de poluentes do ar
para processos de combustão externas em fontes fixas de poluição, com ênfase nos
limites máximos para os parâmetros dióxido de enxofre (SO 2) e material particulado
(MP), conforme diretrizes da Resolução CONAMA nº 491/18 que mantém o PRONAR
como referência complementar.
A Resolução CONAMA nº 382/06, complementada pela Resolução CONAMA
nº 436/11, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para
fontes fixas. O art. 3°, I, “g”, da primeira Resolução define como fontes fixas de
emissão qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva.
Porém esta mesma Resolução, estabelece no art. 8º, que permanecem
aplicáveis os critérios e limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 08/90 (já
revogada e substituída pelo Resolução CONAMA nº 491/18) para os processos de
geração de calor não abrangidos pela Resolução CONAMA nº 382/06, caso este que
se aplica para a UTE Nova Seival.
O Quadro 3-1 resume os limites de emissão estabelecidos pela legislação
vigente no Brasil e referências de limites recomendados pelo Banco Mundial.
Quadro 3-1 - Limites de emissão de poluentes atmosféricos
Padrões Estabelecidos

Material Particulado
MP10
MP2,5

SO2

NOX

Banco Mundial (mg/Nm³) (a)
50
2.000
750
Resolução CONAMA nº 491/18 (mg/Nm³) (b)
250
125
800
1.130
UTE Nova Seival (mg/Nm³) (c)
50
400
400
Diretriz Técnica FEPAM nº 01/2018 (mg/Nm³)
65
950
600
(a) Diretrizes de Energia Térmica para Novas Usinas, Manual de Prevenção e Redução de Poluição
(1999);
(b) Valores estabelecidos no nível de alerta para poluentes, Resolução nº 382/2006, Anexo III;
(c) Valores estabelecidos nos últimos dois licenciamentos de termelétricas no RS, UTEs Pampa Sul e
Ouro Negro.

3-15

Para que um empreendimento seja considerado ambientalmente viável quanto
ao compartimento atmosférico, não é suficiente que suas emissões estejam em
conformidade com os padrões de emissão legalmente estabelecidos. Faz-se
necessário, também, que os impactos na qualidade do ar provocados por essas
emissões sejam compatíveis com a capacidade de suporte da atmosfera local. Ou
seja, que a qualidade do ar da área de influência direta também se mantenha dentro
de padrões legalmente estabelecidos.
Quanto aos veículos automotores empregados pelo empreendedor, devem ser
observados os limites de emissões aéreas estabelecidos pelo Programa de Controle
da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), instituído pela Resolução
CONAMA nº 18/86, bem como os parâmetros de redução de emissão de poluentes
impostos pela Lei nº 8.723, de 29 de outubro de 1993.
A Resolução CONAMA nº 16/93 ratifica os limites de emissão, os prazos e
demais exigências contidas na Resolução CONAMA nº 18/866. Cumpre observar que
a Portaria IBAMA nº 86/96, torna obrigatório o licenciamento ambiental junto ao IBAMA
para as especificações, fabricação, comercialização e distribuição de novos
combustíveis e sua formulação final para uso em todo o País.
Quanto aos crimes tipificados no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, ainda tratando
de poluição atmosférica, são considerados agravantes, ocasionando a pena de
reclusão:
•
•

Dar causa à poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos
à saúde da população (§ 2º, inciso II);
Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias
oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos (§ 2º, inciso V).

Estas condutas constituem, ainda, infração administrativa, segundo o que
dispõe o Decreto nº 6.514/2008, art. 62, inc. II, e V, às quais se cominam as
penalidades cabíveis, elencadas no art. 3º do mesmo Decreto.
Para que seja considerado viável, o empreendimento deverá adotar em seus
programas ambientais, medidas de controle e monitoramento de emissões de
poluentes e o monitoramento da qualidade do ar em todas as fases. O
empreendimento deverá basear suas condutas de acordo com as resoluções, normas,
instruções e portarias que estabelecem diretrizes para que o controle das atividades.
Na lista a seguir é abordado o levantamento integral dos dispositivos legais para
diferentes fases:
•

•

Resolução CONAMA 003/90 - Define padrões de qualidade do ar as
concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a
saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos
à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral;
Resolução CONAMA 15/95 - Estabelece nova classificação de veículos
automotores, para o controle de emissão veicular de gases, material
particulado e evaporativa, considerando os veículos importados;

6

Alterada pelas Resoluções CONAMA de nº 15/95, 315/02, 414/09 e complementada pelas Resoluções
CONAMA de nº 08/93 e 282/01, bem como pela Portaria IBAMA nº 86/96.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Resolução CONAMA16/95 - Complementa a Resoluções CONAMA 08/93 e
18/86, que institui, em caráter nacional, o PROCONVE, estabelecendo limites
máximos de emissão de poluentes para os motores destinados a veículos
pesados novos, nacionais e importados, determinando homologação e
certificação de veículos novos do ciclo Diesel quanto ao índice de fumaça em
aceleração livre;
Resolução CONAMA 226/97 - Estabelece limites máximos de emissão de
fuligem de veículos automotores;
Resolução CONAMA 230/97 - Proíbe o uso de equipamentos que possam
reduzir a eficácia do controle de emissão de ruído e poluentes;
Resolução CONAMA 241/98 - Estabelece limites máximos de emissão de
poluentes;
Resolução CONAMA 242/98 - Estabelece limites máximos de emissão de
poluentes;
Resolução CONAMA 267/00 - Proibição de substâncias que destroem a
camada de ozônio;
Resolução CONAMA 299/01 - Estabelece procedimentos para elaboração de
relatório de valores para o controle das emissões dos veículos novos
produzidos e/ou importados;
Resolução CONAMA 297/02 - Estabelece os limites para emissões de gases
poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos;
Resolução CONAMA 315/02 - Dispõe sobre a nova etapa do PROCONVE;
Resolução CONAMA 342/03 - Estabelece novos limites para emissões de
gases poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, em
observância à Resolução nº 297/02, e dá outras providências;
Resolução CONAMA 403/08 - Dispõe sobre a nova fase de exigência do
PROCONVE para veículos pesados novos (Fase P-7) e dá outras providências;
Resolução CONAMA 418/09 - Define critérios para a elaboração de Planos de
Controle de Poluição Veicular (PCPV) e para a implantação de Programas de
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso pelos órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão e
procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso;
Resolução CONAMA 436/11 - Estabelece os limites máximos de emissão de
poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença
de instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007;
Resolução CONTRAN 452/13 - Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização das
emissões de gases de escapamento de veículos automotores de que trata o
artigo 231, inciso III,
Norma ABNT NBR 6016/2015 - Normatiza a determinação do grau de
enegrecimento da fumaça emitida por veículos rodoviários automotores com
motor diesel, utilizando a escala de Ringelmann reduzida;
Norma ABNT NBR 13412/1995 - Determinação de material particulado em
suspensão na atmosfera - Procedimento;
Norma ABNT NBR 9547/1997 - Material particulado em suspensão no ar
ambiente - Determinação da concentração total pelo método do amostrador de
grande volume;
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•
•
•

Norma ABNT NBR 7027/2001 - Veículos rodoviários automotores - Fumaça
emitida por motor diesel - Determinação da opacidade ou do grau de
enegrecimento em regime constante;
Instrução Normativa SEMA/SACT/CPAR nº 1/81 - Orienta os órgãos estaduais
de controle de poluição e as empresas de transporte de cargas e passageiros,
quanto ao atendimento à Portaria Ministerial nº 100/1980/MINTER;
Portaria Ministerial nº 100/1980/MINTER - Estabelece padrões para a emissão
de fumaça por veículos movidos a óleo diesel.

No âmbito estadual, o Código Estadual do Meio Ambiente estabelece os
critérios de utilização e conservação do ar, por meio de seu Capítulo III, arts. 139 a
142, dispondo sobre:
•
•
•

Ações para gestão de recursos atmosféricos;
Responsabilidades do órgão planejador de meio ambiente do Estado; e,
Vedações impostas aos proprietários, responsáveis, dentre outros, para
emissão de poluentes atmosféricos em desacordo com os limites,
concentrações ou duração constantes da legislação pertinente ou que possam
afetar a saúde humana.

3.3.3 Flora
O empreendimento, que será implantado em áreas do Bioma Campos Sulinos
(“Pampa”), poderá interferir com áreas de preservação permanente, definidas
segundo o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), especialmente a vegetação ciliar,
das margens do rio Jaguarão no trecho a ser alagado pelo reservatório Passo do Neto.
O art. 4º do Código Florestal estabelece que são de preservação permanente,
independentemente de qualquer outro ato ou formalidade, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas em zonas rurais e urbanas, que apresentem as
seguintes características:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta)
metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na
licença ambiental do empreendimento;
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IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e
encharcado;
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais;
§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a
1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos
incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa,
salvo autorização do órgão ambiental competente do SISNAMA;
§ 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que
trata o inciso V do artigo 3º desta Lei, o plantio de culturas temporárias e
sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no
período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de
novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do
solo e seja protegida a fauna silvestre;
§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de
recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com
norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão
de recursos hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR;
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.

A Resolução CONAMA nº 302/02, que dispõe sobre os parâmetros, definições
e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime
de uso do entorno, define no art. 2º e art.3 º:
II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do
reservatório artificial e suas ilhas, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populações humanas
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura
mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais,
medida a partir do nível máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas
consolidadas e cem metros para áreas rurais;
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II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de
energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação
ambiental;
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares
de superfície e localizados em área rural.

Enquanto que Resolução CONAMA nº 303/02, que dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, traz as seguintes
definições:
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção
horizontal, com largura mínima, de:
a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura;
b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros de
largura;
c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros de
largura;
d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros
de largura;
e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros de
largura;
II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio
mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia
hidrográfica contribuinte;
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas
consolidadas;
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água
com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta
metros;
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura
mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e
encharcado;
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva
de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em
relação a base;
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível
correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo
da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de
cumeada equivalente a mil metros;
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou
quarenta e cinco graus na linha de maior declive;
VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha
de ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no
sentido do reverso da escarpa;
(...)
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna
ameaçados de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público
Federal, Estadual ou Municipal.

Segundo art. 6º do Código Florestal consideram-se, ainda, de preservação
permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais
formas de vegetação natural destinadas a:
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de
terra e de rocha;
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II - proteger as restingas ou veredas;
III - proteger várzeas;
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou
histórico;
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
VII - assegurar condições de bem-estar público;
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades
militares;
IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional;
IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

Dispõe o Código Florestal (art. 7º) que a vegetação situada em Área de
Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário 7 da área, e que caso
tenha ocorrido a supressão, o mesmo terá que promover a recomposição da
vegetação, ressalvas aos usos autorizados previstos no Código Florestal (art. 7º, §
1º). Os danos realizados serão ainda transmitidos aos sucessores em caso de
transferência de domínio de posse do imóvel rural (art. 7º, § 2º).
É importante consignar que dita supressão, se autorizada, deve ser feita de
modo a evitar que sejam modificados, danificados ou destruídos ninhos, abrigos ou
criadouros naturais, sob pena de serem cometidos crime e infração administrativa
ambientais, agravadas se praticadas contra espécie rara (art. 24, § 3º, inc. II, do
Decreto nº 6.514/2008).
O Novo Código de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Lei nº 15.434/2020),
em seu art. 148, parágrafo único, afirma que a supressão de espécies imunes ao corte
será admitida em caso de obras ou atividades de utilidade pública e/ou em caso de
exemplares que apresentem potencial risco ou dano ao patrimônio público ou privado,
em ato do órgão ambiental competente.
Ainda sobre o Novo Código Estadual de Meio Ambiente, vale salientar que o
Título III, Capítulo IV (arts. 143 ao 151), traz disposições acerca da gestão de recursos
naturais e da qualidade ambiental aplicáveis à flora e à vegetação. Dedica o Capítulo
XIII (arts. 203 a 205) às disposições concernentes aos biomas Mata Atlântica e
Pampa. E, por fim, o Capítulo XVIII (arts. 218 e 219) trata sobre as autorizações
necessárias à conversão do campo nativo, bem como a dispensa das mesmas.
Os crimes contra a fauna e a flora encontram-se tipificados nos arts. 29 a 53 da
Lei nº 9.605/1998. Já as infrações administrativas estão definidas nos arts. 24 a 60-A
do Decreto nº 6.514/2008.
Especial atenção deve ser dada à Lei nº 7.653 de 12 de fevereiro de 1988, art.
348, que considera crime inafiançável, ações contra a flora e à Portaria 443, de 17 de
dezembro de 2014, do MMA que promulgou a Lista Nacional Oficial de Espécies da
Flora Ameaçadas de Extinção.
Estão previstas nas diferentes fases do empreendimento atividades relativas a
supressão de vegetação e limpeza das áreas de alague, revegetação de matas
ciliares e conexão do corredor ecológico, erradicação de espécies exóticas invasoras,
bem como a implantação de cortina vegetal divididos em programas previstos em leis,
resoluções, instruções e portarias, bem como normativas que estabelecem as regras
relativas a atividade. A relação destes dispositivos pode ser verificada a seguir:
7

Abrangendo, ainda o possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado.
8 Art. 34. Os crimes previstos nesta lei são inafiançáveis e serão apurados mediante processo sumário,
aplicando-se, no que couber, as normas do Título II, Capítulo V, do Código de Processo Penal.
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Lei Federal nº 7.803, de 18 de julho de 1989 - Entre outras alterações determina
a necessidade de licença para porte e uso de motosserras, que deverá ser
obtida junto ao IBAMA pelas empreiteiras que executarão a supressão de
vegetação;
Lei Estadual nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992 - Institui o Código Florestal do
Rio Grande do Sul, estabelece diretrizes referentes à supressão e reposição
de vegetação e indica as espécies imunes ao corte;
Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes
Ambientais.
Lei Federal nº 10.711, de 05 de agosto de 2003 - Dispõe sobre o Sistema
Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências;
Lei Federal nº 11.428, de 12 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a utilização
e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras
providências;
Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Institui o Novo Código Florestal.
Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 - Altera a Lei nº 12.651, de 25
de maio de 2012, que dispõe sobre o Novo Código Florestal;
Decreto Federal nº 3.420, de 20 de abril de 2000 - Dispõe sobre a criação do
Programa Nacional de Florestas (PNF), e dá outras providências;
Decreto Federal nº 4.339, de 22 de agosto de 2002 - Institui princípios e
diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade,
estabelecendo como uma das diretrizes que: “promover e aperfeiçoar ações de
prevenção, controle e erradicação de espécies exóticas invasoras e de
espécies problema;
Decreto Federal nº 5.794, de 05 de junho de 2006 - Altera e acresce
dispositivos ao Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000, que dispõe sobre a
criação do PNF;
Decreto Estadual nº 52.109, de 1º de dezembro de 2014 - Declara as espécies
da flora nativa ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul;
Decreto Estadual nº 53.862, de 28 de dezembro de 2017 - Regulamenta o
Cadastro Florestal Estadual e o licenciamento ambiental de empreendimentos
de silvicultura de florestas plantadas;
Resolução CONAMA 33/94 - Define estágios sucessionais das formações
vegetais que ocorrem na região da Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do
Sul, visando viabilizar critérios, normas e procedimentos para o manejo,
utilização racional e conservação da vegetação natural;
Resolução CONAMA 09/96 - Estabelece corredor de vegetação área de
trânsito a fauna;
Resolução CONAMA 302/02 - Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites
de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de
uso do entorno;
Resolução CONAMA 303/02 - Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente;
Resolução CONAMA 369/06 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente
(APP);
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Resolução CONAMA 379/06 - Cria e regulamenta sistema de dados e
informações sobre a gestão florestal no âmbito do SISNAMA;
Instrução Normativa DEFAP nº 01, de 16 de agosto de 2002 - Trata sobre o
corte de árvores nativas ameaçadas de extinção no estado;
Instrução Normativa nº 09, de 02 de junho 2005, da Superintendência Federal
de Agricultura (SEFAG) - Estabelece o Registro Nacional de Sementes e
Mudas (RENASEM);
Instrução Normativa SEMA/RS nº 01/2018 - Estabelece procedimentos a serem
observados para a Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Rio Grande
do Sul;
Instrução Normativa MMA nº 06, de 15 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a
reposição;
Instrução Normativa nº 21 do IBAMA, 24 de dezembro de 2014 - Institui o
Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor);
Resolução CONABIO nº 7, de 29 de maio de 2018 - Aprova a Estratégia
Nacional para Espécies Exóticas Invasoras,
Portaria SEMA nº 79 de 31 de outubro de 2013 - Reconhece a Lista de Espécies
Exóticas Invasoras do Estado do Rio Grande do Sul e demais classificações,
estabelece normas de controle e dá outras providências;
Resolução CONSEMA 369/2017 - Estabelece normas gerais para implantação
de Programa Estadual para o controle de espécies exóticas invasoras;

3.3.4 Fauna silvestre
A Lei de Proteção a Fauna, nº 5.197 de 03 de janeiro de 1967, regulamentada
pelo Decreto nº 97.633/89, garante respaldo à proteção de animais de quaisquer
espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora
do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais, em propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha (art. 1º).
Dentre outros diplomas reguladores de proteção à fauna silvestre e
relacionados com o processo de licenciamento ambiental da UTE Nova Seival, em
suas fases de diagnóstico ambiental e elaboração de programas de conservação e
monitoramento, destacam-se:
•
•
•
•
•
•

Constituição Federal, de 3 de outubro de 1988 - Capítulo VI - Do Meio
Ambiente, art. 225;
Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção à
fauna e dá outras providências;
Lei Federal nº 7.173, de 14 de dezembro de 1983 - Dispõe sobre o
estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos e dá outras
providências;
Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências - art. 25;
Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 - Lei de Contravenções Penais
- trata da crueldade contra animais e trata todos os animais como protegidos;
Lei Estadual nº 15.434, de 09 de janeiro de 2020 - Institui o Código Estadual do
Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul;
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Decreto Legislativo nº 03, de 13 de fevereiro de 1948 - Aprova a Convenção
para a proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países
da América, assinada pelo Brasil, em 27 de dezembro de 1940;
Decreto Federal nº 76.623, de 17 de novembro de 1975 - Promulga a
Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna
Selvagem em Perigo de Extinção;
Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008 - Dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.
Portaria IBAMA nº 1.522, de 19 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre a Lista
Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção;
Portaria IBAMA nº 332, de 13 de março de 1990 - Dispõe sobre a coleta de
material zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, por cientistas e
profissionais devidamente qualificados, pertencentes a instituições científicas
brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas;
Portaria IBAMA nº 113/97-N, de 25 de setembro de 1997 - Obriga o registro no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se
dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção,
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de minerais, produtos e subprodutos da fauna, flora e
pesca;
Portaria MMA nº 163 de 8 de maio de 2015 - Reconhece como espécies de
peixes e invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção
aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos" - Lista, conforme
Anexo I desta Portaria, em observância aos artigos 6º e 7º, da Portaria nº 43,
de 31 de janeiro de 2014;
Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 - Promulga a “Lista Nacional
Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”;
Portaria MMA nº 445, de 17 de dezembro de 2014 - Promulga a "Lista Nacional
Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados
Aquáticos";
Instrução Normativa IBAMA nº 109, de 12 de setembro de 1997 - Estabelece
procedimentos de expedição de licença de pesquisa para realização de
atividades científicas em Unidades de Conservação Federais de Proteção
Integral, definidas como Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Estações
Ecológicas e Reservas Ecológicas;
Instrução Normativa IBAMA nº 07, de 30 de abril de 2015 - Institui e normatiza
as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, e define, no
âmbito do IBAMA, os procedimentos autorizativos para as categorias
estabelecidas;
Decreto Estadual nº 41.672, de 2-11 de junho de 2002 - Declara as espécies
da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

Especial atenção deve ser dada as Portarias Estaduais nº 444/17 e 445/17 e
ao Decreto nº 41.672/02, que promulga lista de espécies ameaçadas no âmbito
estadual. No novo Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei
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nº 15.434/2020, salientam-se os arts. 14, XIII, 39, 98, X, 145, IV, 154, VII, 168 e 208,
VIII.
Ainda sobre o novo Código de Meio Ambiente, vale salientar que para o Título
III - Da Gestão dos Recursos Naturais e da Qualidade Ambiental, o Capítulo V, dedica
os arts. 152 ao 166 que versam sobre Fauna Silvestre e Exótica; e dedica no Capítulo
VII, os arts. 169 e 170, às disposições quanto o Patrimônio Genético.
Por último, deve-se reiterar a preponderância da Lei de Crimes Ambientais que
ampliou o espectro de proteção legal à fauna, mantendo o rigor na tipificação de ações
contra as espécies animais, e punindo tais crimes com penas de detenção e reclusão.
Em relação às atividades inerentes às diferentes fases do empreendimento,
são apresentadas a seguir uma relação de leis, decretos, resoluções, normas e
portarias que devem ser observadas para a implantação da UTE Nova Seival, como
a proposição de programas e monitoramentos de resgate e afugentamento de fauna,
resgate e monitoramento de ictiofauna, monitoramento da fauna terrestre, controle de
atropelamento de fauna, abaixo listadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção à
fauna;
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências;
Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes
Ambientais;
Lei Federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009 - Dispõe sobre a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula
as atividades pesqueiras;
Decreto Federal nº 97.633, de 10 de abril de 1989 - Dispõe sobre o Conselho
Nacional de Proteção à Fauna;
Decreto Federal nº 4.339, de 22 de agosto de 2002 - Institui princípios e
diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade;
Resolução CONAMA nº 09/96 - Define “corredor de vegetação entre
remanescentes” como área de trânsito para a fauna;
Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003 - Dispõe sobre as
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção;
Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 11 de janeiro de 2007 - Estabelece
critérios relativos ao manejo da fauna silvestre;
Portaria IBAMA nº 1.522, de 19 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre a Lista
Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.

Considerando as características do empreendimento ora em análise, se faz
importante a leitura atenta dos dispositivos acima elencados.
3.3.5 Resíduos sólidos e produtos perigosos
O empreendimento gerará resíduos sólidos provenientes da execução de obras
civis, bem como resíduos gerados da queima de carvão nas caldeiras.
A Resolução CONAMA nº 307/02, estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, em seu art. 4º, § 1º,
alterado pela Resolução CONAMA nº 448/12, resolve que não é permitido dispor
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resíduos de construção civil em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de
"bota fora", em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei.
Aqueles resíduos devem ser dispostos dos modos determinados pelo art. 10
da Resolução CONAMA nº 448/12, após feita sua classificação, conforme as classes
de resíduos estabelecidas pelo art. 3º da Resolução CONAMA nº 307/02.
No Rio Grande do Sul a Lei Estadual nº 14.528 de 2014, em seu art. 1º, institui
a Política Estadual de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos
geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.
Já o gerenciamento dos resíduos sólidos, abrangendo coleta, transporte,
tratamento, processamento e destinação final, são licenciados pela FEPAM, conforme
dispõe o Decreto Estadual nº 38.356, de 01 de abril de 1998, art. 4°.
A Resolução CONSEMA nº 73/04 proíbe a co-disposição de resíduos sólidos
industriais em aterros de resíduos sólidos urbanos no Estado e o Decreto Estadual nº
38.356/1998 aprova o regulamento da Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe
sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado.
Tendo em vista que o empreendimento em fase de licenciamento ambiental
trata de uma usina termelétrica alimentada por carvão mineral nacional, cabe ainda
notar que o art. 20 do Decreto Estadual nº 37.273, de 09 de março de 1998, dispõe
que a instalação de caldeira, vasos de pressão congêneres, em locais de trabalho,
deverão atender as exigências da NR - 13 do Ministério do Trabalho.
Agrava o crime de poluição, de que trata o art. 54 da Lei nº 9.605/1998, o
lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou
substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos (§ 2º, inc. V). Estas condutas constituem, ainda, infração administrativa,
segundo o que dispõe o Decreto nº 6.514/2008, art. 62, inc. V, às quais se cominam
as penalidades cabíveis, elencadas no art. 3º do mesmo Decreto.
As obras civis implicarão a movimentação, por via terrestre, de produtos
perigosos, sendo as disposições sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais9 contemplado pela Resolução CONAMA nº 313/02.
A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 22, inc. VII, determina que cabe à
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estabelecer padrões e normas
complementares relativos ao transporte terrestre de cargas especiais e perigosas em
rodovias e ferrovias. Estes procedimentos foram estabelecidos através do
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, Resolução ANTT
nº 5.848/19. Acerca da matéria, continua em vigor o Decreto nº 96.044, de 18 de maio
de 1988, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 01/86, art. 2°, os órgãos ambientais
estaduais deverão ser comunicados pelo transportador de produtos perigosos, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas de sua efetivação, a fim de que
sejam adotadas as providências cabíveis.
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer,
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica,

9

De acordo com o art. 2º, inc. II, da Resolução CONAMA nº 313/02, Inventário Nacional de Resíduos
Sólidos Industriais é “o conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento,
transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos
gerados pelas indústrias do país.”.
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perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos constitui crime (art. 56 da
Lei nº 9.605/1998) e infração administrativa (Decreto nº 6.514/2008, art. 64), sendo
punido com reclusão de um a quatro anos e multa de até R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais).
O Decreto Federal nº 7.404 de 2010 regulamenta a Lei nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
Em relação ao Novo Código Estadual de Meio Ambiente, vale salientar que o
Título III - Da Gestão dos Recursos Naturais e da Qualidade Ambiental, Capítulo XII,
arts. 194 ao 202, trata sobre os resíduos, sua coleta, armazenamento, transporte, bem
como o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos.
Para controle e gerenciamento de resíduos sólidos nas diferentes fases do
empreendimento deverão ser observadas resoluções, normativas, instruções e
diretrizes, dentre as quais destacamos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Resolução CONAMA nº 275/01 - Estabelece o código de cores para os
diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva;
Resolução CONAMA nº 307/02 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
Resolução CONAMA nº 348/04 - Altera a Resolução CONAMA nº 307/02,
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos;
Resolução CONAMA nº 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências;
Resolução CONAMA nº 362/05 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado;
Resolução CONAMA nº 401/08 - Estabelece os limites máximos de chumbo,
cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional
e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado,
e dá outras providências;
Resolução CONAMA nº 431/11 - Estabelece nova classificação para o gesso;
Resolução CONAMA nº 450/12 - Dispõe sobre recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado;
Resolução SMA nº 24, de 30 de março de 2010 - Estabelece a relação de
produtos geradores de resíduos de significativo impacto ambiental;
Norma ABNT NBR 11174/1990 - Adota definições para armazenamento de
resíduos Classe II (não inertes) e III (inertes);
Norma ABNT NBR 12235/1992 - Adota procedimentos para armazenamento
de resíduos sólidos perigosos;
Norma ABNT NBR 13463/1995 - Coleta de resíduos sólidos - Classifica a coleta
de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos
tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das
estações de transbordo;
Norma ABNT NBR 13896/1997 - Fixa as condições mínimas exigíveis para
projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, de
forma a proteger as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas,
seus operadores e populações vizinhas;
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Norma ABNT NBR 10004/2004 - Resíduos sólidos - Classifica os resíduos
sólidos quanto aos seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;
Norma ABNT NBR 15112/2004 - Resíduos da construção civil e resíduos
volumosos - Área de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação
e operação;
Norma ABNT NBR 15113/2004 - Fixa os requisitos mínimos exigíveis para
projeto, implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da construção
civil classe A e de resíduos inertes;
Norma ABNT NBR 15114/2004 - Resíduos sólidos da construção civil Classe
A - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;
Norma ABNT NBR 15115/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil - Execução de camadas de reforço de subleito, sub-base e
base de pavimentos - Procedimentos;
Norma ABNT NBR 15116/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem
função estrutural - Critérios;
Norma ABNT NBR 10007/2004 - Requisitos exigíveis para amostragem de
resíduos sólidos;
Norma ABNT NBR 13221/2017 - Especifica os requisitos para o transporte
terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a
saúde pública;
Norma ABNT NBR 7500/2018 Emenda 1:2020 - Identificação para o transporte
terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;
Norma ABNT NBR 7503/2018 - Estabelece as características, dimensões e
define o preenchimento de ficha de emergência e envelope para o transporte
terrestre de produtos perigosos;
Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 18 de dezembro de 2012 - Publica a Lista
Brasileira de Resíduos Sólidos, a qual será utilizada pelo Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos
Perigosos, bem como por futuros sistemas informatizados do IBAMA que
possam vir a tratar de resíduos sólidos;
Resolução ANP Nº 20, de 18 de junho de 2009 - Estabelece os requisitos
necessários à autorização para o exercício da atividade de coleta de óleo
lubrificante usado ou contaminado e a sua regulação;
Resolução ANP Nº 19, de 18 de junho de 2009 - Estabelece os requisitos
necessários à autorização para o exercício da atividade de rerrefino de óleo
lubrificante usado ou contaminado, e a sua regulação;
Resolução ANP Nº 17, de 18 de junho de 2009 - Versa sobre a obrigatoriedade
da coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, por parte do importador,
dentre outras providências.

3.3.6 Ruídos
O CONAMA, por meio da Resolução nº 01/90, previu que a emissão de ruídos,
em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas
obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, critérios e
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diretrizes estabelecidos nas NBR-10.151:2019 Versão corrigida:2020 e 10.152:2017
Errata 1:2020.
O ruído produzido por quaisquer atividades, conforme definido na NBR
10.151:2019 Versão corrigida:2020, em áreas predominantemente industriais, não
deve exceder a 70dBA e 60dBA, respectivamente, nos turnos diurno e noturno.
Importa fundamentalmente para o empreendimento de que se trata aqui o ruído
produzido pela operação da UTE e por veículos automotores. No que diz respeito ao
ruído produzido por veículos automotores, devem ser observados os limites fixados
pelo art. 20 da Resolução CONAMA nº 08/93.
O Novo Código de Meio Ambiente do Estado, Título III - Da Gestão dos
Recursos Naturais e da Qualidade Ambiental, em seu Capítulo XV, dedica os arts. 209
ao 213 às disposições quanto a poluição sonora no Estado do Rio Grande do Sul.
3.3.7 Patrimônio cultural
O art. 216 da CF/1988 dispõe que constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, incluindo entre aqueles bens:
• Formas de expressão;
• Modos de criar, fazer e viver;
• Criações científicas, artísticas e tecnológicas;
• Obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
• Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Ademais, o § 1º do mesmo artigo estabelece que o Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação, estando o licenciamento ambiental
classificado nessa última.
Atendendo a estes comandos constitucionais, a Resolução CONAMA nº 01/86,
em seu art. 6º, inc. I, alínea “c”, determinou que na realização de estudos de impacto
ambiental sejam desenvolvidas atividades técnicas acerca dos sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, além da averiguação das
relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial
utilização futura desses recursos.
Assim sendo, o Termo de Referência preparado pelo IBAMA para o
licenciamento da UTE Nova Seival, exige que os Recursos Históricos e o Patrimônio
Cultural material e imaterial da área de influência do empreendimento sejam
analisados e parte constante do EIA.
Quanto ao Patrimônio Cultural imaterial, a sua consideração em estudos de
impacto ambiental faz-se em vista dos objetivos e das diretrizes da política de fomento
do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), criado pelo Decreto nº 3.551,
de 4 de agosto de 2000, e implementado, no âmbito do governo federal, instituído pelo
IPHAN.
No que respeita aos bens arqueológicos e pré-históricos, esses são
regulamentados pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, devendo-se observar, no
procedimento de licenciamento ambiental, o que determina a IN IPHAN nº 01, de 25
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de março de 2015 e a Portaria nº 375, de 19 de setembro de 2018. A primeira
estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo órgão nos
processos de licenciamento ambiental dos quais participe, e, a última, institui a Política
de Patrimônio Cultural Material do IPHAN e dá outras providências.
No âmbito estadual, as disposições acerca do Patrimônio Cultural que, de resto,
reproduzem as disposições federais, estão definidas no Novo Código de Meio
Ambiente do Estado, Título III - Da Gestão dos Recursos Naturais e da Qualidade
Ambiental, Capítulo VIII, que, em seus arts. 171 a 174, dispõe acerca do patrimônio
paleontológico e arqueológico. No âmbito Municipal, a matéria é tratada no inc. IV do
art. 150 e no art. 151 da Lei Orgânica do Município de Candiota.
De acordo com o art. 1º da Lei Estadual nº 11.380, de 03 de novembro de 1999,
os sítios arqueológicos, bem como o seu acervo, ficam sob a proteção, guarda e
responsabilidade do município em que se localizam, no caso em Candiota, onde está
situado o empreendimento.
Não poderão ser demolidos, desfigurados ou modificados, no todo ou em parte,
sem a devida autorização, os prédios, monumentos, conjuntos urbanos, sítios de valor
histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico, antropológico, científico,
de proteção ou preservação permanente, portadores de referência a identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, de acordo
com o art. 40, da Lei Estadual nº 10.116, de 23 de março de 1994.
Os depósitos fossilíferos paleontológicos são regidos por legislação especial,
dado o que dispõe o art. 10, inc. II e III, do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração). Estão protegidos pelo que dispõe o art. 1º e § único do
Decreto-Lei nº 4.146 de 4 de março de 1942, que determina que seja obtida
autorização prévia Agência Nacional de Mineração (ANM) para a extração de
espécimes fósseis, exceto quando feitas por museus nacionais, estaduais e
estabelecimentos oficiais congêneres, devendo, neste caso, haver comunicação
anterior a ANM.
À ANM foi atribuída, ainda, pelos mesmos dispositivos legais citados acima, a
fiscalização sobre as atividades que envolvam espécimes fósseis.
Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial é, segundo a Lei nº 9.605/1998 e o Decreto nº
6.514/2008, crime e infração administrativa, respectivamente. Se cominam
penalidades administrativas no âmbito federal, que vão da advertência à demolição
de obra ou cessação de atividade (art. 3º e 72 do Decreto); e pena de reclusão, de um
a três anos (art. 62, Lei nº 9.605/1998). Se o crime for culposo, a pena é de seis meses
a um ano de detenção (art. 62, § único, Lei nº 9.605/1998). Permitida, ainda, a
incidência de multas.
Também, de acordo com a mesma legislação, alterar o aspecto ou estrutura de
edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico,
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização ou em
desacordo com autorização concedida, constitui crime e infração administrativa.
Sujeita-se o culpado a penalidades administrativas que vão da advertência à
demolição de obra ou cessação de atividade (art. 3º e 73, Decreto 6.514); e à pena de
reclusão, de um a três anos, sem prejuízo da multa (art. 63, Lei nº 9.605/1998).
Por último, promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno,
assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, implica a
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imposição das penalidades administrativas (art. 3º e 74, Decreto 6.514), além de pena
de detenção, que pode ir de seis meses a um ano, e multa (art. 64, Lei nº 9.605/1998).
As leis, decretos, portarias, IN e memorando a seguir elencados, abordam as
diretrizes a serem observadas para a viabilização das diferentes fases do
empreendimento através do acompanhamento e o salvamento do patrimônio
arqueológico:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências;
Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos
arqueológicos e pré-históricos;
Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 - Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico e dá outras
providências;
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional;
Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000 - Institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro,
cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências;
Portaria IPHAN nº 07, de 01 de dezembro de 1988 - Regulamenta os pedidos
de permissão para o desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações
arqueológicas;
Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25 de março de 2015 - Estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos
quais participe;
Portaria IPHAN nº 375, de 19 de setembro de 2018 - Institui a Política de
Patrimônio Cultural Material do Iphan e dá outras providências;
Memorando Circular CNA/DEPAM nº 14, de 11 de dezembro de 2012 - Revoga
as orientações sobre Diagnóstico Arqueológico Não Interventivo contidas no
Memorando nº 002/2008 GEPAM/DEPAM, de 16/05/2008.

3.3.8 Desapropriação
Para a instalação do empreendimento será necessária a desapropriação de 26
lotes do Assentamento Estância Samuel (Sepé Tiarajú) e 05 propriedades rurais
particulares, que serão afetados parcial ou integralmente pelo alague na área do
reservatório.
A desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial previsto em lei,
de direito público, através do qual o Poder Público, ou seus delegados, transfere para
si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse
social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro normalmente
através de indenização prévia, justa e em dinheiro.
Destarte, dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXIV: “Art. 5º (...).
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
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prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição.”

Ao regulamentar o previsto constitucionalmente (art. 5º, inciso XXIV), a Lei nº
4.132, de 10 de setembro de 1962, que dispõe sobre os casos de desapropriação por
interesse social, enumera em seu artigo 2º os casos considerados de interesse social:
Art. 2º Considera-se de interesse social:
- as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão
de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos,
transporte, eletrificação, armazenamento de água e irrigação, no caso em que
não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas;

Assim, a atividade enquadrada como de interesse social, mediante declaração
do Poder Público, mediante o depósito da justa e prévia indenização, autoriza a
transferência compulsória da propriedade.
3.3.9 Reassentamento
A implementação de estruturas hídricas tais como: sistemas adutores,
barragens e pequenos sistemas de abastecimento de água para comunidades rurais,
irrigação etc., tais como a Barragem Passo do Neto, levam grandes benefícios às
comunidades onde são construídas. Entretanto, a construção da barragem e do
reservatório, sua respectiva infraestrutura e as obras civis podem provocar perda de
terra, atividades produtivas, etc.
Por isso, à população afetada deve ser assegurada a manutenção do padrão
de vida e as características básicas de vida social. Isso diz respeito a todas as famílias,
que terão terras ou local de trabalho inundadas ou de alguma forma afetadas pelas
obras civis, assim como aquelas que serão temporariamente afetadas pela
construção.
A Lei Estadual nº 15.434 de 09 de janeiro de 2020, que institui o Código
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, trata do reassentamento
no âmbito do licenciamento ambiental em seu “Art. 64 - Os empreendimentos que
acarretarem no deslocamento de populações humanas apresentarão, para obtenção
de LP, um programa de reassentamento, constando etapas a serem cumpridas em
cronograma pré-estabelecido”.
Desse modo, nesse estudo que preceitua a obtenção de Licença Prévia é
apresentado o Programa de Reassentamento, que estabelece as diretrizes que
nortearão as tratativas com os afetados dos assentamentos rurais presentes na área
diretamente afetada da Barragem do Passo Neto, bem como as premissas do
processo de realocação de algumas famílias, para que sejam observados seus
direitos e restauradas as condições iguais ou melhores aquelas hoje existentes.
Como instrumento de orientação para o Programa de Reassentamento serão
utilizadas as referências nacionais e internacionais para o reassentamento humano
involuntário presentes em documentos como o Padrão de Desempenho 5 do
International Finance Corporation - IFC (instituição do Banco Mundial), no Programa
de Assentamentos Humanos das Nações Unidas ONU-Habitat, sempre em
alinhamento com os Princípios do Equador. Além dos protocolos citados, deve
considerar também os marcos estaduais e nacionais, além das práticas da Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS - não conflitando com os
preceitos expostos anteriormente.
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3.4

CONTORNOS LEGAIS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Neste item será abordada a legislação ambiental vigente nos municípios
inseridos na Área de Influência do empreendimento UTE Nova Seival, quais sejam:
Candiota, Bagé, Hulha Negra, Pinheiro Machado, Aceguá e Pedras Altas.
Compete ao Poder Público Municipal, sob diretrizes gerais fixadas em lei,
estabelecer políticas de desenvolvimento urbano, incluindo-se aí a disciplina do uso e
ocupação do solo, em seu âmbito territorial (CF, arts. 30, inc. VIII e 182). As diretrizes
gerais são fixadas pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).
Segundo a CF, art. 21, inc. XII, b, compete à União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia
elétrica.
No que tange a viabilidade do empreendimento em suas diferentes fases, devese observar os diplomas jurídicos referentes ao controle de estruturas de contenção
física, como o de processos erosivos, bem como a recuperação de áreas afetadas ao
longo de todos os eventos e procedimentos da implantação da UTE Nova Seival.
Abaixo elencamos conjunto de normas relevantes para o presente caso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências;
Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Institui a Lei de Crimes
Ambientais;
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Regulamenta o artigo 225, § 1°,
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal - Institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências;
Lei Federal nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 - Dispõe sobre o Sistema
Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências;
Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Institui o Novo Código Florestal;
Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 - Altera a Lei nº 12.651, de 25
de maio de 2012, que dispõe sobre o Novo Código Florestal;
Resolução CONAMA nº 429/11 - Dispõe sobre a metodologia de recuperação
das Áreas de Preservação Permanente (APP);
Norma ABNT NBR 8044/2018 - Trata de projetos geotécnicos;
Norma ABNT NBR 13030/1999 - Fixa diretrizes para elaboração e
apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas pelas atividades
de mineração;
Norma ABNT NBR 6484/2001 - Trata da execução de sondagens simples de
reconhecimento de solos;
Norma ABNT NBR 11682/2009 - Trata da estabilidade dos taludes;
Instrução Normativa nº 09, de 02 de junho 2005, da Superintendência Federal
de Agricultura (SEFAG) - Estabelece o Registro Nacional de Sementes e
Mudas (RENASEM);
Instrução Normativa nº 04, de 13 de abril de 2011, do IBAMA - Estabelece
procedimentos para elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas
Degradadas.

Também cabe ao Poder Público Municipal legislar sobre matéria ambiental e
exercer sua gestão no âmbito do respectivo município, observadas as disposições
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federais e estaduais acerca da matéria, considerando ser o interesse local (CF, art.
30, inc. I e Lei nº 6.938/1981, art. 6º, §2º).
No Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei Estadual nº 15.047 de 29 de
novembro de 2017, foi criada a Política Estadual do Carvão Mineral e instituído o Pólo
Carboquímico, objetivando apoiar o desenvolvimento da cadeia carboquímica.
O Pólo Carboquímico Riograndense é composto por dois complexos que
integram uma faixa que cruza o Estado no sentido de leste, pelo Complexo
Carboquímico do Baixo Jacuí e para oeste, pelo Complexo Carboquímico da
Campanha. Neste último que abrange o território dos municípios de Aceguá, Bagé,
Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Pinheiro
Machado e Pedras Altas, conforme já mencionado anteriormente, será implantada a
UTE Nova Seival.
O Novo Código Estadual de Meio Ambiente, Lei nº 15.434/2020, Título III - Da
Gestão dos Recursos Naturais e da Qualidade Ambiental, dispõe sobre aspectos
aplicáveis ao manejo do solo, a saber: (i) arts. 175 a 179 tratam sobre parcelamento
de solo; (ii) arts. 180 a 188 sobre a proteção do solo agrícola; (iii) arts. 189 a 193 dizem
respeito à mineração; e (iv) os arts. 218 e 219 são dedicados às disposições
concernentes à autorização para conversão do campo nativo.
3.4.1 O município de Candiota
A Lei Complementar Municipal de Candiota nº 81, de 18 de dezembro de 2018,
dispõe sobre a política local de desenvolvimento e gestão territorial e institui o Plano
Diretor do município de Candiota.
No que diz respeito à gestão ambiental, a Lei Municipal nº 573, de 29 de agosto
de 2001, institui o sistema municipal de proteção ambiental e cria, em seus arts. 4º ao
22, respectivamente:
•
•

O Conselho de Proteção ao Meio Ambiente, órgão de caráter deliberativo,
normativo, fiscalização e assessoramento, responsável pela reformulação e
acompanhamento das políticas e ações relacionadas ao Meio Ambiente, e
O Fundo Municipal do Meio Ambiente, que integra a estrutura organizacional
da Secretaria Municipal de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, dotado de
autonomia administrativa e financeira e destinado ao custeio e/ou
financiamento das ações referentes à Política Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 24, de 29 de dezembro de
2006, em caso de utilização de recursos naturais, será exigido, pela Secretaria
Municipal de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, um depósito prévio de caução,
com o objetivo de garantir a recuperação das áreas exploradas. Referida secretaria
também é responsável pela aprovação dos projetos de parcelamento do solo, para
efeitos de instalação e ligação dos serviços de utilidade pública (art. 19).
Dispõe o art. 32 da LC nº 24/2006, que “aquele que utiliza substâncias,
produtos, objetos ou resíduos, considerados tóxicos ou perigosos, deve tomar
precauções para que não apresentem perigo e não afetem o meio ambiente e a saúde
da coletividade, providenciando a sua reciclagem, neutralização ou eliminação”.
Cabe, também, à Secretaria Municipal de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente
a expedição de prévio licenciamento para a construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetivos e potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos
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capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (LC nº 24/2006, art.
23). Ainda, é de competência da Secretaria a condução dos licenciamentos
ambientais de competência municipal.
De acordo com o art. da LC nº 24/2006, os estabelecimentos e os responsáveis
pelas atividades previstas no parágrafo anterior são obrigados a implantar sistemas
de tratamento de efluentes e promover todas as demais medidas para prevenir ou
corrigir inconvenientes e danos decorrentes da poluição.
De acordo com o art. 47 da mesma Lei, o não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação ambiental, sujeitará os infratores às seguintes penalidades, independente
da obrigação de reparar o dano e de outras sanções de competência da União ou do
Estado, civis ou penais:
•
•
•
•
•
•

Advertência por escrito;
Multa simples ou diária;
Embargo da obra;
Interdição, parcial ou total, de estabelecimento;
Cassação de alvará de licenciamento de estabelecimento;
Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo município.
As infrações previstas pelo art. 48 da LC nº 24/2006, classificam-se da seguinte

forma:
•
•
•
•

Leves, aquelas que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes;
Graves, aquelas em que forem verificadas uma circunstância agravante;
Muito graves, aquelas em que forem verificadas duas circunstâncias
agravantes;
Gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de três ou mais
circunstâncias agravantes ou a reincidência.

O município de Candiota conta com a LC nº 45 de 25 de novembro de 2010,
que estabelece normas de organização e ocupação do solo urbano, dando diretrizes
para o crescimento ordenado, padrões construtivos, zoneamento de usos e sistema
viário e cumprimento ao disposto nos arts. 182 e 183 da CF, Lei nº 10.257/2001 e Lei
Estadual nº 10.116/1994, que versam sobre o desenvolvimento urbano.
Com relação à composição do Conselho de Meio Ambiente do Município, este
foi definido através da Lei nº 2.024 de 20 de maio de 2019.
Já a Lei nº 1.371, de 04 de julho de 2012, cria a unidade de conservação
municipal de proteção integral - Reserva Biológica Rebio Biopampa.
Vale também ressaltar que Candiota conta com a Lei nº 1.443, de 18 de abril
de 2013 que institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza,
Parques Urbanos e Áreas Verdes de complemento urbano, e também será observado
quando da implantação do empreendimento.
3.4.2 O município de Bagé
O Plano Diretor de Bagé, instituído pela LC nº 25, de 08 de agosto de 2007, em
obediência ao que dispõe o § 1°, do art. 182 da CF, estabelece diretrizes para o
planejamento urbano. Dispõe o art. 30 do referido Plano sobre Zoneamento municipal,
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dividindo seu território em duas macrozonas Rural e Macrozonas do Modelo Espacial
Urbano. O macrozoneamento rural está voltado para a conservação do Bioma Pampa,
conforme especificado em seu art. 32.
Cabe ainda mencionar as seguintes legislações municipais:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Lei nº 2.839, de 14 de maio de 1992 - dispõe sobre o conselho municipal de
proteção ao patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de Bagé.
Lei Orgânica - Lei Municipal de 29 de dezembro de 2009, dedica o Capítulo III,
artigos 152 ao 162 a Política de Meio Ambiente do Município;
Licenciamento Ambiental - Lei Municipal nº 3.848, de 29 de dezembro de 2001,
dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no município de Bagé;
Lei Complementar nº 23 de 03 de agosto de 2004 - institui o Código Ambiental
do Município;
Lei nº 3.559 de 07 de dezembro de 1999 - Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (COMDEMA);
Lei nº 3.389, de 16 de maio de 1997 - Código Florestal , dispõe sobre os limites
mínimos das áreas de preservação permanente ou outras formas de vegetação
ao longo dos rios ou qualquer curso d’água, bem como o reflorestamento pelo
proprietário, juntamente com a prefeitura, quando está for inferior ao
estabelecido no Código Florestal Brasileiro;
Lei nº 3.141, de 03 de novembro de 1994 - Flora e Fauna, cria a Fundação
Jardim Botânico Burle Marx de Bagé, com o objetivo de administrar as áreas
de proteção da flora, fauna e outros recursos naturais;
Lei nº 2.919, de 22 de abril de 1993, dispõe que para implantação ou ampliação
de empreendimento de alto potencial poluente ou de risco e execução de
projetos causadores de impacto ambiental, alterando significativamente a vida
da comunidade, dependerá de plebiscito municipal e de licenciamento ou
autorização na forma da Lei;
Lei nº 5.557, de 23 de novembro de 2015 - Institui o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos.

3.4.3 O município de Hulha Negra
O município de Hulha Negra adotou em 11 de janeiro de 1993, através da Lei
nº 04, a legislação básica do município de Bagé, incluindo o Plano Diretor. A Lei
Municipal nº 998 de 31 de dezembro de 2008, dispõe sobre a criação da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Ação Social, à qual cabe a execução, orientação,
coordenação e incentivo da política municipal de proteção ao meio ambiente.
A Lei Orgânica do Município de Hulha Negra, de 10 de março de 2011, dedica
o Capítulo V, à Política Rural e Meio Ambiente, Seção I, Do Meio Ambiente, nos arts.
207 ao 218.
3.4.4 O município de Pinheiro Machado
O município de Pinheiro Machado não possui plano diretor, sendo que sua Lei
Orgânica, de 03 de abril de 1990, institui a Secretaria e o Conselho de Meio Ambiente.
A Lei nº 3.609, de 25 de abril de 2005, cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (COMDEMA) e dá outras providências.
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3.4.5 O município de Aceguá
O município de Aceguá não possui plano diretor sendo a Lei Orgânica,
aprovada em 24 de dezembro de 2004, onde dedica o Capítulo IX ao Meio Ambiente,
(arts. 153 ao 164).
3.4.6 O município de Pedras Altas
O município de Pedras Altas não possui plano diretor sendo a Lei Orgânica,
aprovada em 07 de setembro de 2001, onde dedica o Capítulo IX - Da Ordem
Econômica e Social, Seção VII do Meio Ambiente (arts. 209 ao 219).
3.5

QUADRO RESUMO DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE

A seguir apresenta-se o resumo da legislação ambiental aplicada à UTE Nova
Seival, contemplando as diretrizes gerais do licenciamento ambiental (Quadro 3-2) e
a legislação incidente sobre os recursos naturais (Quadro 3-3).
Quadro 3-2 - Resumo dos diplomas legais gerais e diretrizes do licenciamento ambiental
Leis/Decretos/Resoluções/Normas
Resumo
Legislação Federal

Constituição Federal, de 05/10/1988
Decreto nº 99.274, de 06/06/1990

Decreto nº 4.340, de 22/08/2002

Carta Magna
Regulamenta a Lei nº 6.902/81, e a Lei nº 6.938/81, que
dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente.
Regulamenta artigos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), e dá outras providências.

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, e dá outras providências.
Promulga o Acordo-Quadro sobre Complementação
Decreto Federal nº 7.377, de
Energética Regional entre os Estados Partes do Mercosul e
1º/12/2010
Estados Associados.
Estabelece procedimentos administrativos a serem
Instrução Normativa IPHAN nº 1, de
observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento
25/03/2015
ambiental dos quais participe, conforme abaixo exposto.
Lei nº 4.717, de 29/06/1965
Regula a ação popular.
o
Lei n 6.938, de 31/08/1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
Decreto nº 6.514, de 22/07/2008

Lei nº 7.347, de 24/07/1985
Lei nº 9.433, de 08/01/1997
Lei no 9.605, de 12/02/1998
Lei nº 9.984, de 17/07/2000
Lei nº 9.985, de 18/07/2000

Disciplina a Ação Civil Pública de Responsabilidade Por
Danos Causados ao Meio Ambiente.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),
Cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e da outras providências.
Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Criação da Agência Nacional de Águas (ANA), entidade
federal de implementação da PNRH e coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza.
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Leis/Decretos/Resoluções/Normas
Lei nº 10.257, de 10/07/2001
Lei nº 10.406, de 10/01/2002
Lei nº 12.651, de 25/05/2012
Lei nº 13.668, de 28/05/2018

Lei nº 13.844, de 18/06/2019
Resolução CONAMA
23/01/1986

nº

01,

de

Resolução CONAMA
24/01/1986

nº

06,

de

Resolução CONAMA
12/07/2001

nº

281,

de

Resolução CONAMA
05/04/2006

nº

371,

de

Resolução CONAMA
19/12/2007

nº

237,

de

Resolução Recomendada nº 22, de
06/12/2006

Resumo
Estatuto da Cidade.
Código Civil Brasileiro.
Código Florestal.
Dispõe sobre a destinação e a aplicação dos recursos de
compensação ambiental e sobre a contratação de pessoal
por tempo determinado pelo IBAMA) e pelo Instituto Chico
Mendes.
Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios.
Estabelece definições, responsabilidades, critérios básicos e
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de
Impacto Ambiental.
Aprova os modelos de publicação de pedidos de
licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua
renovação e a respectiva concessão e aprova os novos
modelos para publicação de licenças.
Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de
licenciamento.
Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo,
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de
recursos advindos de compensação ambiental, conforme a
Lei nº 9.985, de 18/07/2000, que institui o SNUC e dá outras
providências.
Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no
licenciamento ambiental.
Emite orientações quanto à regulamentação dos
procedimentos para aplicação dos recursos técnicos e
financeiros, para a elaboração do Plano Diretor dos
municípios inseridos em área de influência de
empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental, de âmbito regional ou nacional,

Legislação Estadual - Rio Grande do Sul

Decreto nº 37.033, de 21/11/1996.

Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado.

Decreto nº 38.356, de 01/04/1998

Aprova o Regulamento da Lei nº 9.921, de 27/07/1993, que
dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado.

Diretriz Técnica nº 01, de 18/06/2018

Orienta sobre os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos de fontes fixas no licenciamento ambiental
Regulamenta o gerenciamento e a conservação das águas
subterrâneas e dos aquíferos no Rio Grande do Sul.
Institui o código florestal do estado de Rio Grande do Sul e
dá providências.
Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado.

Decreto nº 42.047/02, de 26/12/02
Lei nº 9.519/92, de 21/01/2002
Lei nº 10.350/94, de 30/12/1994
Lei nº 15.434/20, de 09/01/2020

Código Estadual do Meio Ambiente.
Legislação Municipal - Candiota

Lei Municipal nº 573, de 29/08/2001
Lei Complementar
25/11/2010

nº

Lei nº 1.371, de 04/07/2012
Lei nº 1.443, de 18/04/2013

45,

Iinstitui o sistema municipal de proteção ambiental
Estabelece normas de organização e ocupação do solo
de
urbano, dando diretrizes para o crescimento ordenado,
padrões construtivos, zoneamento de usos e sistema viário
Cria a unidade de conservação municipal de proteção
integral - Reserva Biológica Rebio Biopampa.
Institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da
Natureza, Parques Urbanos e Áreas Verdes de
complemento urbano.
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Leis/Decretos/Resoluções/Normas
Lei Complementar
18/12/2018

nº

81,

Lei nº 2.024, de 20/05/2019

Resumo

de Dispõe sobre a política local de desenvolvimento e gestão
territorial e institui o Plano Diretor do município de Candiota
Defini a composição do Conselho de Meio Ambiente do
Município.
Legislação Municipal - Bagé

Dispõe sobre o conselho municipal de proteção ao
patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de
Bagé.
Dispõe que para implantação ou ampliação de
empreendimento de alto potencial poluente ou de risco e
execução de projetos causadores de impacto ambiental,
alterando significativamente a vida da comunidade,
dependerá de plebiscito municipal e de licenciamento ou
autorização na forma da Lei.
Flora e Fauna, cria a Fundação Jardim Botânico Burle Marx
de Bagé, com o objetivo de administrar as áreas de proteção
da flora, fauna e outros recursos naturais.
Institui a nível municipal, o cumprimento do Código Florestal
no que se refere a cobertura vegetal mínima nas margens
dos mananciais hídricos do Município de Bagé.

Lei nº 2.839, de 14/05/1992

Lei nº 2.919, de 22/04/1993

Lei nº 3.141, de 03/11/1994

Lei nº 3.389/97, de 16/05/1997

Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA - e dá outras providências.
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no município de
Bagé.

Lei nº 3.559/99, de 07/12/1999
Lei nº 3.848, de 29/12/2001
Lei Complementar nº 23,
03/08/2004
Lei Complementar nº 25,
08/08/2007
Lei Orgânica, de 29/12/2009
Lei nº 5.557, de 23/11/2015

de
de

Institui o Código Ambiental do Município.
Institui o Plano Diretor de Bagé.
Estabelece a Lei Orgânica do Município de Bagé.
Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos.

Legislação Municipal - Hulha Negra

Lei Orgânica, 10/03/2011
Lei nº 4, de 11/01/1993
Lei nº 998, de 31/12/2008

Capítulo V, à Política Rural e Meio Ambiente, Seção I, Do
Meio Ambiente, nos arts. 207 ao 218.
Adotou a legislação básica do município de Bagé, incluindo
o Plano Diretor
Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Ação Social.
Legislação Municipal - Pinheiro Machado

Lei Orgânica, 03/04/1990
Lei nº 3.609, 25/04/2005

Institui a Secretaria e o Conselho de Meio Ambiente
Conselho Municipal de Defesa do meio ambiente COMDEMA
Legislação Municipal - Aceguá

Lei Orgânica, 24/12/2004

Capítulo IX ao Meio Ambiente
Legislação Municipal - Pedras Altas

Lei Orgânica, 07/09/2001

Capítulo IX - Da Ordem Econômica e Social, Seção VII do
Meio Ambiente
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Quadro 3-3 - Quadro Resumo dos Contornos Legais dos Recursos Naturais
Leis / Resoluções /
Instância
Resumo
Normas
Resíduos Sólidos

Decreto nº 96.044, de
18/05/1988

Federal

Decreto nº 37.273, de
09/03/1998

Estadual

Decreto nº 38.356, de
01/04/1998

Estadual

Decreto nº 6.514,
22/07/2008

Federal

Decreto nº 7.404, de
23/12/2010

Federal

Instrução Normativa IBAMA
nº 13, de 18/12/2012

Federal

Lei nº 9.921, de 27/07/1993

Estadual

Lei nº 10.233, de 5/06/2001

Federal

Lei nº 12.305, 23/12/2010
Lei nº 14.528, 05/01/2007
Norma ABNT NBR
11174/1990
Norma ABNT NBR
12235/1992

Federal
Estadual
Federal
Federal

Norma ABNT NBR
13463/1995

Federal

Norma ABNT NBR
13896/1997

Federal

Norma ABNT NBR
10004/2004

Federal

Norma ABNT NBR
15112/2004

Federal

Norma ABNT NBR
15113/2004

Federal

Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos.
Dispõe que a instalação de caldeira, vasos de pressão
congêneres, em locais de trabalho, deverão atender as
exigências da NR - 13 do Ministério do Trabalho.
Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do
Rio Grande do Sul.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras
providências.
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
Publica a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, a qual será
utilizada pelo CTF de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, pelo CTF de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e pelo
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos,
bem como por futuros sistemas informatizados do IBAMA
que possam vir a tratar de resíduos sólidos.
Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do
artigo 247, parágrafo terceiro da constituição do estado, e
dá outras providências.
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e
terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, e dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Adota definições para armazenamento de resíduos Classe
II (não inertes) e III (inertes).
Adota procedimentos para armazenamento de resíduos
sólidos perigosos.
Coleta de resíduos sólidos - Classifica a coleta de resíduos
sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta,
dos tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento
destes resíduos e das estações de transbordo.
Fixa as condições mínimas exigíveis para projeto,
implantação e operação de aterros de resíduos não
perigosos, de forma a proteger as coleções hídricas
superficiais e subterrâneas próximas, seus operadores e
populações vizinhas.
Resíduos sólidos - Classifica os resíduos sólidos quanto aos
seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública.
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Área
de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantação e operação.
Fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto,
implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da
construção civil classe A e de resíduos inertes.
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Leis / Resoluções /
Normas

Instância

Norma ABNT NBR
15114/2004

Federal

Norma ABNT NBR
15115/2004

Federal

Norma ABNT NBR
15116/2004

Federal

Norma ABNT NBR
10007/2004

Federal

Norma ABNT NBR
13221/2017

Federal

Norma ABNT NBR
7500/2018 Emenda 1:2020

Federal

Norma ABNT NBR
7503/2018

Federal

Resolução ANP Nº 20, de
18/06/2009

Federal

Resolução ANP Nº 19, de
18/06/2009

Federal

Resolução ANP Nº 17, de
18/06/2009

Federal

Resolução ANTT nº 5.848,
25/06/2019
Resolução CONAMA nº 01A, 23/01/1986
Resolução CONAMA nº
275, 25/04/2001
Resolução CONAMA nº
307, 05/07/2002
Resolução CONAMA nº
313, de 29/12/2002
Resolução CONAMA nº
348, de 16/08/2004
Resolução CONAMA nº
358, 29/04/2005
Resolução CONAMA nº
362, de 23/06/2005
Resolução CONAMA nº
401, 04/11/2008
Resolução CONAMA nº
431, 24/05/2011
Resolução CONAMA nº
450, 06/03/2012
Resolução CONAMA nº
448, 18/01/2012

Federal
Federal

Federal

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

Federal

Federal
Federal
Federal

Resumo
Resíduos sólidos da construção civil Classe A - Áreas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e
operação.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção
civil - Execução de camadas de reforço de subleito, subbase e base de pavimentos - Procedimentos.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção
civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto
sem função estrutural - Critérios.
Requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos.
Especifica os requisitos para o transporte terrestre de
resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a
proteger a saúde pública.
Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e armazenamento de produtos.
Estabelece as características, dimensões e define o
preenchimento de ficha de emergência e envelope para o
transporte terrestre de produtos perigosos.
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o
exercício da atividade de coleta de óleo lubrificante usado
ou contaminado e a sua regulação.
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o
exercício da atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado
ou contaminado, e a sua regulação.
Versa sobre a obrigatoriedade da coleta de óleo lubrificante
usado ou contaminado, por parte do importador, dentre
outras providências
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos.
Dispõe sobre o transporte de produtos perigosos em
território nacional .
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas
para a coleta seletiva.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil.
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais.
Altera a Resolução CONAMA nº 307/02, incluindo o amianto
na classe de resíduos perigosos.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos
dos serviços de saúde e dá outras providências.
Estabelece diretrizes para recolhimento e destinação de
óleo lubrificante usado ou contaminado.
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território
nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado, e dá outras providências.
Estabelece nova classificação para o gesso.
Dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado ou contaminado.
Altera artigos da Resolução nº 307, de 5/07/2002, do
CONAMA.
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Leis / Resoluções /
Normas
Resolução CONSEMA nº
73, 20/08/2004
Resolução SEMA nº 24, de
30/03/2010

Instância

Resumo

Dispõe sobre a co-disposição de resíduos sólidos industriais
em aterros de resíduos sólidos urbanos no Estado do Rio
Grande do Sul.
Estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de
Estadual
significativo impacto ambiental.
Federal

Águas e seus usos múltiplos

Decreto nº 37.033, de
21/11/1996
Decreto nº 42.047, de
26/12/2002
Decreto nº 6.514, de
22/07/2008
Lei no 6.938, de 31/08/1981
Lei nº 10.350, 10/12/1994
Lei nº 9.433, de 08/01/1997
Lei no 9.605, de 12/02/1998

Lei nº 9.966 de 28/04/2000

Lei nº 9.984, de 17/07/2000
Lei nº 11.445, de
05/01/2007
Lei nº 13.844, de
18/06/2019
Lei nº 15.434, de
09/01/2020
Norma ABNT NBR
9897/1987
Norma ABNT NBR
9898/1987
Norma ABNT NBR
9896/1993
Norma ABNT NBR
7229/1993 Errata 2:1997
Norma ABNT NBR
13969/1997
Norma ABNT NBR
8160/1999
Norma ABNT NBR 154951/2007 Versão Corrigida
2:2009
Norma ABNT NBR 154952/2008
Norma ABNT NBR
12209/2011
Decreto nº 24.643 de
10/07/1934

Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado
do Rio Grande do Sul.
Gerenciamento e à conservação das águas subterrâneas e
Estadual
dos aquíferos no Estado.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
Federal meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.
Federal Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
Estadual Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, Cria o
Federal Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
e dá outras providências.
Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
Federal
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo e outras
Federal
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências.
Criação da Agência Nacional de Águas (ANA), entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos
Federal
Hídricos e coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Estadual

Federal

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios.
Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do
Estadual
RS.
Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e
Federal
corpos receptores - Procedimento.
Preservação e técnicas de amostragem de efluentes
Federal
líquidos e corpos receptores - Procedimento.
Federal

Federal
Federal
Federal
Federal

Glossário de poluição das águas.
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques
sépticos.
Tanques sépticos: Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção
e operação.
Sistemas prediais de esgotos sanitários - Projeto e
execução.

Federal

Poços de monitoramento de águas subterrâneas em
aquíferos granulados - Projeto e construção

Federal

Poços de monitoramento de águas subterrâneas em
aquíferos granulados - Desenvolvimento.

Federal

Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário.

Federal

Institui o Código de Águas, dispositivo que classifica e
regulamenta a proteção das águas no território brasileiro.

3-42

Leis / Resoluções /
Normas

Instância

Lei nº 9.433, de 8/01/1997

Federal

Resolução ANA nº 399, de
22/07/2004

Federal

Resolução CNRH nº16, de
08/05/2001
Resolução CONAMA nº
274, de 29/11/2000

Federal
Federal

Resolução CONAMA nº
357, de 17/03/2005

Federal

Resolução CONAMA nº
396, de 03/04/2008

Federal

Resolução CONSEMA nº
355, de 19/07/2017

Federal

Resumo
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Altera a Portaria nº 707, de 17/10/1994, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), e dá outras
providências.
Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos
hídricos considerando as legislações específicas vigentes.
Define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes.
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras
providências.
Fixa os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos
para fontes geradoras que desemboquem seus efluentes
em águas superficiais no estado.

Emissões Atmosféricas / Qualidade do Ar

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.
Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
Lei nº 8.723, de 29/10/1993 Federal
veículos automotores e dá outras providências.
Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
Lei no 9.605, de 12/02/1998 Federal
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Normatiza a determinação do grau de enegrecimento da
Norma ABNT NBR
Federal fumaça emitida por veículos rodoviários automotores com
6016/2015
motor diesel, utilizando a escala de Ringelmann reduzida.
Norma ABNT NBR
Determinação de material particulado em suspensão na
Federal
13412/1995
atmosfera - Procedimento.
Material particulado em suspensão no ar ambiente Norma ABNT NBR
Federal Determinação da concentração total pelo método do
9547/1997
amostrador de grande volume.
Veículos rodoviários automotores - Fumaça emitida por
Norma ABNT NBR
Federal motor diesel - Determinação da opacidade ou do grau de
7027/2001
enegrecimento em regime constante.
Instrução Normativa
Orienta os órgãos estaduais de controle de poluição e as
SEMA/SACT/CPAR nº 1, de Estadual empresas de transporte de cargas e passageiros, quanto ao
12/06/1981
atendimento à Portaria Ministerial nº 100/1980/MINTER.
Portaria Ministerial nº
Estabelece padrões para a emissão de fumaça por veículos
100/1980/MINTER, de
Federal
movidos a óleo diesel.
14/07/1980
Resolução CONAMA nº 18,
Dispõe sobre a criação do Programa de Controle de
Federal
de 6/05/1986
Poluição do Ar por veículos Automotores (PROCONVE).
Resolução CONAMA nº 5,
Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição
Federal
de 15/06/1989
do Ar (PRONAR).
Define padrões de qualidade do ar as concentrações de
poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar
Resolução CONAMA nº 3,
Federal a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem
de 28/06/990
como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao
meio ambiente em geral.
Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de
Resolução CONAMA nº 08,
Federal emissão de poluentes no ar para processos de combustão
de 06/12/1990
externa de fontes fixas de poluição.
Decreto nº 6.514,
22/07/2008

Federal

3-43

Leis / Resoluções /
Normas
Resolução CONAMA nº 16,
de 17/12/1993

Instância
Federal

Resolução CONAMA nº 15,
de 13/12/1995

Federal

Resolução CONAMA nº 16,
de 13/12/1995

Federal

Resolução CONAMA nº
226, de 20/08/1997
Resolução CONAMA nº
230, de 22/08/1997
Resolução CONAMA nº
241, de 30/01/1998
Resolução CONAMA nº
242, de 30/06/1998
Resolução CONAMA nº
267, de 14/09/2000
Resolução CONAMA nº
299, de 25/10/2001
Resolução CONAMA nº
297, de 26/02/2002
Resolução CONAMA nº
315, de 29/10/2002
Resolução CONAMA nº
342, de 25/09/2003
Resolução CONAMA nº
382, de 26/12/2006
Resolução CONAMA nº
403, de 11/11/2008

Federal
Federal

Resumo
Ratificar os limites de emissão, os prazos e demais
exigências contidas na Resolução CONAMA 18/86.
Estabelece nova classificação de veículos automotores,
para o controle de emissão veicular de gases, material
particulado e evaporativa, considerando os veículos
importados.
Estabelece limites máximos de emissão de poluentes para
os motores destinados a veículos pesados novos, nacionais
e importados, determinando homologação e certificação de
veículos novos do ciclo Diesel quanto ao índice de fumaça
em aceleração livre.
Estabelece limites máximos de emissão de fuligem de
veículos automotores.
Proíbe o uso de equipamentos que possam reduzir a
eficácia do controle de emissão de ruído e poluentes.

Federal

Estabelece limites máximos de emissão de poluentes.

Federal

Estabelece limites máximos de emissão de poluentes.

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

Proibição de substâncias que destroem a camada de
ozônio.
Estabelece procedimentos para elaboração de relatório de
valores para o controle das emissões dos veículos novos
produzidos e/ou importados
Estabelece os limites para emissões de gases poluentes por
ciclomotores, motociclos e veículos similares novos.
Dispõe sobre a nova etapa do PROCONVE.
Estabelece novos limites para emissões de gases poluentes
por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, e
dá outras providências.
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para fontes fixas.
Dispõe sobre a nova fase de exigência do PROCONVE para
veículos pesados novos (Fase P-7) e dá outras providências
Define critérios para a elaboração de Planos de Controle de
Poluição Veicular (PCPV) e para a implantação de
Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso
pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e
determina novos limites de emissão e procedimentos para
a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso.
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de
licença de instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007.

Resolução CONAMA nº
418, de 25/11/2009

Federal

Resolução CONAMA nº
436, de 22/12/2011

Federal

Resolução CONAMA nº
491, de 19/11/2018

Federal

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar.

Federal

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas
autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização das
emissões de gases de escapamento de veículos
automotores.

Resolução CONTRAN nº
452, 26/09/2013

Flora

Decreto nº 3.420, de
20/04/2000

Federal

Decreto nº 4.339, de
22/08/2002

Federal

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas
(PNF), e dá outras providências.
Institui princípios e diretrizes para a implementação da
Política Nacional da Biodiversidade, estabelecendo como
uma das diretrizes que: “promover e aperfeiçoar ações de
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Decreto nº 5.794, de
05/06/2006
Decreto nº 6.514,
22/07/2008
Decreto nº 52.109, de
1º/12/2014
Decreto nº 53.862, de
28/12/2017
Instrução Normativa
DEFAP nº 01, de
16/08/2002
Instrução Normativa
SEFAG nº 09, de
02/06/2005
Instrução Normativa
SEMA/RS nº 01, DE
05/12/2018
Instrução Normativa MMA
nº 06, de 15/12/2006
Instrução Normativa IBAMA
nº 21, de 24/12/2014
Lei nº 7.653, de 12/02/1988

Lei nº 7.803, de 18/07/1989

Lei nº 9.519, de 21/01/1992
Lei no 9.605, de 12/02/1998
Lei nº 10.711, de
05/08/2003
Lei nº 11.428, de
12/12/2006
Lei nº 12.651, de
25/05/2012
Lei nº 15.434, de
09/01/2020
Portaria SEMA nº 79, de
31/10/2013
Portaria nº 443, de
17/12/2014
Resolução CONABIO nº 7,
de 29/05/2018
Resolução CONAMA nº 33,
de 07/12/1994

Instância

Resumo

prevenção, controle e erradicação de espécies exóticas
invasoras e de espécies problema.
Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 3.420, de 20 de
Federal
abril de 2000, que dispõe sobre a criação do PNF.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
Federal meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.
Declara as espécies da flora nativa ameaçadas de extinção
Estadual
no Estado do Rio Grande do Sul.
Regulamenta o Cadastro Florestal Estadual e o
Estadual licenciamento ambiental de empreendimentos de
silvicultura de florestas plantadas.
Estadual

Trata sobre o corte de árvores nativas ameaçadas de
extinção no estado.

Federal

Estabelece o Registro Nacional de Sementes e Mudas
(RENASEM).

Estabelece procedimentos a serem observados para a
Estadual Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Rio Grande
do Sul.
Federal

Dispõe sobre a reposição.

Institui o Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais (Sinaflor).
Altera a redação dos artigos 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197,
Federal de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à
fauna, e dá outras providências.
Determina a necessidade de licença para porte e uso de
Federal motosserras, que deverá ser obtida junto ao IBAMA pelas
empreiteiras que executarão a supressão de vegetação.
Institui o Código Florestal do Rio Grande do Sul, estabelece
Estadual diretrizes referentes à supressão e reposição de vegetação
e indica as espécies imunes ao corte.
Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
Federal
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e
Federal
dá outras providências.
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Federal
Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras
Federal
providências.
Federal

Estadual Código de Meio ambiente do Rio Grande do Sul.
Reconhece a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do
Estadual Estado do Rio Grande do Sul e demais classificações,
estabelece normas de controle e dá outras providências.
Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de
Federal
Extinção.
Aprova a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas
Federal
Invasoras.
Define estágios sucessionais das formações vegetais que
ocorrem na região da Mata Atlântica do Estado do Rio
Federal Grande do Sul, visando viabilizar critérios, normas e
procedimentos para o manejo, utilização racional e
conservação da vegetação natural.
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Resolução CONAMA nº 09,
de 24/10/1996

Instância

Resumo

Federal

Estabelece corredor de vegetação área de trânsito a fauna.

Resolução CONAMA nº
302, de 20/03/2002

Federal

Resolução CONAMA nº
303, de 20/03/2002

Federal

Resolução CONAMA nº
369, de 28/03/2006

Federal

Resolução CONAMA nº
379, de 19/10/2006
Resolução CONSEMA nº
369, de 21/12/2017

Federal
Federal

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas
de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o
regime de uso do entorno.
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente.
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em
Área de Preservação Permanente (APP).
Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre
a gestão florestal no âmbito do SISNAMA.
Estabelece normas gerais para implantação de Programa
Estadual para o controle de espécies exóticas invasoras.
Fauna Silvestre

Decreto-Lei nº 3.688, de
03/10/1941

Federal

Decreto Legislativo nº 03,
de 13/02/1948

Federal

Decreto nº 76.623, de
17/11/1975

Federal

Decreto nº 97.633, de
10/04/1989

Federal

Lei de Contravenções Penais - trata da crueldade contra
animais e trata todos os animais como protegidos.
Aprova a Convenção para a proteção da Flora, da Fauna e
das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América,
assinada pelo Brasil, em 27 de dezembro de 1940.
Promulga a Convenção sobre Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de
Extinção.
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna.

Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de
Estadual extinção no Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.
Decreto nº 4.339, de
Institui princípios e diretrizes para a implementação da
Federal
22/08/2002
Política Nacional da Biodiversidade.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
Decreto nº 6.514, de
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
Federal
22/07/2008
federal para apuração destas infrações, e dá outras
providências.
Lei nº 5197, de 03/01/1967
Federal Dispõe sobre a Proteção à Fauna.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
Lei nº 6.938, de 31/08/1981 Federal fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.
Dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de jardins
Lei nº 7.173, de 14/12/1983 Federal
zoológicos e dá outras providências.
Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
Lei no 9.605, de 12/02/1998 Federal
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Lei nº 9.985, de 18/07/2000 Federal
SNUC.
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento
Lei nº 11.959, de
Federal Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades
29/06/2009
pesqueiras.
Lei nº 15.434, de
Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do
Estadual
09/01/2020
Rio Grande do Sul.
Decreto nº 99274, de
Dispõe a criação de Reservas Ecológicas e Áreas de
Federal
06/06/1990
Proteção Ambiental.
Portaria IBAMA nº 1.522, de
Dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira
Federal
19/12/1989
Ameaçada de Extinção.
Dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado a
Portaria IBAMA nº 332, de
Federal fins científicos ou didáticos, por cientistas e profissionais
13/03/1990
devidamente qualificados, pertencentes a instituições
Decreto nº 41.672, de
11/06/2002
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Portaria IBAMA nº 113/97N, de 25/09/1997

Federal

Portaria MMA nº 163 de
8/05/2015

Federal

Portaria MMA nº 444, de
17/12/2014

Federal

Portaria MMA nº 445, de
17/12/2014

Federal

Instrução Normativa IBAMA
nº 109, de 12/09/1997

Federal

Instrução Normativa MMA
nº 03, de 27/05/2003
Instrução Normativa IBAMA
nº 146, de 11/01/2007

Federal
Federal

Instrução Normativa IBAMA
nº 07, de 30/04/2015

Federal

Resolução CONAMA nº 09,
de 24/10/1996

Federal

Resumo
científicas brasileiras públicas e privadas credenciadas pelo
IBAMA ou por elas indicadas.
Obriga o registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que
se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a
extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente,
assim como de minerais, produtos e subprodutos da fauna,
flora e pesca.
Reconhece como espécies de peixes e invertebrados
aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção
aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies
da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados
Aquáticos".
Promulga a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção”.
Promulga a "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados
Aquáticos".
Estabelece procedimentos de expedição de licença de
pesquisa para realização de atividades científicas em
Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral,
definidas como Parques Nacionais, Reservas Biológicas,
Estações Ecológicas e Reservas Ecológicas.
Dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas
de Extinção.
Estabelece critérios relativos ao manejo da fauna silvestre.
Institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna
silvestre em cativeiro, e define, no âmbito do IBAMA, os
procedimentos
autorizativos
para
as
categorias
estabelecidas.
Define “corredor de vegetação entre remanescentes” como
área de trânsito para a fauna.
Ruídos e Vibrações

Lei nº 15.434, de
09/01/2020
Resolução CONAMA nº 01,
de 08/03/1990
Resolução CONAMA nº 08,
de 31/08/1993
Norma ABNT NBR
10.151:2019
Norma ABNT NBR
10.152:2017 Errata 1:2020

Estadual Código de Meio ambiente do Rio Grande do Sul.
Federal

Federal

Federal
Federal

Dispõe sobre critério e padrões de emissão de ruídos, das
atividades industriais.
Institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE),
estabelecendo limites máximos de emissão de poluentes
para os motores destinados a veículos pesados novos,
nacionais e importados.
Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade.
Níveis de Ruído para Conforto Acústico.

Patrimônio Arqueológico

Decreto-Lei nº 25, de
30/11/1937
Decreto-Lei nº 4.146 de
4/03/1942
Decreto nº 3.551, de
04/08/2000

Federal

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional.

Federal

Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos.

Federal

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o
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Decreto nº 6.514, de
22/07/2008

Instrução Normativa IPHAN
nº 01, de 25/03/2015
Lei nº 3.924, de 26/07/1961
Decreto-Lei nº 227, de
28/02/1967
Lei nº 6.938, de 31/08/1981

Lei nº 7.347, de 24/07/1985

Lei nº 10.116, de
23/03/1994

Lei no 9.605, de 12/02/1998
Lei nº 11.380, de
03/11/1999
Memorando Circular
CNA/DEPAM nº 14, de
11/12/2012
Portaria IPHAN nº 07, de
01/12/1988
Portaria IPHAN nº 375, de
19/09/2018
Resolução CONAMA nº 01,
de 23/01/1986

Instância

Resumo

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras
providências
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
Federal
federal para apuração destas infrações, e dá outras
providências.
Estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Federal
Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos
quais participe.
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e préFederal
históricos.
Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro
Federal
de 1940. (Código de Minas).
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
Federal fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens
Federal
e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico e dá
outras providências
Institui a Lei do Desenvolvimento Urbano, que dispõe sobre
os critérios e requisitos mínimos para a definição e
delimitação de áreas urbanas e de expansão urbana, sobre
Estadual as diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para
fins urbanos, sobre a elaboração de planos e de diretrizes
gerais de ocupação do território pelos municípios e dá
outras providências.
Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
Federal
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Define normas de competência para a proteção dos sítios
Estadual arqueológicos e seu respectivo acervo, existentes no
Estado, inciso III do art. 23 da Constituição Federal.
Revoga as orientações sobre Diagnóstico Arqueológico Não
Estadual Interventivo contidas no Memorando nº 002/2008
GEPAM/DEPAM, de 16/05/2008.
Regulamenta os pedidos de permissão para o
Federal desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações
arqueológicas
Institui a Política de Patrimônio Cultural Material do IPHAN
Federal
e dá outras providências.
Estabelece definições, responsabilidades, critérios básicos
Federal
e diretrizes gerais para uso e implementação da AIA.
Uso e Ocupação do Solo

Federal

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.

Federal

Institui a Lei de Crimes Ambientais.

Federal

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências.

Federal

Estatuto da Cidade

Lei nº 10.711, de 5/05/2003

Federal

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e
dá outras providências.

Lei nº 12.651, de
25/05/2012

Federal

Institui o Novo Código Florestal.

Lei nº 6.938, de 31/08/1981
Lei nº 9.605 de 12 de
fevereiro de 1998
Lei Federal nº 9.985, de
18/07/2000
Lei nº 10.257, de
10/07/2001
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Lei nº 12.727, de
17/10/2012

Instância

Resumo

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe
sobre o Novo Código Florestal.
Cria a Política Estadual do Carvão Mineral e instituído o
Lei nº 15.047 de 29/11/2017 Estadual Pólo Carboquímico, objetivando apoiar o desenvolvimento
da cadeia carboquímica.
Resolução CONAMA nº
Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de
Federal
429, 28/02/2011
Preservação Permanente (APP).
Norma ABNT NBR
Federal Trata de projetos geotécnicos.
8044/2018
Fixa diretrizes para elaboração e apresentação de projeto
Norma ABNT NBR
Federal de reabilitação de áreas degradadas pelas atividades de
13030/1999
mineração.
Norma ABNT NBR
Trata da execução de sondagens simples de
Federal
6484/2001
reconhecimento de solos.
Norma ABNT NBR
Federal Trata da estabilidade dos taludes.
11682/2009
Instrução Normativa
Estabelece o Registro Nacional de Sementes e Mudas
Federal
SEFAG nº 09, de 02/06/05
(RENASEM).
Instrução Normativa IBAMA
Estabelece procedimentos para elaboração de Projetos de
Federal
nº 04, de 13/04/2011
Recuperação de Áreas Degradadas.
Federal
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O projeto da UTE Nova Seival consiste na construção de uma usina com duas
unidades de geração de 363 MWe, totalizando 726 MWe, e a implantação de um
reservatório no rio Jaguarão, localizados na região dos campos do Sul do Brasil, nos
municípios de Candiota e Hulha Negra/RS.
O sul do Brasil se destaca pelas grandes reservas de carvão e, tendo em vista
a natureza do empreendimento (usina termelétrica), há pouca flexibilidade quanto à
macrolocalização, pois a usina só se viabiliza economicamente se estiver situada nas
proximidades da jazida de carvão, que se constitui no principal insumo para a
produção de energia.
Afora essa questão, têm-se também as características do carvão da região que,
por apresentar na sua composição elevado teor de cinza e baixo poder calorífico, torna
o aspecto locacional mais rígido ainda, ou seja, a usina deverá situar-se
necessariamente o mais próximo possível da mina de carvão.
O carvão servirá de combustível base para a geração de energia elétrica, onde
a usina consiste em duas caldeiras com tambor e combustão do carvão em leito
fluidizado, duas turbinas a vapor para transformar a energia térmica do vapor em
energia mecânica e dois geradores para converter a energia mecânica em energia
elétrica.
É importante destacar que essas caldeiras com combustão em leito fluidizado
permitem a injeção de reagente na própria fornalha para a redução das emissões de
gás de óxido de enxofre; neste projeto, o reagente é o calcário.
O projeto também foi desenvolvido considerando o ciclo termodinâmico
supercrítico que possui uma eficiência maior, e, por consequência, terá menor
geração de gases e cinzas, quando comparado com um projeto similar subcrítico.
O ciclo termodinâmico supercrítico possui como principal característica elevar
a condição do vapor principal acima do ponto crítico, ou seja, a partir deste ponto o
fluido é considerado fluido denso, embora também é usualmente chamado de vapor
principal.
4.1

HISTÓRICO

O uso de fontes de energia e de tecnologias modernas ensejou mudanças
qualitativas significativas na vida humana.
A disponibilização de energia proporcionou aumento da produtividade
econômica e a significativa melhora do bem estar da população.
Serviços energéticos somente são adquiridos por meio de uma combinação de
tecnologia, infraestrutura e disponibilização de energia. Para os consumidores, o que
realmente importa é a utilidade e satisfação derivada de serviços energéticos,
segurança na disponibilização da energia e o preço desses serviços.
O fato de a energia ser necessária para sustentar as atividades econômicas,
não implica numa correlação fixa universal entre o uso de energia e a atividade
econômica para todos os países.
O Brasil precisa aumentar sua disponibilidade de energia a fim de garantir maior
progresso econômico e social para a sua população. É indicado atender o crescimento
natural da população, que está no patamar de 0,8 % ao ano (IBGE 2018).
Essa energia deverá provir de diferentes fontes energéticas, pois, por
segurança, é estratégico que o País dependa de vários energéticos primários.
Também de igual importância, é necessário respeitar prioridades econômicas, muitas
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vezes ditadas pela abundância natural das fontes que são mais comuns em nosso
território. Assim, temos grande participação da hidroeletricidade em nossa matriz
primária.
Ao longo do tempo, o Brasil procurou depender de insumos energéticos
nacionais sempre que possível. No entanto, num mundo globalizado, onde o comércio
de produtos é muito competitivo, todas as formas de geração de energia devem ser
consideradas visando atender a demanda do mercado. A energia mais cara é a falta
da mesma.
Como informado acima, a matriz energética brasileira apresenta como principal
fonte primária de energia o uso do recurso hídrico oriundo das usinas hidrelétricas.
Essa abundância de recurso hídrico se dá principalmente por conta da geografia
continental brasileira. Como resultado deste comportamento, aproximadamente 67%
da oferta interna de energia é oriunda de usinas de geração hidrelétrica, conforme
apresentado na Figura 4.1-1.
Figura 4.1-1 - Matriz Elétrica Brasileira.

Fonte: BEN, 2019.

Durante muitos anos a matriz hidrelétrica brasileira suportou a demanda de
energia do País, deixando pouco investimento para outros tipos de fontes. Porém, a
severa crise hídrica observada na segunda metade da década de 1990 que culminou
com o chamado Apagão de 2001, acendeu um sinal de alerta para a necessidade de
diversificação da matriz energética brasileira, visando, principalmente, a segurança
energética.
Para fazer frente ao seu crescimento econômico, de forma segura e com
respeito à legislação ambiental, o Brasil dispõe de grande potencial energético
diversificado, com destaque para as fontes renováveis de energia (as grandes e
pequenas centrais hidrelétricas, as usinas eólicas, solares e termelétricas movidas a
biomassa).
Porém, os novos projetos hidrelétricos por questões ambientais, não possuem
reservatórios de acumulação. Desta forma, apresentam grande capacidade de
produção no período chuvoso e baixa produção no período seco, imputando, assim,
uma acentuada sazonalidade da oferta. Por outro lado, a localização desses projetos
hidrelétricos, distantes dos centros de carga, exige extensos sistemas de transmissão
para o transporte de grandes blocos de energia no período chuvoso, que ficam ociosos
transportando pequenos montantes nos períodos secos.
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Assim como os projetos hidrelétricos, os projetos eólicos e solares estão
distantes dos centros de carga e, também possuem grande variação em sua geração;
no caso dessas fontes renováveis a variação poderá ser horária ao invés de sazonal,
igual às hidrelétricas.
Desde então, começou-se a observar maior investimento em outras fontes de
energia, principalmente na geração termelétrica. Próximo à costa, os principais
projetos termelétricos são a gás natural, porém, o custo de levar o gás natural para o
interior do País está inviabilizando deste tipo de projeto.
De forma a aproveitar a oportunidade de se produzir energia fora da costa, uma
grande opção é a geração de energia elétrica através do carvão, e, como informado
acima, a região Sul é uma grande fornecedora deste combustível e abriga, no País, a
maior reserva deste energético fóssil.
Na geração elétrica, o carvão utilizado é o carvão vapor, predominantemente
de origem nacional, cujos estados produtores são Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, ver Quadro 4.1-1.
Quadro 4.1-1 - Produção de Energia - Fósseis (em %)
Região

Produção de Petróleo
2016

Produção de Gás Natural

Produção de Carvão Mineral

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Total
100
100
Norte
1,1
0,9
Nordeste
5,8
5,3
Sudeste
93,1
93,8
Sul
Centro-Oeste
Fonte: Adaptada de BEN, 2019.

100
0,8
4,3
95

100,00
14,4
18,1
67,5

100
13,5
17
69,5

100
11,9
14,6
73,6

100

100

100

100

100

100

O carvão é utilizado para diferentes formas de geração de energia, sendo a
principal delas a utilização para geração de energia elétrica como pode ser observado
no Quadro 4.1-2.
Quadro 4.1-2 - Composição Setorial do Consumo de Carvão Vapor (103 Tep)
Identificação

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Consumo Total
Tep) 3.926
Termeletricidade
38,8
Industrial
61,2
Cimento
1,3
Química
1,8
Alimentos e Bebidas
1,2
Papel e Celulose
2,1
Outras Indústrias
54,7
Outros Setores
0,0
Total
100,0
Fonte: Adaptado de BEN 201910

5.138
37,1
62,9
1,0
2,4
1,4
2,2
55,9
0,1
100,0

5.465
32,0
68,0
1,8
1,9
1,7
2,3
60,3
0,0
100,0

5.931
39,5
60,5
1,8
2,8
1,2
2,1
52,7
0,0
100,0

7.354
50,6
49,4
1,8
2,1
0,9
1,7
42,9
0,0
100,0

8.286
52,4
47,6
1,5
2,0
0,8
1,4
41,9
0,0
100,0

8.310
53,6
46,4
0,8
2,1
0,8
1,0
41,7
0,0
100,0

7.469
56,4
43,6
0,8
1,7
0,7
1,1
39,3
0,0
100,0

7.471
51,0
49,0
0,9
2,0
0,7
1,3
44,2
0,0
100,0

7.214
46,3
53,7
0,9
2,6
0,7
1,3
48,2
0,0
100,0

(103

As gerações termelétricas que possuem o carvão como combustível
representam 3,2% da geração elétrica nacional. Estes projetos estão principalmente

10

Tep - tonelada equivalente de petróleo.
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locados ao lado da mina de carvão. Abaixo, no Quadro 4.1-3, estão apresentadas as
principais termelétricas a carvão no Brasil.
Quadro 4.1-3 - Principais Usinas Termelétricas a Carvão instaladas no Brasil
Usina

Jorge Lacerda I e II
Jorge Lacerda III
Jorge Lacerda IV
Alunorte
Alumar
Porto do Itaqui (Antiga Termomaranhão)
Porto do Pecém I (Antiga MPX)
Candiota III
Porto do Pecém II
Pampa Sul
Fonte: BID Aneel.

Potência (kW)

Localização

232.000
262.000
363.000
103.854
75.200
360.137
720.274
350.000
365.000
345.000

Capivari de Baixo/SC
Capivari de Baixo/SC
Capivari de Baixo/SC
Barcarena/PA
São Luís/MA
São Luís/MA
São Gonçalo do Amarante/CE
Candiota/RS
São Gonçalo do Amarante/CE
Candiota/RS

Como pode ser observado no gráfico abaixo, o carvão representa 40 % como
fonte de geração de energia no mundo.
Figura 4.1-2 - Fonte de geração de energia no mundo.

Fonte: EIA, World Balance, 2019.

O grande diferencial da UTE Nova Seival é que possui uma tecnologia nunca
antes instalada no Brasil, pois consiste na geração de vapor na condição supercrítica.
Esta tecnologia é mais eficiente, permitindo um consumo menor de combustível e, por
consequência menor emissão de efluentes atmosféricos e geração de cinzas.
A UTE Nova Seival está localizada dentro dos limites da Mina do Seival, o que
evitará o transporte de carvão através de caminhões nas rodovias locais.
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4.2

OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO

O objetivo do empreendimento UTE Nova Seival é o de produzir energia elétrica
a partir da geração termelétrica, tendo como insumo básico o carvão mineral,
proveniente da Mina do Seival.
A usina, será composta por duas unidades de geração que, em plena operação,
cada unidade produzirá energia firme equivalente a uma potência de 363 MW e,
totalizando 726 MWe (energia bruta). Para essa produção será consumido um volume
total da ordem de 12.600 t/dia de carvão.
Faz parte do empreendimento a implantação de uma barragem no rio Jaguarão
(local denominado de Passo do Neto), localizada na divisa dos municípios de Candiota
e Hulha Negra/RS, para abastecimento da Usina. A barragem deverá acumular
volume de água máximo para assegurar uma vazão regularizada do rio Jaguarão e
promover sua multiplicidade de usos, contemplando, além da adução de água bruta à
unidade industrial da UTE Nova Seival, o abastecimento adicional às populações dos
municípios de Candiota e Hulha Negra, uma diversificação e otimização de culturas
agrícolas e um acréscimo significativo à demanda atual de água para dessedentação
de animais, além de garantir a vazão ecológica à jusante da barragem.
A UTE Nova Seival operará na base, de acordo com a necessidade do País e
o despacho será ordenado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). A energia que
será gerada ao longo de um ano, pela UTE Nova Seival, operando em sua potência
máxima, é equivalente a 20% do consumo médio anual de energia elétrica do estado
do Rio Grande do Sul (Anuário Estatístico - EPE, 2019).
Por se destinar ao Sistema Interligado Nacional, a energia produzida não tem
um foco específico de cunho regional ou setorial para sua entrega, mas contribuirá
para a garantia e suprimento do Sistema em caráter nacional.
4.3

JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS

O parque gerador do sistema elétrico brasileiro, formado hoje
predominantemente por usinas hidrelétricas, vem demandando a inserção crescente
de usinas térmicas para fins de complementação da geração, de modo a equilibrar a
oferta com a demanda.
A utilização intensiva das usinas térmicas, verificada em anos recentes, que se
estende além do período sazonal correspondente aos meses mais secos, sinaliza a
tendência de despacho dessas usinas na base do sistema de geração.
Por sua vez, a viabilização de novos projetos de UTEs, de grande porte, tem
como caminho crítico os estudos para a definição da disponibilidade de combustível,
o dimensionamento da motorização, os condicionantes de viabilidade ambiental e a
conexão ao sistema elétrico.
O atual cenário do setor elétrico nacional vem apresentando fragilidades
decorrentes de prolongados períodos de estiagem, que tornam cada vez mais difícil a
manutenção dos reservatórios em níveis viáveis de operação. Além disso, os novos
aproveitamentos hidrelétricos de grande porte não contam com reservatórios para
regularizar vazões e estabelecer estoques de recursos hídricos capazes de garantir o
potencial de geração instalado, durante os períodos de estiagem. Tais fatos vêm
reduzindo a confiabilidade da base hidrelétrica e aumentando a vulnerabilidade do
sistema de geração.
Os eventos críticos de estiagem verificados nos anos de 2015 e 2017, sinalizam
para a necessidade de expansão do parque gerador baseado em fontes de energia
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que permitam assegurar uma geração firme, capaz de atender às necessidades de
suprimento energético às populações e aos diferentes setores econômicos.
Adicionalmente ao exposto acima, com relação às hidrelétricas há no sistema
elétrico brasileiro um grande problema com a entrada de grandes parques solares e
eólicos, pois são energias que não são firmes, devido à ocorrência de grandes
variações horárias de geração de energia que deverão ser supridas por outra fonte
como as termelétricas.
Nesse contexto, a utilização de usina térmica com tecnologia supercrítica, onde
se destaca principalmente pela sua eficiência ser superior às demais térmicas a
carvão, traz grande vantagem para o sistema elétrico brasileiro, possibilitando, assim,
uma energia firme e segura para dar estabilidade e garantia ao SIN.
O Plano Nacional de Geração de Energia (PDE) 2029 prevê para a primeira
metade da década um crescimento da demanda de energia a taxas mais modestas
de 2,3% a.a. que se acelera na metade final crescendo a 2,7% a.a.
A fim de garantir a expansão da geração elétrica de modo a suprir a crescente
demanda de energia do País, em 2004, através da Lei nº 10.848/2004 e do Decreto
Presidencial nº 5.163/2004, foram estabelecidos os novos marcos regulatórios do
Setor Elétrico Brasileiro, e que vigoram até hoje. Com o objetivo de garantir a
segurança no suprimento de energia elétrica e a modicidade tarifária, fomentando
principalmente o desenvolvimento de novos projetos, foram definidos dois ambientes
para a comercialização de energia: o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o
Ambiente de Contratação Livre (ACL).
Dentro do ACR, são executados os chamados Leilões de Energia. Nesses
leilões, os empreendimentos vencedores negociam contratos de geração de energia
de longo prazo, variando de 15 a 30 anos, os chamados Contratos de Comercialização
de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). Esses contratos são geralmente
assinados entre as empresas geradoras e as distribuidoras de energia. Esses
contratos possuem cláusulas padrão e permitem pouca negociação entre as partes.
O seu não cumprimento prevê penas bastante severas, desde a necessidade de
compra da energia no mercado de curto prazo, até a cassação da outorga para a
construção do empreendimento. No mercado de curto prazo, a energia é valorada ao
custo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Esse valor é calculado e
publicado semanalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e leva em consideração as vazões previstas para as hidrelétricas e o
despacho previsto para as termelétricas. Hoje, esses valores podem variar entre R$
39,68/MWh e R$ 559,75/MWh.
As termelétricas a carvão geralmente participam dos Leilões A-5 e A-6. São
leilões de compra de energia realizados com cinco e seis anos, respectivamente,
antes da data de início do suprimento da energia elétrica, com objetivo de assegurar
uma energia ao menor custo para o consumidor final. Tal antecedência visa
proporcionar o tempo necessário para a instalação dos novos empreendimentos de
energia contratados no leilão, considerando todos os riscos de construção de um
empreendimento desta natureza. Portanto, para esses contratos, as penalidades pelo
atraso na entrada em operação das usinas são severas.
Já no Ambiente de Contratação Livre (ACL), as transações e negociações
acontecem diretamente entre os geradores e o consumidor final. Existe também a
figura das Comercializadoras de Energia, empresas que funcionam como uma
espécie de intermediária entre as geradoras e os consumidores. Nesse ambiente, os
contratos são negociados bilateralmente entre as partes. Portanto, os contratos são
mais flexíveis e as penalidades por atraso ou inadimplência não seguem um padrão.
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Em geral, os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Livre (CCEAL)
são de curto a médio prazo, podendo ir de 1 a 15 anos.
A UTE Nova Seival está prevista para participar do ACR em Leilões de Energia
Nova a partir do ano 2020. Apesar disso, ainda é possível que parte de sua energia
seja disponibilizada para o ACL, dependendo da situação do mercado brasileiro e da
estratégia da UTE Nova Seival. Portanto, espera-se que a UTE Nova Seival tenha um
tempo de instalação possível de 5 a 6 anos entre a data de venda da sua energia e o
início de sua operação comercial. Com base no cronograma do empreendimento
proposto no estudo conceitual da UTE Nova Seival, algumas atividades como
aquisição dos equipamentos, arranjo financeiro, licenciamento ambiental e obras de
implantação podem ser destacadas como caminhos críticos para sua implementação.
Os benefícios esperados com a implantação do projeto são:
•
•
•
•
•
•
•

Como o SIN está totalmente interligado, a energia elétrica a ser gerada pela
usina poderá beneficiar todo o País;
Contribuição para aumento da confiabilidade do sistema elétrico nacional;
Maximização da utilização da infraestrutura existente de transmissão,
reduzindo a abrangência das modificações de uso do solo na área de
influência;
Geração de impostos federais, estaduais e municipais;
Geração de aproximadamente 2.500 empregos no pico da obra, até a partida
da usina;
Geração de um número de 145 empregos na fase de operação, além da
contratação de prestadoras de serviços, utilizando, sempre preferencialmente
a cadeia de serviços e a mão de obra local;
Oportunidade de qualificação e/ou recolocação da mão de obra, hoje disponível
no município de Candiota.

Neste sentido, a Copelmi Energia, mantendo sua postura inovadora e
competitiva no mercado energético, objetiva implantar a UTE Nova Seival, termelétrica
a carvão mineral nacional, no município de Candiota, Região do Sudoeste Gaúcho,
aplicando modernas tecnologias de produção energética e de controle ambiental.
Finalmente, o presente item visa a apresentar, de forma clara e objetiva, as
justificativas gerais e específicas do empreendimento proposto, permeando as etapas
de planejamento; a definição de tecnologias de queima do carvão e, principalmente,
a inserção da Copelmi Energia na região de Candiota.
Nesta concepção, o projeto da UTE Nova Seival busca a construção de uma
usina termelétrica de baixo custo de implantação, que pode ser instalada rapidamente
próxima a área de consumo e que tenha a melhor tecnologia para minimizar os
impactos ambientais adversos.
4.3.1 Justificativa para a proposta locacional
A escolha do sítio industrial para implantação da UTE Nova Seival, nas áreas
mineradas da Mina do Seival, no município de Candiota, teve como premissas
fundamentais os seguintes fatores:
•
•
•

Demanda nacional de energia industrial;
Potencialidade industrial da Região do Sudoeste Gaúcho;
Consolidação de um polo geoelétrico no município de Candiota;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidade e logística favoráveis de matéria prima e insumos;
Disponibilidade de terrenos sem restrições ambientais significativas;
Disponibilidade de infraestrutura básica industrial;
Disponibilidade de mão de obra;
Disponibilidade de malha rodoviária consolidada;
Disponibilidade de linha ferroviária que liga o sítio industrial ao Porto Marítimo
de Rio Grande e o centro do País;
Disponibilidade para conexão com a rede de transmissão de energia;
Situação dominial da propriedade proposta para implantação;
Previsão de interferências não significativas nos parâmetros ambientais;
Articulação com políticas governamentais de desenvolvimento industrial no
Estado;
Fornecimento de carvão mineral nacional pela Seival Sul Mineração (SSM);
Potencial de arrecadação de impostos nas fases de implantação e operação.

Em termos gerais, a localização do sítio industrial onde as perspectivas de
crescimento do setor industrial são iminentes, por si, justifica a instalação de usinas
geradoras de energia. Contudo, outros fatores relevantes foram determinantes para a
locação da UTE Nova Seival em Candiota, destacando-se que esta foi
estrategicamente planejada visando a diminuir custos de instalação e operação, tanto
para captação e transporte da matéria prima e dos insumos como para transmissão
de energia elétrica.
A área proposta contará com toda infraestrutura instalada e projetada como
rodovias, sistema de esgotamento sanitário, sistema de comunicação, sistema de
eletrificação, sistema de abastecimento de água bruta, sistema público de coleta de
resíduos domésticos, outros, consolidando as facilidades apontadas nas premissas
básicas.
Como o sítio proposto insere-se na denominada Área Minerada da Mina do
Seival, caracterizada por áreas de mineração de carvão esgotadas, as alterações na
paisagem natural serão praticamente nulas, ao mesmo tempo absorvidas pelas
condições de uso e ocupação do solo no entorno. Ressalta-se ainda, que o fato do
projeto estar localizado junto a Mina de Seival, o transporte do carvão e das cinzas
geradas pela Usina, será minimizado evitando percursos mais extensos, com menor
gasto de combustível, por consequência menores emissões e geração de poeira, além
de não interferir na malha rodoviária local.
Por fim, a implantação da UTE Nova Seival é parte integrante da política de
desenvolvimento do Governo do Rio Grande do Sul, de forma que a escolha do sítio
industrial em Candiota vai ao encontro com esta política e servirá como suporte para
a atratividade de outras indústrias.
4.3.2 Estudo de alternativas locacionais e tecnológicas
Os estudos de alternativas locacionais apresentadas a seguir, levaram em
consideração os fatores logísticos, econômicos e ambientais da região em
consonância com o empreendimento. Por sua vez, a escolha da tecnologia de
utilização do carvão considerou o sistema de combustão para atingir a melhor
eficiência e o sistema de dessulfurização dos gases de combustão para obter a melhor
eficiência ambiental.
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4.3.2.1 Alternativas locacionais
O estudo de alternativas locacionais foi elaborado com base nos fatores
logísticos, econômicos e ambientais intrínsecos ao empreendimento proposto, sendo
desenvolvido em dois níveis de abordagem: um primeiro privilegiando os aspectos
logísticos da Região do Sudoeste Gaúcho e o segundo, um nível local, enfatizando os
condicionantes ambientais da Mina do Seival.
Considerou-se o cenário geral dos meios físico, biótico e socioeconômico,
avaliando a inserção do projeto em cada contexto, permitindo a análise da sua
implantação e operação nas regiões e locais pré-definidos.
4.3.2.1.1 Abordagem regional
A abordagem para a locação da Usina, em termos regionais, foi condicionada
pela proximidade de suprimento do carvão mineral, com origem na própria Mina do
Seival, em Candiota/RS e pela infraestrutura, em termos de malha rodoviária,
insumos, serviços e mão de obra, da Região do Sudoeste Gaúcho.
Nessa região, dominada pelo Bioma Pampa e suas tipologias vegetacionais
campestres, é histórico a produção de carvão mineral, devido à ocorrência da maior
jazida carbonífera do Brasil, a Jazida Candiota. Além disto, há disponibilidade de
terras em extensões suficientes para acomodar um empreendimento de porte como o
previsto para a UTE Nova Seival.
Na abordagem regional, a análise de alternativas para a instalação da Usina,
levou em conta também os fatores logísticos, econômicos e ambientais, conforme
destacado abaixo:
•
•
•
•
•

Localização estratégica na Região Sul do Brasil e do Sudoeste Gaúcho, área
com bom desenvolvimento econômico, constituindo-se em fator de indução,
com investimentos que terão efeitos multiplicadores para a economia regional;
Disponibilidade de terrenos de grandes dimensões, com alto potencial de uso
e baixa produtividade econômica;
Região sem núcleos urbanos significativos, o que remete a não presença de
receptores, critério referente às emissões atmosféricas;
Direção e velocidade dos ventos aliados às características geomorfológicas
que contribuem para a dispersão de poluentes na atmosfera, minimizando os
impactos ambientais potenciais previstos para a qualidade do ar; e,
Disponibilidade de mão de obra para capacitação e inserção no
empreendimento.

O mosaico diagnosticado nos municípios do sudoeste pelos diferentes padrões
de uso e ocupação solo; baseado em extensas áreas agro-silvo-pastoris, áreas de
mineração, formações vegetais remanescentes, malha rodoviária consolidada e
núcleos urbanos dispersos, facilitam ambientalmente a definição de espaço para este
tipo de uso, direcionado pela presença da jazida carbonífera Candiota.
Com as considerações acima, observa-se que o município de Candiota/RS,
apresentou as menores restrições ambientais e as maiores facilitações logísticas e de
infraestrutura, sendo a melhor opção para a instalação da UTE Nova Seival.
A abordagem para a locação do Reservatório, em termos regionais, foi
condicionada pela necessidade de captação e adução de água bruta (suprimento
4-9

hídrico) à unidade industrial da UTE Nova Seival, aproveitando a infraestrutura básica,
em termos de malha rodoviária, insumos, serviços e mão de obra da região.
Associada a esta condicionante locacional, buscou-se a compatibilização dos
distintos usos múltiplos propostos para o Reservatório com as demandas atuais da
região, baseadas notadamente na maior disponibilidade hídrica para abastecimento
público e para as atividades agropecuárias irrigadas.
Assim, para a abordagem regional, a análise de alternativas para a reservação
de água, levou em conta critérios relacionados à avaliação ambiental, social, política
e institucional das alternativas, conforme destacados abaixo:
•
•
•
•
•
•

Distância econômica em relação a UTE, facilitando a logística de transportes
de matéria prima e insumos;
Localização estratégica no Sudoeste Gaúcho, área com potencial de
desenvolvimento econômico, constituindo-se em fator de atração para outros
empreendimentos e com efeitos multiplicadores para a economia regional;
Região com eventos históricos de déficit hídrico e de cheias destrutivas em
áreas cultivadas e habitadas, devido à falta de regularização de vazões dos
principais cursos d´água, como o rio Jaguarão;
Áreas previstas para formação do reservatório inseridas em zonas rurais, com
baixa densidade populacional e baixo número de edificações;
Intervenções na vegetação natural e povoamentos faunísticos associados e;
Disponibilidade de mão de obra para capacitação e inserção no
empreendimento.

Com as considerações acima, observa-se que o rio Jaguarão, em seu trecho
de limite entre os municípios de Candiota e Hulha Negra, local denominado Passo do
Neto, apresentou as menores restrições ambientais e as maiores facilitações
logísticas e de infraestrutura, sendo a melhor opção para a instalação do Reservatório.
4.3.2.1.2 Alternativa locacional selecionada
Uma vez definida a macrolocalização, buscou-se áreas no município de
Candiota, que teriam capacidade, em termos de dimensão e logística, para receber a
UTE Nova Seival. Em termos locais, a definição da localização da área da UTE e
unidades sistêmicas como o sistema de adução de água e o reservatório, foi
condicionada pelas restrições ambientais e legais identificadas no município de
Candiota.
Neste cenário, o estudo de alternativa locacional em sua abordagem local,
definiu, num primeiro momento, três áreas potenciais para a instalação da Usina,
inseridas no município, sendo:
•
•
•

Alternativa 1 - Área situada na Mina do Seival, denominada Área Minerada,
próximo à Vila João Emílio, no km 3 da RS-68 (Estrada Municipal Francisco
Xavier Ferreira); na porção Centro-Norte do município, junto ao arroio Candiota;
Alternativa 2 - Área situada próximo à Vila Seival e à Fazenda Santa Marta,
com acesso pela estrada Passo dos Carros, na porção Noroeste do município
e próximo ao rio Jaguarão;
Alternativa 3 - Área situada a Oeste da Sede (antiga Dário Lassance), com
acesso pela estrada do Neto, porção Oeste do município, junto ao rio Jaguarão,
distrito de Tupi Silveira.
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A Figura 4.3-1 apresenta a espacialização das áreas inseridas no estudo de
alternativas locacionais para a instalação da UTE, no município de Candiota.
Figura 4.3-1 - Alternativas locacionais para a instalação da Usina para a UTE Nova Seival.

Da mesma forma, uma vez definida a macrolocalização da Usina, buscou-se
as alternativas para o Reservatório, em áreas nos municípios de Candiota e Hulha
Negra, compatibilizando as restrições e demandas socioambientais, para receber esta
importante estrutura do empreendimento.
De início, considerou-se para o estudo de alternativas locacionais no âmbito
local, o conjunto de elementos relacionados ao comprimento e altura do maciço; ao
volume acumulado e à vazão regularizada. A seguir, foram incorporadas
condicionantes associadas ao dimensionamento do sistema de adução de água bruta
da UTE Nova Seival, orientado pelas restrições ambientais, dominiais e legais e às
extensões territoriais da área de alague, entendida pelos estudos de disponibilidade
hídrica desenvolvidos na região.
Por fim, condicionantes socioambientais foram incorporadas ao estudo, por
meio da avaliação socioambiental, abordando volume acumulado; área inundada;
infraestruturas e benfeitorias atingidas; características socioambientais da área
alagada; impactos sobre os recursos do meio biótico (fauna e flora) e processos de
reassentamento e ou indenizações.
Neste cenário, o estudo de alternativas locacionais, em sua abordagem local,
definiu em um primeiro momento, quatro áreas potenciais (pontos barráveis), inseridas
nos municípios citados, visando atender a demanda estudada anteriormente, norteada
pelo suprimento hídrico da UTE Nova Seival; pela vazão ecológica e pela de
multiplicidade de usos. O Quadro 4.3-1 apresenta estas áreas potenciais para
implantação da Barragem e suas características básicas avaliadas para a tomada de
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decisão. A Figura 4.3-2 apresenta a espacialização destas áreas abordadas no estudo
de alternativas locacionais para implantação da barragem.
Quadro 4.3-1 - Áreas potenciais para implantação da barragem
Alternativa

Adutora
(km)

Volume
Acumulado
(m³)

Área de Alague (ha)

Corpo Hídrico

Passo do Neto
Arroio Seival
Entroncamento São Simão
Fazenda Santa Clara

22,8
9,4
6,3
7,6

10.500.000
31.500.000
38.005.000
22.500.000

355,00
394,00
357,00
285,00

Rio Jaguarão
Arroio Seival
Arroio Candiota
Sanga Funda

Figura 4.3-2 - Alternativas locacionais para a instalação do Reservatório para a UTE Nova Seival.

4.3.2.1.3 Alternativa locacional selecionada
A alternativa locacional selecionada para a Usina teve como base
principalmente a distância econômica do carvão e insumos e o dimensionamento e
regularização ambiental do sistema de adução de água. Sendo assim, a Copelmi
Energia selecionou para a implantação da Usina, a Alternativa UTE 01 - Área
Minerada da Mina do Seival, considerando:
•
•
•

A UTE Nova Seival localizar-se-á ao lado da fonte de matéria prima, no caso o
carvão mineral da Mina do Seival, que já possui capacidade e infraestrutura
para a produção e distribuição do carvão para a UTE;
A captação de água será realizada no rio Jaguarão, a cerca de 22 km e sob
gestão do DRH/RS; já que, apesar da proximidade com o arroio Candiota, este
encontra-se com sua capacidade outorgável no limite;
O lançamento de efluentes industriais e domésticos tratados será efetuado
também no rio Jaguarão através de um emissário específico, paralelo,
aproveitando o traçado da adutora;
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•
•

A conexão elétrica será facilitada, pois à subestação que está sendo construída
(SE Candiota II) do sistema elétrico nacional está cerca de 16 km da UTE;
A existência de outros empreendimentos similares implica na disponibilidade
de uma infraestrutura de apoio e mão de obra em condição de utilização na
UTE na montagem, operação e manutenção.

A área escolhida apresenta ainda algumas características especificas que
atendem às necessidades do empreendimento e não inviabilizam sua implantação,
sendo:
•

•
•
•

Do total da área efetivamente utilizada para o desenvolvimento da atividade de
mineração na Mina do Seival (1.640 ha), cerca de 100 ha serão utilizados para
a UTE, sendo selecionado o setor já minerado (Área Minerada) com as
menores restrições, notadamente àquelas relacionadas às formações
vegetacionais e recursos hídricos;
Situa-se em Área de Mineração da Zona Industrial, de acordo com a legislação
municipal (Lei Municipal nº 81/2018, com diretrizes para instalação de novas
plantas industriais);
A Mina do Seival possui a Certidão de Uso do Solo da Prefeitura de Candiota
comprovando a conformidade legal entre a tipologia do empreendimento e as
diretrizes legais de uso do solo;
Quanto à escolha do traçado do sistema de adução da água do Jaguarão, com
cerca de 22 km desde a UTE até o reservatório a ser formado, priorizou-se a
adoção de traçado que minimizasse a supressão de formações florestais,
intervenções em APP e interferências em edificações particulares. Neste
sentido, adotou-se traçado partindo da porção norte da UTE, na direção
noroeste, por áreas recobertas por pastagens e aproveitando as estradas
existentes.

Assim, conclusivamente, para a implantação da Usina na propriedade
denominada Mina do Seival há disponibilidade de áreas sem restrições ambientais
significativas, suficientes para acondicionar o empreendimento do porte da UTE Nova
Seival e suas unidades de apoio, apontamento este baseado nos estudos de
alternativas locacionais.
Com relação ao Reservatório a alternativa locacional selecionada foi a
Alternativa Reservatório 01 - Passo do Neto, no rio Jaguarão, situada nos municípios
de Candiota e Hulha Negra.
Os principais critérios definidores da tomada de decisão para a localização da
barragem no rio Jaguarão (Barragem Passo do Neto) foram: (i) o alto nível de
comprometimento da disponibilidade hídrica atual da sub-bacia do arroio Candiota,
com oferta outorgável suficiente para atender as demandas propostas e, por outro
lado (ii) a disponibilidade hídrica outorgável suficiente para as demandas na sub-bacia
do rio Jaguarão, sem comprometimento da vazão ecológica.
Outros critérios definidores permeiam a necessidade dos usos múltiplos
propostos para a Barragem e do controle de cheias do rio Jaguarão, por meio de
regularização da vazão mínima, além de menores intervenções ambientais.
Por oportuno, cabe informar que a barragem Passo do Neto já obteve outorga
do Departamento de Recursos Hídricos em 2016 (Portaria DRH Nº 1168/2016 de
30/11/2016), sendo revogada 1 (um) ano após.
4-13

4.3.2.2 Alternativas tecnológicas
A escolha da tecnologia de utilização do carvão sob o ponto de vista de
equipamentos e sistemas deve considerar dois aspectos primordiais: o sistema de
combustão para atingir a melhor eficiência, e o sistema de dessulfurização dos gases
de combustão para obter a melhor eficiência ambiental, atendendo aos parâmetros da
legislação vigente.
Existem diversas tecnologias, sendo que duas delas estão comercialmente
maduras e comprovadas operacionalmente em um grande número de termelétricas
em vários países, que é a Combustão Pulverizada e Combustão em Leito Fluidizado.
As demais estão em estágio avançado de desenvolvimento e testes em instalações
maiores.
Essas tecnologias podem ser instaladas em qualquer um dos estágios da
cadeia do carvão, que são descritos a seguir.
4.3.2.2.1 Combustão pulverizada
Nos processos atuais de Combustão Pulverizada (PC), o carvão é queimado
como partículas pulverizadas, aumentando substancialmente a eficiência da
combustão e da conversão. A maioria das tecnologias modernas de PC atinge 99%
de eficiência na combustão.
A eficiência de conversão da energia térmica em energia elétrica pode chegar
a 43%, no caso de plantas com ciclo a vapor supercrítico (pressões de vapor acima
de 230 kg/cm2 e temperaturas próximas a 600°C). Ganhos adicionais de eficiência
podem ser alcançados, mas atualmente o encarecimento do sistema não os justifica.
Esperam-se, porém, melhoramentos futuros, elevando a eficiência a 50%, sem
aumento de custo.
Esta tecnologia é a mais antiga, desde a década de 50, e vem constantemente
sendo atualizada sob o ponto de vista de eficiência e de controle ambiental.
Comparativamente é a tecnologia mais barata e a base instalada de usinas com esta
tecnologia é cerca de 90% do total de usinas a carvão.
4.3.2.2.2 Combustão em leito fluidizado
A tecnologia de combustão em leito fluidizado (CFB - circulating fluidized bed)
permite a redução de enxofre (até 90%) e de NOx (70-80%), pelo emprego de
partículas calcárias e de temperaturas inferiores ao processo convencional de
pulverização (cerca de 850°C).
Uma das vantagens em relação à combustão pulverizada convencional é a
redução de enxofre sem perdas de eficiência térmica. Outra vantagem dessa
tecnologia é sua capacidade de queima de resíduos e carvões de baixa qualidade,
com baixo índice de emissões, sendo, portanto, adequada também a sistemas de
incineração.
Quando se considera uma gama de combustíveis de boa a alta qualidade, os
investimentos nesta tecnologia não se justificam, pois o custo de investimento e
operação é mais alto. A base instalada de usinas com esta tecnologia é cerca de 8%
do total de usinas a carvão.
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4.3.2.2.3 Gaseificação integrada a ciclos combinados
A tecnologia de gaseificação integrada do carvão é recente e consiste na
reação do carvão com vapor de alta temperatura e um oxidante (processo de
gaseificação), dando origem a um gás combustível sintético de médio poder calorífico.
Esse gás pode ser queimado em turbinas a gás, onde o calor residual dos gases de
exaustão pode ser recuperado e aproveitado por meio de uma turbina a vapor (ciclo
combinado). Isso possibilita a remoção de aproximadamente 95% do enxofre e a
captura de 90% do nitrogênio.
Por ser uma tecnologia recente, os custos de investimento são mais elevados
em relação ao carvão pulverizado e leito fluidizado, além do custo operacional ser
também mais alto e com eventos ainda não totalmente mitigados do ponto de vista de
operação e manutenção. A base instalada no mundo, ou quantidade de usinas, para
esta tecnologia ainda não é significante, cerca de 2% do total de usinas a carvão.
Em termos de perspectivas, estudos indicam que as várias tecnologias de uso
racional do carvão apresentam diferentes estágios de desenvolvimento.
4.3.2.2.4 Alternativa tecnológica selecionada
Com base nos dados citados e em visitas em instalações similares, a Copelmi
Energia optou, para a operação da UTE Nova Seival, a tecnologia de combustão
utilizando o carvão em leito fluidizado (CFB), face aos seguintes aspectos:
•
•
•

Relação custo-benefício;
Utilização de carvões de menor qualidade como o da jazida de Candiota (alto
teor de enxofre, nitrogênio e cinzas);
Número de instalações em operação no mundo e fabricantes de equipamentos
que fornecem garantia de performance, principalmente com relação ao
atendimento de padrões de emissões ambientais rigorosos.

Os principais fornecedores mundiais de sistemas de combustão e caldeiras,
aplicadas à tecnologia com o carvão combustível são: Alstom, Foster Wheeler, Dong
Fang, Doosan BabCock, GE, Mitsubishi, S&S, Shangai, Harbin e outros.
Nesta tecnologia, o conjunto do sistema de combustão e caldeira possui
eficiência de 38 a 46% e baixa emissão de NOx, devido a um projeto de queimador
em dois estágios, minimizando a injeção de ar e controlando a temperatura de
combustão.
Combinado com o sistema de combustão e geração de vapor, há um sistema
de geração de energia a partir da passagem de vapor de alta pressão em uma turbina
acoplada a um gerador elétrico, permitindo a geração de 400 MWe numa unidade
turbogeradora. O projeto da UTE Nova Seival consiste de duas unidades de 363 MW e.
Os equipamentos previstos darão uma vida útil de cerca de 30 anos, podendo
alcançar um período maior em função de uma operação e manutenção adequadas ao
longo da sua vida útil.
O nível de pressão do sistema de vapor foi projetado a supercrítica, que é uma
evolução da tecnologia subcrítica. Este avanço tecnológico se deu em função da
necessidade dos países da Europa e Ásia (principalmente o Japão) de obter maior
eficiência na geração de energia elétrica (que é basicamente da termeletricidade) com
o propósito de reduzir o consumo de combustível.
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Na Europa e no Japão as primeiras unidades supercríticas datam da década
de 60, mas somente a partir do final da década de 90 as termelétricas supercríticas
passaram a ter preços competitivos considerando a sua eficiência que é maior do que
a subcrítica.
O aumento na pressão do vapor “vivo” de 165 para 248 bar (pressões
subcríticas e supercríticas convencionais), resulta no aumento da eficiência líquida da
planta de aproximadamente 6,2%. Este aumento na eficiência, entretanto aumenta o
custo do capital, e a decisão entre as tecnologias depende da economicidade do
projeto e das condições ambientais tendo em conta as circunstâncias de operação da
planta.
Quanto à emissão de poluentes, o projeto da UTE Nova Seival conta com as
mais modernas tecnologias para controle e remoção, a saber:
•
•
•

Material Particulado (MP): Precipitador Eletrostático e Filtro de Mangas de alta
eficiência;
SO2: injeção de calcário na caldeira para o Sistema de Dessulfurização a Úmido
do Gás (WFGD) de exaustão da UTE;
NOX: queimador em dois estágios, minimizando a injeção de ar e controlando
a temperatura de combustão.

Considerando todas essas condições, a Copelmi Energia escolheu a tecnologia
supercrítica, pois é a que apresentou melhor eficiência e o menor impacto ao meio
ambiente, como pode ser observado no item a seguir, que faz uma comparação com
dois projetos (UTE Nova Seival e UTE MPX Sul) com tecnologias diferentes,
supercrítica e subcrítica, que foram desenvolvidos no mesmo local.
4.3.2.2.5 Comparativo UTE Nova Seival e UTE MPX Sul
A UTE MPX Sul foi um projeto de uma usina termelétrica que obteve sua licença
ambiental prévia (LP) emitida pelo IBAMA sob o nº 332/2009 (1ª retificação). Esta UTE
foi projetada no mesmo local da UTE Nova Seival. Embora a LP da UTE MPX não
esteja mais válida, os direitos sobre o projeto da UTE MPX Sul foram adquiridos pela
Copelmi Energia Desenvolvimento e Participações Ltda., empreendedor responsável
pelo projeto da UTE Nova Seival.
A UTE Nova Seival traz atualizações tecnológicas em relação a UTE MPX Sul,
especialmente no aumento de eficiência da usina e, consequentemente, menores
emissões. A UTE Nova Seival e a UTE MPX Sul foram projetadas com duas unidades
de 363 MWe de potência instalada, porém, o ciclo termodinâmico da UTE Nova Seival
é supercrítico, estado da arte no mundo para o tipo de combustível a ser utilizado
(carvão com alto teor de cinzas). Será, no País, a primeira usina a carvão a utilizar
esta tecnologia e a mais eficiente do parque térmico brasileiro.
O Quadro 4.3-2 apresenta a comparação entre os dois projetos, onde são
elencados alguns aspectos ambientais e de performance. Os dados informados
abaixo são referentes às duas unidades de cada UTE quando em operação.
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Quadro 4.3-2 - Comparação entre a UTE Nova Seival e a UTE MPX Sul
Parâmetros
Unidade
UTE Nova Seival

UTE MPX Sul

Configuração do ciclo térmico
Rankine
Rankine
supercrítico
subcrítico
CFB
CFB

Tipo de Ciclo
Tipo de Caldeira
Potência Bruta
Potência Líquida total
Eficiência Líquida (PCI)
Heat Rate Líquido (PCI)

MW
MW
%
kJ/kWh

725,8
640,6
38,85
9.266

Dados de performance
727
652,4
36,6
9.836

Consumo de carvão
Consumo específico de carvão

t/h
t/MWh

525,4
0,72

Carvão
696,46
0,96
Água

Consumo de água bruta (rio)
t/h
1.595
Consumo específico de água bruta (rio)
t/MWh
2,19
Nota: Todos os dados fornecidos foram calculados a plena carga.
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

1.692
2,33

4.3.3 Hipótese da não realização do empreendimento
Entende-se que a não realização do empreendimento UTE Nova Seival trará
como desvantagens:
•
•
•

•

•
•
•
•

Menores condições atrativas de fornecimento de energia confiável aos
investimentos futuros no Estado do Rio Grande do Sul, que poderá ser fator de
desenvolvimento socioeconômico no Estado;
Inviabilização de uma alternativa para a diversificação da matriz energética
brasileira utilizando o carvão mineral nacional;
Perda de oportunidade de imprimir maior confiabilidade ao sistema de
abastecimento de energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, tanto no
que se refere ao próprio suprimento de energia, quanto ao atendimento às
exigências nas horas de pico, não dependendo, para tanto, de transmissões de
longa distância (evitando-se também as perdas do sistema de transmissão);
Não aproveitamento do potencial de flexibilidade para a geração de energia
que a UTE permite, de modo a aproveitar excedentes sazonais de energia de
origem hidráulica; devido às suas características de desempenho que
possibilitam a operação da usina tanto na base, como também acompanhando
a curva de carga;
Não utilização de combustível de geração elétrica desvinculado do petróleo e
derivados, contribuindo na redução de custos da geração brasileira;
Perda de oportunidade de independência estratégica brasileira referente aos
fornecedores de carvão, face à grande diversificação de países fornecedores;
Perda de oportunidade de investimentos privados, tanto gerando empregos,
quanto renda e receitas, considerando o suporte energético da UTE na região;
Perda de oportunidade de empregos tanto na implantação quanto operação da
UTE e sistemas associados;
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•
•
•

Perda na geração de impostos municipais, estadual e federal;
Perda de oportunidade de inserção de empresa de grande porte, inovadora e
competitiva, na região;
Perda de instalação de reservatório de usos múltiplos que também servirá para
a população local.

Entende-se que a não realização do empreendimento UTE Nova Seival trará
como vantagens:
•
•

•

Não ocorrência de novas emissões de poluentes atmosféricos;
Não ocorrência de interferências nos ecossistemas locais, notadamente áreas
de campos sulinos e matas de galeria remanescentes;
Não ocorrência de nova geração de resíduos sólidos, com potencial de
disposição inadequada;
Não inundação de áreas agricultáveis.
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O empreendimento em tela, denominado Usina Termelétrica Nova Seival (UTE
Nova Seival), consiste na implantação de uma usina com duas unidades de geração
de 363 MWe, totalizando 726 MWe, e a implantação de um reservatório no rio
Jaguarão, denominado Reservatório Passo do Neto, localizados nos municípios de
Candiota e Hulha Negra/RS. O suprimento de água para a Usina será feito a partir
desse reservatório por uma adutora com 22,8 km de extensão e o retorno dos
efluentes tratados por um emissário a ser instalado adjacente a adutora. O
reservatório terá um volume útil de acumulação de água de 10,19 hm³, com área de
inundação de 355 ha na cota 151,5 abrangendo parcelas dos territórios dos
municípios de Candiota e Hulha Negra.
Como principais insumos, destacam-se o carvão mineral a ser fornecido pela
Mina do Seival em operação e localizada ao lado do sítio industrial da usina, e o
calcário, como agente dessulfurizante dos gases de combustão. O calcário será
fornecido pela empresa uruguaia ANCAP localizada no Uruguai.
5.1

GENERALIDADES

A UTE Nova Seival consiste basicamente em: (i) sistema de geração de energia
composta de 2 (duas) caldeiras supercríticas de leito fluidizado circulante, utilizando
como combustível principal o carvão mineral nacional; (ii) sistema de geração de
energia elétrica composto por duas (2) turbinas a vapor, associadas às caldeiras; (iii)
captação e adução de água bruta da barragem de Passo do Neto a ser construída no
rio Jaguarão, e, (iv) sistema de condução e lançamento de efluentes tratados no
reservatório a ser formado.
A energia gerada na UTE Nova Seival será fornecida ao Sistema Integrado
Nacional (SIN) de eletricidade através de contratos bilaterais com empresas de
distribuição através de contratos de Comercialização de Energia Elétrica em Ambiente
Regulado (CCEAR).
Os principais equipamentos da planta industrial são:
•
•
•
•
•

Caldeira de leito fluidizado;
Turbogerador a vapor;
Torre de resfriamento;
Equipamentos de controle;
Sistemas de Tratamento de Gases Efluentes.
Em relação às unidades sistêmicas, destacam-se:

•
•
•
•
•
•

Estações de tratamento de água;
Estação de tratamento de efluentes;
Pátio de armazenamento de carvão e calcário;
Bacia de contenção de águas pluviais potencialmente contaminadas;
Bacia coletora de efluentes;
Sistemas de tratamento de gases efluentes (despoeiramento e dessulfurização
complementar).
A Figura 5.1-1 apresenta o processo típico de uma UTE a carvão.
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Figura 5.1-1 - Ilustração típica de usina termelétrica a carvão.
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Fonte: Principles of Generation Chemistry CC By-NC-AS 3.0.

Prevê-se, como principal meta do empreendimento, a geração de energia
elétrica através de modernos procedimentos que assegurem baixa emissão de gases
poluentes, controle e tratamento de efluentes líquidos, redução e gerenciamento dos
resíduos sólidos gerados através do seu aproveitamento em outros processos e
elevada eficiência do processo de geração de energia. Também serão desenvolvidos
programas socioambientais visando o perfeito convívio entre empresa e comunidade.
Os principais insumos necessários ao empreendimento são o carvão mineral
como combustível, o óleo Diesel como combustível auxiliar, o calcário como reagente
para a captura dos óxidos de enxofre resultantes da combustão e os produtos
químicos para o tratamento e potabilização da água. Toda a água necessária à UTE
Nova Seival, incluindo a água de reposição, de serviço e a potável, será proveniente
da Barragem Passo do Neto.
O principal produto será a energia elétrica; outros subprodutos, tais como
cinzas que serão geradas pelo processo de combustão do carvão e que poderão ser
utilizadas para a fabricação de cimento.
Quanto aos principais resíduos gerados pelo processo, destacam-se as cinzas
volantes, as cinzas de fundo e resíduos de calcário (mistura de cal e gesso). Estas
cinzas e resíduos de calcário serão dispostos nas cavas da mineração de carvão da
SSM, localizadas na própria Mina do Seival.
Para a determinação do local de instalação da usina foi considerada a
proximidade da fonte do principal insumo - carvão mineral - e da disponibilidade de
água, bem como os acessos externos para o abastecimento dos demais insumos.
O sítio industrial da UTE Nova Seival limita-se a norte e leste com o arroio
Candiota, a oeste com propriedades rurais e a sul com futuras áreas de mineração da
Mina do Seival, sendo o sítio proposto caracterizado por áreas mineradas, atualmente
objeto de atividades de recuperação previstas em Plano de Controle Ambiental (PCA)
protocolado e em desenvolvimento junto à FEPAM.
A UTE Nova Seival será integrada às instalações e infraestruturas da Mina do
Seival, promovendo a compatibilização, em termos locacionais e sistêmicos, entre as
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atividades atuais de regularização ambiental das áreas já mineradas, a produção
minerária e as atividades de implantação e operação da UTE Nova Seival.
Com o histórico de uso minerário local para extração de carvão, o terreno
proposto para instalação da UTE Nova Seival destaca-se por não apresentar
ocupações urbanas e/ou rurais próximas, tampouco cobertura vegetal nativa
expressiva, além de estar em uma zona de uso industrial, não havendo expectativas
negativas quanto à aceitabilidade de implantação deste projeto.
De acordo com vistoria, existem três edificações de alvenaria na área a ser
ocupada pela Usina (ver imagem de satélite na Figura 5.1-2), que se constituem em
paióis de explosivos e acessórios em utilização pela Mina do Seival. Essas instalações
deverão ser realocadas para locais a ser definidos pelos órgãos de controle
competentes.
Figura 5.1-2 - Edificações localizadas na área a ser ocupada pela Usina

Edificações existentes

Fonte: Google Earth.

Para suprir a água necessária para o processo industrial e consumo humano
na usina, será implantada uma barragem no rio Jaguarão denominada Passo do Neto,
localizada ao sul da barragem da UTE Pampa Sul em operação. A barragem localizase a sudoeste da Usina, e terá 120 m de extensão. Sua profundidade máxima será de
7,50 m (considerando a cota do vertedouro), com capacidade de reservação de 10,48
hm³ de água. O suprimento de água para a usina será feito através de adutora
enterrada diretamente do reservatório, distante 22,8 km do sitio industrial, cujo
encaminhamento predominante deverá seguir a faixa de domínio de estradas
secundárias existentes. O descarte do efluente líquido da usina, quando houver, após
devidamente tratado em uma estação de tratamento, será levado através de um
emissário, construído paralelamente a adutora até o reservatório e lançado a 570 m
ao norte do ponto de captação.
O rio Jaguarão, no seu ponto de captação, é de domínio do Estado do Rio
Grande do Sul, estando sua outorga sujeita ao Departamento de Recursos Hídricos DRH/RS. Esta constatação tem fundamento na Resolução ANA nº 399, de 22 de julho
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de 2004, que altera a Portaria DNAEE nº 707 de 1994. Por oportuno, cabe informar
que a barragem Passo do Neto já obteve outorga do Departamento de Recursos
Hídricos em 2016 (Portaria DRH Nº 1168/2016 de 30/11/2016), sendo revogada 1
(um) ano após. Atualmente, a barragem Passo do Neto está registrada sob o Cadastro
nº 2020/007.974 e o reservatório sob o Cadastro nº 2020/004.897 no Departamento
de Recursos Hídricos (DRH), órgão da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
do Estado do Rio Grande do Sul, através do Sistema Online de Outorga do Rio Grande
do Sul (SIOUT).
5.2

PLANTAS GERAIS E ASPECTOS EXTERNOS

A Figura 5.2-1 - Arranjo Geral do Empreendimento apresenta o layout do
empreendimento com as principais estruturas previstas no projeto: Usina,
Reservatório Passo do Neto e Adutora/Emissário, acompanhadas de imagem aérea.
Também são informados os principais núcleos urbanos, a jazida de carvão, vias de
acesso e recursos hídricos do entorno do empreendimento.
As plantas originais de engenharia das estruturas da UTE Nova Seival que
serão citados ao longo do presente Capítulo constam no volume de anexos do EIA,
da seguinte forma: as plantas da Usina são apresentadas no Anexo 5.1 - Projeto da
Usina – Desenhos; as plantas da Barragem Passo do Neto e da Adutora e Emissário,
no Anexo 5.2 - Projetos da Barragem e Adutora/Emissário; e os fluxogramas
detalhados do processo e das unidades sistêmicas, são apresentados no Anexo 5.3
- Projeto da Usina - Fluxogramas.
Na Figura 5.2-2 - Arranjo Geral da UTE, também disponível em escala 1/300
no Anexo 5.1, é apresentado o layout da Usina indicando o perímetro do terreno
destinado ao sítio industrial, o canteiro de obras durante a fase de implantação, a
central de concreto, as bacias coletoras de efluentes, as pilhas de carvão e calcário e
os principais acessos à área.
As instalações/edificações principais e auxiliares com a respectiva lista de
identificação de equipamentos são apresentadas no Anexo 5.1, no desenho Arranjo
do Sítio Industrial da UTE. Na planta estão identificadas estruturas como as centrais
de resíduos, estações de tratamento de esgoto e estações de tratamento de água,
estruturas de processo e armazenamento/tratamento/controle ambiental, áreas de
armazenamento e manuseio de produtos químicos e de fonte primária de energia,
além de estradas, estacionamentos e prédios, também estão indicadas as cotas dos
edifícios adjacentes à chaminé.
O canteiro de obras previsto para a fase de implantação da usina é apresentado
em detalhe no desenho Layout do Canteiro de Obras da Usina, no Anexo 5.1.
A central de concreto prevista para a usina é apresentada em detalhe no Layout
da Central de Concreto da Usina e os acessos internos e tipo de pavimentação são
apresentados em detalhe no desenho Sistema Viário e Pavimentação da Usina,
disponíveis no Anexo 5.1.
As áreas a serem arborizadas estão indicadas no Projeto de Paisagismo,
também no Anexo 5.1.
A área prevista para a estocagem estratégica do carvão mineral na usina será
de 47.500 m², suficiente para estocar o carvão mineral para atender o consumo
correspondente a 10 (dez) dias de operação. O detalhamento do sistema de coleta de
drenagem é apresentado no Sistema de Drenagem Superficial - Unidade Produtiva,
no Anexo 5.1.
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As áreas destinadas à estocagem de carvão e calcário são apresentadas nos
desenhos Pilhas de Carvão e Calcário e Pilhas de Carvão e Calcário - Corte e
Detalhes, no Anexo 5.1.
O pátio de carvão será totalmente impermeabilizado e provido de um sistema
de drenagem superficial, de forma a proteger o subsolo de infiltrações contaminantes,
conforme apresentado no Anexo 5.1 no desenho Sistema de Drenagem Superficial
das Pilhas de Carvão e Calcário.
O canteiro de obras previsto para a fase implantação da Barragem Passo do
Neto, bem como o acesso projetado para instalação da adutora e emissário são
apresentados na Figura 5.2-3 e no desenho Arranjo Geral da Barragem Passo do
Neto, disponível no Anexo 5.2.
A estrutura detalhada e o arranjo final da obra da barragem são apresentados
no desenho Arranjo Geral da Obra, Seções Geológicas e Perfil da Barragem Passo
do Neto, no Anexo 5.2.
O canteiro de obra será instalado a 280 m da ombreira esquerda da barragem
junto à estrada municipal, proporcionando facilidade de acesso do pessoal,
equipamentos e suprimentos para a obra. O acesso será mantido após a obra para
permitir a operação e manutenção da estrutura e equipamentos ao longo da sua vida
útil.
A implantação da barragem será dividida em duas etapas, detalhadas na Figura
5.2-4 e na seguinte sequência de desenhos: Planta Geral de Escavação e 1ª Etapa
Construtiva da Barragem Passo do Neto; Seções e Detalhes da 1ª Etapa Construtiva
da Barragem Passo do Neto; 2ª Etapa Construtiva da Barragem Passo do Neto e
Seções e Detalhes da 2ª Etapa Construtiva da Barragem Passo do Neto, disponíveis
no Anexo 5.2.
Os perfis de escavação ao longo do trajeto da Adutora e do Emissário são
apresentados no desenho Perfis das Valas de Escavação - Adutora/Emissário,
disponível no Anexo 5.2.
A barragem será construída em concreto não havendo necessidade de jazida
para material de empréstimo.
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5.3

UNIDADE DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA

Nos itens a seguir são descritas as características técnicas de operação da
Usina com a identificação das tecnologias e equipamentos a serem adotados, sistema
de manuseio de carvão e calcário, automação e controle e demais equipamentos de
controle ambiental.
5.3.1 Ciclo térmico
A UTE Nova Seival irá utilizar o ciclo térmico Rankine, onde o líquido utilizado
é a água que é transformada em vapor e este através da turbina gera a energia
elétrica. Cerca de 90 % da energia elétrica mundial é gerada através desta tecnologia.
5.3.1.1 Ciclo termodinâmico supercrítico
Com vistas a atender à demanda do sistema através de leilões de energia, foi
selecionada uma configuração com caldeira de leito fluidizado circulante (CFB) com
ciclo termodinâmico supercrítico, visando assim uma melhora da eficiência no ciclo
térmico em comparação com as demais configurações em estado do vapor subcrítico,
com redução do consumo de carvão e das respectivas emissões atmosféricas. Com
a adoção da tecnologia supercrítica, a UTE Nova Seival será a usina do parque
termelétrico brasileiro a carvão com a maior eficiência: 38,8% líquido, ou seja, um
aumento de mais de 15% se comparado com a média da frota atual de 33,5%.
O projeto considera a configuração de duas unidades, sendo cada uma
composta por uma turbina a vapor e uma caldeira CFB. Estas unidades serão capazes
de produzir a energia total de 726 MWe, sendo 363 MWe em cada unidade de forma
independente.
5.3.1.2 Sistema de vapor principal - fluido denso
Deve-se ressaltar que o termo técnico correto para o fluido que sai da caldeira
e entra no primeiro estágio da turbina a vapor é “fluido denso”, embora seja usual
chamá-lo de vapor principal.
O sistema de vapor principal estará em uma pressão e temperatura superiores
ao ponto crítico da água, conforme Figura 5.3-1. O sistema de vapor principal será
composto por superaquecedores que elevarão a temperatura até um valor próximo à
condição desejada e por dessuperaquecedores que farão o controle da temperatura
final através da injeção de água de alimentação da caldeira, conforme desenhos
Sistema de Vapor Principal 01, Sistema de Vapor Principal 01 e Sistema de Geração
de Vapor Leito Fluidizado disponíveis no Anexo 5.3. Este último desenho também
está apresentado na Figura 5.3-2 a seguir. Esta água é retirada da tubulação de saída
da bomba de água de alimentação da caldeira, que pressurizará a água de
alimentação ao nível desejado acima do ponto crítico.
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Figura 5.3-1 - Ciclo Termo-dinâmico Supercrítico Diagrama txs.

Ponto
Crítico

Fonte: McGraw-Hill Interamericana Editores.
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5.3.1.3 Sistema de vapor reaquecido
O vapor a ser reaquecido será extraído da turbina com a pressão definida no
processo. Este sistema contará com dessuperaquecedores que farão o controle da
temperatura final através da injeção de água de alimentação da caldeira.
5.3.1.4 Sistema de by-pass da turbina
Este sistema tem como propósito permitir que: (i) o vapor principal que não
estiver dentro das condições mínimas aceitáveis seja encaminhado diretamente para
o condensador durante as partidas da caldeira; (ii) manter a caldeira operacional por
um prazo limitado de operação em ilha em caso de rejeição de carga na turbina; e (iii)
ajustar a temperatura na turbina com o propósito de reduzir o choque térmico na
turbina e obter uma partida mais rápida.
5.3.1.5 Sistema do condensador
O sistema será projetado para operar continuamente com 3 (três) bombas com
50% de capacidade cada uma, acionadas por motores elétricos. As bombas de
condensado serão dimensionadas para a condição da válvula de admissão de vapor
do turbogerador estar 100% aberta (VWO) com 10% de margem na vazão. As bombas
de condensado serão instaladas com um sistema de recirculação mínima com retorno
para o condensador principal, conforme fluxogramas Sistema de Condensado e Água
de Alimentação Folha 01 e Sistema de Condensado e Água de Alimentação Folha 02,
disponíveis no Anexo 5.3.
Um sistema de polimento de condensado com 100% de capacidade também
será instalado na usina.
5.3.1.6 Sistema de água de alimentação da caldeira
O bombeamento de água da caldeira será constituído por três (3) bombas de
água de alimentação de caldeira.
Cada bomba será acionada por motores elétricos e terá a capacidade de 50%
cada uma, sendo uma bomba reserva. As bombas operarão com variador de
velocidade.
Cada unidade de bombeamento funciona sempre com as duas bombas. O
sistema operacional das bombas em função da carga da caldeira funciona da seguinte
forma:
•
•
•

Durante a partida (0 ~ 15% da carga máxima da caldeira), o controle da vazão
de uma única bomba se dará por intermédio da válvula de fluxo mínimo;
De 15% a 50% da carga máxima da caldeira, a operação se dará por intermédio
de apenas uma bomba e com controle pelo variador de velocidade;
De 50% a 100% da carga máxima da caldeira, a operação será feita com duas
bombas e com controle pelo variador de velocidade, ficando a terceira bomba
sempre em stand-by (ou, eventualmente, em manutenção).

O tanque de armazenamento de água do desaerador será projetado para
capacidade máxima de 15 minutos de operação da caldeira na condição de carga
máxima contínua (MCR).
5-13

5.3.2 Equipamentos do ciclo térmico
Nos itens a seguir são descritos os equipamentos que compõem o ciclo térmico
da Usina que são basicamente: caldeiras do tipo leito fluidizado (CFB), turbina a vapor,
condensador principal e desaerador.
5.3.2.1 Caldeiras CFB
As caldeiras serão do tipo leito fluidizado (CFB), pressão supercrítica,
reaquecimento único, tiragem balanceada, caldeira com remoção de cinzas a seco e
preparada para instalação ao tempo. O projeto das caldeiras também considera a
operação com variação de pressão (sistema com turbina VWO e variação de carga
pela pressão da caldeira), assim como operação a pressão constante (turbina
controlando a carga pela operação da válvula de admissão).
A condição de 100% de operação máxima contínua da caldeira (MCR) será
suficiente para permitir a operação da turbina a vapor com a válvula de admissão
totalmente aberta (VWO).
As caldeiras serão projetadas para permitir a operação em carga base e
também em cargas cíclicas, podendo operar pelos dois modos já mencionados: (i)
VWO com variação de pressão de acordo com a necessidade da turbina, e (ii) válvula
controlando a vazão de vapor a pressão constante, ambos modos acompanhando os
requisitos do sistema elétrico.
As temperaturas do fluido denso (“vapor supercrítico”) e vapor reaquecido
serão controladas dentro da faixa de operação da caldeira de 60% a 100% do MCR.
5.3.2.1.1 Fornalha
A fornalha é o ponto crítico do projeto de uma caldeira CFB, como pode ser
visto na Figura 5.3-3. A operação normal da fornalha ocorre a pressões ligeiramente
sub-atmosféricas e compõe-se de uma série de componentes de processo para atingir
o seu objetivo. A seguir apresenta-se um descritivo sumário dos mesmos.
Figura 5.3-3 - Fornalha da Caldeira CFB.11

Fonte: Adaptado de doc. técnica da Alstom.

11

O texto da Figura 5.3-3 foi mantido no idioma inglês por ser tratar de termos usuais no setor.

5-14

•

•
•

•

•

Ar primário: Na parte inferior da fornalha, há um plenum de ar pré-aquecido
por trocadores de calor na descarga dos gases quentes e insuflado por
ventiladores de ar primário. Este ar primário tem a importante função de manter
a altura do leito denso de combustão e fornecer ar para a queima do
combustível;
Ar secundário: É o ar que é injetado nas paredes da fornalha. Sua origem
pode ser o próprio ar primário ou pode ser oriundo de um ventilador de ar
secundário, dependendo a solução do projeto do fabricante;
Leito denso de combustão: O leito denso de combustão é a parte inferior da
fornalha, onde o carvão britado em granulometria pequena é mantido em
suspensão junto a inertes (inicialmente areia, posteriormente cinzas) e ao
agente dessulfurizante (neste caso o CaCO3). É neste leito denso que se dá o
grosso da combustão (75% a 85%) e é nele que se controla a temperatura geral
do leito e os quantitativos de vapor e fluído denso a serem gerados no
processo. Havendo necessidade de se diminuir a geração de vapor e fluído
denso, reduz-se a altura do leito denso. Se houver necessidade de aumentála, aumenta-se igualmente a altura do leito denso. O nível do leito denso é
controlado por um sistema de ar que retira os sólidos em suspensão e os
armazena em um silo refratário com capacidade plena da caldeira e que pode
retorná-los a qualquer momento ao processo. É também no leito denso que o
CaCO3 é calcinado para formar CaO e liberar CO2 e onde se inicia o processo
de dessulfurização pela reação do CaO com o enxofre do carvão para produzir
sulfito e sulfato de cálcio. Para manter a temperatura do leito dentro dos
parâmetros operacionais, diversos trocadores de calor do processo da caldeira
são colocados dentro do leito denso e mantém a sua temperatura controlada
enquanto a água é aquecida para atingir os parâmetros recomendáveis do
processo;
Plenum da fornalha: O calor produzido no leito denso e as reações químicas
lá ocorridas bem como a pressão do ar primário, fazem com que uma grande
parcela dos materiais do leito denso (carvão remanescente, CaO,
sulfatos/sulfitos e cinzas) comecem a se deslocar para cima. É neste plenum
da fornalha que se colocam novos trocadores de calor para que as
temperaturas de processo do vapor e do fluido denso sejam atingidas e para
que a fornalha mantenha uma temperatura controlada, compatível com a baixa
geração de NOx térmico. É também para complementar a queima do carvão
em suspensão no plenum da fornalha que se injeta mais ar, por meio do
ventilador de ar secundário. Tanto o leito denso como o plenum da fornalha são
termicamente isolados e em muitos casos resfriados com água;
Alimentação de combustível e calcário: Na região do plenum da fornalha,
por meio de um sistema pneumático de alimentação (Figura 5.3-4), o carvão e
o calcário são injetados na fornalha, caindo sobre a região do leito denso. Tanto
o carvão quanto o calcário ficam estocados em silos operacionais com
capacidade de doze horas para operação a plena carga;
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Figura 5.3-4 - Alimentação de combustível e calcário na
fornalha da caldeira CFB.12

Fonte: Adaptado de documentação técnica da Alstom.

•

•

Sistema de partida a óleo: Para a partida da caldeira, é necessário seu préaquecimento com óleo combustível. Normalmente, há um gerador de gases
quentes com um queimador devidamente projetado para tal, sendo os gases
quentes dirigidos para lanças colocadas no fundo do leito denso e nas paredes
laterais. Este sistema deve ter capacidade para aquecer a fornalha e manter
uma carga mínima operacional até que o carvão esteja em condições de ser
queimado;
Gases efluentes da fornalha: Os gases efluentes da fornalha (Figura 5.3-3)
saem por uma estrutura central (riser) e estão contaminados de pós do
processo de queima (carvão não queimado, cal não reagido, gesso e cinzas).
Para limpar e reaproveitar estes elementos, os gases são direcionados para
ciclones onde os materiais pesados são devolvidos ao leito por meio de tubos
por ação gravitacional e os gases quentes, já purificados do grosso dos
particulados, são encaminhados para os processos à jusante.

5.3.2.1.2 Região convectiva
Logo após os ciclones, os gases quentes passam por uma nova região da
caldeira, o passo convectivo, onde as trocas de calor ocorrem por convecção. Nesta
região estão os primeiros aquecedores do processo (temperaturas mais baixas) e os
aquecedores de ar para os ventiladores de ar primário e ar secundário. É após da
região convectiva que vem os sistemas de tratamento de gases efluentes (ESP, FGD
e filtros de manga).
5.3.2.1.3 Ventilador de tiragem induzida
Para manter a pressão na fornalha ligeiramente sub-atmosférica, ao final da
região convectiva tem-se um ventilador de tiragem induzida para arrastar os gases
remanescentes da caldeira. A localização exata do ventilador dependerá dos
12

O texto da Figura 5.3-4 foi mantido no idioma inglês por ser tratar de termos usuais no setor.
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processos de tratamento dos gases efluentes e das necessidades de fluxos e
pressões nos respectivos processos, mas normalmente se localiza na entrada da
chaminé.
5.3.2.1.4 Sistemas auxiliares diversos
A caldeira tem pré-aquecedores de ar tubulares, com by-pass para controle da
temperatura mínima para evitar corrosão por enxofre. Também dispõe de sopradores
de fuligem onde requeridos para retirar a fuligem que impede a eficiência das trocas
térmicas.
5.3.2.2 Turbina a vapor
O vapor gerado na caldeira passa por dentro da turbina movimentando suas
pás e girando o eixo que está acoplado ao gerador de energia elétrica, conforme
esquema apresentando na Figura 5.3-5.
Figura 5.3-5 - Turbina a Vapor.

Fonte: Adaptado de documentação técnica da Siemens Power Generation.

Será considerada uma turbina a vapor condensante com extrações não
controladas. Este tipo de turbina descarrega o vapor recebido para o condensador a
uma pressão menor que a pressão atmosférica (vácuo), a fim de aumentar a eficiência
térmica do ciclo mediante aumento máximo dos saltos entálpicos.
Abaixo estão listados os principais componentes de cada um dos dois sistemas
da turbina a vapor:
• 1 (um) turbogerador de 363 MWe, pressão supercrítica, com saídas e entradas
para o fluxo de vapor de reaquecimento e extrações para os pré-aquecedores
e desaerador;
• 4 (quatro) aquecedores regenerativos (casco e tubo) de água de baixa pressão;
• 3 (três) aquecedores regenerativos (casco e tubo) de água de alta pressão;
• 1 (um) desaerador.
5.3.2.2.1 Extrações regenerativas da turbina
Existem 8 (oito) extrações na turbina: 3 (três) aquecedores regenerativos de
alta pressão, 1 (um) desaerador e 4 (quatro) aquecedores regenerativos de baixa
pressão.
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5.3.2.2.2 Sistema de by-pass
Para partidas e paradas, bem como operação emergencial no modo ilha, a
turbina será provida de um sistema de by-pass para o condensador, dimensionada
para 30% da capacidade da caldeira.
5.3.2.2.3 Sistema de lubrificação
A bomba principal de óleo estará acoplada diretamente no eixo da turbina.
Também será provida de sistemas adicionais de bombeamento para partidas e
paradas, como: bomba AC, DC e jack-up.
O purificador de óleo do sistema eliminará a água contida no óleo e qualquer
elemento metálico mantendo o óleo totalmente limpo.
5.3.2.2.4 Sistema de proteção e controle hidráulico (governador)
Este sistema será do tipo eletrônico com controle automático. As suas
principais funções serão:
•

•
•
•
•
•

O alcance do Sistema de Controle Básico (BCS) inclui o (i) controle da turbina
em rotação, (ii) limitação de sobre velocidade, (iii) regulagem do paralelismo,
(iv) controle da carga inicial da partida fria, aquecida e quente e (v) limitação da
partida a quente;
O Sistema Automático de Controle (ATS) inclui (i) os controles de sobre
velocidade, (ii) taxa de carregamento e alarme sobre tensões térmicas e (iii)
cálculo da vida útil da turbina considerando as tensões acumuladas;
Proteção de sobre velocidade;
Teste móvel para válvula;
Partida completa do estágio de pressão intermediária e gerenciamento da
válvula;
Interface com o sistema de controle distribuído e com o sistema de controle do
by-pass.

5.3.2.3 Condensador principal e seus auxiliares
O condensador é de corpo simples dividido em fluxo único, com os tubos
arranjados longitudinalmente instalados na saída da turbina de baixa pressão. A água
de resfriamento circula internamente aos tubos e o vapor a ser condensado
externamente.
O projeto do condensador será de acordo com o projeto da turbina com o
propósito de alcançar a pressão de vácuo de projeto. O sistema de vácuo será
composto por duas (2) bombas de vácuo com 100% de capacidade.
O condensado produzido será coletado no poço quente e transferido pelas
bombas de condensado. O volume do poço quente do condensador terá capacidade
para 5 minutos de operação na MCR.
5.3.2.4 Desaerador
O desaerador será para a carga máxima da caldeira (MCR) e considerando a
operação da turbina com a sua válvula aberta 100% (VWO). Será do tipo spray-tray
5-18

(pulverizador a jato) de alta performance, com o tanque de acumulação projetado para
atender até 15 min nas condições de MCR.
5.3.3 Sistema de manuseio de carvão e calcário
O carvão a ser fornecido pela SSM passará previamente pelas atividades de
britagem e blendagem, as quais serão realizadas fora dos limites da Unidade Industrial
da UTE Nova Seival e sob a responsabilidade da SSM. Assim, o carvão chegará à
usina em condições de uso imediato, nos processos subsequentes de moagem,
empilhamento e alimentação da caldeira. O desenho Sistema de Carregamento de
Carvão e Calcário, disponível no Anexo 5.1, representa todo o transporte desde as
tombadoras até a torre de transferência.
Na área industrial da Usina, o carvão será estocado em uma pilha para, em
seguida, ser encaminhado aos silos de armazenamento, antes da sua utilização no
processo de geração de energia. A pilha de carvão será formada em área coberta
sendo, desta forma, protegida contra intemperes. Embora a pilha seja coberta, o piso
deverá ser devidamente impermeabilizado, conforme apresentado no fluxograma
Sistema de Manuseio de Carvão e Calcário, Anexo 5.3.
Haverá 6 (seis) silos de carvão para cada unidade geradora. Cada conjunto de
silos terá capacidade para operar uma caldeira por 16 h na condição MCR, com 1
(um) silo fora de serviço.
A base da pilha de carvão terá uma inclinação a partir do centro até uma
trincheira periférica e esta configuração permitirá que as águas pluviais
potencialmente contaminadas por carvão possam ser direcionadas para a bacia de
águas pluviais.
O calcário será recuperado a partir da pilha de armazenamento por
equipamentos móveis que alimentam as correias transportadoras. Duas correias
transportadoras alimentam o sistema de britagem e/ou moagem do calcário, para
reduzir a sua granulometria às condições operacionais da caldeira.
O sistema complementar de preparação de reagente para o Sistema de
Dessulfurização a Úmido do Gás (WFGD) de exaustão da UTE, contará com moagem
complementar a úmido de calcário, para preparação do reagente a ser utilizado nesse
sistema.
O calcário, com granulometria regularizada pelo sistema de moagem, será
transportado pneumaticamente para silos, que irão alimentar os geradores de vapor.
Está projetado 1 (um) silo de calcário para cada unidade, com capacidade de
24 h de operação na MCR.
O Quadro 5.3-1 apresenta as características das pilhas de armazenamento de
carvão e calcário.
Quadro 5.3-1 - Característica das pilhas de armazenamento de carvão e calcário
Produto

Altura da Pilha

Capacidade de
Armazenamento

Carvão
18,9 m
130.000 t
Calcário
18,9 m
10.000
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Existência de
Cobertura

Tempo de
Armazenamento

Com cobertura
Com cobertura

10 dias
15 dias

5.3.4 Chaminé
Será instalada 1 (uma) chaminé para as duas caldeiras. A chaminé, localizada
na coordenada UTM, 6.516.100 m (S), 244.112 m (E) - (Zona: 22J), será construída
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em concreto e terá 200 m de altura e 12 m de diâmetro. As características técnicas da
mesma foram definidas a partir do estudo de dispersão atmosférica, visando atender
aos padrões de emissão estabelecidos por resoluções e lei e aos padrões de
qualidade do ar estabelecidos pela legislação vigente. Destaca-se que as simulações
feitas através do modelo de dispersão atmosférica na determinação da altura da
chaminé apontavam que alturas menores de chaminé seriam aceitas pelos padrões
ambientais, entretanto a UTE Nova Seival, de forma conservadora, optou por manter
a altura de 200 m.
A chaminé contará com um sistema de monitoramento de emissões
atmosféricas e dos gases de exaustão para monitorar todas as emissões
regulamentadas pela legislação aplicável, bem como dados de processos importantes
para a automação da UTE Nova Seival.
A seguir são apresentadas as principais características do gás de saída da
chaminé:
•
•
•
•

Temperatura:
Velocidade:
Vazão:
Excesso de ar na combustão:

85,0°C;
18,3 m/s;
2.574,4 t/h;
20 %.

5.3.5 Outros sistemas e especificações auxiliares
Neste item são descritos os sistemas de ar comprimido, de proteção e combate
a incêndio, isolamento térmico dos equipamentos, dutos de ar e gás e das tubulações,
supressão de ruídos, vibrações e sistema de controle e supervisão da Usina.
5.3.5.1 Sistema de ar comprimido para os instrumentos e serviço
O sistema de ar comprimido fornecerá continuamente o ar requerido para os
instrumentos e serviços nas condições de umidade, temperatura e pressão requeridas
para a operação da caldeira e demais sistemas da UTE.
Será composto por compressor de ar acionado por motor elétrico, silenciador,
intercooler, aftercooler, tubulações de interconexão, secadores tipo adsorção,
reservatórios de armazenagem, instrumentação e painel de controle.
A pressão de operação dos compressores deverá ser de 8 bar. O ruído não
deverá exceder a 85 dB(A).
5.3.5.2 Proteção e combate a incêndio
O sistema de combate a incêndio será projetado de acordo com as normas
brasileiras e, onde aplicável, as normas e códigos da NFPA, conforme fluxogramas
Sistema de Incêndio Geral, Sistema de Abastecimento de Água de Incêndio e Sistema
de Incêndio, Prédio da Turbina Áreas da Caldeira, Filtro de Mangas e Armazenamento
de Carvão e Calcário, disponíveis no Anexo 5.3.
O sistema será abastecido a partir do tanque de água pré-tratada, o qual
possuirá um volume reservado para este fim. Este volume será suficiente para atender
às necessidades de combate a incêndio e não poderá ser utilizado para qualquer outra
finalidade que não seja o combate a incêndios.
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O sistema de combate a incêndio contará com:
•
•
•
•
•
•

Bombas jockey, elétrica e diesel;
Hidrantes, mangueiras e acessórios para combate a incêndio;
Aspersores (sprinklers) para proteção de sistemas de óleo lubrificante das
turbinas, sistemas de tanques de combustível dos motores diesel, prédios
administrativos, torre de resfriamento;
Sistemas de CO2 para combate de incêndio nas cabines dos geradores e
turbina;
Sistema de alarme, detecção automática e sinalização de incêndio;
Equipamentos portáteis de combate a incêndio tais como extintores e carretas
de água pressurizada, CO2 e pó químico.

5.3.5.3 Isolamento térmico
O isolamento térmico dos equipamentos, dutos de ar e gás e das tubulações
terão espessura mínima de 40 mm. A temperatura da superfície externa da caldeira
não será maior do que 60ºC considerando uma temperatura ambiente de 27ºC.
5.3.5.4 Supressão de ruídos
Os equipamentos serão projetados para o limite de ruído de 85 dB(A) a 1 m de
distância do equipamento e a 1,5 m acima do piso.
Para manter outras fontes dentro do limite de 85 dB(A) serão instalados
silenciadores nas mesmas.
Os seguintes equipamentos principais serão instalados com silenciador:
tubulações de escape das válvulas de segurança, válvulas de alívio com acionamento
elétrico, tanque de descarga contínua das caldeiras, entrada do ventilador de ar
forçado, entrada e saída dos compressores de ar e outras fontes de ruído que não
estejam dentro dos limites estabelecidos pelas normas.
Outro equipamento com potencial de geração de energia sonora é o britador
que beneficiará o carvão. Como este será instalado em um ambiente enclausurado,
dentro da torre de transferência da pilha passiva para a ativa, o nível de ruído externo
previsto também é de 85 dB(A).
5.3.5.5 Vibração
Na operação da UTE Nova Seival podem-se considerar as seguintes unidades
potencialmente geradoras de vibração: turbinas, britador de carvão e correia
transportadora.
Além das unidades acima com potencial de geração de vibração, existe a
vibração induzida pelo tráfego de veículos pesados.
As turbinas e o britador previstos na UTE, para que operem em segurança,
precisam atender aos limites e requisitos da ISO 10816-2 (2009).
Sugere-se que as unidades potencialmente geradoras de vibração possuam
base inercial de modo que atenuem a transmissão da vibração e/ou amortecedores
flexíveis.
Em relação a potencial vibração decorrente do tráfego de caminhões, deve-se
ressaltar que hoje já existe a trânsito de caminhões pelas vias e que a operação da
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UTE acarretará um acréscimo no tráfego de veículos, não alterando sobremaneira a
condição atualmente existente.
5.3.6 Automação e controle
O controle e supervisão da UTE serão baseados em Sistema Digital de
Controle Distribuído (SDCD), consistindo em controladores microprocessadores
multifuncionais redundantes, rede de comunicação redundante e consoles de
operação redundantes.
Operação normal, bem como partida e parada da UTE, serão possíveis com o
mínimo de operadores fora da sala de controle principal, o que aumenta a
confiabilidade e segurança dos sistemas.
O SDCD exercerá continuamente o controle, monitoração, alarme e registro de
tendências da UTE. Ele promoverá todas as funções de controle regulatório, discreto
e monitoração das variáveis de processo, como:
•
•

•
•

Instalação de detecção automática, controle, alarme e proteção apropriada
para os sistemas da caldeira, turbogerador e equipamentos auxiliares do prédio
principal de geração de energia;
Instalação de detecção automática, controle, alarme e proteção para sistemas
de serviços auxiliares da planta, incluindo tratamento químico referente ao
sistema de tratamento de água, casa de bomba do óleo combustível, estação
do compressor de ar, casa de bomba para água de resfriamento circulante,
sistema de manuseio de cinzas (fluxograma Sistema de Manuseio de Cinzas,
disponível no Anexo 5.3), casa de bombeamento do tratamento de água,
estação de tratamento de esgoto, etc.;
Instalação de sistema de proteção contra incêndio e de controle e alarme;
O controle será utilizado para as turbinas, caldeiras e geradores. Os
equipamentos eletrônicos de controle estarão na sala de controle central, junto
à sala de engenharia, ambas localizadas no prédio principal.

5.3.7 Obras civis e edificações
Nos itens a seguir são descritas as principais características do terreno onde
será instalada a Usina, as informações referentes às atividades de terraplenagem,
incluindo a movimentação de terra e a relação das principais edificações previstas na
UTE.
5.3.7.1 Características do terreno do sítio
O terreno destinado à instalação da UTE, por possuir um histórico de uso
minerário de extração de carvão, destaca-se por não apresentar ocupações urbanas
e ou rurais próximas, tampouco cobertura vegetal nativa significativa.
O sítio industrial proposto está situado na porção nordeste da Mina do Seival,
abrangendo uma área de cerca de 100 ha, sendo integralmente localizado em área já
minerada, caracterizando-se, portanto, por parcela da jazida esgotada de carvão.
Atualmente a área é objeto de atividades de recuperação previstas em Plano de
Controle Ambiental (PCA), submetido e aprovado no órgão ambiental estadual
responsável que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM).
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No sítio proposto existe material estéril gerado na antiga mineração, incluindo
cinzas da UTE Pampa Sul, aterros construídos para as estruturas locais (como
estradas), e, como a área permaneceu por muitos anos sem utilização, pequenos
depósitos de assoreamento.
O material estéril de mineração está disposto em pilhas de até 25 m de altura
e são compostos, principalmente, por um conjunto misto de fragmentos de arenitos,
siltitos e argilitos provenientes da descobertura do carvão e de estéreis localizados
entre as camadas de carvão e que não possuem valor comercial. O material possui
coloração predominantemente cinza escura. A SSM após o arrendamento da área, e
retomada das atividades operacionais da mina, em 2018, iniciou a recuperação da
área. Em 2019, com o início de operação da UTE Pampa Sul, começou a receber e
dispor nessa área as cinzas resultantes desta usina.
5.3.7.2 Movimentação de terra
O estudo referente às atividades de terraplenagem, incluindo a movimentação
de terra, teve como objetivo atender a cota de implantação do empreendimento, ou
seja, 225 m e foi realizado visando o maior equilíbrio possível dos volumes de corte e
aterro, minimizando assim as áreas de empréstimo de material para aterro e áreas de
bota-fora para disposição de material excedente.
As pilhas e aterros de estéril incluindo as cinzas, após a sua detalhada
avaliação, serão removidas, total ou parcialmente, e utilizadas durante a fase de
implantação para a construção do platô da UTE. O estéril da mina só será utilizado
após tratamento com técnicas combinadas de geotecnia e remediação de solos
contaminados, caso necessário. As técnicas que serão empregadas para construção
do aterro da UTE consistem, basicamente, no confinamento e sub-confinamento do
estéril e demais resíduos da mineração.
Todo o solo excedente de escavação e as pilhas de estéril/rejeito serão
reaproveitados na construção do platô da UTE. Destaca-se, portanto, que não haverá
material excedente, não sendo necessário levantamento de áreas para bota-fora.
Por outro lado, o volume de terra disponível não será suficiente para a
construção do aterro previsto, sendo necessário o levantamento de áreas de
empréstimo na região, dando-se prioridade para os materiais disponíveis na área de
lavra da Mina do Seival.
O Quadro 5.3-2 apresenta o resumo dos volumes estimados de movimentação
de terra na execução da obra.
Quadro 5.3-2 - Volumes de movimentação de terra
Atividade

Volume (m³)

Corte
Aterro
Empréstimo
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

1.471.840
1.471.978
138

Os materiais para a finalização da terraplenagem e demais obras como
drenagem, aterros de acabamento e acessos deverão ser obtidos de empresas
devidamente licenciadas.
O Quadro 5.3-3 apresenta a relação de empresas licenciadas na região, obtida
do site da FEPAM.
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Quadro 5.3-3 - Relação de empresas licenciadas na região
Material
(Lavra)

Município

Saibro

Pinheiro
Machado

Saibro

Candiota

Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Argila

Bagé
Bagé
Bagé
Bagé
Bagé
Bagé
Bagé
Bagé
Bagé

LI
LO
LI
LP
LP
LO
LO
LO
LO

012704-2067/98-5
008729-0567/05-5
000294-0567/06-3
004702-0567/01-0
003576-0567/08-8
002418-0567/06-0
008178-0567/04-4
017498-0567/03-3
009697-0567/03-5

Saibro

Aceguá

LP

007775-0567/07-2

Prefeitura Municipal de Aceguá

Saibro

Aceguá

Renovação de
LP

006507-0567/08-0

DAER - Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem

Saibro

Pedras
Altas

LO

009793-0567/03-2

Sarandi Máquinas e Equipamentos
Pesados Ltda. - SAMAQ

Saibro

Herval

Cerâmica Areião Ltda.

Argila

Empresa

Prefeitura Municipal de Pinheiro
Machado
Construbras Construtora de Obras
Rodoviárias Ltda.
Consórcio Sultepa/Entel
Joao Santo Borgeand Pereca
Paulo Jose Goncalves - FI
Paulo Jose Goncalves - FI
Prefeitura Municipal de Bagé
Prefeitura Municipal de Bagé
Prefeitura Municipal de Bagé
Prefeitura Municipal de Bagé
Cerâmica A P Ltda.
Construbras Construtora de Obras
Rodoviárias Ltda.

Bella Gres Ind. de Cerâmica Ltda.
Cerâmica São Miguel Ltda.
Cleo dos Santos Cerâmica

Argila
Argila
Argila

Santana
da Boa
Vista
Caçapava
do Sul
Caçapava
do Sul
Caçapava
do Sul

Tipo de
Documento

LO
LO

Processo
FEPAM

013942-0567/08-0
004184-0567/07-0

Indeferimento de
isenção de
010146-0567/04-1
licenciamento
LI

000391-0567/07-1

LO

011594-0567/07-0

LO

012147-0567/08-1

LI

ANM 01117/2008

Fonte: FEPAM, 2020.

Os detalhes das obras de terraplenagem são apresentados nas seguintes
plantas disponíveis no Anexo 5.1:
• Terraplenagem com Área da Obra, Áreas de Cortes e Aterros, Planta e Tabelas
de Quantitativos (ver Figura 5.3-6);
• Terraplenagem - Seções de 7 a 10 - Elevações;
• Terraplenagem - Seções de 4 a 6 - Elevações;
• Terraplenagem - Seções de 1 a 3 - Elevações;
• Terraplenagem - Áreas de Cortes e Aterros - Planta e Tabelas de Quantitativos.
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5.3.7.3 Edificações
As edificações previstas na UTE estão indicadas no desenho Arranjo do Sítio
Industrial da UTE, apresentado no Anexo 5.1, sendo elas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prédio do turbogerador;
Prédio de armazenamento de carvão e calcário;
Almoxarifado;
Oficina de manutenção;
Prédio administrativo e refeitório;
Sala de controle;
Área de estocagem de produtos químicos e lubrificantes;
Estação de tratamento de água e desmineralização.

5.3.8 Conexão elétrica com o GRID
As principais características do sistema de geração e da subestação elevadora
da UTE são as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

A UTE terá dois conjuntos de turbina - gerador - transformador;
A capacidade do gerador é cerca de 363 MWe, sendo a tensão de geração de
20 kV, 60 Hz e fator de potência de 0,85 refrigerado a hidrogênio;
O gerador será conectado com o transformador elevador e os transformadores
auxiliares através de dutos de barramentos isolados;
O transformador elevador será de 430 MVA, 525 kV /20 kV ±2X2,5%, trifásico,
imerso em óleo, com comutador de carga;
Cada conjunto terá um transformador auxiliar, sendo que a potência será
transmitida pela derivação do barramento principal;
A capacidade do transformador auxiliar será de 50 MVA, trifásico e a relação
de transformação será de 20 kV/4,16 kV ± 2 x 2,5%;
A tensão de conexão da UTE até a SE Candiota 2 do SIN será em 525 kV;
Cada gerador será conectado ao sistema elétrico e subestação local de 525
kV, através do transformador elevador e de linhas de transmissão localizadas
no terreno da UTE até a subestação Candiota;
A energia gerada na planta será injetada no sistema de 525 kV através do pátio
da subestação com arranjo em disjuntor e meio e barra dupla (principal e
transferência) e da linha de transmissão, sendo que a subestação da UTE Nova
Seival será composta por 2 (dois) bays de transformador e 2 (dois) bays de
linha;
A partida da UTE Nova Seival será através do back-feed do sistema em 525 kV
que fornecerá tensão ao barramento de serviços auxiliares em 4,16 kV e 480
V, permitindo a partida de motores e bombas necessárias para a partida da
UTE;
A tensão do sistema de 525 kV alimentará o sistema de excitação do gerador
(excitatriz estática), que depois de sincronizado com o sistema de 525 kV,
permitirá iniciar a geração de energia elétrica ao sistema de 525 kV.
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Além disto, deve-se ressaltar que:
•

•
•

O sistema elétrico será simples de operar e deverá propiciar elevado grau de
confiabilidade através dos elementos de retaguarda que se fizerem
necessários. A indisponibilidade de qualquer parte do sistema ou dispositivo,
motivado por manutenção, falha, ou parada não comprometerá a segurança
nem a operação das instalações restantes;
Os transformadores principais serão instalados ao tempo. O arranjo dos dutos
de fases isoladas que interliga os transformadores ao gerador será projetado
de forma a minimizar as curvas e custos destas interligações;
Os transformadores deverão também ser localizados e protegidos de forma a
não apresentar risco para a unidade e equipamentos a sua volta em caso de
incêndio, através de separação por paredes corta-fogo.
Os principais componentes do sistema elétrico compreenderão:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformadores elevadores principais;
Transformadores auxiliares;
Disjuntores de máquinas dos geradores;
Cubículos de distribuição em 4,16 kV e 480 V;
Sistema de corrente contínua;
Grupo gerador diesel de emergência (sem black-start);
Sistema de alimentação ininterrupta (UPS);
Cabos e rotas;
Sistema de iluminação e tomadas;
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento;
Instrumentação e controle;
Sistema de comunicação;
Sistema de proteção.

5.3.9 Performance e consumos da UTE
Os resultados obtidos nas simulações do ciclo Rankine supercrítico, para cada
unidade, estão apresentados nos quadros a seguir e no fluxograma Balanço de Massa
e Energia Para Uma Unidade de 363MW, disponível no Anexo 5.3.
Quadro 5.3-4 - Potência e eficiência da UTE
Parâmetros
Unidade Valor para 1 unidade
Configuração do ciclo térmico
Tipo de Ciclo
Rankine supercrítico
Tipo de Caldeira
CFB

Valor para 2 unidades
Rankine supercrítico
CFB

Condições de referência

Temperatura ambiente (bulbo seco)
Umidade relativa
Pressão atm.

°C
%
bar

19
70,3
1,1013

19
70,3
1,1013

Dados de performance

Potência Bruta
Consumo de Auxiliares
Consumo de Auxiliares

MWe
MWe
%

362,9
42,6
11,74

725,8
85,2
11,74
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Parâmetros
Unidade Valor para 1 unidade
Potência Líquida total
MWe
320,3
Eficiência Bruta (PCI)
%
44,05
Heat Rate Bruto (PCI)
kJ/kWh
8173
Eficiência Líquida (PCI)
%
38,87
Heat Rate Líquido (PCI)
kJ/kWh
9261
Nota: Todos os dados fornecidos foram calculados a plena carga.
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Valor para 2 unidades
640,6
44,05
8173
38,87
9261

O consumo de carvão, calcário e água está apresentado no Quadro 5.3-5
abaixo.
Quadro 5.3-5 - Gás, água e efluentes
Parâmetros
Unidade Valor para 1 unidade
Configuração do ciclo térmico
Tipo de Ciclo
Rankine supercrítico
Tipo de Caldeira
CFB
Carvão
Consumo de carvão
t/h
262,7
Calcário
Consumo de calcário na caldeira
t/h
4,743
Consumo de calcário no FGD
t/h
7,363
Consumo total de calcário
t/h
12,106
Água e efluentes
Consumo de água bruta (rio)
t/h
844
Descarte de efluentes tratados
t/h
273
Nota: Todos os dados fornecidos foram calculados a plena carga.
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Valor para 2 unidades
Rankine supercrítico
CFB
525,4
9,486
14,726
24,212
1595
400

Os principais parâmetros das caldeiras dimensionadas estão apresentados no
Quadro 5-6 abaixo.
Quadro 5.3-6 - Principais Parâmetros da Caldeira
Parâmetros

Unidade

Vazão do vapor principal
Pressão do vapor principal
Temperatura do vapor principal
Vazão do vapor reaquecido frio
Pressão do vapor reaquecido frio
Temperatura do vapor reaquecido frio
Vazão do vapor reaquecido quente
Pressão do vapor reaquecido quente
Temperatura do vapor reaquecido quente
Vazão da água de alimentação
Pressão da água de alimentação
Temperatura da água de alimentação
Eficiência da caldeira
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

t/h
bar(a)
°C
t/h
bar(a)
°C
t/h
bar(a)
°C
t/h
bar(a)
°C
%

Valor para 1
unidade
1072,3
242
566
859,2
49,61
330,6
859,2
45,4
566
1072,3
287,2
304,5
94,3

Valor para 2
unidades
2144,6
242
566
1718,4
49,61
330,6
1718,4
45,4
566
2144,6
287,2
304,5
94,3
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5.3.10 Instalações lineares
A principal instalação linear a ser implantada, refere-se a adutora de água para
o abastecimento da Usina e o emissário que fará a condução dos efluentes tratados
até o Reservatório Passo do Neto. Essas duas canalizações serão instaladas junto a
faixa de domínio das estradas vicinais da região. A adutora terá 22,8 km de extensão
e o emissário 23,3 km.
O item 5.6.2 deste estudo apresenta em maior detalhe as características
dessas canalizações e a Figura 5.2-1 - Arranjo Geral do Empreendimento, o percurso
das mesmas.
5.3.11 Cronograma de instalação e operação do empreendimento
Prevê-se um prazo para a instalação do empreendimento de 6 anos, conforme
apresentado no Quadro 1-2 a seguir.
O cronograma do projeto prevê um período de 5 anos para a implantação do
empreendimento, sendo 5 meses para contratação da empresa de projeto, compra e
construção (EPC), 6 meses para elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA) e
obtenção da Licença de Instalação (LI), 6 meses para detalhamento do projeto, 48
meses para a instalação da Usina, considerando a unidade térmica, barragem e
infraestrutura logística necessária para a sua operação. Para comissionamento e
testes, prevê-se 6 meses.
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Quadro 5.3-7 - Cronograma de implantação do empreendimento - UTE Nova Seival
Pré Implantação
Atividade

Ano 1 (meses)

Implantação
Ano 2 (meses)

Ano 3 (meses)

Ano 4 (meses)

Ano 5 (meses)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Contratação do
construtor (EPC) e
Leilão de Energia
Elaboração do PBA
e obtenção da LI
Detalhamento do
projeto
Terraplanagem e
Obras Civis
Montagem
eletromecânica
Construção da
barragem e
enchimento do
reservatório
Comissionamento
e testes
Operação
comercial
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A infraestrutura básica de apoio para implantação do empreendimento referese ao fornecimento de energia elétrica no canteiro de obras (usina e barragem),
acessos compatíveis com os equipamentos das obras e instalações industriais,
alojamentos, meios de transporte dos trabalhadores, escolas para os familiares,
estabelecimentos de saúde e entretenimento. Na fase de operação, destacam-se as
necessidades de escolas para os trabalhadores e familiares, rede de saúde e
entretenimento.
5.4

COMBUSTÍVEIS E INSUMOS DA COMBUSTÃO

A UTE Nova Seival terá como principal combustível o carvão mineral e o Diesel
como elemento auxiliar. Dentre os insumos destacam-se o calcário como elemento
dessulfurizante e a água, como agente no ciclo termodinâmico do processo de
geração de vapor.
5.4.1 Carvão
O combustível a ser utilizado na UTE Nova Seival será o carvão mineral
nacional fornecido pela empresa Seival Sul Mineração - SSM, estando a jazida
adjacente à área do sítio industrial proposto. As especificações do carvão de projeto
e as faixas de variação estão apresentadas no Quadro 5.4-1.
Quadro 5.4-1 - Dados do Carvão
Características

Unidade

Condição de Projeto

Faixa de Variação

Poder Calorífico Superior (PCS)
Poder Calorífico Inferior (PCI)
Umidade
Teor de Cinzas
Carbono Fixo
Material Volátil

kcal/kg
kcal/kg
%
%
%
%

2.950
2.833
17,8
56,5
23,5
20,0

2.800 - 3.220
2.700-3.080
14 - 20
53,0 - 58,5
22,5 - 24,5
> 18,5

%
%
%
%
%

32,2
2,3
0,5
7,1
1,4
100
43
0 x 50

Análise Elementar
Carbono
Hidrogênio
Nitrogênio
Oxigênio
Enxofre
Moabilidade
Teor de Abrasão
Tamanho da Partícula de Carvão
Fonte: Copelmi Energia Ltda.

mg Fe/kg Carvão
mm

30 - 35
2,0 - 2,7
0,4 - 0,6
7,5 - 9,2
1,0 - 2,0
70 - 120
33 - 74
0 x 50

5.4.2 Óleo Diesel
O óleo Diesel será utilizado como combustível auxiliar para partida das
caldeiras da UTE. Será instalado um sistema de descarregamento direto do caminhão
tanque de óleo Diesel para 2 (dois) tanques de armazenagem, conforme o fluxograma
Sistema de Abastecimento de Óleo Diesel, disponível no Anexo 5.3. Cada 1 (um) dos
tanques terá capacidade de 420 m³, conforme apresentado no desenho
Armazenamento de Óleo Diesel, disponível no Anexo 5.1.
O Quadro 5.4-2 informa as características do óleo Diesel que será utilizado na
Usina. A UTE Nova Seival possui contrato com a empresa Ipiranga do Estado do Rio
Grande do Sul para fornecimento do produto.
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Quadro 5.4-2 - Características do Óleo Diesel
Limite
Característica (1)

Unidade

Método

Tipo A e B
S10

S500

Aspecto

-

Límpido e isento de impurezas

Cor

-

Vermelho

Cor ASTM, máx.

-

Teor de biodiesel

% volume

Enxofre total, máx.

3,0

ABNT NBR

ASTM/EN

14954

D4176

14483

D1500 D6045

15568

EN 14078
D2622
D5453
D7039
D7212 (9)
D7220
D2622
D4294 (9)
D5453
D7039
D7220

10,0

-

-

-

500

14533 (9)

mg/kg

Destilação
10% vol., recuperados, mín.

180,0

Anotar

50% vol., recuperados

245,0 a 295,0

245,0 a 310,0

-

360,0

90% vol., recuperados

-

Anotar

95% vol., recuperados, máx

370,0

-

815,0 a 850,0

815,0 a 865,0

85% vol., recuperados, máx.

ºC

Massa específica a 20ºC

kg/m³

Ponto de fulgor, mín.

ºC

Viscosidade Cinemática a 40ºC
mm²/s
Ponto de entupimento de filtro a
ºC
frio, máx.
Número de cetano, mín. ou
Número de cetano derivado
(NCD), mín.
Resíduo de carbono Ramsbot-tom
no resíduo dos 10% finais da
% massa
destilação, máx.
Cinzas, máx.
% massa
Corrosividade ao cobre, 3h a 50ºC,
máx

9619

D86

7148
14065

10441

D1298
D4052
D56
D93
D3828
D7094
D445

14747

D6371

-

D613
D6890
D7170

0,25

14318

D524

0,010

9842

D482

1

14359

D130

7974
14598

38,0
2,0 a 4,5

2,0 a 5,0

48

42

Teor de Água, máx.

mg/kg

200

500

-

Contaminação total, máx.

mg/kg

24

-

-

Água e sedimentos, máx.

% volume

-

0,05

-

Hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos, máx.

% massa

11

-

-

Estabilidade à oxidação, máx.

mg/100mL

2,5

-

-

Índice de Acidez

mg KOH/g

Anotar

-

14248

Lubricidade, máx.

µm

Condutividade elétrica, mín.

pS/m

25

25

-

D6304
EN ISO 12937
EN 12662
D2709
D5186
D6591
EN 12916
D2274 (17)
D5304 (17)
D664
D974
ISO 12156
D6079
D2624
D4308

Fonte: Resolução ANP Nº 50 de 23/12/2013.
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5.4.3 Reagente
O reagente utilizado na planta será o calcário, oriundo do Uruguai, fornecido
pela empresa ANCAP. As especificações do calcário estão apresentadas no Quadro
5.4-3.
Quadro 5.4-3 - Dados do Calcário
Características, Base Seca, Percentual (%) por Peso

Carbonato de Cálcio Disponível (CaCO3)
Carbonato de magnésio (MgCO3)
Inertes
Total
Umidade
Peso unitário para dimensionamento de volume
Peso unitário para cargas estruturais
Ângulo de Repouso
Ângulo de Sobretaxa
Tamanho (mm)
Fonte: Copelmi Energia Ltda.

Nominal

Limite

88,00
4,00
8,00
100,00

84,8 % mínimo
6,5 % máximo
8,7% máximo
6,0 máximo

1.200 kg/m³
1.840 kg/m³
37° máximo
15° máximo
25 máximo

A pilha de calcário será coberta, com capacidade de aproximadamente 10.000
t, considerando uma altura máxima da pilha de 18,9 m. Prevê-se um armazenamento
da pilha de aproximadamente 15 dias.
5.4.4 Água
A água de processo e para o consumo humano será proveniente do
Reservatório Passo do Neto, a ser construída no rio Jaguarão, com a captação sendo
realizada através de tubulação de adução. O canal de adução será equipado com os
seguintes acessórios: grades, telas rotativas, câmara de desarenação e equipamento
de içamento para serviços de manutenção (montagem, desmontagem, reparos no
local, etc.).
O local de captação de água na barragem está representado em detalhe no
desenho Arranjo Geral da Barragem Passo do Neto, disponível no Anexo 5.2.
A água passará por processos de tratamento adequados de clarificação para
reposição do sistema de resfriamento do vapor, potabilização para o consumo
humano e desmineralização para a reposição do ciclo térmico.
Os efluentes do sistema de tratamento de água, após a desumidificação, serão
encaminhados, juntamente com as cinzas pesadas, para as cavas exauridas da Mina
do Seival.
As características físico-químicas da água bruta do rio Jaguarão, próximo ao
ponto de captação, são mostradas no diagnóstico do meio físico, item 6.2 deste
estudo.
5.5

TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
SUBPRODUTOS

DE

COMBUSTÍVEIS,

INSUMOS

E

O grande volume de produto a ser transportado será o carvão. Como a UTE
Nova Seival está situada dentro da mina de carvão, logo o transporte não será por
caminhões utilizando estradas municipais, estaduais ou federais, o transporte será
realizado por caminhões da mina até a planta de beneficiamento a ser instalada ao
lado do sítio industrial da Usina e licenciada pelo órgão ambiental estadual. O carvão
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bruto será transportado da mina para a planta de beneficiamento por caminhões com
capacidade de 30 t e estima-se um fluxo de 18 caminhões por hora, considerando que
o abastecimento será realizado 24 horas por dia. Desta planta o carvão será
encaminhado para a pilha da Usina por correias transportadoras. Este fato minimiza
muito o impacto ambiental decorrente deste transporte.
O calcário será transportado para a UTE Nova Seival por caminhões com
capacidade de 30 t, sendo estimado um fluxo de 1 (um) caminhão por hora, taxa
necessária para manter a pilha de armazenamento ativa. Esse transporte será feito
por rodovias federais asfaltadas e não acrescentarão fluxo que possa comprometer a
capacidade dessas vias. Localmente, no Bairro João Emílio, foi implantada pela UTE
Pampa Sul, duplicação da via com pavimento asfáltico.
5.6

RESERVATÓRIO, SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS

Este item refere-se ao reservatório que será formado com a implantação da
Barragem Passo do Neto que abastecerá a Usina para água de processo e consumo
humano, a adutora de captação e emissário dos efluentes tratados e do complexo
sistema de tratamento de águas da UTE Nova Seival projetado. A capacidade de
regularização da Barragem Passo do Neto em função do consumo da usina, os usos
múltiplos e a vazão ecológica da barragem constam no estudo de “Determinação da
Capacidade de Regularização da Barragem Passo do Neto em Função do Consumo
da UTE Nova Seival”, apresentado no Anexo 5.4.
5.6.1 Reservatório
O Reservatório/Barragem Passo do Neto, a ser implantado no rio Jaguarão,
está localizado nos municípios de Candiota e Hulha Negra, no Sudoeste do Rio
Grande do Sul, entre as coordenadas UTM, SIRGAS2000, Fuso 22S, 6.512.806 e
6.508.176 N e 230.882 e 232.515 E, conforme Figura 5.6-1. A cota do nível normal é
de 151,50 m, sendo esta a crista do vertedouro, com volume acumulado de 10,48 hm³
em área de cerca de 355 ha.
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Figura 5.6-1 - Localização do Reservatório Passo do Neto e demais
empreendimentos e estruturas importantes para o projeto.

O local do aproveitamento proposto insere-se na bacia hidrográfica do Atlântico
Sul / Trecho Sudeste / Sub-Bacia 88, na classificação da Agência Nacional de Águas
do Brasil (ANA). Segundo a classificação dada pelo DRH/SEMA, o empreendimento
está localizado na bacia Mirim-São Gonçalo - L040 (Figura 5.6-2).
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Figura 5.6-2 - Sub-bacias do Rio Grande do Sul, com destaque para a bacia L040 (local do
aproveitamento).

As características da bacia contribuinte ao aproveitamento foram obtidas
através de levantamento das cartas do exército, na escala 1:50.000, e estão
apresentadas no Quadro 5.6-1. A bacia contribuinte no local do barramento possui um
total de 170 km², sendo os talvegues principais caracterizados pelo arroio Sanga do
Bueiro e rio Jaguarão, este com um comprimento total até o ponto do aproveitamento
de 28,77 km, Apresentando um tempo de concentração de aproximadamente 9,22
horas. A Figura 5.6-3 ilustra a localização da sub-bacia e do seu talvegue principal.
Quadro 5.6-1 - Características gerais da bacia
Barramento

Área Contribuinte
Comprimento do Rio Principal
Declividade do Rio Principal

Passo do Neto

km²
km
m/m

169,84
28,77
0,01
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Barramento

Nº de afluentes do Rio Principal
Tempo de Concentração

Passo do Neto

nº
h

36
9,22

Figura 5.6-3 - Localização da sub-bacia em estudo.

5.6.1.1 Características hidrológicas da sub-bacia do rio Jaguarão
5.6.1.1.1 Considerações gerais
A bacia nesta região apresenta altitudes médias entre 190 e 370 m. A área
situa-se na unidade geomorfológica da borda sudoeste do Escudo sul-rio-grandense,
desenvolvida sobre as formações sedimentares de idade permiana da bacia do
Paraná, com destaque para a Formação Rio Bonito, onde estão inseridas as camadas
carboníferas da Jazida Candiota, a maior do Brasil, com uma reserva estimada em
mais de 13 bilhões de toneladas de carvão mineral.
Os solos da região têm uma grande proporção de argila de atividade alta (2:1).
Perfeitamente ou mal drenados em áreas planas e/ou suavemente ondulada, com
perfis pouco profundos, com sequência de horizonte A, de cores escuras ou cinzenta
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de argilos minerais expansivos (Emectitas) com uma quantidade ideal para produzir
mudanças significativas de volume, de acordo com o teor de umidade fazendo com
que ocorra contração quando secos, produzindo fendas profundas e provocando
expansão quando úmidos, ou seja, são de dois extremos, duros.
O clima da região é mesotérmico, tipo subtropical, com chuvas distribuídas
durante o ano. A temperatura média anual é de 17,2°C sendo a média do mês mais
quente 24,2°C, em fevereiro, e, 12,2°C, em julho. A máxima absoluta já registrada em
Candiota foi de 45°C e a mínima de - 2°C.
5.6.1.1.2 Precipitações
A chuva no Rio Grande do Sul está condicionada aos sistemas de circulação
extratropicais em função de sua latitude. O quadro climático é resultante da dinâmica
das massas de ar e suas correntes perturbadas, assim, é condicionada pela dinâmica
atmosférica em relação ao relevo, onde sua compartimentação é responsável pela
distribuição espacial das precipitações. A distribuição das chuvas durante o ano
depende da evolução das massas de ar. Os ventos predominantes na região são os
ventos frios vindo de sudoeste, ou também chamados de minuanos.
O Rio Grande do Sul caracteriza-se por ser uma região bem regada e com uma
distribuição uniforme das chuvas durante o ano, sem uma estação seca bem definida,
isto é, há precipitações durante todos os meses do ano e não existe grande diferença
quantitativa entre o mês mais seco e o mais chuvoso. A precipitação total anual no
estado apresenta valores de menos de 1.500 mm a mais de 2.000 mm, conforme o
ilustrado na Figura 5.6-4. A região de Bagé está aproximadamente na isoieta de 1.500
mm, sendo que de 1949 a 2018, a precipitação anual foi de 1.469 mm.
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Figura 5.6-4 - Isoietas das precipitações médias anuais no RS.

5.6.1.1.3 Fluviometria
Na seção onde foi definido o local do eixo da barragem de regularização dos
volumes de Passo do Neto não existem dados fluviométricos, o que torna obrigatório
o uso de métodos que transfiram para ela parâmetros hidrológicos de outras seções
ou de outras bacias, com dados observados de vazão.
Para este tipo de situação uma das metodologias possíveis de serem aplicadas
é a da regionalização hidrológica, que se caracteriza por utilizar informações regionais
para sintetizar dados de vazão. Estas informações podem ser as características
fisiográficas e hidrometeorológicas da bacia e parâmetros estatísticos, calculados a
partir das séries de vazões de postos da região.
Na região da Barragem Passo do Neto há dois postos fluviométricos, cujo
gerenciamento operacional é de responsabilidade da CEEE. Esses dois postos
encontram-se identificados no Quadro 5.6-2. O posto Dário Lassance no arroio
Candiota mostra séries de dados curtas e sem falhas, já a série da estação
Candiotinha no arroio de mesmo nome é mais longa, porém com numerosas falhas.
Os dois postos não apresentam períodos de registros em comum.
Quadro 5.6-2 - Identificação das estações fluviométricas
Código

Nome da
Estação

Curso de Água

88179000 Dário Lassance
Arroio Candiota
88185000
Candiotinha
Arroio Candiotinha
*EN: Entidade gerenciadora da estação.

UF

EN*

RS
RS

CEEE
CEEE

Coordenada
Latitude

Longitude

Área
(km²)

31° 32’ S
31° 36’ S

53° 40’ W
53° 37’ W

313
226
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Entretanto, como a regionalização hidrológica não é capaz de gerar séries
cronológicas de vazão, a estratégia metodológica adotada foi a de fazer simulações
hidrológicas, sem desprezar as informações da regionalização hidrológica. Adotou-se
a estratégia, portanto, de uso de um modelo chuva-vazão, calibrado com base em
série de vazões de locais próximos. Com isso, e com base no período de registro de
chuvas disponível, foi possível gerar uma série de 58 anos (1949 a 2006) e vazões
diárias para a seção onde foi definido o eixo da barragem. O estudo de disponibilidade
hídrica, apresentado posteriormente, foi atualizado no ano de 2020, considerando
uma série de dados de 70 anos (1949 a 2018).
Com a série de vazões diárias é possível estabelecer a frequência da
ocorrência das vazões em uma determinada bacia. A estratégia adotada é de utilizar
a curva de permanência (que representa a parcela do tempo em que uma determinada
vazão é igualada ou superada) com a finalidade de estabelecer os volumes possíveis
de serem regularizados. Dessa forma, pode-se determinar a disponibilidade hídrica
na seção onde foi definido o local do eixo da barragem.
5.6.1.1.4 Estimativa da evapotranspiração no local da barragem
Para a estimativa da evaporação no local da Barragem Passo do Neto foram
utilizados os dados climatológicos disponíveis nas Normais Climatológicas (1961 1990), do INMET, publicadas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária em
1992.
O Quadro 5.6-3 apresenta os valores de evaporação para o município de Bagé
junto com outros dados climatológicos.
As medidas de evaporação em tanque classe A devem ser corrigidas para
representarem a evaporação de uma superfície líquida de um lago, que, por sua vez,
pode ser aproximada pela ETP (evapotranspiração potencial) da região. Neste estudo
usou-se o fator 0,90 compatível com estimativas da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado do Rio Grande do Sul. Os dados diários foram obtidos pelo ajuste de uma
curva sazonal aos dados mensais. Em síntese, a evaporação média diária no local da
barragem tem um valor máximo de 5,0 mm/dia no verão e um mínimo de 2,0 mm/dia
no inverno.
Quadro 5.6-3 - Normais Climatológicas de Bagé/RS
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

P (mm)
P24
(mm)
EV (mm)

115,0

132,9

123,6

103,1

103,3

126,3

140,9

123,2

149,2

130,7

112,0

105,4

1465,6

125,5

263,0

105,0

86,3

113,1

66,3

115,0

110,2

98,6

127,1

136,9

149,0

263,0

161,3

122,7

118,7

92,9

77,6

65,1

73,1

86,1

93,4

118,0

134,1

159,8

1302,6

Tmed (°C)

24,0

23,4

21,5

17,6

14,7

12,3

12,5

13,3

15,0

17,5

20,1

22,7

17,9

Tmax (°C)

30,5

29,6

28,2

24,6

21,0

17,9

18,3

19,2

20,8

23,8

26,4

29,3

24,1

Tmin (°C)
Tmaxabs
(°C)
Tminabs
(°C)
UR (%)
NEB (010)
INS (h)

18,4

18,4

14,9

13,5

10,8

8,4

8,7

9,3

10,6

12,6

14,7

16,7

13,0

39,2

40,1

38,4

33,8

32,1

30,3

30,2

31,5

33,2

34,2

39,5

38,6

40,1

7,6

7,4

5,4

2,3

-0,7

-3,2

-3,8

-1,2

-1,0

1,0

4,8

4,5

-3,8

63,0

67,0

70,0

72,0

75,0

77,0

77,0

74,0

73,0

69,0

65,0

62,0

70,0

4,7

4,9

4,6

4,4

4,6

5,2

5,3

5,3

5,3

4,8

4,5

4,5

4,8

242,4

198,1

194,6

168,4

161,7

115,9

137,7

134,5

149,1

201,9

220,7

256,9

2182,0

Fonte: INMET.
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5.6.1.1.5 Estimativa das perdas por percolação no fundo do lago da barragem
Estudos que avaliam as perdas de água de reservatórios de barragem por
medidas diretas são muito raros, mesmo nos países mais desenvolvidos. No Rio
Grande do Sul e ainda mais especificamente na região da Barragem de Passo do
Neto, inexistem quaisquer dados deste tipo, assim, as estimativas dessas perdas
devem ser vistas com precaução. Entretanto, indicadores indiretos, cotejados com a
pedologia e geologia da região, permitem estimativas úteis para efeito de projeto.
Uma estimativa razoável baseia-se na permeabilidade média do leito do lago
da barragem coerente com a pedologia e geologia local, pode-se considerar o valor
de 1 mm/dia. Essa mesma ordem de grandeza observou-se no algoritmo de
percolação do modelo MOPH-3 (CRUZ E VENDRUSCULO, 2005) na simulação da
bacia do Passo do Neto (1949 - 2018), quando se obtém um valor de percolação anual
no solo da ordem de 0,9 mm/dia.
5.6.1.2 Regionalização das vazões
O termo regionalização é utilizado em hidrologia para denominar a
transferência de informações de um local para outro dentro de uma área de
comportamento hidrológico semelhante. A regionalização é estabelecida com o
objetivo de se obter a informação hidrológica em locais sem dados ou com poucos
dados. O princípio da regionalização se baseia na similaridade espacial de algumas
funções, variáveis e parâmetros que permitem essa transferência. Geralmente, os
parâmetros adotados na regionalização estão relacionados às características
fisiográficas e hidrometeorológicas da bacia e parâmetros estatísticos, como por
exemplo, a área de contribuição (A), comprimento do talvegue principal (L), número
de afluentes do talvegue principal (N) e precipitação média anual (P).
Para a bacia hidrográfica do Atlântico Sul, existe o estudo da ANEEL (2002),
que apresenta os resultados da regionalização de vazões da sub-bacia 88, além das
regionalizações de vazões máximas, médias e mínimas, além de curvas de
regularização e permanência. Este estudo contempla a sub-bacia 88, portanto
engloba a região do rio Jaguarão (sub-bacia 88) e Candiota, afluente da margem
esquerda. O estudo hidrológico para determinação das vazões extremas para o
dimensionamento da barragem foi realizado em 2009 utilizando o período de 1949 a
2006. Em 2020 foi refeita a análise da disponibilidade hídrica considerando o período
de 1949 a 2018.
A vazão média anual (Qm) de um rio é a média de todos os valores diários do
ano (neste caso o ano civil), sendo considerados apenas os dados de anos completos.
A vazão média de longo período (Qlp) é a média das vazões médias anuais. A vazão
específica média é a razão entre a vazão média e a área da bacia. A relação existente
entre estas vazões (Qm/Qlp) está apresentada no Quadro 5.6-4.
A vazão média define a disponibilidade hídrica máxima de uma bacia. A vazão
média de longo período é a maior vazão possível de ser regularizada numa bacia, sua
estimativa permite avaliar os limites superiores de utilização da água de um
manancial. Sendo que a equação de regionalização das vazões médias de longo
período resultou:
Qlp= 0,0135 x A0,942 x P2,193

(1)

Onde: Qlp em m3/s; A em km2 e P em m.
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Quadro 5.6-4 - Relação entre o tempo de retorno e as vazões médias adimensionais
Tr (tempo de retorno) anos

Qm/Qlp

1,01
2
5
10
25
30
50

0,136371
0,904001
1,362926
1,666774
2,050687
2,125901
2,335495

A vazão máxima (Q) é entendida como a maior vazão que ocorre numa seção
de um rio, e pode ser associada a um risco de ser igualado ou ultrapassado. A vazão
máxima anual é o evento máximo de vazão, para determinado ano, obtido a partir as
séries históricas. A vazão máxima é utilizada na previsão de cheias e no projeto de
obras hidráulicas como condutos, canais, bueiros, etc. Portanto, o reconhecimento do
comportamento da vazão máxima, de uma determinada região é parte essencial de
grande maioria dos trabalhos em hidrologia.
A vazão média de cheia (Qmc) representa a média das cheias anuais, sendo um
valor característico das cheias para um determinado local, representando, em média,
uma ocorrência de cerca de 2 anos. O nível d'água referente à vazão média de cheia
corresponde a um valor pouco acima da cota correspondente ao leito menor do rio. A
equação de regionalização das vazões médias de cheia ficou definida como:
Qmc = 0,211861 X A0,863846 x P4,353058

(2)

Onde: Qmc em m3/s; A em km2 e P em m.
A relação entre tempo de retorno e as vazões médias adimensionais (Q/Qmc)
estão apresentados no Quadro 5.6-5.
Quadro 5.6-5 - Relação entre o tempo de retorno e as vazões médias adimensionais
Tr (tempo de retorno) anos

Q/Qmc

1,01
2
5
10
25
30
50

0,030
0,971
1,399
1,627
1,852
1,888
1,973

A vazão mínima é caracterizada por dois fatores: a quantidade de água e a
duração. Por exemplo, a vazão mínima de um ano qualquer com duração de 30 dias
indica que este é o menor valor do ano da vazão média de 30 dias consecutivos. A
vazão de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de retorno é utilizada para estudos
de qualidade da água e na definição da vazão mínima a ser mantida em rios após o
uso da água no processo de outorga, como no caso deste relatório. A equação
regional para a vazão mínima média ficou definida como:
Qminmed(d) = 0,025 x A1,069 x d 0,436 x P 8,699

(3)
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Sendo:
Qminmed(d) em m3/s; A em km2 /1000; d em dias e P em m.
A relação entre o tempo de retorno e as vazões médias adimensionais
(Qp,d/Qminmed(d)) estão apresentados no Quadro 5.6-6.
Quadro 5.6-6 - Relação entre o tempo de retorno e as vazões médias adimensionais
Tr (tempo de retorno) anos

Qp,d/Qminmed(d)

1,01
2
5
10
25
30
50

3,12
0,949
0,465
0,290
0,160
0,142
0,103

Para este estudo foi calculada apenas a vazão mínima de 7 dias de duração e
10 anos de período de retorno. Para as relações entre o tempo de retorno (Tr) e as
vazões adimensionais para as vazões médias e máximas, foi ajustada uma equação
através da extrapolação dos valores de Tr, de forma a prever os valores de 100, 500,
1.000 e 10.000 anos de período de retorno. Também foram utilizados os dados obtidos
pelas séries diárias de vazões geradas pela simulação hidrológica do modelo chuvavazão para a regionalização das vazões, o que permite realizar uma comparação dos
resultados, verificando assim a ordem de grandeza e consistência desses dados. Os
valores obtidos estão apresentados no Quadro 5-19 na coluna regionalização.
5.6.1.3 Transformação chuva-vazão
5.6.1.3.1 Metodologia de simulação
Por não haver dados de vazão no local do barramento, adotou-se a estratégia,
portanto, de uso de um modelo chuva-vazão, adotando-se parâmetros hidrológicos
localmente compatíveis com a realidade física.
Para a geração das vazões na seção de interesse, com modelo hidrológico,
existe a série longa de precipitações diárias do posto Bagé do INMET, e em 2020 foi
refeita a análise da disponibilidade hídrica considerando o período de 1949 a 2018.
A evaporação de tanque considerada para a bacia foi a curva sazonal dada
pelas normais climatológicas de Bagé. Os dados fluviométricos fornecidos foram as
vazões médias mensais do arroio Candiota em Dario Lassance, de 1949 a 1957.
Para a simulação hidrológica aplicou-se o modelo MOPH-3, que é uma variante
do modelo MOPH publicado por Silveira et al., (1981), e descrito mais recentemente
por Cruz e Vendrusculo (2005). Trata-se de um modelo determinístico, semiconceitual, com uma estrutura simples que demanda poucos dados básicos, de forma
a permitir seu uso em regiões carentes de dados. O modelo é constituído por um
algoritmo de decomposição da chuva e por algoritmos de propagação de
escoamentos superficiais e subterrâneos. O significado dos parâmetros do modelo é
listado no Quadro 5.6-7.
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Quadro 5.6-7 - Parâmetros do modelo MOPH-3
parâmetro da interceptação e da retenção: quantidade máxima de água (mm)
SMAX
armazenada superficialmente;
parâmetro de umedecimento do solo: quantidade máxima de água (mm) na capacidade
UMIDL
de campo;
parâmetro de saturação do solo: quantidade máxima de água (mm) do solo totalmente
UMIDS
saturado;
1º parâmetro de distribuição de água no solo: fração (entre 0 e 1) dos vazios restantes a
CODIS
ser ocupada pela chuva disponível, se esta for suficiente (do contrário, age o DISTR); o
resto percola;
2º parâmetro de distribuição da água no solo: fração (entre 0 e 1) da chuva disponível que
DISTR
adiciona-se à umidade do solo; o resto percola. O DISTR proporciona sensibilidade ao
modelo quando a precipitação diária é pequena;
parâmetro modelador: adimensional, age na forma do hidrograma, elevando picos e
EXPO
baixando vazões de depleção e vice-versa, mantendo inalterado o volume total escoado;
parâmetro de propagação subterrânea: expresso em dias, é o parâmetro do método do
KSUB
reservatório linear simples, aplicado à propagação subterrânea;
parâmetro de propagação superficial: expresso em dias, é o parâmetro do método do
KSUP
reservatório linear simples aplicado à propagação superficial.

Os parâmetros SMAX, UMIDS, UMIDL, CODIS, DISTR e EXPO independem
da escala da bacia. Os parâmetros KSUB e KSUP, a seu turno, são de transferência
e por isso devem ser adaptados à escala da bacia de geração. O parâmetro KSUP
depende da área da bacia, enquanto que KSUB depende das características do
aquífero dominante da bacia.
A estratégia metodológica buscou um ajuste das vazões médias mensais de
Dario Lassance de 1949 a 1957, através de simulação com passo de tempo diário. O
jogo de parâmetros que simulou consistentemente as vazões médias foi:
•
•
•
•
•
•
•
•

SMAX = 5 mm;
UMIDS = 220 mm;
UMIDL = 100 mm;
CODIS = 0,5;
DISTR = 0,8;
EXPO = 0,5;
KSUB = 16 dias;
KSUP = 2 dias.

Na Figura 5.6-5 são mostradas as vazões cumulativas observadas e simuladas
onde pode-se observar a tendência de 45 graus denotando uma aderência da
simulação chuva-vazão aos dados de vazão de Dario Lassance.
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Figura 5.6-5 - Vazões cumulativas simuladas e
observadas em Dario Lassance.
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Com os parâmetros definidos, o modelo MOPH-3 foi rodado para a geração de
toda a série de vazões diárias no ponto da barragem. O período simulado foi de 1949
a 2006, perfazendo 58 anos. Para o estudo de disponibilidade hídrica, o período
considerado foi de 1949 a 2018, perfazendo 70 anos. Os parâmetros SMAX, UMIDS,
UMIDL, CODIS, DISTR e EXPO, por não serem parâmetros de transferência foram
mantidos os mesmos da simulação de ajuste.
5.6.1.3.2 Cálculo das vazões máxima diárias e instantâneas
Os parâmetros de transferência foram compatibilizados com a área da bacia.
Com as séries simuladas procedeu-se ao cálculo das vazões estatísticas e das curvas
de permanência.
A análise de frequência foi realizada através do ajuste de uma distribuição
teórica de probabilidades às séries observadas. As séries de vazões diárias máximas
anuais caracterizam-se por possuir uma forte assimetria positiva (a maior parte dos
valores são menores que a média). O mesmo acontece com as vazões mínimas.
Assim, optou-se pelo ajuste à distribuição de Gumbel (Figura 5.6-6), que se tem
mostrado adequada à maioria das variáveis hidrológicas extremas em todo o mundo.
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Figura 5.6-6 - Distribuição de Gumbel.
Distribuição de Gumbel
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A função distribuição acumulada de Gumbel é dada por:
F ( x) = e − e

−y

(4)

Onde y é denominada de variável reduzida de Gumbel.
Explicitando-se a variável reduzida de Gumbel obtêm-se:
y = − ln (− ln (F ( x)))

(5)

Por outro lado, a variável reduzida y tem a expressão (reta de Gumbel):
y =  (x −  )

(6)

Sendo  e  os parâmetros cujas estimativas são dadas por:

=

y
x

 = x −

y


(7)

Entretanto, por razões de quebras de tendência, muitas vezes estes
parâmetros são definidos empiricamente para favorecer um trecho de maior interesse.
Os valores x e x são a média e o desvio padrão das vazões, e y e y são a
média e o desvio da variável reduzida y, que são tabelados em função do tamanho da
série. A probabilidade da não-excedência dada por F(x) relaciona-se facilmente com
o período de retorno T, pois este é o inverso da probabilidade de excedência, ou seja:
F ( x ) = 1−

1
T

(8)

Portanto, pode-se ligar a variável reduzida y ao período de retorno, obtendose:
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 1 
y = − ln  − ln 1 −  
 T 


(9)

Esta foi a metodologia de análise para as variáveis das vazões máximas diárias
anuais, que permitiu o cálculo das vazões máximas para diversos períodos de retorno.
O gráfico de ajuste de Gumbel às vazões diárias máximas anuais do ponto de
barramento é apresentado na Figura 5.6-7
Figura 5.6-7 - Ajuste de Gumbel às vazões máximas
diárias em Passo do Neto 170 km².
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As vazões máximas diárias instantâneas foram calculadas a partir das vazões
máximas diárias através do seguinte fator K (TUCCI, 1993) que deve ser multiplicado
ao valor diário:
K = 1 + 15,03 A -0,58

(10)

Onde A é a área da bacia em km².
a)

Cálculo da vazão mínima de 7 dias e 10 anos de período de retorno

A distribuição de Gumbel mostra-se adequada também às vazões mínimas. O
que muda, é que F(x) passa a representar as frequências de excedência, e por
consequência, 1-F(x) é a probabilidade de uma vazão ser menor que determinado
valor. Neste caso, as estimativas dos parâmetros  e  são:

 =−

y
x

 = x −

y


(11)

Esta foi a metodologia de análise das vazões mínimas médias de 7 dias, que
permitiu o cálculo das vazões mínimas de 7 dias e período de retorno de 10 anos. A
Figura 5.6-8 mostra o ajuste obtido.
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Figura 5.6-8 - Ajuste de Gumbel às vazões mínimas
7 dias de Passo do Neto 170 km².
Vazões Mínimas de 7 dias
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O valor de 0,017 m³/s obtido para a vazão mínima de 7 dias e período de retorno
de 10 anos é baixo, devendo ser usado com precaução.
b)

Resultados obtidos na simulação e na regionalização

Os resultados obtidos para as vazões com diferentes tempos de recorrência,
considerando o período de 1949 a 2006 e os resultados obtidos pela regionalização,
estão apresentados no Quadro 5.6-8.
Quadro 5.6-8 - Valores obtidos para Passo do Neto
Método
Regionalização
Qlp
m³/s
3,82
Qmc
m³/s
88,82
Vazão Máxima Qmax (m³/s)
2
anos
86,24
5
anos
124,25
10
anos
144,50
25
anos
164,49
30
anos
167,68
50
anos
175,23
100
anos
200,48
500
anos
244,34
1.000
anos
263,22
10.000
anos
325,97

Modelo*
2,47
44,67
41,67
81,91
108,55
142,20
148,80
167,17
191,96
249,23
273,86
355,61

Vazão máxima Instantânea Qmaxinst (m³/s)

2
5
10
25
30

anos
anos
anos
anos
anos

152,18
219,26
255,00
290,26
295,90

73,53
144,52
191,52
250,90
262,54
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Método
50
100
500
1.000
10.000
Q(7,10)

Regionalização
309,22
353,78
431,17
464,49
575,21
0,22

anos
anos
anos
anos
anos
m³/s

Modelo*
294,96
338,69
439,74
483,18
627,42
0,017

5.6.1.4 Hidrograma de cheias máximas
Os valores de vazão máxima diária (Qmax) e vazão máxima diária instantânea
(Qmaxinst) determinada anteriormente foram utilizados para determinar os
hidrogramas de projeto, com discretização diária. Foram adotados hidrogramas
triangulares de projeto, com tempo de base de 24h e tempo de pico de coincidente
com o tempo de concentração da bacia.
Desta forma, o valor de vazão máxima diária instantânea (Qmaxinst)
correspondente ao período de retorno em análise foi posicionado no tempo de
concentração e foram calculados os valores de vazão com discretização horária por
meio de interpolação linear.
Os hidrogramas triangulares obtidos apresentam vazão nula às 0h e 24h e
vazão máxima no tempo de concentração da bacia. A Figura 5.6-9 e o Quadro 5.6-9
apresentam os hidrogramas afluentes de cheias máximas para a Barragem Passo do
Neto, considerando o período de 1949 a 2006.
Os valores de vazão máxima diária (Qmax) e vazão máxima diária instantânea
(Qmaxinst) determinada anteriormente foram utilizados para determinar os hidrogramas
de projeto, com discretização diária.
Figura 5.6-9 - Hidrogramas de cheias máximas para o Barramento Passo do Neto.
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Quadro 5.6-9 - Hidrogramas de cheias máximas para o Barramento Passo do Neto
Passo do Neto

Qmax
Qmaxinst
hora/Tr(anos)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

41,67
73,53
2
7,95
15,90
23,85
31,80
39,75
47,70
55,65
63,60
73,53
69,67
65,82
61,96
58,11
54,25
50,40
46,54
42,69
38,83
34,97
31,12
27,26
23,41
19,55
15,70

81,91
144,52
5
15,62
31,25
46,87
62,50
78,12
93,75
109,37
125,00
144,52
136,94
129,37
121,79
114,22
106,64
99,06
91,49
83,91
76,34
68,76
61,18
53,61
46,03
38,46
30,88

108,55
191,52
10
20,71
41,41
62,12
82,83
103,53
124,24
144,94
165,65
191,52
181,48
171,44
161,40
151,36
141,32
131,28
121,24
111,20
101,16
91,13
81,09
71,05
61,01
50,97
40,93

142,2
250,9
25
27,13
54,25
81,38
108,51
135,63
162,76
189,88
217,01
250,90
237,75
224,59
211,44
198,29
185,13
171,98
158,83
145,67
132,52
119,37
106,21
93,06
79,91
66,75
53,60

148,8
262,54
30
28,38
56,77
85,15
113,54
141,92
170,31
198,69
227,08
262,54
248,78
235,01
221,25
207,49
193,73
179,96
166,20
152,44
138,67
124,91
111,15
97,38
83,62
69,86
56,10

167,17
294,96
50
31,89
63,78
95,67
127,56
159,45
191,34
223,23
255,12
294,96
279,50
264,03
248,57
233,11
217,64
202,18
186,72
171,25
155,79
140,33
124,86
109,40
93,93
78,47
63,01

191,96
338,69
100
36,62
73,24
109,85
146,47
183,09
219,71
256,32
292,94
338,69
320,94
303,18
285,43
267,67
249,92
232,16
214,41
196,65
178,90
161,14
143,39
125,63
107,88
90,12
72,37

249,23
439,74
500
47,54
95,09
142,63
190,17
237,71
285,26
332,80
380,34
439,74
416,69
393,63
370,58
347,53
324,48
301,42
278,37
255,32
232,27
209,21
186,16
163,11
140,06
117,00
93,95

273,86
483,18
1000
52,24
104,48
156,72
208,96
261,20
313,44
365,68
417,92
483,18
457,85
432,52
407,20
381,87
356,54
331,21
305,89
280,56
255,23
229,90
204,57
179,25
153,92
128,59
103,26

355,61
627,42
10000
67,83
135,67
203,50
271,34
339,17
407,00
474,84
542,67
627,42
594,53
561,64
528,75
495,86
462,97
430,08
397,19
364,31
331,42
298,53
265,64
232,75
199,86
166,97
134,08

5.6.1.5 Regularização de volumes
A variabilidade temporal das vazões fluviais tem como resultado visível à
ocorrência de excessos hídricos nos períodos úmidos e carência nos períodos secos.
Para analisar o comportamento do reservatório, foi feito balanço hídrico considerando
a variabilidade temporal das vazões afluentes ao barramento e as necessidades de
regularização das vazões para diferentes fins (ecológica, uso consuntivo, outros usos,
demanda da usina). Para a determinação da capacidade de regularização do
Reservatório Passo do Neto foi considerada a implantação da Barragem B2. As
características da Barragem B2 estão apresentadas no Quadro 5.6-10.

5-50

Quadro 5.6-10 - Características gerais da Barragem B2
Estrutura

Características

B2

Latitude
31° 29’ 24’’ S
Longitude
53° 49’ 28” O
Área de drenagem
141 km2
Área de inundação (N.A. normal)
2,2 km2
Volume armazenado*
6,94 hm3
Reservatório
Volume útil
5,94 hm3
Volume morto (abaixo de 142,55 m)
1 hm3
N.A. normal
158,00 m
N.A. mínimo operacional
152,00 m
Cenário A
0,31 m3/s
UTE
Demanda **
Cenário B
0,62 m3/s
*Pela outorga concedida, o volume de reservação é de 18.148.756 m³;
**Neste estudo foram considerados dois cenários: demanda de 0,31 m³/s e de 0,62 m³/s.
Localização

A disponibilidade hídrica na barragem Passo do Neto foi analisada para duas
situações considerando o armazenamento na Barragem B2:
•
•

Situação de escoamento normal, ou seja, identificando-se as vazões médias e
curva de permanência considerando a série completa de 64 anos de vazões
diárias (1949 a 2018);
Situação no período crítico, ou seja, o período de 5 (cinco) anos onde ocorreu
a menor média de vazões diárias (1/08/2004 a 30/07/2009) identificada através
de uma média móvel ao longo de toda a série histórica, definindo, assim, a
condição dessa região durante o período de seca.

Para cada uma dessas situações e cenários foram utilizados 2 (dois) métodos
de cálculo para a determinação da vazão possível de ser regularizada com o
reservatório existente:
•
•

Método da Simulação;
Método da Curva de Permanência.
Nessas análises foram consideradas as informações do Quadro 5.6-11.

Quadro 5.6-11 - Condições consideradas na determinação da vazão de regularização da Barragem
Passo do Neto
Período normal

1949 a 2018

Período crítico

1/08/2004 a 30/07/2009

Evaporação

(1)

(E)

Infiltração (I)

mm/dia

4

mm/dia

1

Barragem

Área do reservatório
Volume útil do reservatório (Vu)
Vazão ecológica (Qe) (2)
Vazão equivalente a evaporação (QE) (3)
Vazão equivalente a infiltração (QI) (4)
Cenário A

km2
hm3
m³/s
m3/s
m3/s
m3/s

B2

Passo do Neto

2,52
5,94
0,07
0,06
0,014
0,31

3,55
10,19
0,09
0,07
0,02
0,44
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Período normal

1949 a 2018

Período crítico

1/08/2004 a 30/07/2009

Evaporação

(1)

(E)

Infiltração (I)

mm/dia

4

mm/dia

1

Barragem

B2

Passo do Neto

Vazão para a UTE
0,44
Cenário B
m3/s
0,62
(QUTE)
0,16
Vazão para outros usos (Quc)
m³/s
0,14
Cenário A
m3/s
0,594
0,78
Vazão total necessária
(QT)
Cenário B
m3/s
0,904
0,78
(1) A evaporação máxima seria de 5,0 mm/dia nos meses de dezembro e janeiro, e o valor mínimo seria
de 2,0 mm/dia no mês de junho. Portanto, o uso de 4 mm/dia no método da curva de permanência está
a favor da segurança. O método da simulação usa os valores cronológicos diários de evaporação.
(2) Considerada igual à vazão Q
95 natural.
(3) Estimativa para o método da curva de permanência. O método da simulação usa os valores
cronológicos diários de evaporação e a extensão variável diária da área do lago.
(4) Estimativa para o método da curva de permanência. O método da simulação considera 1 mm/dia e
a extensão variável diária da área do lago.

Observações gerais:
•
•
•
•

Vazão de retorno - Barragem B2 - a favor da segurança - não se está
considerando;
Barragem Passo do Neto - 0,09 m3/s - valor informado pelo projetista;
Q95 + outros usos - Barragem B2 = 0,21 m3/s - Portaria DRH 286/2017;
Barragem Passo do Neto = 0,25 m3/s - Proporção de áreas.

5.6.1.5.1 Método da simulação


Considerações gerais

O método da simulação nada mais é que o balanço hídrico do reservatório,
condicionado pela vazão de regularização. A equação geral de balanço é dada pela
Equação (12).
St+1 = St + ∑ Entradas(t) − ∑ Saídas(t)

(12)

Onde:
•
•
•
•
•
•
•

St e St+1 são o armazenamento do reservatório no início e no fim do período de
simulação (dias);
∑Entradas: representam os aportes de massa ao reservatório. Os volumes de
entradas que foram considerados relevantes são:
vazão afluente ao reservatório;
chuva sobre o reservatório.
∑Saídas são aquelas que retiram volume de massa hídrica do reservatório.
As componentes consideradas de importância na saída do reservatório foram:
evaporação do reservatório;
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•
•

vazão ou demandas a serem simuladas; dentro desta componente estão
incluídas as vazões necessárias para satisfazer as demandas de água para
usos consuntivos, usos não-consuntivos e vazão ecológica ou residual;
Infiltração pelo leito do reservatório.

A equação de balanço hídrico no reservatório deve satisfazer duas restrições
físicas estabelecidas pelos dados técnicos-operacionais do reservatório:
•
•
•

O volume de água excedente à cota da soleira do vertedouro da barragem será
evacuado para jusante;
O armazenamento no reservatório não pode ser menor que zero;
Será considerada falha quando a cota ficar abaixo da cota do volume morto.
Com essas condições, a simulação se estabelece com o seguinte algoritmo:

•

•

•

Se:

S f (t +1)  Vmax

(13)

S f (t +1) = Vmax

(14)

Ver = S f (t +1) − Vmax

(15)

Se:

S f (t +1)  Vmax

(16)

Ver = 0

(17)

Se:

S f (t +1)  0

(18)

S f (t +1) = 0

(19)

Ver = 0

(20)

Sendo Vmax a capacidade de armazenamento máxima do reservatório e Ver o
volume de água evacuado pelo vertedouro da barragem.
Nas simulações realizadas foi assumido que os níveis mínimos operacionais
dos reservatórios são:
•
•

Barragem B2 = 152,00 m;
Barragem Passo do Neto = 145,00 m.

Na aplicação do algoritmo, níveis e vazões de saída são obtidos a partir do
armazenamento para o próximo instante e em função da cota x volume do
reservatório. Os dados Cota x Área x Volume das duas barragens estão apresentadas
no Quadro 5.6-12. Os dados Cota x Área x Volume original da Barragem Passo do
Neto foi corrigida para excluir a área de interferência em função da exata implantação
da Barragem B2, hoje existente.
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Quadro 5.6-12 - Cota x Área x Volume das Barragens Passo do Neto e B2.
Cota-Área-Volume
Cota-Área-Volume
Barragem Passo do Neto
Barragem B2
(corrigida em função da existência da Barragem B2)
Cota (m)
Volume (m³)
Área (m²)

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
151,5
152
153
154
155
156
158

0,00
17.397,54
114.101,78
295.769,17
649.758,58
1.360.741,11
2.387.656,27
3.870.466,88
5.977.604,31
8.782.404,67
10.482.133,00
12.379.863,52
16.744.435,99
21.844.104,99
27.682.890,53
34.241.604,42
48.752.464,81

0,00
20.327,29
86.758,52
170.135,54
449.290,29
823.314,97
1.151.317,52
1.726.083,22
2.393.316,86
3.161.824,26
3.551.058,37
3.987.829,34
4.717.720,58
5.474.666,36
6.222.299,38
6.834.674,99
7.655.394,90

Cota (m)

Volume (m³)

Área (m²)

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

0,00
322.997,00
946.772,25
2.039.707,77
3.719.961,14
6.229.136,90
9.525.881,85
13.793.326,79
18.783.515,42
24.331.501,53
30.158.386,37
35.985.271,21
41.812.156,05
47.639.040,90
53.465.925,74
59.292.810,58
65.119.695,43
70.946.580,27

0
473.700
828.400
1.665.900
2.160.700
2.994.700
3.823.600
4.711.290
5.269.087
5.826.885
5.826.885
5.826.885
5.826.885
5.826.885
5.826.885
5.826.885
5.826.885
5.826.885

A Figura 5.6-10 mostra a relação de nível com vazões de saída pelo método de
regularização de vazões utilizado. A cota ecológica é a cota com volume suficiente
para atender a vazão ecológica + vazão consuntiva + outros usos por 1 dt. A cota
mínima e a cota de geração são descritas acima.
Figura 5.6-10 - Esquema da relação de cotas x vazões de
saída. Área 1: a vazão ecológica + consuntiva + usos
diversos não é atendida; área 2: a vazão ecológica +
consuntiva + usos diversos é atendida; área 3: a vazão de
geração é atendida; área 4: a vazão de geração.
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c)

Hidrograma afluente a Barragem Passo do Neto

Para determinar a capacidade de regularização da Barragem Passo do Neto
em função do consumo da UTE Nova Seival considerando o armazenamento na
Barragem B2 foi:
•

•

Simulada a operação diária do reservatório da Barragem B2 considerando a
demanda da UTE Pampa Sul de 0,31 m 3/s (cenário A) e de 0,62 m³/s (cenário
B), a evaporação diária na área variável do espelho d´água, uma infiltração
diária constante de 1 mm/dia (também considerada na área variável do espelho
d’água), e uma vazão ecológica constante equivalente à Q95 natural;
Determinado o hidrograma afluente a Barragem Passo do Neto com a inclusão
da vazão incremental da bacia de jusante da Barragem B2.

O Quadro 5.6-13, o Quadro 5.6-14 e o Quadro 5.6-15, apresentam os
resultados das curvas de permanência buscadas para os dois cenários considerados.
A Figura 5.6-11 e a Figura 5.6-12 também apresentam os resultados.
Quadro 5.6-13 - Vazões efluentes da Barragem B2 para o período normal e para o período crítico

Permanência (%)

Barragem

Vazão efluente em B2

Cenário

A

B

Vazão da UTE
Período

0,31 m³/s

0,62 m³/s

Vazão média
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Normal

Crítico

Normal

Crítico

1,74
7,20
5,08
3,74
2,74
2,03
1,42
0,97
0,61
0,32
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

0,82
4,05
2,42
1,52
0,91
0,55
0,28
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

1,60
6,89
4,77
3,43
2,44
1,72
1,12
0,66
0,31
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

0,73
3,74
2,12
1,21
0,62
0,26
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
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Quadro 5.6-14 - Vazões incrementais a Barragem B2 - Barragem Passo do Neto para o período normal
e para o período crítico

Permanência (%)

Período

Trecho Barragem B2 a PN
Normal

Vazão média
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

0,42
1,55
1,14
0,89
0,69
0,55
0,43
0,33
0,26
0,20
0,16
0,12
0,10
0,08
0,07
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

Crítico

0,22
0,94
0,62
0,44
0,31
0,24
0,19
0,15
0,12
0,10
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02

Permanência (%)

Quadro 5.6-15 - Vazões afluentes na Barragem Passo do Neto para o período normal e para o período
crítico
Barragem
Vazão afluente a Passo do Neto**
Cenário
A
B
Vazão da UTE
0,31 m³/s
0,62 m³/s
Período
Normal
Crítico
Normal
Crítico
Vazão média
2,25
1,12
2,12
1,04
5
8,86
5,04
8,55
4,75
10
6,30
3,12
5,99
2,81
15
4,71
2,05
4,41
1,76
20
3,52
1,31
3,22
1,02
25
2,66
0,90
2,35
0,61
30
1,94
0,55
1,64
0,49
35
1,39
0,45
1,09
0,45
40
0,96
0,42
0,66
0,42
45
0,61
0,40
0,51
0,40
50
0,46
0,38
0,46
0,38
55
0,42
0,37
0,42
0,37
60
0,40
0,36
0,40
0,36
65
0,38
0,35
0,38
0,35
70
0,37
0,35
0,37
0,35
75
0,35
0,34
0,35
0,34
80
0,34
0,33
0,34
0,33
85
0,33
0,33
0,33
0,33
90
0,33
0,32
0,33
0,32
95
0,31
0,32
0,31
0,32
**Considerando vazão efluente em B2 mais vazão da área incremental de jusante mais a vazão de
retorno da usina (0,09 m3/s). A soma exata foi feita em nível diário, portanto pode haver pequena
diferença na soma das colunas respectivas acima.
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Figura 5.6-11 - Curvas de permanência de vazões efluentes da Barragem B2,
incrementais entre barragens e afluentes totais à Barragem Passo do Neto
considerando o efeito do armazenamento na Barragem B2, retirando 0,31 m3/s
(Cenário A) para o período Normal e Crítico (1/08/2004 a 31/07/2009).
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Figura 5.6-12 - Curvas de permanência de vazões efluentes da Barragem B2,
incrementais entre barragens e afluentes totais à Barragem Passo do Neto
considerando o efeito do armazenamento na Barragem B2, retirando 0,62 m3/s
(Cenário B) para o período Normal e Crítico (01/08/2004 a 31/07/2009).
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Vazões disponíveis para a UTE na Barragem Passo do Neto pelo Método da
Simulação

A rodagem do algoritmo acima apresentado para com o hidrograma diário
afluente à Barragem Passo do Neto, já embutindo os efeitos da Barragem B2 e as
vazões incrementais, foi realizada com os seguintes condicionantes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Reservatório cheio no início, ou seja, na cota 151,50 m com volume útil inicial
armazenado de 10,19 hm3;
Cota mínima operacional de 145,00 m, abaixo da qual se considera falha;
Precipitações e evaporações diárias de Bagé (INMET);
Taxa de infiltração no fundo constante de 1,0 mm/dia;
Curvas cota x área x volume do reservatório;
Vazão ecológica de 0,09 m³/s;
Vazão consumptiva de outros usos de 0,16 m³/s;
Vazão demandada pela UTE variável definida em função das garantias.

As simulações foram feitas inicialmente com o intuito de obter a vazão possível
de ser demandada pela UTE, com garantia de 99,9%, garantia entendida aqui como
a percentagem de tempo igual ou acima da cota mínima operacional, ou seja,
145,00 m. O Quadro 5.6-16 e a Figura 5.6-13 mostram os resultados, para os cenários
A e B.
Figura 5.6-13 - Método da Simulação: vazões para a UTE e suas
garantias nos Cenários A e B.
0,70

Vazão (m3/s) para a UTE

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
90

91
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93

94

95
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99

100

Garantia (%)
Período Normal - Cenário A
Período Crítico Vazão Média -Cenario A
Período Normal - Cenário B
Período Crítico Vazão Média -Cenario B
Quadro 5.6-16 - Método da Simulação: vazões para a UTE e suas garantias nos cenários A e B
A

Cenário
Demanda B2
Período

Normal

Garantia (%)

90
91
92
93

B

m3/s

0,67
0,65
0,63
0,61

0,31
Crítico 5 anos menor
Normal
vazão média
3
Vazão (m /s)

0,55
0,54
0,54
0,54

0,62
0,60
0,59
0,57

0,62 m3/s
Crítico 5 anos menor
vazão média

0,52
0,51
0,51
0,50
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A

Cenário
Demanda B2
Período

Normal

Garantia (%)

94
95
96
97
98
99
99,9

e)

B

m3/s

0,58
0,55
0,53
0,50
0,46
0,43
0,37

0,31
Crítico 5 anos menor
Normal
vazão média
3
Vazão (m /s)

0,53
0,52
0,52
0,51
0,50
0,50
0,47

0,55
0,52
0,50
0,47
0,43
0,40
0,35

0,62 m3/s
Crítico 5 anos menor
vazão média

0,50
0,49
0,49
0,48
0,47
0,46
0,44

Método das curvas de permanência

A estratégia adotada é de utilizar as curvas de permanência (parcela do tempo
em que uma determinada vazão é igualada ou superada) das bacias geradas nesse
processo, com a finalidade de estabelecer os volumes possíveis de serem
regularizados nas épocas de cheia. Dessa forma foi determinada a disponibilidade
hídrica nas seções onde foram definidos os locais dos eixos das barragens.
O barramento Passo do Neto contém um reservatório com volume útil (Vu) de
10,19 hm3 (nível mínimo na 145,00 m) para atender a demanda da UTE. Através deste
volume é possível se estimar qual é a disponibilidade hídrica no reservatório utilizando
a curva de permanência. A Figura 5.6-14 e a Figura 5.6-15 ilustram a respeito. O
Quadro 5.6-17 apresenta os valores das vazões disponíveis e regularizadas, com o
volume útil da barragem.
Quadro 5.6-17 - Disponibilidade hídrica na Barragem Passo do Neto para a UTE Nova Seival
Volume útil
Vu
hm3
10,19
3
Vazão de infiltração
Qi
m /s
0,02
Vazão de
QE
m3/s
0,07
evaporação
Vazão ecológica
Qe
m3/s
0,09
3
Vazão outros usos
Quc
m /s
0,16
Perda na barragem
Q p = Qi + QE
m3/s
0,09
Liberado para
Ql = Qe + Quc
m3/s
0,25
jusante
Vazão demanda
Qt
m3/s
0,44
pela UTE
Vazão total
QT =
m3/s
0,78
Cenário A
Cenário B
Período
Q = 0,31 m³/s
Q = 0,62 m³/s
Normal
Crítico
Normal
Crítico
3
Vazão regularizada*
Qr
m /s
0,94
0,84
0,92
0,80
Vazão média
disponível para
Qd = Qr - Qp - Ql m3/s
0,51
0,50
0,49
0,46
geração
Folga para a
m3/s
0,07
0,06
0,05
0,02
Q = Qr - QT
geração total
*Nestas estimativas ainda não está sendo considerado retorno da vazão efluente da UTE Pampa Sul,
se estando a favor da segurança.
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Figura 5.6-14 - Condições consideradas na determinação da vazão de
regularização da Barragem Passo do Neto - Cenário A.
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Figura 5.6-15 - Condições consideradas na determinação da vazão de
regularização da Barragem Passo do Neto - Cenário B.
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Com base nos estudos feitos, pode-se estimar que a vazão disponível para
geração da UTE Nova Seival, considerando a regularização da Barragem Passo do
Neto e a existência da barragem a montante (Barragem B2) de propriedade da UTE
Pampa Sul, é, da ordem de:
•
•

Cenário A (geração na UTE Pampa Sul de 0,31 m3/s) com 95% de garantia:
com  95% de garantia: período normal   0,55 m3/s → sobra de 0,11 m3/s
em relação à demanda de 0,44 m3/s;
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•
•
•
•
•
•

com  95% de garantia: período crítico   0,52 m3/s → sobra de 0,08 m3/s em
relação à demanda de 0,44 m3/s;
com  99,9% de garantia:   0,37 m3/s → déficit de 0,07 m3/s em relação à
demanda de 0,44 m3/s.
Cenário B (geração na UTE Pampa Sul de 0,62 m3/s) com 95% de garantia:
com  95% de garantia: período normal   0,52 m3/s → sobra de 0,08 m3/s
em relação à demanda de 0,44 m3/s;
com  95% de garantia: período crítico   0,49 m3/s → sobra de 0,05 m3/s em
relação à demanda de 0,44 m3/s;
com  99,9% de garantia:   0,35 m3/s → déficit de 0,09 m3/s em relação à
demanda de 0,44 m3/s.

Salientando que esta estimativa tem influência da regra operacional dos
reservatórios, e que não se está considerando o retorno da UTE Pampa Sul, o que
coloca estes valores a favor da segurança.
5.6.1.6 Vazão ecológica e trecho de vazão reduzida - TVR
Em termos quantitativos, pelos estudos hidrológicos realizados, verifica-se que
a vazão de jusante da barragem mínima será de 0,25 m³/s, sendo 0,09 m³/s de vazão
ecológica (Q95 da vazão natural) e 0,16 m³/s para outros usos. Portanto, o projeto
prevê a garantia de sustentabilidade ambiental e social com a implantação da
Barragem Passo do Neto no segmento a jusante da barragem.
Os estudos realizados para o Reservatório Passo do Neto, intitulado
“Modelagem de Dispersão do Efluente Lançado pela UTE SEIVAL na Barragem
Localizada no Rio Jaguarão, entre os Municípios de Hulha Negra e Candiota” (Anexo
6.13), indicaram que a pluma de dispersão do efluente tratado lançado no reservatório
no ponto de coordenadas 231.787 E e 6.508.729 S, não ultrapassa a própria
barragem. As simulações da dispersão das plumas foram realizadas através da
separação do estudo em dois domínios conhecidos por Campo Próximo e Campo
Afastado. O resultado das simulações de Campo Próximo, demonstra que a pluma
térmica estará enquadrada a menos de 3 °C conforme os limites previstos em menos
de 3 m de distância do descarte. A concentração de óleos e graxas ao final do Campo
Próximo é de aproximadamente 0,15 mg/L, sendo 20 vezes inferior a concentração
descartada e cerca de 66 vezes inferior ao valor de referência da Resolução
CONSEMA nº 355/17. Os resultados expressos pelo Campo Afastado indicam que as
concentrações atingem um patamar que pouco muda a partir de 30 dias de simulação.
Além disso, verifica-se que os cenários de vazão pouco influenciam nas variações das
concentrações. A diferença de temperatura entre a pluma do efluente da UTE Nova
Seival e o meio não excede 0,03 °C no domínio do Campo Afastado, ou seja, inferior
a 100 vezes o valor de referência para a zona de mistura, descrita na Resolução
CONAMA nº 430/11. Os mapas indicam que na maior parte do Reservatório, essas
diferenças serão inferiores a 0,02 °C na maior parte do domínio. A concentração de
óleos e graxas no domínio do Campo Afastado não é superior a 0,025 mg/L em toda
a região modelada, correspondendo a uma concentração 400 vezes menor do que o
valor de referência para o descarte da Resolução CONSEMA nº 355/17. Embora a
Resolução CONAMA nº 357/05 informe que óleos e graxas devem estar virtualmente
ausentes, a alta diluição do composto indica elevada diluição no Reservatório
proposto.
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Apesar da barragem Passo do Neto não implicar num aproveitamento em que
há desvio de trecho (alça) do curso d’água, como a maioria dos aproveitamentos para
geração de energia elétrica, pode-se admitir que o segmento do rio Jaguarão
imediatamente à jusante da barragem será um TVR. Considera-se, então TVR, o
segmento com extensão de 1,13 km até receber o primeiro tributário pela sua margem
direita que tem uma bacia hidrográfica de 3,83 km². Nesse segmento não há utilização
de águas pelas comunidades locais, visto tratar-se de um relevo com forte declive,
sem a utilização das terras por atividades agropecuárias, não existindo residências ou
sedes de fazenda.
Percorrendo mais 1,31 km, o rio Jaguarão recebe mais três tributários pela sua
margem esquerda e direita, com bacia hidrográfica de 11 km². Nesse trecho a
topografia é mais plana, inclusive com alargamento da mata ciliar. Há a utilização das
águas para dessedentação animal e alguma irrigação. A Figura 5-5.6-16 abaixo
apresenta o TVR considerado.
Figura 5-5.6-16 - Trecho de vazão reduzida considerado no estudo

No trecho de vazão reduzida do rio Jaguarão e respectivas áreas de
preservação permanente, não estão previstas obras decorrentes da implantação da
barragem. O canteiro de obras está previsto para ser instalado junto à estrada,
conforme indicado no Item 5.6.1.8.1.
5.6.1.7 Arranjo Geral do Reservatório
A estrutura física a ser construída para o Reservatório Passo do Neto é
constituída basicamente pelo barramento fechando o leito do rio Jaguarão, vertedouro
junto à calha do rio, reservatório, bacia de dissipação e as estruturas de desvio
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(adufas), apresentadas no desenho Arranjo Geral da Barragem Passo do Neto,
disponível no Anexo 5.2 e Figura 5.2-3.
O reservatório será implantado no rio Jaguarão, distante cerca de 52 km de sua
foz, nos municípios de Candiota e Hulha Negra. O eixo da barragem está projetado
para as coordenadas geográficas 31°31’45”S e 53°49’28”W e coordenadas UTM
231.820E e 6.508.239S.
O barramento foi concebido totalmente em concreto, sendo o vertedouro e as
estruturas de descarga de fundo localizadas na porção centro esquerda. A restituição
do rio, após a estrutura de dissipação de energia, se dará diretamente no rio.
O vertedouro da barragem está localizado junto à calha do rio e se estende
sobre um trecho da margem esquerda do rio. A saída ocorre em bacia de dissipação
por ressalto hidráulico que são, na sequência, direcionadas à calha do rio.
O reservatório será formado no vale do rio Jaguarão, nos municípios de
Candiota e Hulha Negra, na cota do nível normal de 151,50 m (cota da crista do
vertedouro), acumulando um volume total de 10,48 hm³ e útil de 10,19 hm³, ocupando
uma área de cerca de 355 ha.
5.6.1.7.1 Especificações técnicas
A Barragem terá nível normal a montante de 151,50 m (cota da crista do
vertedouro), sendo que o nível máximo maximorum (Tr = 10.000 anos de recorrência)
pode atingir a cota 154,18 m, enquanto que o nível máximo (Tr = 100 anos de
recorrência) atinge a cota 153,25 m. Os níveis de água a jusante, estão nas cotas
145,90 m e 144,20 m, para 10.000 e 100 anos de período de recorrência,
respectivamente.
O barramento será construído em concreto em função da existência de solos
coluvionares e residuais de siltito, com consistência média a dura nas margens do rio
e a existência de arenito na margem esquerda (Candiota).
O coroamento da barragem estará na cota 154,50 m, com cerca de 120 m de
comprimento incluindo o vertedouro livre com 40,00 m, com soleira na cota 151,50 m,
sendo capaz de escoar uma vazão instantânea de 371,04 m³/s sem galgamento da
barragem, correspondendo a uma cheia com tempo de recorrência 10.000 anos.
A descarga de fundo está situada na cota 142,00 m (geratriz inferior da
tubulação) junto ao lado direito do vertedouro, e será composta por uma tubulação de
200 mm de diâmetro que permitirá o escoamento de 20 L/s de vazão remanescente.
Quadro 5.6-18 - Ficha Técnica de Aproveitamento da Barragem Passo do Neto
A - Identificação do Aproveitamento
Denominação

Passo do Neto

Proprietário

Copelmi Energia Desenvolvimento e Participações Ltda.

Finalidade

Usos Múltiplos
B - Localização do Aproveitamento

Rio: Jaguarão
Latitude: 31º31’45”S
Longitude: 53º49’28”O

Distâncias da Foz:
52 km

Bacia: 8 - Atlântico Sul trecho Sudeste
Município (margem direita) Hulha Negra/RS
Sub bacia: 88

Município (margem esquerda) Candiota/RS
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C - Dados do Projeto
Área de drenagem
(km²)

Vazão (m³/s)

Níveis a montante (m)

Níveis a jusante (m)

Barragem

Vertedouro
Bacia de Dissipação

Descarga de Fundo

Desvio do rio

área (km²)
Média
afluente instantânea (Tr=10000 anos)
afluente instantânea (Tr=100 anos)
mínima, Q7/10
efluente máxima (Tr=100 anos)
efluente máxima maximorum (Tr=10000
anos)
máximo normal (Tr=100 anos)
máximo maximorum (Tr=10000 anos)
mínimo operacional
máximo (Tr=100 anos)
máximo maximorum (Tr=10000 anos)
Tipo
cota de coroamento (m)
altura máxima (m)
comprimento da crista (m)
área do reservatório (km²)
volume total (hm³)
cota da crista (m) - nível normal
largura (m)
comprimento (m)
cota (m)
vazão (L/s)
diâmetro (mm)
cota da geratriz inferior (m)
Tipo
vazão de projeto - TR = 25 anos (m³/s)
número de células
dimensão, largura x altura (m)

Passo do Neto
170
2,47
627,42
338,69
0,02
192,55
371,04
153,25
154,18
145,00
144,2
145,9
Concreto
154,5
15,5
120
3,6
10,5
151,5
40
22
139
20
200
142
adufas
250,9
2
4x4

5.6.1.7.2 Reservação de água
Devido aos cenários já apresentados de eventos de déficit hídrico e o
consequente comprometimento de disponibilidade hídrica nos corpos hídricos da
região de inserção da UTE Nova Seival e aos volumes previstos de adução de água
bruta para a operação da UTE, a reservação de água superficial por meio de
implantação de barragem torna-se indispensável tanto para a garantia de
funcionamento da UTE quanto para a preservação dos recursos naturais
potencialmente afetados por meio de captação direta do sistema hídrico superficial e
ou subterrâneo.
O reservatório será formado no vale do rio Jaguarão ocupando parte dos
municípios de Candiota e Hulha Negra, na cota do nível normal de 151,50 m (cota da
crista do vertedouro), com volume acumulado de 10,48 hm³ em área cerca de 355 ha.
A Figura 5.6-17 apresenta os volumes acumulados para as diferentes cotas do
nível de água no reservatório da barragem.
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Figura 5.6-17 - Curva cota-volume da barragem Passo do Neto.
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5.6.1.7.3 Vertedouro
O vertedouro será construído em concreto com perfil tipo Creager, localizandose junto à calha do rio Jaguarão e se estendenderá sobre trecho da margem esquerda
do rio. A saída ocorrerá em bacia de dissipação por ressalto hidráulico, posteriormente
direcionada à calha do rio.
A estrutura vertente foi dimensionada para descarregar a cheia de projeto com
tempo de recorrência de 100 anos e borda livre em torno de 1,25 m, capaz de suportar
as cheias de 10.000 anos de recorrência, sem transbordamento.
A Figura 5.6-18 apresenta a seção do vertedouro projetado para a Barragem
Passo do Neto.
Figura 5.6-18 - Seção do vertedouro.
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5.6.1.7.4 Descarga de fundo
Será instalada, junto ao muro lateral direito do vertedouro, tubulação para
descarga de fundo controlada por registro tipo jato oco. O diâmetro será de 200 mm e
permitirá o escoamento de 20 L/s.
5.6.1.8 Implantação do Reservatório
5.6.1.8.1 Infraestrutura básica de apoio à obra
Para implantação do empreendimento será necessária à instalação de uma
infraestrutura de apoio à obra, que consistirá basicamente das estradas de acesso e
serviço; do canteiro de obras propriamente dito, incluindo as oficinas, depósitos de
materiais, escritórios e demais instalações; e dos equipamentos de infraestrutura
básica provisória para atender ao canteiro, destacando-se o sistema de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Serão apresentadas informações relacionadas à mão de obra necessária para
a execução dos serviços e a movimentação de terra prevista, bem como áreas
licenciadas para empréstimo de material para depósitos de material excedente.
Não está prevista instalação de alojamento no canteiro de obras, sendo
priorizada contratação de mão de obra local. Caso as empresas empreiteiras
responsáveis pelas atividades de implantação identifiquem a necessidade de
alojamento, este deverá ser implantado próximo à Barragem.
a) Estradas de acesso e serviços
O acesso às obras de implantação do Reservatório Passo do Neto será
realizado pela malha viária atual dos municípios de Candiota/RS e Hulha Negra/RS,
que serve a área de implantação da Barragem, com ênfase nas estradas vicinais (RS265) das localidades Passo dos Carros e Passo do Neto, a leste da barragem e
Trigolândia, a oeste.
Os acessos viários internos a serem construídos para o canteiro de obras terão
trechos provisórios e uma via definitiva que servirá posteriormente na fase de
operação da barragem.
f)

Canteiro de obras

A localização do canteiro de obras da Barragem Passo do Neto está prevista
ao sul da ombreira esquerda, junto ao barramento, mais especificamente no Lote nº
28 do Assentamento Rural, no município de Candiota, com aproximadamente 3 ha ,
conforme pode ser visualizado na Figura 5-25 abaixo, e deverá possuir instalações de
apoio às atividades de construção civil, implantação de infraestrutura de apoio e
segurança, terraplenagem; montagem dos equipamentos hidromecânicos e
instalações administrativas.
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Figura 5.6-19 - Localização do Canteiro de Obras da Barragem Passo do Neto.

No Quadro 5.6-19 a seguir são listadas as unidades a serem implantadas, de
acordo com as atividades de interesse.
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Quadro 5.6-19 - Unidades do Canteiro de Obras
Construção Civil - Infra / Terraplenagem
1
Escritório
2
Almoxarifado
3
Oficina de Manutenção
4
Laboratório de Concreto
5
Depósito de Cimento
6
Dosadora / Betoneira / Caminhões
7
Central de Carpintaria
8
Pátio de Carpintaria
9
Pátio Estoque de Aço
10
Pátio de Armação
11
Pátio de Almoxarifado
12
Ambulatório
13
Estacionamento de Veículos Pesados
14
Área de Separação de Resíduos
23
Estacionamento
24
Bicicletário
27
Central de Concreto
28
Central de Armação
29
Estacionamento Externo

Instalações Administrativas e de Segurança
15
Castelo d’água / Cisterna / Para-Raio
16
Refeitório
17
Vestiário / Sanitários
18
Brigada de Incêndio
19
Emp. Vigilância
20
Escritório / Gerenciadora
21
Galpão Coberto
22
Portaria
26
Subestação Elétrica
25
Telefone

Em relação aos materiais que serão utilizados nesta fase, destaca-se que os
mesmos serão novos e estarão de acordo com a última edição das normas e
especificações de materiais para construção.
As instalações do escritório do canteiro de obras serão construídas dentro dos
padrões sanitários normalizados. A área do canteiro será cercada e convenientemente
iluminada e sinalizada. A Figura 5.6-20 apresenta a disposição das estruturas no
interior do Canteiro de Obras.
Figura 5.6-20 - Disposição das Unidades no Canteiro de Obras.
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5.6.1.8.2 Etapas construtivas
O início das atividades de construção do reservatório deverá ocorrer,
preferencialmente, no período seco na região cuja época do ano oferece as melhores
condições, de acordo com a sazonalidade do rio Jaguarão.
Naturalmente, em função dos prazos estabelecidos, quando das concorrências
para a construção da barragem, deverão ser feitas adaptações no cronograma, para
torná-lo compatível com a realidade do momento. O caminho crítico deste cronograma
passa pela construção do barramento, uma vez que a mesma depende da conclusão
e liberação das obras de desvio do rio Jaguarão. Diante disso procurou-se ajustar os
prazos de construção de modo que os principais serviços pudessem ser estabelecidos
sem grandes picos.
Além das obras auxiliares, acessos e canteiro, as obras deverão ser iniciadas
pela construção do desvio do rio Jaguarão, na margem direita. O cronograma
apresentado prevê que, após a execução do desvio na margem direita, seja
construída a ensecadeira e o seu alteamento para a proteção das obras da barragem,
para permitir a imediata construção dessa estrutura, com o rio desviado para as
adufas.
O fechamento dos desvios para o enchimento do reservatório foi previsto para
o início do Mês 14, no qual deverão estar finalizados o desmatamento e a limpeza do
terreno na área de alague, bem como relocação dos acessos que serão submergidos.
Assim, a duração prevista para as obras de implantação da Barragem, incluindo o final
do período de enchimento é de 24 meses, sendo 12 meses para obras e 12 meses
para enchimento do reservatório.
A sequência construtiva (etapas e fases) de implantação do Reservatório Passo
do Neto é a seguinte:
•

•

ETAPA 1:
o 1ª Fase: Rio Jaguarão no seu leito natural. Instalação e serviços
preliminares, construção e ou melhoramentos de acessos; limpeza do
terreno e supressão de vegetação; instalação de infraestrutura
complementar;
o 2ª Fase: Início da escavação do alargamento do rio na margem direita;
o 3ª Fase: Conclusão do desmonte da ensecadeira de primeira etapa para
o desvio do rio para a margem esquerda;
o 4ª Fase: Construção de ensecadeira da primeira etapa;
o 5ª Fase: Escavação na margem esquerda para fundação da obra;
o 6ª Fase: Conclusão da escavação na margem esquerda;
o 7ª Fase: Construção das adufas de desvio e ombreira esquerda;
o 8ª Fase: Início da remoção da ensecadeira.
ETAPA 2:
o 1ª Fase: Construção da ensecadeira da segunda etapa;
o 2ª Fase: Escavação final para a fundação dos Blocos 1 e 2;
o 3ª Fase: Construção dos Blocos 1 e 2;
o 4ª Fase: Remoção da ensecadeira;
o 5ª Fase: Conclusão dos acabamentos e término da obra.

As plantas sequenciais das etapas construtivas da Barragem Passo do Neto
são apresentadas nos desenhos Arranjo Geral da Barragem Passo do Neto e Planta
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Geral de Escavação da 1ª Etapa Construtiva da Barragem Passo do Neto, disponíveis
na Figura 5.2-3 e na Figura 5.2-4, respectivamente, e em detalhe no Anexo 5.2.
As principais atividades relativas a fase de implantação do Reservatório Passo
do Neto envolvem: (i) terraplenagem; (ii) desvio do rio Jaguarão; (iii) escavação e
tratamento das fundações; (iv); execução das estruturas de concreto; (v) limpeza da
área do reservatório e (vi) enchimento do reservatório, entre outros.
❑

Terraplenagem

As atividades relativas a terraplenagem tem como objetivo atender a cota de
implantação da barragem, ou seja, 138 m, visando o maior equilíbrio possível dos
volumes de corte e aterro, minimizando, assim, as áreas de bota-fora para disposição
de material excedente.
O Quadro 5.6-20 apresenta o resumo dos volumes estimados de
movimentação de terra na execução da obra. A planta geral de escavação das obras
é apresentada no desenho Planta Geral de Escavação da 1ª Etapa Construtiva da
Barragem Passo do Neto, disponível no Anexo 5.2 e na Figura 5.2-4.
Quadro 5.6-20 - Volumes da movimentação de terra para implantação da barragem
Atividade

Volume (m3)

Escavação - solo alterado, solo são e rocha
Escavação de solo vegetal
Aterro compactado

65.967
8.214
4.545

g)

Desvio do rio Jaguarão

A vazão do desvio projetado, considerando a elevação da crista adotada para
as ensecadeiras, é de 250,90 m³/s, correspondente a uma cheia com tempo de retorno
de 25 anos. Para este tipo de obra, o fechamento do rio deve ocorrer em um intervalo
de tempo curto, durante período de estiagem. Assim, o tempo de retorno de 25 anos
adotado coloca o projeto a favor da segurança.
Em linhas gerais, o desvio do rio para a construção da barragem deve se iniciar
com a instalação de ensecadeira na margem direita e que, em uma primeira etapa,
proteja o canteiro de obras na região prevista para o vertedouro em concreto que
possui, em seu corpo, duas galerias de desvio (adufas). Concluída a primeira fase de
construção, com a remoção de sua ensecadeira, tem-se início a segunda fase com a
proteção da margem esquerda, com novas ensecadeiras que “abraçam” a estrutura
do vertedouro em construção e com as adufas concluídas. A partir desta condição o
rio passa a ser desviado, permitindo escoamento pelas adufas concluídas.
Com esta configuração, a porção direita do rio e toda a margem direita ficam
ensecadas, permitindo a conclusão dos tratamentos de fundação e do restante do
vertedouro e dos blocos de fechamento do flanco direito do barramento. O Quadro
5.6-21 apresenta as características das estruturas empregadas no desvio do rio para
construção do barramento.

5-72

Barragem
Passo do Neto

Quadro 5.6-21 - Estrutura empregadas no desvio do rio Jaguarão
Tipo
Galeria
Quantidade
2
Seção Livre em Cada
4 m x 4m
Elevação do piso da galeria
139,00 m
Cota de Coroamento
Montante
Nível de água
(TR = 25 anos)
Ensecadeira
Cota de Coroamento
Jusante
Nível de água
(TR = 25 anos)

h)

146,00 m
145,60 m
144,60 m
143,60 m

Escavação e tratamento das fundações

As condições de suporte do barramento foram verificadas através da análise
das sondagens realizadas nas proximidades do eixo, as quais indicaram a presença
de alteração de rocha sedimentar sobre a rocha alterada a sã, em maiores
profundidades.
Portanto, previu-se para o projeto a escavação do material alterado para que a
barragem esteja assente sobre material de elevada tensão admissível (melhor
qualidade), evitando-se, assim, problemas de capacidade de suporte da fundação e
com deformações excessivas do maciço do barramento.
A inclinação dos taludes de escavação é variável, recomendando-se que
quando da presença de materiais mais alterados (instáveis), seja verificada em campo
a necessidade de alteração desta, à critério da Fiscalização. Quando da presença de
taludes íngremes, deverá ser verificada a necessidade de bancadas para a
estabilidade das escavações.
Sondagens e ensaios complementares deverão ser executados para confirmar
as premissas adotadas.
A cota de fundo das escavações no eixo deve ser verificada em campo,
observando se que o material rochoso muito alterado e fraturado deverá ser removido,
no mínimo, até as profundidades indicadas no desenho Planta Geral de Escavação
da 1ª Etapa Construtiva da Barragem Passo do Neto, disponível no Anexo 5.2 e na
Figura 5.2-4.
Recomenda-se, após a limpeza das escavações, inspeção detalhada e vistoria
geológico-geotécnica para liberação das fundações e orientação complementar, no
caso de necessidade de aprofundamentos ou tratamentos adicionais.
Os trabalhos de escavação deverão ser concluídos após a adequada limpeza
da superfície com jato de ar/água, e posterior eliminação de irregularidades e
preenchimento com concreto.
i)

Execução das estruturas de concreto

A Execução das estruturas de concreto englobará uma série de atividades que
deverá ter sua programação de execução efetivamente aprovada dentro da
Programação Geral das Obras quando do início da implantação da barragem.
A barragem de concreto definida neste projeto consiste em muros de concreto
do tipo gravidade situados nas ombreiras direita e esquerda do vertedouro.
Os muros serão compostos por blocos maciços, cujo peso próprio deverá
resistir às pressões exercidas pela água do reservatório e às subpressões oriundas
de infiltrações em sua fundação.
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Entre os blocos deverão ser previstas juntas de dilatação verticais devidamente
vedadas. Estas juntas deverão estar distanciadas no máximo 20 m, para que não haja
a possibilidade de fissuramento na estrutura, evitando assim a ocorrência de possíveis
vazamentos.
A estrutura da barragem constitui-se em uma base maciça de concreto tipo
Compactado com Rolo (CCR). As faces de montante, de jusante e superior que
formam esta base, serão envolvidas por uma camada de concreto Convencional
Compactado com Vibrador (CCV). Estas camadas terão espessura de 40 cm na face
de montante, 15 cm na parte superior e em degraus na face de jusante, conforme
detalhado no projeto.
A face de montante dos muros será vertical, com acabamento de 0,40 m de
espessura em concreto tipo C.C.V. A face de jusante dos muros terá declividade de
1V:0,8H e o acabamento será composto por degraus com 0,48 m de largura por 0,60
m de altura. A altura de 0,60 m compreende o somatório de duas camadas
consecutivas de 0,30 m de concreto C.C.R.
No desenho Seções e Detalhes da 2ª Etapa Construtiva da Barragem Passo
do Neto, disponível no Anexo 5.2, é apresentado o arranjo dos muros da barragem e
suas características geométricas.
Todas as depressões e sulcos da rocha de fundação deverão ser
cuidadosamente limpos e isentos de impurezas e água, e preenchidos com concreto
de regularização, que será adensado por vibrador de imersão.
Nas áreas relativamente planas da fundação, deverá ser lançada uma camada
de concreto convencional de base com espessura mínima de 0,30 m.
Nos locais adjacentes aos taludes de rocha ou nas superfícies inclinadas da
rocha da fundação, deverá ser lançado previamente uma camada de base de concreto
convencional, com altura igual à da camada de CCR e largura a ser previamente
definida.
j)

Limpeza da área do reservatório

Esta etapa na instalação do reservatório reveste-se de grande importância, pois
deve garantir ao sistema hídrico e barragem, os menores impactos na geração de
assoreamento, no aproveitamento das madeiras a ser extraídas, no solo orgânico a
ser aproveitado na recomposição de áreas e na redução de matéria orgânica que
poderia ocasionar processos de eutrofização no reservatório.
Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza serão executados nos
locais do canteiro de obras, acesso e das obras da barragem.
A limpeza consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de toda a vegetação
existente na área a ser limpa. As árvores de maior porte em áreas onde se fará a
limpeza, mas não o destocamento, deverão ser cortados no nível da superfície natural
do terreno ou ligeiramente abaixo.
O destocamento consiste na extração de todos os tocos, troncos enterrados,
raízes, touceira de raízes e outros materiais inaceitáveis na raspagem e remoção
desses materiais e, também, do solo de capeamento até uma profundidade mínima
de 0,2 m. O solo orgânico das áreas destocadas deve ser removido antes da execução
de outras atividades especificadas para a área do reservatório e barragem.
O material oriundo da limpeza e do destocamento deverá ser enleirado e
removido do local da obra. As madeiras aproveitáveis deverão ser doadas para os
proprietários lindeiros para uso nas suas propriedades. A galharia e matéria vegetal
deverão ser colocados na área de APP do reservatório.
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As técnicas de desmatamento a serem implementadas baseiam-se em uma
série de componentes como tipo de solo, relevo do terreno, condições climáticas,
densidade da vegetação, tipo de madeira e seus possíveis aproveitamentos.
Considerando-se que a vegetação e o uso insípido que se pode dar a sua
madeira (combustível e mourões de cercas), dentre os vários métodos de
desmatamento existentes, conclui-se por dois: desmatamento manual ou tradicional,
e desmatamento racional mecânico, métodos que serão utilizados ao longo dos
trabalhos de acordo com as recomendações da fiscalização.
O método manual demanda o recrutamento de pessoal. Na região do
empreendimento, é grande a disponibilidade de mão-de-obra a ser aplicada nesta
tarefa. No sentido de geração de emprego e renda para a população afetada dever
ser priorizada a contratação de trabalhadores/moradores residentes nas propriedades
que serão afetadas pelo reservatório. Devido às características da área a ser atingida
pelo alague e construção da barragem, visando o aproveitamento da lenha, sejam
efetuadas com machados, foices, e com equipamentos mais sofisticados como
motosserra desde que empregando operadores treinados e com experiência na sua
utilização após o devido licenciamento e registro do equipamento junto ao IBAMA.
Nas áreas mais planas do futuro reservatório, onde o plantio de soja e arroz é
intenso, será empregado o método mecanizado de retirada da vegetação rasteira e
solo orgânico (camada de 20 cm). Nas porções mais acentuadas dos terrenos nos
sítios com vegetação mais exuberante, será empregado o método tradicional de
desmatamento, com fins de aproveitar a madeira e permitir o escape da fauna local.
Nesta ocasião deve-se atentar para alguns requisitos importantes, de modo a proteger
a fauna local e contribuir com a manutenção do reservatório.
Deverá ser feito um controle de caça no momento do desmatamento, para
evitar ação predatória da fauna.
k)

Enchimento do reservatório

O enchimento do reservatório depende da época em que for terminada a
construção da mesma, se ocorrerá em período chuvoso ou seco. Entretanto, como
estimativa se tem as condições apresentadas no Quadro 5.6-22, que depende da
vazão média efluente a barragem.
Quadro 5.6-22 - Estimativa de enchimento da Barragem Passo do Neto
Período

Normal

Crítico

Permanência
(%)

Vazão média afluente Q
(m3/s)

Tempo de enchimento
(dias)

Situação

15
Mediana
85
15
Mediana
85

4,71
0,46
0,33
4,41
0,38
0,32

26
264
368
50
320
380

Chuvoso
Intermediário
Seco
Chuvoso
Intermediário
Seco

5.6.1.8.3 Cronograma de implantação do reservatório
As obras para a implantação do reservatório estão previstas em duas etapas,
cada uma com diversos procedimentos, conforme apresentado no item 5.6.1.8.2. A
sequência temporal pode não obedecer rigorosamente a sequência lógica das etapas,
uma vez que alguns procedimentos poderão ser executados simultaneamente. Para
cada etapa de construção são indicados os procedimentos construtivos a seguir:
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•

•

Obras Civis
o Desvio do rio Jaguarão
1ª Etapa:
▪ Desvio do rio Jaguarão;
▪ Limpeza e desmatamento do terreno;
▪ Construção da ensecadeira na margem direita (md);
▪ Esgotamento e limpeza final;
▪ Adufas de desvio.
2ª Etapa:
▪ Remoção da ensecadeira na margem direita (MD)
▪ Construção da ensecadeira na margem esquerda (ME)
▪ Esgotamento e limpeza final
o Barragem / Vertedouro Livre
▪ Concreto (CCP)
▪ Remoção da ensecadeira na margem esquerda (ME)
Enchimento do Reservatório

O Quadro 5.6-23 apresenta o cronograma físico de implantação da Barragem
Passo do Neto cujas obras civis estão previstas para 1 ano mais 12 meses para o
enchimento do reservatório, considerando o período normal e tempo seco.
Quadro 5.6-23. Cronograma de implantação da Barragem e Reservatório Passo do Neto
Atividade

Meses
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11

12

13

...

24

Obras civis
Desvio do rio Jaguarão
1ª Etapa
Ensecadeira M.D.
Esgotamento e Limpeza
Adufa de desvio
2ª Etapa
Remoção Ensecadeira (MD)
Ensecadeira ME
Esgotamento e Limpeza
Barragem/Vertedouro Livre
Concreto (CCP)
Remoção de Ensecadeira
Enchimento do Reservatório

5.6.1.9 Cálculo da vida útil do reservatório
O cálculo da vida útil do reservatório é de mais de 100 anos, uma vez que
grande parte dos sedimentos irá ficar retida na Barragem B2.
5.6.1.10

Operação do Reservatório

A operação do reservatório será feita em função da demanda da UTE Nova
Seival, podendo retirar cerca de 0,44 m3/s e apresentando um retorno de 0,09 m3/s.
tendo como nível mínimo operacional a cota 145,00.
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A vazão remanescente do reservatório foi calculada em 0,25 m³/s, tendo em
vista a qualidade da água para a manutenção da vida aquática e usos existentes.
Com relação a operacionalidade do reservatório as principais atividades
referem-se a manutenção e estabelecimento de condições de segurança. Em termos
de mão de obra, o pessoal requisitado para a fase operacional é restrito, prevendo 2
profissionais para vistorias periódicas e de segurança.
•

•

Operação e Manutenção: Compreende o conjunto de atividades voltadas ao
controle do nível d´água do reservatório do rio Jaguarão, envolvendo também
inspeções periódicas e regulares com vistas a detectar eventuais danos às
estruturas do barramento, particularmente após enchentes, no reservatório e
áreas a jusante. A inspeção pode ser complementada com a reavaliação da
segurança da barragem, em função de eventual deterioração temporal e da
capacidade do vertedouro, devido às alterações nas descargas do rio causadas
por interferências nos padrões de uso e ocupação do solo na bacia de
contribuição do reservatório. As inspeções devem contemplar áreas de jusante,
uma vez que alterações nestas áreas podem requerer novas regras de
operação da Barragem, adequando sua capacidade;
Recuperação: a recuperação da Barragem consiste no restabelecimento das
condições de segurança desejadas, utilizando-se do conhecimento tecnológico
disponível e o registro do desempenho observado ao longo de seu
funcionamento. Esta atividade pode não se restringir às condições de
segurança e contemplar, de acordo com alterações em suas finalidades,
alteamentos do corpo do barramento, ampliação de sistemas de descargas e
ou atividades de lazer e turismo.

5.6.2 Sistema de captação e lançamento de efluente (adutora/emissário)
A distância do reservatório à UTE será vencida através de uma adutora para
águas de abastecimento com aproximadamente 22,8 km de extensão e um emissário
para descarte dos efluentes tratados à montante do ponto de captação no
reservatório, com aproximadamente 23,3 km de extensão. Os itens a seguir
descrevem essas canalizações projetadas.
Os pontos de captação e lançamento da água e os pontos de carga e descarga
dos efluentes tratados, no percurso escolhido entre a UTE e o Reservatório Passo do
Neto, são apresentados no desenho Arranjo Geral do Empreendimento, disponível na
Figura 5.2-1.
5.6.2.1 Características gerais
A concepção adotada pelo projeto teve como premissa implantar um traçado
definitivo para a adutora, que não precisasse ser realocado com o desenvolvimento
da exploração da mina e que acompanhasse ao máximo a faixa de servidão de largura
da rodovia ERS-615 e vias locais existentes na região, para permitir uma maior
facilidade de movimentação de máquinas e equipamentos.
A configuração escolhida para o Projeto considera para a adutora de
abastecimento uma estação elevatória de água junto ao pé da barragem, EBA 1
(coordenadas SIRGAS2000 231.900E e 6.508.176N). Uma segunda estação de
bombeamento, EBA 2, foi projetada para ser instalada na cota 220 m, enquanto na
cota 290 m está prevista a instalação de um reservatório o RES 1.
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O emissário seguirá o mesmo traçado da adutora de abastecimento, em
paralelo, procurando diminuir os gastos com o movimento de terra e otimizar a
instalação das duas linhas. No emissário a captação da água de refrigeração é feita
no reservatório instalado junto a UTE que será recalcada pela EBA 3 até o reservatório
intermediário de retorno, que está localizado junto ao reservatório intermediário de
abastecimento na cota 290. Deste, a água de refrigeração segue por gravidade até o
Reservatório Passo do Neto, localizado a 570 m ao norte do ponto de captação da
adutora de abastecimento (coordenadas SIRGAS2000, 231.787 E / 6.508.729 S).
Portanto, o lançamento dos efluentes está previsto a montante do ponto de captação
no mesmo rio, configurando-se em um sistema sem transposição de bacias
hidrográficas, cumprindo a Lei Estadual nº 15.434/2020 (Código Estadual de Meio
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul). O sistema é apresentado no desenho
Sistema de Adução e Admissão de Água e Efluente, disponível no Anexo 5.1.
Conforme os estudos de engenharia recentemente atualizados, a vazão total
requerida para os diversos usos da UTE é de cerca de 1.584 m 3/h ou 0,44 m3/s (BC
Engenharia, 2020).
5.6.2.2 Características dos materiais
Para os sistemas de abastecimento e de retorno foram estudadas três
alternativas de material utilizando: (i) tubulação em aço carbono; (ii) tubulação em
poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV); e (iii) tubulações de ferro fundido (FFD).
Para efeito de comparação adotou-se para todos os materiais o mesmo valor
de diâmetro interno. Entretanto, com estudos mais elaborados é bem possível que a
tubulação de PRFV possa ter diâmetros menores, pois seu coeficiente de atrito é
menor que as de aço carbono e do FFD.
Os coeficientes de Hazen Willians médio dos materiais considerados são:
•
•
•

Tubulação PRFV C = 150 (invariável ao longo do tempo);
Tubulação de Aço Carbono C = 130 (valor médio);
Tubulação de FFD C = 130 (valor médio).

Os estudos recomendaram a adoção da tubulação em PRFV tendo em vista as
seguintes vantagens com relação aos tubos de aço carbono e de o FFD:
•
•
•
•
•
•
•

Financeira, menor investimento inicial;
Mais leve;
Mais fácil e mais rápido de montar: 200 m/dia para DN 700 mm, 400 m/dia para
DN 400 mm, com tubos de 12 m de comprimento;
Maior resistência à corrosão;
Devido à baixa rugosidade hidráulica e o diâmetro interno útil permanece
constante, consequentemente o consumo de energia de bombeamento é
menor no período de vida do sistema, considerando tubulações de aço e ferro;
Os tubos de PRFV dispensa qualquer tipo de manutenção preventiva ou
corretiva, sendo que os mesmos não sofrem corrosão e não necessitam de
proteção catódica;
Além da vantagem financeira a tubulação em PRFV tem vantagem na melhor
velocidade de montagem 200 m/dia para DN 700 mm, 400 m/dia para DN 400
mm, com tubos de 12 m de comprimento.
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5.6.2.3 Adutora de abastecimento
Para a adutora captar água do Reservatório Passo do Neto deverá ser instalada
uma Estação de Bombeamento de Água junto ao reservatório, denominada EBA 1.
Como o desnível geométrico desde a barragem até o local da UTE é elevado,
aproximadamente 150 m, foi inserido uma segunda estação de bombeamento (EBA
2) a 5 km da EBA 1, na cota 221, que deverá funcionar como booster. A EBA 2
recalcará a água para o Reservatório Intermediário que ficará na cota 290 e deste a
água irá por gravidade até a UTE, que fica a aproximadamente 12 km da EBA 2, na
cota 222. O Quadro 5-34 apresenta as principais características da linha adutora de
abastecimento.
Quadro 5.6-24 - Principais características da linha adutora de abastecimento de água bruta
Comprimento total do traçado da Linha adutora de abastecimento da Barragem a
UTE (m)
Capacidade (m3/s)
Características do trecho entre a captação na barragem ao reservatório
intermediário - RI (escoamento forçado - recalque)

Comprimento (m)
Diâmetro (m)
Desnível geométrico
Casa de bombas no trecho
* Casa de bombas junto a barragem
Número de bombas
Potência por bomba (CV)
* Casa de bombas intermediária
Número de bombas
Potência (CV)

22.813
0,5

10.500
700
153
2
2+1
450
2+1
450

Reservatório Intermediário

Volume (m3)

30

Características do trecho entre o reservatório intermediário - RI e a UTE
(escoamento por gravidade)

Comprimento (m)
Diâmetro (m)
Desnível geométrico

12.313
600
74

5.6.2.4 Adutora de retorno (emissário)
A adutora de retorno (emissário) que levará 150 L/s da UTE Nova Seival de
volta até o Reservatório Passo do Neto, será construída em PFRV de diâmetro
nominal 400 e 300 mm contando como trecho pressurizado da UTE até o Reservatório
Intermediário. Do Reservatório Intermediário até a barragem, a água irá por gravidade.
O Quadro 5.6-25 apresenta as principais características da linha adutora de retorno.

5-79

Quadro 5.6-25 - Principais características da linha adutora de retorno (emissário)
Comprimento total do traçado da linha adutora de retorno da UTE a Barragem (m)
23.312
Capacidade (m3/s)
0,15
Características do trecho entre a UTE e reservatório intermediário - RI (escoamento forçado - recalque)

Comprimento (m)
Diâmetro (m)
Desnível geométrico (m)
Casa de bombas no trecho
* Casa de bombas junto a UTE
Número de bombas
Potência (CV)

12.242
400
74
1
2+1
170

Reservatório Intermediário

Volume (m³)

30

Características do trecho entre o reservatório intermediário - RI e o Reservatório Passo do Neto
(escoamento por gravidade)

Comprimento (m)
Diâmetro (m)
Desnível geométrico (m)

11.070
400 e 300
137

A adutora de retorno será dividida em dois trechos:
•
•

Trecho 1: Da UTE (EBA-3) até o Reservatório Intermediário 2, trecho
pressurizado DN 400;
Trecho 2: Do Reservatório Intermediário 2 até a barragem, trecho por gravidade
com DN 400 e DN 300.

5.6.3 Sistemas de tratamento de águas
A demanda de água da UTE será atendida através da captação de água bruta
na barragem do Passo do Neto, localizada no rio Jaguarão, seguida dos tratamentos
físico-químicos necessários a cada sistema atendido na UTE. Após o tratamento e
uso da água, o efluente resultante será tratado conforme exigido pela legislação
aplicável para que seja reenviado à barragem do Passo do Neto, a montante da
captação.
As seguintes qualidades de água serão usadas na UTE:
• Água industrial clarificada: a água bruta será submetida ao tratamento de
decantação para a separação de sólidos e filtragem para obtenção de água
pré-tratada com qualidade adequada para usos industriais, tais como a
reposição das torres de resfriamento e para serviços gerais.
• Água potável: uma parcela da água pré-tratada (industrial), depois de
submetida a tratamento de filtração e desinfecção, será destinada ao
atendimento das demandas que exigem potabilidade (consumo humano).
• Água desmineralizada: a reposição das perdas das caldeiras e do ciclo fechado
de resfriamento será feita com água desmineralizada, a ser produzida a partir
da água industrial.
Os sistemas de captação e tratamento de água bruta, de estocagem de água
clarificada, abastecimento de água potável, tratamento de água de serviço e
desmineralizada e o balanço de águas podem ser visualizados nos seguintes
fluxogramas, no Anexo 5.3:
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•
•
•
•
•
•

Captação e Tratamento de Água Bruta (também apresentado na Figura 5.6-22);
Sistema de Estocagem de Água Clarificada;
Sistema de Abastecimento de Água Potável,
Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água de Serviço;
Sistema de Tratamento de Água Desmineralizada;
Balanço de Água 2 x 363MW (também apresentado na Figura 5.6-23).

O diagrama de blocos ilustra sumariamente tais processos, conforme Figura
5.6-21. Cada processo considerado é descrito em sequência.
Figura 5.6-21 - Esquemático balanço hídrico.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

O Quadro 5.6-26 indica os consumos estimados de água em cada sistema
considerando a operação em base.
Quadro 5.6-26 - Estimativa de consumo de água na UTE
Sistema

Valor Estimado

Consumo de água pré-tratada - reposição na torre de resfriamento
Consumo de água filtrada - água de serviço
Consumo de água potável
Consumo de água desmineralizada - Reposição ciclo de vapor e
reposição do sistema de fechado de resfriamento
Perdas nos tratamentos
Consumo no sistema de dessulfurização
Consumo de aspersão da pilha de carvão
Consumo total
Descarte (efluente tratado)

1.400,0 m³/h (máx.)
5,0 m³/h
5,0 m³/h
23,0 m³/h
62,0 m³/h
80,0 m³/h
20,0 m³/h (máx.)
1.595,0 m³/h (máx.)
400,0 m³/h (máx.)

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.
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5.6.3.1 Captação de água bruta
Água bruta será captada na Barragem do Passo do Neto, localizada no rio
Jaguarão, através de uma estação de bombeamento a ser instalada na própria
barragem. A água bruta será enviada à UTE através de uma tubulação de adução, e
em seguida armazenada em um tanque de água bruta que atenderá aos demais
sistemas consumidores.
5.6.3.2 Sistema de água de resfriamento
O sistema de água de resfriamento é utilizado como fonte fria para resfriamento
de trocadores de calor, sendo seu principal consumidor o condensador da turbina a
vapor. Com o objetivo de reduzir o consumo de água de resfriamento, foi adotada uma
solução com torres úmidas do tipo contracorrente, de tiragem mecânica induzida. O
sistema de água de resfriamento é apresentado no fluxograma Sistema de Água de
Resfriamento, disponível no Anexo 5.3.
5.6.3.2.1 Torres de resfriamento
Neste tipo de torre selecionada, conforme o esquema de funcionamento
apresentado na Figura 5.6-24, os ventiladores localizados na parte superior são
acionados para criar uma corrente de ar para cima, a qual fluirá na direção contrária
à água dispersada através de sprays. As partículas de água caem até a bacia da torre,
perdendo calor para o ar que passa em sentido contrário.
Parte do volume de água circulante é perdida no processo de evaporação, o
que gera a necessidade água de reposição (make-up), a ser bombeada a partir do
tanque de água pré-tratada. A constante evaporação de parte do volume de água
circulante contribui para aumento da concentração de sais minerais na bacia da torre,
gerando necessidade da purga de parte dessa água (blowdown). Estas perdas por
evaporação, arraste e purga são compensadas por um igual volume de água de
reposição.
A qualidade da água da torre - pH e agentes bióticos - é controlada através da
injeção de agentes químicos e biocidas.
Figura 5.6-24 - Esquema de funcionamento da torre de resfriamento.

Fonte: Zen, 2013
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Cada conjunto de torres de resfriamento, uma para cada unidade geradora,
será montado em linha, com construção retangular, do tipo em contracorrente com
ventilação induzida. Cada torre de resfriamento será montada sobre bases de
concreto separadas.
A torre de resfriamento será construída em estrutura de concreto com
enchimento de PVC. Eliminadores de perda por arraste serão fabricados em PVC e
serão montados diretamente acima do sistema de distribuição.
O fluxograma do sistema de resfriamento é apresentado no fluxograma Sistema
de Armazenamento de CO2 e H2, disponível no Anexo 5.3.
5.6.3.2.2 Bombas de água de circulação
O sistema de resfriamento em circuito aberto será individual por unidade
geradora, a água será succionada da bacia da torre de resfriamento e encaminhada
para o condensador e para o trocador de calor do circuito fechado. Este sistema de
bombeamento será composto por 02 (duas) bombas verticais. Cada bomba terá 60%
de capacidade correspondendo à condição de operação da turbina com carga de
100% e com a válvula de admissão totalmente aberta (VWO) e com 10% de margem.
5.6.3.2.3 Bombas de água de resfriamento em circuito fechado
O sistema de resfriamento em circuito fechado será individual por unidade
geradora, e será composto por 02 (duas) bombas de resfriamento e 02 (dois)
trocadores de calor. Cada bomba terá 100% de capacidade correspondendo à
condição de operação da turbina com carga de 100% e com a válvula de admissão
totalmente aberta (VWO) e com 10% de margem. Cada trocador será dimensionado
para 100% da capacidade nas mesmas condições de operação da turbina. A água
será utilizada como fluído refrigerante nos sistemas auxiliares da UTE.
5.6.3.3 Clarificação para uso geral
A água pré-tratada será bombeada e passará por filtros de forma a reduzir as
impurezas em suspensão e evitar depósitos e obstruções nos equipamentos à
jusante, tais como sistema de desmineralização.
À medida que os sólidos suspensos são removidos pelo filtro, a perda de carga
no leito filtrante aumenta. Ao atingir uma perda de carga pré-determinada, será
realizada a contra lavagem do filtro, sendo o efluente da limpeza direcionado para
tratamento no poço de neutralização.
A água filtrada será armazenada em um tanque de água clarificada que
alimentará os diversos consumidores na UTE, sendo eles o sistema de
desmineralização, sistema de potabilização e consumidores gerais de água de
serviço.
5.6.3.4 Desmineralização
O sistema de desmineralização de água é constituído de dois skids de
desmineralização, cada um possuindo:
•
•

Filtro de cartucho de 1 μm;
Osmose reversa (2 estágios);
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•
•

Eletrodeionização;
Sistema de dosagem de químicos e regeneração.

Após o tanque de água clarificada, uma bomba de alta pressão encaminhará a
água clarificada para os skids de desmineralização.
Para o perfeito funcionamento do sistema, essencialmente para a proteção das
membranas da osmose reversa, será feita a adição de químicos antes do filtro de
cartucho.
O filtro de cartucho será instalado na entrada da osmose reversa. Este filtro irá
reter sólidos finos que possam estar em suspensão na água e causar danos às
membranas, devido à alta pressão de alimentação.
O sistema de osmose reversa é o mais refinado sistema de filtração disponível
atualmente no mercado. A membrana de osmose reversa age como uma barreira para
os sais dissolvidos e moléculas inorgânicas, bem como as moléculas orgânicas com
um peso molecular maior do que 100 g/mol. As moléculas de água, por outro lado, a
uma determinada pressão atravessam as membranas, criando um fluxo de água
purificada.
Após a passagem pelos módulos, a água de alimentação será dividida em duas
correntes: o produto de baixa concentração de sólidos dissolvidos (permeado) e o
rejeito de alta concentração de sólidos dissolvidos (concentrado). Uma válvula de
controle de vazão, localizada no concentrado, controla a porcentagem de água de
alimentação que irá para o permeado ou para o concentrado. A vazão contínua de
concentrado, bem como a água de regeneração periódica das membranas serão
direcionadas para tratamento no poço de neutralização.
Após a osmose reversa a água purificada seguirá para a eletrodeionização
(EDI) que é um processo contínuo e livre de químicos que remove espécies ionizadas
e ionizáveis da água, utilizando uma carga elétrica unidirecional. EDI é
frequentemente utilizada como polimento do permeado da osmose reversa, ao invés
da utilização do leito misto.
A corrente elétrica na EDI é utilizada de forma a regenerar continuamente a
resina, eliminando a necessidade de paradas periódicas. O efluente da EDI será
direcionado para tratamento no poço de neutralização.
Após o tratamento acima descrito, a água desmineralizada será armazenada
em um tanque que alimentará os consumidores finais deste fluido.
5.6.3.5 Potabilização
A água potável consumida na UTE será produzida através da potabilização da
água clarificada, a qual será submetida a um filtro de cartucho com carvão ativado a
fim de remover matérias orgânicas que possam conferir odor, cor e sabor indesejados
a água.
A área superficial dentro da estrutura porosa do carvão ativado proporciona a
capacidade de adsorção da matéria orgânica dissolvida e do cloro residual. desta
forma, existe a necessidade de uma nova dosagem de cloro em linha para que possa
combater possíveis impurezas que venham a surgir até o uso final desta água.
Após a potabilização, a água potável será encaminhada para o seu respectivo
armazenamento e futura distribuição na planta.
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5.6.3.6 Dosagem química - consumo de produtos químicos
A dosagem química é necessária para a adequação das propriedades da água
para cada uso. O Quadro 5.6-27 apresenta os valores estimados de cada produto
químico para cada unidade.
Quadro 5.6-27 - Lista de produtos químicos
Área

Sistema

Pré Tratamento
Potabilização

Consumo
Mensal
Previsto

Consumo
Mensal
Previsto

Observações

10.000 kg

5.000 kg

10 mg/l

2.000 kg

1000 kg

8 litros

8 litros

Metabissulfito

29 kg

29 kg

Biocida

9 kg

9 kg

130 kg

130 kg

252 kg

130 kg

0,2 mg/l
Concentração 10 12%
Concentração
100%
Concentração
100%
Concentração
100%
10 mg/L

252 kg

130 kg

10 mg/L

Produto
Químico
Hipoclorito de
Sódio
Biocida
Hipoclorito de
Sódio

ETA
Desmineralização

Antiincrustante
Soda Cáustica
Ácido
Clorídrico

Torre de
Resfriamento

Bacia da Torre de
Resfriamento

Biocida

1800 kg

900 kg

0,2 mg/L

1250 kg

10 mg/L

Neutralização

Soda Cáustica
Ácido
Sulfúrico

2500 kg

ETE

2500 kg

1250 kg

10 mg/L
1 ppm de N2H4
para 1 ppm de O2,
mais excesso de
O2

Caldeira

Hidrazina

10 kg

10 kg

Aminas
Fosfato

6 kg
4 kg

6 kg
4 kg

18 m³

9 m³

Tubulação

Pátio de
Carvão e
Polímero
Despoeiramento
Torre de
Biodegradável
Transferência
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Solução diluída na
água de aspersão

É importante ressaltar que o abastecimento de todos estes produtos será
realizado por meio de caminhões uma vez por semana.
5.7

SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS

A proteção dos recursos hídricos deve ter seu início da fase de implantação do
empreendimento, onde os serviços de terraplanagem podem disponibilizar extensas
áreas de solo desprotegido e sujeito a erosão e carreamento de materiais para a rede
hídrica. O sítio da Usina assim como o da Barragem e seus acessos, deverão ser
providos de sistema de drenagem que protejam os recursos hídricos naturais e que
estão a seguir descritos.
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5.7.1 Drenagens superficiais no sítio, estradas e entorno
As atividades de terraplenagem são de fundamental importância para a
definição do sistema de drenagem superficial da área do empreendimento. Nesta
etapa será implantado um sistema de drenagem de águas superficiais composto por
dois subsistemas: o primeiro refere-se a drenagem periférica ao sítio que será o
responsável pelo impedimento, o máximo possível, de águas e escorrimento
superficial adentrem na área de terraplanagem, tendo-se especial atenção para a
sanga da Fazenda que corta a ADA e desagua no arroio Candiota na sua margem
esquerda. Esse subsistema descarregará as águas não contaminadas na rede hídrica
natural. O segundo subsistema, refere-se a drenagem das águas meteóricas e parte
das águas superficiais periféricas não retidas pelo primeiro subsistema. Este
subsistema será composto por canais periféricos escavados e terão bacias de
sedimentação e retenção de sólidos. Após a passagem dessas águas pelas bacias de
sedimentação as mesmas serão encaminhadas para a rede hídrica natural.
O sítio da Usina, quando finalizado, contará com um sistema de drenagem que
consiste basicamente em canaletas corta-água, implantadas nos taludes (pé e topo)
do terrapleno, descidas d’água, sistema este que conduzirá as águas para pontos de
captação que afastarão as mesmas através de tubulações para a rede hídrica local.
A sanga da Fazenda será canalizada desde a sua entrada no site da Usina até a saída
do mesmo. Esta canalização consistirá numa galeria de concreto instalada abaixo do
site da Usina e será construída antes da terraplanagem; terá cessão de 5.000 x 2.000
m e inclinação de 0,001%, no sentido de oeste para leste.
A drenagem pluvial manterá a direção e o sentido natural e será direcionada
para o arroio Candiota, corpo d´água que se localiza adjacente à área da Mina do
Seival.
5.7.2 Proteção contra cheias e enchentes
O sítio onde será implantada a Usina será na cota de 225 m bem acima da cota
de inundação do arroio Candiota, que tem sua maior marca na cota 215 m.
Já a Barragem Passo do Neto, terá sua construção seguindo as normas de
engenharia habituais para este tipo de obra, inclusive com previsão de desvio do canal
conforme abordado no item 5.6.1.8.2 deste EIA.
5.7.3 Infiltração em águas subterrâneas
As áreas com maior probabilidade de ocasionar impacto nas águas
subterrâneas referem-se ao sítio da Usina, onde estão dimensionadas áreas de
estocagem de carvão, combustíveis, insumos para tratamento de efluentes e água.
O projeto da Usina prevê um sistema de impermeabilização das pilhas de
carvão e calcário, além das mesmas serem cobertas.
Nas áreas de estocagem de produtos perigosos e óleo diesel também estão
previstas bacias de contenção e impermeabilização. As vias de circulação serão
pavimentadas.
Detalhes desses sistemas estão demonstrados nos seguintes desenhos
disponíveis no Anexo 5.1.
•
•

Sistema de Carregamento de Carvão e Calcário;
Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário e Efluentes Industriais;
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•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Drenagem Superficial - Unidade Produtiva;
Sistema de Drenagem Superficial - Pilhas de Carvão e Calcário;
Terraplenagem com Área da Obra, Áreas de Cortes e Aterros, Planta e Tabelas
de Quantitativos;
Terraplenagem - Seções de 7 a 10 - Elevações;
Terraplenagem - Seções de 4 a 6 - Elevações;
Terraplenagem - Seções de 1 a 3 - Elevações;
Terraplenagem - Áreas de Cortes e Aterros - Planta e Tabelas de Quantitativos.

5.7.4 Controle de erosões e aporte de sedimentos no reservatório
O reservatório Passo do Neto será implantado numa área em que mais de 90
% (320 ha) de sua superfície apresenta declividade baixa, entre 0 e 5 %; são áreas
onde o cultivo predominante é de soja e arroz, com a ocorrência de pequenas porções
de mata de galeria. A porção restante da área do reservatório apresenta declividade
entre 5,1 e 28 %; portanto, grande parte da área a ser alagada apresenta baixa
declividade.
A Resolução Conjunta ANA - ANEEL nº 03/2010 exige que os proprietários de
barragens com formação de reservatórios acompanhem os indicativos de
assoreamento com medições de nível d’água, vazão e de carga sólida afluente e
efluente, medições de qualidade d’água e realizem levantamentos batimétricos
periódicos. Novos reservatórios devem ter levantamentos batimétricos com 10 anos
desde a formação.
Os principais fatores que favorecem e provocam o transporte dos sedimentos
produzidos na bacia hidrográfica até o reservatório, são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

A quantidade e intensidade das chuvas;
O tipo de solo e formação geológica;
A cobertura e uso do solo;
A topografia;
A erosão das terras;
O escoamento superficial;
As características dos sedimentos; e
As condições morfológicas do canal.

O controle preventivo dos fatores de transporte de sedimentos se estende por
todas as fases do empreendimento, compreendendo o inventário, a viabilidade, o
projeto e a operação.
A principal carga de sedimentos transportados pelo rio Jaguarão será contida
pela barragem (B2), instalada logo a montante do remanso projetado para o
reservatório Passo do Neto. Esta situação acarretará uma redução significativa da
taxa de aporte de sedimentos para o reservatório Passo do Neto.
Para o controle preventivo de erosões e aporte de sedimentos é necessária a
proteção nas áreas das cabeceiras dos afluentes situadas ao longo do segmento do
rio Jaguarão que será inundado, logo a jusante da barragem B2 (reservatório
existente), já que ações desta natureza estão sendo tomadas pelo responsável pelo
reservatório B2.
As práticas de controle de erosão na bacia, a partir do barramento a montante,
devem atuar diretamente no controle e manejo do solo na agricultura, através de
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práticas vegetativas, edáficas e mecânicas, contemplado atividades de florestamento
e reflorestamento, pastagens, plantas de cobertura, cordões de vegetação, adubação,
controle de fogo, implantação de acessos, plantio de contorno, terraceamento, sulcos,
escoadouros, além de proteção dos taludes, drenagens e o controle dos processos
de erosão em ravinas e voçorocas.
O controle deverá se estender a erosão nos cursos d’água e margens do
reservatório, através da proteção com vegetação ciliar e proteção estrutural com
enrocamento, nos pontos de instabilidade existente ou que se desenvolvam após a
conformação do reservatório.
Para a bacia de contribuição direta, a jusante da barragem existente, o controle
da afluência de sedimentos deve ser monitorado e a retirada periódica dos sedimentos
retidos já na calha ou com a instalação de bacias de decantação antes da afluência
dos cursos d’água. A adoção dessa medida de controle é possível prevenir a
deposição excessiva de material em eventos de correntes de densidade ou para
sedimentos do leito, caso ocorram.
Para medidas de controle corretivos, inerentes à fase de operação, resta a
remoção do sedimento depositado no interior do reservatório através de métodos de
dragagem, com indicação segura do local de deposição, sinfonagem ou derivação bypass.
5.7.5 Alterações de corpos hídricos e zonas úmidas
A área que sofrerá alteração corresponde a microbacia do rio Jaguarão, a
jusante da barragem B2, que compreende os limites do divisor de águas das margens
direita e esquerda do curso principal até a barragem Passo do Neto.
A área a ser ocupada pelo reservatório será de 355 ha, atingindo 14 pequenos
cursos de água e zonas úmidas como planícies de inundação, meandros
abandonados e barras longitudinais que possam ocorrer nas drenagens.
Os locais críticos de alteração morfológica se darão junto às áreas de
confluência dos afluentes inundados pelo reservatório levando ao decréscimo na
dissipação de energia que se dará em cotas acima, interferindo na dinâmica hídrica e
de vazão das drenagens afetadas.
5.8

SISTEMA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR

A geração termelétrica é dependente do recurso água e de múltiplas variáveis
climáticas que afetam a produção de eletricidade.
Com a alteração das condições climáticas e dos padrões históricos de
precipitação, a operação de usinas termelétricas pode vir a ser comprometida, assim
como a seleção, concepção e localização de novas unidades, devido a uma possível
escassez na disponibilidade hídrica nos pontos de captação das usinas.
O sistema de resfriamento na exaustão das turbinas a vapor de usinas
termelétricas é responsável por retirar o calor do vapor após sua passagem pela
turbina e condensá-lo. Após a sua condensação, a água é então encaminhada ao ciclo
térmico e posteriormente para a caldeira, para reiniciar novo ciclo de vaporização. O
processo de condensação do vapor estabelece a pressão do vácuo, a qual é
responsável na determinação do salto entálpico que é determinante no cálculo da
energia possível de ser transformada.
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Portanto, o objetivo deste item é determinar o tipo de sistema de dissipação de
calor para o projeto da UTE Nova Seival. Os seguintes sistemas de dissipação de
calor foram avaliados neste estudo:
•
•
•

Opção A - sistema de circulação aberto com condensador de superfície;
Opção B - sistema de dissipação de calor úmido;
Opção C - sistema de condensador a ar.

Para se avaliar todos os tipos de sistema de dissipação de calor é necessário
entender como funciona o condensador, portanto, o item a seguir, descreverá este
equipamento que é fundamental em qualquer usina termelétrica. No item em
sequência, serão abordados os diferentes sistemas de dissipação de calor.
5.8.1 Condensadores
Condensador é um trocador de calor utilizado para mudar o estado físico da
água, de vapor para líquido. O vapor sai da turbina de baixa pressão após cumprir seu
papel de transformação da energia térmica em energia mecânica, e é transformado
em líquido dentro do condensador.
A diferença entre o calor por unidade de massa do vapor na entrada da turbina
e o calor por unidade de massa do vapor na saída da turbina, representa a energia
térmica específica que é convertida em energia mecânica na turbina.
O condensador é um equipamento crítico na determinação da eficiência das
plantas de geração de energia. A capacidade da usina depende do desempenho do
condensador, e por isso eles devem trabalhar na menor pressão possível.
Para minimizar a contrapressão, a fonte fria de condensação do vapor deve ser
a que proporciona a menor temperatura dentre as possibilidades disponíveis nas
proximidades da usina, pois dessa forma estaremos maximizando a geração de
energia.
Portanto, quanto maior for a conversão de calor por quilograma de vapor em
energia mecânica na turbina, melhor será a sua eficiência.
Com uma condensação do vapor exausto da turbina em uma pressão abaixo
da atmosférica, a diferença entre a pressão de entrada e a de saída aumenta e,
consequentemente, um maior aproveitamento da energia térmica para transformar em
energia mecânica estará disponível. Quando se tem uma condensação em pressões
mais elevadas, devido à fonte fria não disponibilizar uma temperatura mais baixa,
perde-se uma parte de calor do vapor, o qual deverá ser liberado para a atmosfera.
O condensador é responsável por duas funções importantes na geração de
energia, a saber:
•

A primeira é que ele cria uma pressão muito baixa (vácuo) na descarga da
turbina de baixa pressão, devido à liquefação do vapor. Esta pressão baixa no
condensador permite a expansão do vapor através da turbina, ajudando a
converter a energia térmica do vapor em energia mecânica nas turbinas.
Quando o meio refrigerante (água ou ar) entra em contato com os tubos de
refrigeração do vapor (dentro do condensador) este se condensa e o efeito de
condensação provoca uma rápida mudança de estado de vapor para líquido.
Esta mudança de estado resulta em uma grande redução no volume específico,
a qual é responsável pela formação do vácuo no condensador. O vácuo
produzido pela condensação deverá ser mantido, e para isso são instalados
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•

dispositivos (bombas de vácuo, ejetores) de forma a remover os gases
incondensáveis que ingressaram no sistema através de equipamentos que
estão conectados ao condensador.
A segunda função importante é que, através da condensação do vapor para
líquido, pode-se bombear o condensado para seu reaproveitamento no ciclo
térmico, evitando o desperdício de água tratada.

Deve-se considerar que, normalmente, a temperatura da água, quando
disponível no fluxo dos rios, é sensivelmente mais baixa que a temperatura do ar
ambiente.
Durante o resfriamento, o volume de água usado depende do tipo de tecnologia
adotada e a sua relação com as perdas por evaporação e/ou descarte de efluentes.
Existem várias maneiras de se classificar os sistemas de resfriamento.
Pode-se dizer que os sistemas de resfriamento, sob o ponto de vista do fluido
utilizado como fonte fria, podem ser classificados como sistemas de condensação a
água ou a ar.
Os sistemas que utilizam água como fonte fria podem ser subdivididos como
sistemas de circulação aberta e sistemas de circulação fechado.
5.8.2 Descritivo dos sistemas de remoção de calor
Nas áreas em que o alto custo da água impede um sistema de dissipação de
calor através da utilização de água, um sistema de dissipação de calor seco tem sido
normalmente utilizado. Um sistema de dissipação de calor seco é mais caro e possui
uma carga auxiliar na UTE maior quando comparado a um sistema de rejeição de
calor com água.
O que se segue é um resumo das informações mais significativas, de três
diferentes sistemas de dissipação de calor.
5.8.2.1 Sistema de circulação aberto com condensador de superfície (“once through”)
No sistema de resfriamento aberto, a água, uma vez captada em uma fonte
disponível (rios, lagos, mar ou subterrânea), é utilizada apenas uma vez pelo
condensador.
Logo que a água cumpre a sua função de resfriamento é devolvida para o corpo
de água de onde foi captada inicialmente, mas com temperatura mais elevada. Cabe
salientar que esse processo requer maior quantidade de água a ser captada, mas o
consumo total é menor, uma vez que ela é devolvida para os respectivos corpos de
captação.
O retorno de água ao corpo receptor acontece com temperatura mais elevada,
normalmente entre 10°C e 15°C acima da temperatura de captação, e isto pode gerar
uma pequena perda por evaporação até retornar às condições de equilíbrio original.
Essa evaporação indireta (devido à troca térmica) origina um consumo de água que
deveria ser atribuído às termelétricas. Mesmo sendo em pequenas quantidades, ele
se torna importante devido à elevada quantidade de água requerida para este tipo de
sistema de resfriamento.
Recentemente tem-se incorporado torres de resfriamento naturais antes da
água ser descarregada no manancial de captação, com o objetivo de baixar a
temperatura da água de descarga quando for requerido para atendimento às
exigências ambientais.
5-92

5.8.2.1.1 Fluxograma de processo
O fluxograma simplificado de um sistema de circulação aberto com
condensador de superfície é mostrado na Figura 5.8-1.
Figura 5.8-1 - Sistema de circulação aberto com condensador.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Os principais equipamentos associados com o sistema de circulação aberto
com condensador incluem os seguintes:
•
•
•

Condensador de vapor de superfície;
Bombas de água de circulação;
Tubulação de água de circulação e válvulas.

5.8.2.2 Sistema de rejeição de calor úmido através de torre de resfriamento
Este sistema de dissipação de calor úmido utiliza a recirculação em
contracorrente induzida da água da torre de resfriamento para o condensador de
vapor de superfície. No ciclo de vapor, o calor do vapor de baixa pressão (LP) do
escape da turbina a vapor é trocado no condensador de superfície, que condensa o
vapor na superfície externa do feixe tubular contida no condensador de superfície.
O calor de condensação é transferido do ciclo de vapor para o ciclo da água
que circula dentro dos tubos. A água de circulação aquecida sai do condensador e flui
através de grandes tubos para a torre de resfriamento. A água de circulação é forçada
para dentro dos “risers” e no sistema de distribuição interna da torre e então
pulverizado. A água é espalhada em um filme fino, uma vez que desce através do
preenchimento da torre. Ventiladores da torre de resfriamento empurram o ar em
contracorrente, e ocorre a troca de calor água/ar através de transferência de calor
latente com a água e é evaporada para a atmosfera. A água refrigerada desce para a
bacia da torre de resfriamento, que segue para uma bomba de circulação. A água
refrigerada, em seguida, entra na bomba de circulação e é bombeada de volta para o
condensador para repetir o ciclo.
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Com a evaporação da água, a concentração dos componentes na água de
circulação aumenta. É necessário drenar uma porção de água de circulação e
substituí-la com água de reposição para manter a água numa qualidade aceitável.
A relação da concentração dos componentes na água circulação com a água
de reposição é chamada de ciclos de concentração, e é um número importante de
projeto na determinação do montante de drenagem (blowdown) de água. A água de
reposição é necessária para substituir tanto a água que é evaporada e a água de
drenagem (blowdown). Se os ciclos de concentração são aumentados, a quantidade
de drenagem (blowdown) é reduzida, aumentando a competitividade relativa da torre
de resfriamento.
5.8.2.2.1 Fluxograma de processo
O fluxograma simplificado de um sistema de dissipação de calor úmido através
de torre de resfriamento é mostrado na Figura 5.8-2.
Figura 5.8-2 - Sistema de dissipação de calor úmido.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Os principais equipamentos associados com o sistema de dissipação de calor
úmido incluem os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Torre de resfriamento
Ventiladores;
Bacia da torre de resfriamento;
Condensador de vapor de superfície;
Bombas de água de circulação;
Tubulação de água de circulação e válvulas.

5.8.2.3 Sistema de rejeição calor seco
Em um sistema de dissipação de calor seco, o calor é transferido do vapor para
o ar de resfriamento através de feixes tubulares com tubos aletados ou não. O
desempenho do sistema de resfriamento seco é essencialmente dependente da
temperatura de bulbo seco do ambiente. A partir da temperatura de bulbo seco ser
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mais elevada que a temperatura de bulo úmido, o sistema de dissipação de calor seco
é menos eficiente em comparação com um sistema de rejeição de calor úmido.
5.8.2.3.1 Fluxograma de processo
O fluxograma simplificado de um sistema de dissipação de calor seco é
mostrado na Figura 5.8-3.
Figura 5.8-3 - Sistema de dissipação de calor seco.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

A opção de resfriamento seco usa um condensador resfriado a ar que recebe
diretamente o vapor de escape da turbina de baixa pressão. devido ao vácuo criado
pelo diferencial volume específico de vapor e condensado, o vapor é arrastado para o
interior dos tubos elípticos onde ocorre condensação. Os tubos são dispostos ao lado
de uma estrutura com um ventilador no fundo forçando o ar para cima. O ar flui ao
longo da superfície externa dos tubos aletados onde o calor latente é transferido a
partir da condensação do vapor no interior dos tubos. Há uma parede vertical
separando cada módulo de ventiladores.
Os principais equipamentos associados ao sistema de dissipação de calor seco
incluem:
•
•
•

Condensador resfriado a ar;
Ventiladores;
Duto de vapor.
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5.8.3 Viabilidade técnica e ambiental
Existe viabilidade técnica para todas as soluções descritas acima, pois são
soluções amplamente utilizadas no mundo e há diversos fabricantes conceituados
para o fornecimento de cada sistema. Porém estas soluções se distanciam com
relação aos dados de desempenho e seus custos de implantação e operação.
Com relação à viabilidade ambiental as soluções propostas se divergem
bastante, vamos ver abaixo a descrição de cada uma:
•

•

•

O sistema de circulação aberto utiliza um grande volume de água que muitas
vezes, dependendo da fonte fria, não há disponibilidade hídrica para efetuar tal
solução, sem falar que para transportar esse grande volume de água e a
solução ser tecnicamente viável, é necessário que o condensador esteja
próximo à fonte fria.
O sistema de resfriamento úmido através de torre de resfriamento utiliza bem
menos água que o sistema de circulação aberto e é o mais utilizado em
termelétricas no Brasil. Com relação aos aspectos de viabilidade ambiental, ele
também necessita de uma fonte de água, e, caso a mesma não exista, esta
tecnologia não é possível de ser adotada.
O sistema de resfriamento seco não é tão eficiente para o ciclo termodinâmico
quanto os demais sistemas, especialmente no Brasil onde não temos
temperatura do ar adequada para essa tecnologia.

5.8.4 Comparação entre os sistemas de dissipação de calor em usinas termelétricas
e considerações finais
Entre esses dois tipos de condensadores, com resfriamento a água e a ar,
existem outras considerações que podem ser citadas:
•
•

Para o condensador com resfriamento a água, sua instalação pode ser mais
próxima da turbina e não necessita de dutos de grandes diâmetros;
O condensador com resfriamento a ar necessita de tubulações de grandes
diâmetros para reduzir a perda de carga e grandes áreas para sua instalação.

Deve-se deixar claro que quando há uma redução da eficiência e necessidade
de manter a energia nominal gerada pela usina, surgem outras desvantagens para o
condensador a ar, a saber: o aumento do consumo de combustível pela usina e todas
as suas consequências (maior mineração, transporte, moagem, alimentadores,
capacidades de estocagem de combustível, maior geração de cinzas e suas
implicações de extração, transporte e deposição, maior quantidade de ar de
combustão e geração de gases, maior necessidade de reagente para reter os óxidos
de enxofre).
Para o condensador a ar temos uma única temperatura de approach (diferença
da temperatura do ar para a temperatura de condensação), enquanto que para o
condensador com água tem-se duas temperaturas de approach, quais sejam:
diferença da temperatura do ar para a água de resfriamento e da temperatura do
condensado para a temperatura de saturação do vapor.
Os condensadores a ar são projetados para uma determinada temperatura
ambiente, selecionada para atender a carga nominal de geração da usina, e quando
essa carga não pode ser atingida devido à ocorrência de temperatura mais elevada
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que a definida no projeto, tem-se restrições de geração. O mesmo acontece para os
sistemas de resfriamento com água direto ou através de torre úmida, porém a variação
de carga será menos sensível, já que teremos um volume considerável de água
(inércia) para sofrer a variação térmica imposta pelas condições ambientais.
A determinação da temperatura de projeto para os condensadores a ar e torre
seca, como também para os condensadores a água e torre de resfriamento úmida, é
fruto de um estudo técnico e econômico, onde se considera os períodos de possíveis
limitações de carga e suas implicações nos resultados.
O aumento no consumo de combustível para atingir a geração nominal quando
a temperatura ambiente for maior que a temperatura de projeto do condensador,
ocasiona as seguintes majorações:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento do custo com o próprio combustível e seu transporte até a usina;
Aumento da utilização dos sistemas de transporte e preparo do combustível,
ocasionando um aumento do consumo interno de energia;
Aumento da utilização e consumo interno de energia com os ventiladores de ar
primário e secundário;
Aumento do consumo do reagente para extrair os óxidos de enxofre e seus
respectivos custos com os equipamentos de preparo e transporte;
Aumento da quantidade de cinzas e respectivos custos de transporte e
acondicionamento na mina;
Aumento da emissão de gases;
Aumento dos custos de investimento inicial devido ao sobre dimensionamento
dos equipamentos como transportadores, moinhos, condensador e sistema de
resfriamento térmico.

Como pode ser concluído, devido ao condensador a ar ser muito mais
susceptível a variações de temperatura, as majorações acima descritas serão muito
mais acentuadas quando da utilização do mesmo em um projeto de usina termelétrica.
Conforme apresentado anteriormente, pode ser concluído que para a UTE
Nova Seival, considerando a insuficiência de água para atender a um sistema aberto
de resfriamento, a alternativa de menor custo de investimento, de menor impacto
ambiental e que disponibiliza uma melhor uniformidade nas condições operacionais é
a utilização de resfriamento através de torres úmidas.
5.9

SISTEMAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Nos itens a seguir são descritas as principais fontes de geração de efluentes
líquidos industriais e sanitários, efluentes gasosos e resíduos sólidos gerados pelo
projeto, apresentando o fluxograma de processo, com os devidos balanços de massa,
para todas as instalações e associadas.
5.9.1 Efluentes líquidos
A captação de água será localizada na barragem do Passo do Neto, localizada
no rio Jaguarão, a cerca de 22,8 km a sudoeste do sítio da usina , e a adutora e
emissário terão encaminhamento paralelo, sendo o lançamento dos efluentes
localizado a montante do ponto de captação na mesma barragem, configurando-se
em um sistema sem transposição de bacias hidrográficas, cumprindo a Lei Estadual
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nº 15.434/2020, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do
Sul.
Os efluentes líquidos serão captados e tratados de forma a encaminhá-los para
disposição final, conforme fluxograma Sistema de Descarte e Reuso de Efluentes
Tratados, apresentado no Anexo 5.3. Os limites estabelecidos nas Resoluções do
CONAMA nº 357/05 e nº 430/11 e CONSEMA nº 128/06 para lançamentos de
efluentes em água doce - Classe II e do Banco Mundial serão os adotados para o
descarte de efluentes.
5.9.1.1 Processo de geração de todos os efluentes líquidos pluviais
Os efluentes líquidos gerados durante a operação das unidades 01 e 02
possuem vazão, qualidade e frequência de descarte variadas, sendo dependentes
das condições operacionais e carga das unidades e/ou das condições pluviométricas.
Alguns sistemas serão compartilhados entre as duas unidades, como o sistema de
tratamento de água.
Os efluentes serão mais detalhadamente informados nos itens a seguir quando
descrito os seus sistemas de tratamento.
5.9.1.2 Descrição dos efluentes a serem gerados e características de lançamento em
corpo hídrico
O efluente tratado não causa ou não possui potencial para causar efeitos
tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de
toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
A temperatura do efluente lançado será inferior a 40°C, sendo que a elevação
de temperatura do corpo receptor não excederá 3°C na zona de mistura.
Os valores esperados das características dos efluentes tratados são
apresentados no Quadro 5.9-1. Os resultados definitivos serão definidos no projeto
executivo.
Quadro 5.9-1 - Caracteristica dos efluentes tratados
Parâmetro

Unidade

DBO
DQO
Óleos e Graxas
pH+
Sólidos Sedimentáveis
Turbidez
Materiais flutuantes

mg/L
mg/L
mg/L
pH
ml/L
UNT

Resultado

5
26
3
7,0
0,2
<100
Ausente

Eficiência %

98,7
96
99,5
99,8
-

5.9.1.3 Sistemas de tratamento de efluentes líquidos
A Estação de Tratamento de Efluentes tem por finalidade a captação e
tratamento dos efluentes líquidos passíveis de contaminação produzidos pela planta
geradora, priorizando a sua reutilização e, no caso de excedentes, efetuando o
descarte dos efluentes devidamente tratados para o rio Jaguarão.
A seguir aborda-se individualmente os sistemas de tratamento de efluentes em:
•

Efluentes sanitários;
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•
•

Efluentes oleosos;
Águas pluviais potencialmente contaminadas.

5.9.1.3.1 Efluentes sanitários
Os efluentes líquidos domésticos previstos na UTE serão provenientes do
refeitório, sanitários e área administrativa. Considerando-se a presença de 145
funcionários e um consumo de água de 100 litros/pessoa/dia (gerando 90
litros/efluente/pessoa/dia) pode-se estimar uma geração total de 13.050 litros/dia de
efluente. Estima-se uma geração média horária de 0,54 m³/h.
Os efluentes sanitários serão coletados nas áreas de serviço e tratados em
sistema composto por módulo único em fibra de vidro, fabricado com resinas
quimicamente resistentes e próprias ao contato com o meio agressivo, conforme
desenhos Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário e Efluentes Industriais e Sistema de
Tratamento de Esgoto Sanitário - Canteiro de Obras, disponíveis no Anexo 5.1 e
Fluxograma do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário - Canteiro de Obras, no
Anexo 5.3.
O módulo corresponde a um tanque dividido internamente em compartimentos
que consistem em reatores dispostos em série, sendo eles um reator anaeróbio, um
reator aeróbio (lodos ativados), um decantador secundário e uma câmara de
desinfecção, conforme apresentado na Figura 5.9-1.
Figura 5.9-1 - Esquemático Esgoto Sanitário.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

O efluente doméstico, após tratamento, será lançado na tubulação de saída do
tanque de neutralização.
•

Efluentes oleosos

Não existem processos na UTE que gerem de forma contínua efluentes
oleosos. Os efluentes oleosos não são gerados nos processos ordinários da CTE,
mas serão gerados essencialmente por atividades de manutenção em certas áreas
ou por eventos excepcionais, tais como vazamento de um determinado sistema e pelo
sistema de descarga, estocagem e transferência de óleo diesel do sistema auxiliar de
partida das caldeiras de leito fluidizado.
Os efluentes oleosos serão coletados localmente nas áreas afetadas e
encaminhados para um Separador de Água e Óleo (SAO). O processo interno no SAO
pode ser visualizado na Figura 5.9-2. Após a separação, o óleo deverá ser armazenado
em tambores e enviado para disposição final. A água recuperada no SAO deverá ser
encaminhada para tratamento no tanque de neutralização. O sistema de tratamento
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de efluentes gasosos está representado no fluxograma Sistema de Tratamento de
Esgoto Sanitário e Efluentes Oleosos da Usina, no Anexo 5.3.
Figura 5.9-2 - Separador de água e óleo.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

•

Águas pluviais potencialmente contaminadas

Parte das águas pluviais incidentes na área do sítio industrial será absorvida
pelo solo e o restante do volume será coletado na Bacia de Águas Pluviais não
contaminadas. Destaca-se que na bacia de águas pluviais não contaminadas ainda
possuirá um sistema de retorno para tratamento, caso ocorra algum derrame acidental
que possa atingir esta bacia.
As águas pluviais com potencial de contaminação serão enviadas diretamente
para a Bacia de Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas, aí incluídas a
drenagem pluvial potencialmente contaminada pelas pilhas de carvão. O efluente para
esta bacia se constitui basicamente de água com resíduo de carvão, com pH baixo
devido ao enxofre na composição do carvão.
As dimensões das bacias foram determinadas baseando-se na área de
incidência, dados pluviométricos, na máxima profundidade permitida para as lagoas e
parâmetros de projeto.
Vale lembrar que todas as bacias e lagoas projetadas serão construídas em
concreto armado e serão devidamente impermeabilizadas de acordo com seu uso.
A água coletada na Bacia de Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas
será tratada para remoção de sólidos por decantação, ou seja, a estação será do tipo
físico-química composta basicamente por tanques de neutralização, coagulação e
floculação e clarificadores primários.
O efluente tratado será encaminhado para o tanque de neutralização.
•

Neutralização de efluentes

O sistema de neutralização de efluentes da UTE consiste essencialmente de
um tanque de neutralização equipado com dosagem química e sistema de mistura e
equalização dos efluentes.
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Serão enviados ao tanque de neutralização os efluentes industriais contínuos
e esporádicos, para tratamento previamente a seu envio de volta ao rio, conforme
fluxograma Tratamento de Efluentes Industriais - Neutralização, disponível no Anexo
5.3. Entre eles notam-se as purgas da caldeira e torres de resfriamento, água oleosa
já tratada, drenagens de áreas de produtos químicos, efluentes gerados no tratamento
de água e na dessulfurização.
Será instalado um sistema de controle composto de analisadores de pH,
válvulas automáticas de recirculação e analisadores de opacidade do efluente, que
têm por finalidade assegurar que o fluxo para descarte seja liberado quando o efluente
estiver neutralizado e dentro das características exigíveis pelo CONAMA/ANA. Este
controle também será responsável pela dosagem de ácido ou soda, para o adequado
valor de pH do efluente a ser descartado no ambiente. A região de descarte dos
efluentes será na calha de adução do sistema de captação de água de make-up da
UTE, situado no rio Jaguarão.
5.9.1.4 Lançamento dos efluentes tratados
Conforme descrito acima, os efluentes gerados na planta, com ou sem
tratamento prévio, a depender da necessidade, serão encaminhados para o tanque
de neutralização, com exceção do esgoto doméstico tratado, que será lançado na
tubulação de saída do tanque de neutralização.
É importante lembrar que os efluentes serão tratados em separado, sem
ocorrência de diluição no tanque de neutralização, atendendo assim ao disposto no
artigo 30 da Resolução CONAMA nº 357/05.
O emissário proposto para lançamento dos efluentes tratados sairá do tanque
de neutralização e terá encaminhamento paralelo à adutora de água bruta, onde o
ponto de lançamento será localizado a montante do ponto de captação no reservatório
da barragem de Passo do Neto a ser construída no rio Jaguarão, configurando-se
assim em um sistema sem transposição de bacias hidrográficas, cumprindo a Lei
Estadual nº 15.434/2020, que institui o novo Código Estadual de Meio Ambiente do
Rio Grande do Sul.
5.9.2 Efluentes gasosos
Durante a operação da UTE Nova Seival está prevista a emissão de
substâncias químicas resultantes do processo de combustão, tais como: SOx, NOx e
particulados (MP).
No Brasil, a Resolução CONAMA nº 08/90 estabelece limites máximos para
emissão de poluentes, de acordo com a Resolução CONAMA nº 05/89, que instituiu
o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR) e no Estado do Rio
Grande do Sul a FEPAM estabeleceu a Diretriz Técnica nº 01/2018. Para o projeto em
questão foram incorporadas também as Diretrizes de Energia Térmica para Novas
Usinas, Manual de Prevenção e Redução de Poluição e Grupo do Banco Mundial
(1999).
O Quadro 5.9-2 apresenta o resumo dos limites de emissão para os principais
poluentes previstos na UTE Nova Seival estabelecidos pela Resolução CONAMA nº
08/90 e pelo Banco Mundial, bem como as concentrações previstas das suas
emissões atmosféricas da UTE.
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Quadro 5.9-2 - Limites de emissão de poluentes atmosféricos
MP(1)

Parâmetro Limite

SO2(1)

NOx(1)

(2)

Res. CONAMA 08/90
500
1250
(3)
Banco Mundial
50
850
510
Diretriz Técnica FEPAM 01/2018
65
950
600
UTE Nova Seival
50
400
400
(1) mg/Nm³ em base seca e 6% excesso de oxigênio.
(2) Conversão aproximada de g/Gcal para mg/Nm³ baseada em relação típica para termelétricas a
carvão.
(3) Environmental, Health, and Safety Guidelines - Thermal Power Plants - Revision December 19,
2008 - Table 6(C) Emissions Guidelines for boiler.

5.9.2.1 Descrição dos processos de geração de efluentes gasosos
No caso da UTE Nova Seival a escolha das caldeiras empregando a tecnologia
de combustão em leito fluidizado circulante foi baseada na baixa qualidade do
combustível que será utilizado, bem como pela baixa temperatura de combustão, o
que limita a formação dos óxidos de nitrogênio.
As cinzas presentes no combustível tendem a prejudicar a reação de
combustão, dificultando a interação das moléculas de oxigênio com a cadeia de
carbono. Em câmaras de combustão com leito fluidizado circulante, o combustível é
mantido em suspensão e em contato com o ar de combustão por um tempo maior que
nas demais tecnologias, permitindo, assim, um tempo adicional para que as reações
ocorram.
Além de melhorar a queima do combustível, o leito fluidizado permite a adição
de reagente para captação dos óxidos de enxofre (SOx) provenientes da oxidação do
enxofre contido no combustível.
Uma das principais vantagens do leito fluidizado é a baixa emissão de NOx,
uma vez que a fornalha opera em temperaturas na faixa de 800 a 900 ºC, temperaturas
estas abaixo da zona de oxidação do nitrogênio.
Outra vantagem é que pode ser realizado o processo de dessulfurização, total
ou parcial, dos gases com a adição de reagente no próprio leito fluidizado, de forma a
atender às exigências ambientais. Neste projeto também foi adotado o sistema de
dessulfurização úmido para atender aos limites ambientais considerados.
O produto resultante da dessulfurização (sulfato de cálcio - CaSO4) será
removido da fornalha juntamente com a cinza pesada (leito inerte) e com as cinzas
leves no filtro de manga e no precipitador eletrostático.
5.9.2.2 Estimativa dos efluentes a serem gerados na operação
O Quadro 5.9-3 apresenta os dados das emissões atmosféricas da UTE Nova
Seival.
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Quadro 5.9-3 - Emissões atmosféricas
Parâmetros

Unidade

Valor para 1
unidade

Valor para 2
unidades

Rankine
supercrítico
CFB

Rankine
supercrítico
CFB

49,7
394,2
400

49,7
394,2
400

Configuração do ciclo térmico

Tipo de Ciclo
Tipo de Caldeira
Concentração dos poluentes

MP na Saída da Chaminé (@ 6%O2 base seca)
SOx na Saída da Chaminé (@ 6%O2 base seca)
NOx na Saída da Chaminé (@ 6%O2 base seca)

mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³

Emissões atmosféricas (vazões mássicas)

Temperatura dos gases de exaustão na chaminé
°C
85
85
Vazão total dos gases na chaminé
t/h
1287,2
2574,4
MP na Saída da Chaminé
kg/h
48,04
96,08
SOx na Saída da Chaminé
kg/h
400,27
800,54
NOx na Saída da Chaminé
kg/h
384,2
768,4
CO2 na Saída da Chaminé
t/h
255,4
510,8
CO2 específico (tonelada de CO2 por MWh)
tCO2/MWh
0,704
0,704
Nota: Todos os dados fornecidos foram calculados a plena carga. Os valores apresentados são
referentes a uma unidade. Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

5.9.2.3 Sistemas de controle para efluentes gasosos
Para a redução das emissões de efluentes gasosos estão previstos no projeto
os seguintes sistemas e/ou equipamentos de controle:
•
•
•
•
•

Injeção de calcário na caldeira para dessulfurização primária no leito;
Controle de temperatura da fornalha inferior para minimizar a geração de NOx
térmico;
Precipitador eletrostático para abatimento de sólidos;
Filtros de mangas para redução de sólidos;
Dessulfurizador no gás de exaustão para redução complementar de enxofre
(WFGD).

Conforme descrito nos capítulo anterior, onde foram apresentadas as
vantagens tecnológicas da combustão em Leito Fluidizado, a tecnologia selecionada
permite: (i) a redução das emissões de SO2 em até 90% por utilizar calcário no leito
que reage com o enxofre, e (ii) a redução das emissões de NOx entre 70-80%, porque
o processo ocorre a temperaturas inferiores ao processo convencional de carvão
pulverizado e em temperaturas onde praticamente não há reação para produção do
NOx térmico.
Ressalte-se que os equipamentos de controle foram dimensionados para que
o gás de saída na chaminé atenda às características estabelecidas pelas normas e
legislações vigentes, bem como aos limites lá estabelecidos.
5.9.2.3.1 Injeção de calcário na caldeira
O controle das emissões de SO2 será realizado através da injeção de calcário
(CaCO3) na caldeira, onde o enxofre é capturado pelo óxido de cálcio, decomposto
termicamente do calcário, formando o sulfato de cálcio.
O ar/gás da caldeira carregará as partículas do leito para os ciclones, onde os
sólidos capturados (incluindo carbono não queimado e óxido de cálcio não utilizado)
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serão re-injetados diretamente na câmara de combustão para uma combustão mais
completa e aumento da captura de enxofre.
5.9.2.3.2 Controle de temperatura na fornalha
O controle de temperatura interna da fornalha (carvão, ar primário e secundário)
será efetuado em valores inferiores a temperatura mínima da janela de formação do
NOx térmico.
5.9.2.3.3 Precipitador eletrostático
O princípio de funcionamento deste equipamento baseia-se na ionização de
partículas por alta tensão e na sua captura por campo elétrico, cujas tensões utilizadas
variam, dependendo do processo e da aplicação, entre 20 kV e 80 kV.
O modelo mais usado para este tipo de aplicação é o tipo horizontal, cujas
placas de coleta de particulado ficam posicionadas verticalmente e paralelas umas às
outras. Eletrodos isolados suspensos nas passagens entre as placas fazem a
ionização do gás.
Internamente, as placas coletoras são projetadas de forma a impedir que o pó
retorne ao fluxo depois de ficar eletricamente retido na placa. Os funis de entrada e
saída são padronizados para obter, com o uso de placas defletoras e cortinas, a
melhor distribuição dos gases, de forma que o equipamento receba, por igual, uma
parcela do gás para ser tratado.
O uso de martelos especiais faz o papel de limpeza. Ela é periódica e
controlada eletronicamente através de um PLC. Esses martelos chocam-se contra
barras para criar a vibração necessária para desprender o material particulado para
que ele caia até o fundo do equipamento. Uma vez sacudido, o material particulado é
desprendido da superfície da placa coletora e cai para o fundo do equipamento, onde
fica depositado para posterior transporte/embalagem.
5.9.2.3.4 Filtro de mangas
Outro sistema de controle de Materiais Particulados (MP) será o filtro de
mangas (Jet Fabric Filter - PJFF), instalados ao tempo entre o precipitador
eletrostático e o FGD.
Serão instalados 2 (dois) Filtros de Manga, um em cada unidade geradora de
vapor, com a função de coletar os particulados remanescentes dos gases de
combustão, consistindo basicamente de cinzas volantes, carbono não queimado,
sulfato de cálcio, óxido de cálcio não utilizado e outros materiais inertes.
Os filtros de manga serão projetados para operar em toda a faixa de potência,
sendo providos de um sistema de controle.
5.9.2.3.5 Dessulfurizador (WFGD)
Será adotado o processo convencional de dessulfurização por via úmida do gás
de combustão com calcário, onde o dessulfurizador é instalado após o sistema de
remoção de material particulado no precipitador eletrostático e no filtro de mangas. O
sistema é apresentado no fluxograma Sistema WFGD, disponível na Figura 5.9-3 e
no Anexo 5.3. O gás é introduzido numa torre de absorção (dessulfurizador) na qual
é submetido a pleno contato com uma polpa aquosa altamente concentrada (slurry)
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de carbonato de cálcio. O SOx do gás é retido na forma de sulfito e sulfato de cálcio,
que são submetidos a sedimentação e desumidificação. O resíduo sólido originado
possui valor comercial e pode ser utilizado, entre outros, na construção civil (p.ex.
fabricação de placas de gesso).
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5.9.2.4 Estimativa das emissões atmosféricas geradas pelo empreendimento
(modelagem de dispersão atmosférica)
Para a estimativa das emissões atmosféricas provenientes da operação da
UTE Nova Seival foram realizados estudos de modelagem de dispersão atmosférica
para os poluentes dióxido de enxofre (SO2), material particulado (PM10) e dióxido de
nitrogênio (NO2), contemplando vários cenários de emissões. O estudo permitiu
estimar a contribuição dos poluentes emitidos pela usina, visando avaliar a qualidade
do ar na área de influência.
Os resultados do estudo realizado com a modelagem de dispersão, com base
nos cenários de emissões, assim como suas ilustrações, encontra-se no Item 6.3.2 do
Capítulo 6 – Diagnóstico Ambiental e Avaliação de Impactos nas Áreas de
Influência. Os mapas com as isolinhas de concentração média na superfície, dos
poluentes PM10, SO2 e NO2 para todos os cenários estudados, são apresentados nos
Anexos 6.2 a 6.5.
Também, no Capítulo 6, é apresentada a avaliação das emissões de Gases
do Efeito Estufa (GEE) para a UTE Nova Seival, associado à produção e consumo de
energia que ocorre devido ao processo de queima de combustíveis.
5.9.3 Resíduos sólidos
Na UTE serão gerados resíduos sólidos que corresponderão,
predominantemente, a resíduos industriais gerados pelo processo de queima do
carvão e no WFGD, bem como resíduos das estações de tratamento de efluentes e
água (lodo).
5.9.3.1 Descrição dos processos de geração e estimativa dos resíduos sólidos a
serem gerados
Os principais resíduos sólidos que serão gerados na UTE são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Cinzas volantes;
Cinzas de fundo;
Resíduos de calcário (sulfito e sulfato de cálcio);
Lodos das estações de tratamento de água e efluentes;
Resíduos domésticos;
Resíduos tóxicos e perigosos; e,
Resíduos ambulatoriais.

5.9.3.1.1 Processo de despoeiramento
No processo de despoeiramento, conforme apresentado no fluxograma
Sistema de Controle de Poeira de Carvão, disponível no Anexo 5.3, serão gerados
basicamente dois resíduos principais, sendo estes:
•
•

Cinzas volantes;
Cinzas de fundo e resíduo de calcário (incluindo cal e gesso).
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A quantidade dos resíduos a ser gerados na UTE a partir do processo de
combustão é apresentada no Quadro 5.9-4. Esses materiais serão dispostos na cava
da mina explotada.
Quadro 5.9-4 - Geração de resíduos do processo de combustão
Geração

Cinzas
Volantes

Cinzas de Fundo e Resíduo de Calcário

Classificação
NBR 10.004

II A
II A
II A

Horária (t/h)
356,11
68,96
Diária (t/dia)
8.546,53
1.655,04
Anual (t/ano)
3.119.485,06
604.089,6
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

5.9.3.1.2 Processo de dessulfurização
No processo de dessulfurização é gerado basicamente um resíduo principal,
sendo este o gesso. A quantidade de gesso a ser gerada na UTE a partir do processo
de dessulfurização é apresentada no Quadro 5.9-5. Esse material será disposto nas
cavas explotadas da mina.
Quadro 5.9-5 - Geração de resíduos do processo de dessulfurização
Geração

Classificação - NBR 10.004

Gesso

II A
II A
II A

Horária (t/h)
26,24
Diária (t/dia)
629,76
Anual (t/ano)
229.862,4
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

5.9.3.1.3 Lodo
Prevê-se a geração de lodo nas Estações de Tratamento de Água (ETA)
(tratamento de água bruta, de serviço, de água potável e de água desmineralizada), e
nas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) (tratamento de efluentes domésticos,
de efluentes industriais e das águas pluviais potencialmente contaminadas). A
quantidade de lodo a ser gerada na UTE a partir do processo de tratamento das ETA
e ETE é apresentada no Quadro 5.9-5. Esses materiais poderão ser dispostos nas
cavas de lavra explotadas e devidamente preparadas para receber e estocar com
segurança.
Quadro 5.9-6 - Geração de lodo nos processos de tratamento
Geração

ETE

Anual (t/ano)
25
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

ETA

Classificação NBR 10.004

450

I

5.9.3.1.4 Resíduos domésticos
Os resíduos domésticos a serem produzidos na fase de operação da UTE serão
provenientes das atividades operacionais, administrativas e de apoio, e abrangem
papéis, restos de comida, etc. Considerando-se a permanência de 145 funcionários
na UTE e uma geração média de 500g/resíduo/pessoa/dia, estima-se a geração de
72,5 kg/dia de resíduos sólidos domésticos.
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5.9.3.1.5 Resíduos tóxicos e perigosos
Os resíduos tóxicos e perigosos a serem produzidos na UTE serão os resíduos
oleosos, de tintas e solventes e resíduos provenientes do abastecimento, manutenção
e operação de veículos e equipamentos, bem como panos, estopas, papéis, etc.,
contaminados por esses produtos. Ressalta-se que existe ainda o resíduo oleoso
proveniente do Separador de Água e Óleo (SAO).
Quadro 5.9-7 - Quantidade de resíduos gerados pela UTE Nova Seival
Resíduo

Unidade

Geração
anual

Classificação
NBR 10.004

Resíduo perigoso de varrição

m³

700

I

Resíduo metálico (tambores contaminados)

un

240

Óleo lubrificante usado

m³

5

I

Resíduo plástico (bombonas contaminadas)

un

600

I

Material contaminado com óleo

m³

24

I

Resíduo de borracha contaminado

m³

12

II B

t

60

I

Reciclagem

t

12

I

Reciclagem

t

24

II

m³

3

I

t

2

II

un

600

I

un

900

I

t

1

I

t

12

Óleo usado contaminado em isolação ou na
refrigeração
Resíduos oleosos de sistema separador de
água e óleo
Resíduo têxtil contaminado (panos, estopas,
etc.)
Solventes contaminados
Resíduo de refratários e materiais não
cerâmicos
Acumuladores de energia (baterias, pilhas e
assemelhados)
Lâmpadas fluorescentes (vapor de mercúrio
ou sódio)
Resíduo oriundo de laboratórios industriais
(produtos químicos)
Embalagens vazias contaminadas

I

I

Tratamento

Central de
resíduos
Central de
resíduos
Reciclagem
Central de
resíduos
Central de
resíduos
Central de
resíduos

Central de
resíduos
Central de
resíduos
Cava da
mina
Retorno ao
fabricante
Retorno ao
fabricante
Central de
resíduos
Central de
resíduos

5.9.3.1.6 Resíduos hospitalares
Estima-se que a geração de resíduos hospitalares provenientes do ambulatório
a ser instalado na UTE, será em quantidades mínimas e facilmente administráveis,
constituídos por material infectado, agulha, frascos infectados numa geração anual de
1.100 kg.
5.9.3.2 Área de armazenamento temporário de resíduos
Os resíduos previstos de serem gerados na UTE e apresentados acima serão
armazenados temporariamente, antes da sua disposição final, na Área de
Armazenamento Temporário dos Resíduos.
Ressalta-se que a Área de Armazenamento Temporário dos Resíduos está
prevista em área devidamente coberta e impermeabilizada, visando à proteção dos
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recursos hídricos superficiais e subterrâneos, e com a devida segregação dos
mesmos.
5.9.3.3 Transporte e disposição final dos resíduos
A disposição final dos resíduos sólidos gerados na UTE deverá seguir as
seguintes diretrizes:
•
•
•
•

•
•
•
•

Os resíduos não contaminados constituídos por papel, plástico, madeira, vidro
e sucata metálica deverão ser, prioritariamente, encaminhados para empresas
de reciclagem;
Em relação às embalagens decorrentes dos equipamentos e materiais que
serão utilizados nesta fase, estes também poderão ser encaminhados para
reciclagem e/ou coleta seletiva;
As cinzas volantes, juntamente com as cinzas de fundo e resíduos de calcário,
serão encaminhadas para a SSM para disposição nas cavas de mineração de
carvão, se não forem comercializadas;
O lodo gerado na fase de operação da UTE, proveniente das estações de
tratamento de água e efluentes industriais e domésticos, será encaminhado
para Unidade de Tratamento localizada em Capela de Santana/RS da empresa
ECOTOTTAL;
Os resíduos domésticos gerados serão encaminhados para o Aterro Sanitário
particular e em operação no Município de Candiota da empresa Meio Oeste,
LO nº 01590/2020;
Os resíduos perigosos gerados na UTE serão encaminhados para Unidade de
Tratamento localizada em Capela de Santana/RS da empresa ECOTOTTAL;
O resíduo oleoso proveniente do separador de água e óleo poderá ser
encaminhado para recuperadoras, sendo que estas instalações,
eventualmente utilizadas, deverão estar devidamente licenciadas;
Os resíduos do ambulatório da UTE serão coletados e dispostos em aterro
industrial ou processo de desinfecção e dispostos em aterro sanitário,
devidamente licenciado e capacitado para receber tais materiais, de acordo
com a legislação vigente.

5.10 LINHA DE TRANSMISSÃO
A conexão somente é definida após a inscrição no leilão de energia e análise
dos seguintes órgãos: ONS, EPE e MME, que são responsáveis pela
aprovação/definição do ponto de conexão final. Após esta definição, que é específica
por edição do leilão, que seguirá toda legislação aplicável tanto ambiental como
regulatória.
A conexão pretendida com o SIN poderá ser feita por meio de linha específica
da UTE Nova Seival com a SE Candiota II em 525 kV, de propriedade do Consórcio
Chimarrão, atualmente em construção e com previsão de entrada em operação
comercial em março de 2024.
A extensão estimada da linha de transmissão é de 17 km, porém este
comprimento poderá ser alterado devido a ajustes no seu traçado.

5-110

5.11 ASPECTOS CONSTRUTIVOS E DESMOBILIZAÇÃO
Nos itens a seguir, são abordados os trabalhos previstos nas etapas de
instalação e descomissionamento do empreendimento. As diretrizes a serem
adotadas para a implantação do Reservatório Passo do Neto foram apresentadas no
item 5.6.1.8 desse estudo.
5.11.1 Fase de implantação
A seguir são apresentadas as diretrizes a serem adotadas na execução de
obras e serviços de infraestrutura para a instalação da UTE, incluindo informações
sobre o canteiro de obras, as diretrizes para instalação de saneamento básico,
abastecimento de água, energia além de materiais e insumos.
O período total esperado para a implantação de cada unidade, desde a ordem
de início até a operação comercial, é de aproximadamente 48 meses. O cronograma
com as etapas de implantação da UTE foi apresentado no. item 5.3.11.
.
5.11.1.1
Infraestrutura básica de apoio à obra
Para a implantação da UTE será necessária à instalação de uma infraestrutura
de apoio à obra, que consistirá basicamente: das estradas de acesso e serviço; do
canteiro de obras propriamente dito, incluindo as oficinas, depósitos de materiais,
escritórios e demais instalações; e dos equipamentos de infraestrutura básica
provisória para atender ao canteiro, destacando-se o sistema de abastecimento de
água, energia elétrica e esgotamento sanitário.
Serão apresentadas também informações relacionadas à mão de obra
necessária para a execução dos serviços e a movimentação de terra prevista, bem
como áreas licenciadas de empréstimo de material.
Não está prevista a instalação de alojamento no canteiro de obras, pois será
realizada a contratação de mão de obra residente na região. Caso as empresas
empreiteiras responsáveis pelas atividades de implantação identifiquem a
necessidade de alojamento, este deverá ser implantado em locais próximos ao terreno
da UTE e com infraestrutura básica.
5.11.1.2

Estrada de acesso e serviços

Assim como o acesso definitivo da UTE, o acesso às obras de implantação da
UTE será realizado aproveitando a infraestrutura atual da malha viária do município
de Candiota/RS, com ênfase nas rodovias federais: BR-153 (Transbrasiliana) e BR293 (ligação entre Bagé e Pelotas) e Estrada Municipal RS-068 (Estrada do Seival).
O sistema viário interno a ser construído para o canteiro de obras terá trechos
provisórios e vias definitivas que servirão posteriormente na fase de operação da UTE.
Os detalhes do sistema viário e o revestimento final da área industrial da UTE são
indicados no desenho Sistema Viário e Pavimentação da Usina, no Anexo 5.1.
5.11.1.3

Mão de obra

A mão de obra prevista na fase de implantação da UTE será bastante
diversificada, dependendo da ação a ser desenvolvida. Estima-se a presença média
de 1.400 funcionários/dia, sendo estes funcionários da construção civil (movimentação
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de terra, concretagem, alvenaria, etc.), da montagem de estruturas metálicas, da
montagem de equipamentos, da montagem de sistemas de tubulação, da aplicação
de isolamento, da aplicação de pintura industrial, da montagem elétrica e
instrumentação, administradores das equipes, pessoal de planejamento, etc. Para os
períodos de pico, o número de funcionários chegará a 2.500/dia, conforme histograma
apresentado na Figura 5.11-1.
Durante a montagem dos equipamentos e instalação eletromecânica, será
utilizada mão de obra qualificada, sendo a maioria enviada pelos próprios fabricantes
dos equipamentos e empresas EPCistas. Ressalta-se que os empregos gerados
durante esta fase serão temporários e de média duração, mas que contribuirão para
o aquecimento da economia local.
Figura 5.11-1 - Histograma de mão de obra da UTE.

Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

O Quadro 5.11-1 apresenta a distribuição, por categoria, da mão de obra
prevista na fase de implantação do empreendimento.
Quadro 5.11-1 - Mão de obra prevista na fase de implantação por categoria profissional
Escolaridade

Nível Superior

Formação Profissional

Engenharia/Administração
Supervisão
Nível Técnico
Encarregados de Construção
Profissionais Especializados
Pedreiros, armadores, soldadores, etc.
Ajudantes de Profissionais Especializados
Pedreiros, armadores, soldadores, etc.
Outros Profissionais Especializados
Operadores de Equipamentos e Motoristas
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Número

100
170
170
670
1060
330

Conforme informado anteriormente, por não estar prevista a instalação de
alojamentos no canteiro de obras, os trabalhadores serão transportados para as
frentes de obra por ônibus próprios das empreiteiras.
O pessoal requisitado e selecionado para a parte operacional da usina será
treinado e qualificado em função das atividades que desenvolverão. Para qualificação
da mão de obra serão requisitados serviços de profissionais com comprovado domínio
técnico-científico das tecnologias a serem utilizadas.
O Quadro 5.11-2 mostra o efetivo de mão de obra prevista para a operação da
UTE, estimado em 290 pessoas.
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Quadro 5.11-2 - Mão de obra para operação da UTE
Escolaridade

Função

Nível Superior
Nível Técnico
Profissionais
Especializados
Ajudantes de Profissionais
Especializados

Engenharia/Administração
Supervisão
Operadores, mecânicos, eletricistas,
soldadores, etc.
Operadores, mecânicos, eletricistas,
soldadores, etc.
Assistente ambiental, secretária, vigilante,
Administrativos
arquivista, almoxarife, etc.
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Quantidade

20 pessoas
30 pessoas
60 pessoas
80 pessoas
100 pessoas

O efetivo operacional da UTE deverá ser distribuído em três turnos nos
momentos em que houver o funcionamento contínuo das unidades geradoras.
Deverá ser priorizada a utilização de mão de obra local, privilegiando assim o
desenvolvimento da região, em especial os município de Candiota e Hulha Negra,
onde o empreendimento está sendo instalado.
5.11.1.4

Canteiro de obras

O canteiro de obras previsto na fase de implantação da UTE se localiza a
sudoeste da área onde será instalada a caldeira.
Em relação aos materiais que serão utilizados nesta fase, destaca-se que os
mesmos serão novos e estarão de acordo com a última edição das normas e
especificações de materiais para construção.
As instalações do escritório do canteiro de obras, mesmo que provisórias, terão
boa aparência, com paredes pintadas e dependências com aeração adequada, e
serão construídas dentro dos padrões sanitários normalizados. Os desenhos
demonstrando o sistema de tratamento do esgoto sanitário do canteiro de obras são
apresentados no Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário - Canteiro de Obras e
Fluxograma do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário - Canteiro de Obras,
disponíveis no Anexo 5.3. A área do canteiro será cercada e convenientemente
iluminada e sinalizada e é apresentada no Anexo 5.1 - Layout do Canteiro de Obras.
Os detalhes das obras de terraplenagem são ilustrados na seguinte sequência
de plantas apresentadas no Anexo 5.2:
•
•
•
•
•

Terraplenagem com Área da Obra, Áreas de Cortes e Aterros, Planta e Tabelas
de Quantitativos;
Terraplenagem - Seções de 7 a 10 - Elevações;
Terraplenagem - Seções de 4 a 6 - Elevações;
Terraplenagem - Seções de 1 a 3 - Elevações;
Terraplenagem - Áreas de Cortes e Aterros - Planta e Tabelas de Quantitativos.

5.11.1.4.1

Escritórios técnico-administrativos

Edificações individuais do pessoal técnico-administrativo das empresas
envolvidas na implantação do empreendimento, a saber:
•
•
•

Escritórios do Contratante;
Escritório da empresa Contratada para implantação do empreendimento;
Escritório da empreiteira de construção civil;
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•
•

Escritório da empreiteira de montagem eletromecânica;
Almoxarifados.

Edificações destinadas para armazenamento em área coberta ou em área ao
tempo protegida dos materiais e equipamentos que assim exigirem e cuja guarda seja
responsabilidade da empresa responsável pela implantação, bem como das
empreiteiras de construção civil e montagem eletromecânica.
5.11.1.4.2

Vestiário e banheiros

Instalações de uso comum dos empregados das empreiteiras de construção
civil e montagem eletromecânica que atuem diretamente na construção das unidades
da UTE.
Acesso permitido somente no horário da entrada e saída dos empregados para
uso de mictórios, bacias sanitárias e chuveiros.
Para os efluentes provenientes dos banheiros do vestiário será utilizada fossa
estanque para armazenamento com remoção efetuada regularmente através de
caminhões específicos.
O caminhão de recolhimento dos efluentes para tratamento deverá uma vez ao
dia fazer a retirada dos rejeitos armazenados na fossa.
A fossa será ainda equipada com um sistema eletrônico de indicação luminosa
para alarme do nível do tanque de armazenamento.
5.11.1.4.3

Refeitório

Edificação destinada ao fornecimento de refeições a todo pessoal alocado no
sítio industrial, incluindo o pessoal técnico-administrativo das empresas envolvidas.
5.11.1.4.4

Ambulatório

Edificação destinada ao atendimento de primeiros socorros médicos, inclusive
com área para estacionamento de ambulância para eventuais transportes de pessoal
acidentado.
5.11.1.4.5

Instalações específicas

Instalações a serem utilizadas pelas empreiteiras envolvidas na construção das
unidades:
•
•
•
•
•
•
•

Laboratório de concreto;
depósito de cimento;
Dosadora, betoneira e caminhões;
Central de armação: operação de corte e dobragem de ferro a ser utilizado nas
bases e estruturas em concreto armado e pátio de estoque;
Central de forma: elaboração de formas, incluindo sua recuperação, a serem
utilizadas nas bases e estruturas em concreto e pátio de estoque;
Estação de asfalto;
Pipe shop: instalação a ser utilizada na fabricação de “spools” das tubulações
a serem instaladas nas unidades e pátio de estoque;
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•
•
•

Oficina mecânica: área apropriada para a execução de pequenos serviços de
manutenção mecânica e elétrica dos equipamentos de montagem envolvidos
na construção;
Pátio de estacionamento de máquinas;
Estacionamento de veículos leves e pesados.

5.11.1.4.6

Central de concreto

A Central de Concreto se localiza a noroeste da unidade de geração de energia
e é composta basicamente pelo pátio de armazenamento de brita e areia, silo de
cimento, reservatório de água, laboratório e misturador, e é apresentado no Anexo
5.1 - Layout da Central de Concreto.
5.11.1.4.7

Containers

Serão utilizados com a finalidade de alocar os engenheiros de campo, técnicos,
mestres, encarregados, auxiliares técnicos, apontadores, e todos os demais
profissionais envolvidos na supervisão e fiscalização dos trabalhos de campo de
responsabilidade das empreiteiras de construção civil e de montagem eletromecânica,
bem como deverão ser utilizados como pequenos almoxarifados e ferramentarias das
empreiteiras.
5.11.1.4.8

Banheiros químicos e pontos de abastecimento de água potável

Serão instalados banheiros químicos e pontos de abastecimento de água
potável em pontos estratégicos nas áreas de cada unidade, para atendimento do
pessoal de campo.
5.11.1.5

Instalações fora do canteiro de obras

Além das instalações previstas dentro do canteiro de obras, haverá também as
unidades apresentadas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•

Estacionamento para 300 bicicletas;
Estacionamento para 100 veículos;
Estacionamento para 30 ônibus;
Estacionamento/sanitário/área de espera de carretas;
Área para separação de resíduos;
Separador de água e óleo;
Estação elevatória.

5.11.1.6

Energia

A energia para a fase de implantação será fornecida pela concessionária local.
A conexão será em 13,8 kV e a distribuição interna no canteiro de obras deverá ser
efetuada pela empreiteira.
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5.11.1.7

Água

Considerando-se a presença de 1.400 funcionários/dia (em média) nas obras
de implantação da UTE, estima-se que serão consumidos cerca de 150
litros/pessoa/dia. Pode-se, portanto, considerar um consumo médio de água de 210
m³/ dia, correspondendo ao consumo médio horário da ordem de 8,75 m³/h, com picos
de 15,63 m³/h.
Além da demanda de água apresentada acima, relacionada ao consumo
humano, existirá demanda de água para as obras de implantação, principalmente na
central de concreto.
Somando-se a demanda de água para consumo humano com a demanda
relacionada às obras de implantação, pode-se considerar um consumo médio de água
na fase de implantação de 60 m³/h.
A água necessária nesta fase do empreendimento será proveniente da rede
pública de abastecimento de água de Candiota. O Sistema de Abastecimento de Água
- SSA do município é gerido pela Secretaria de Obras da Prefeitura e existem 2 (duas)
estações de tratamento de água, sendo uma localizada na Vila João Emilio e outra na
Vila Operária, distantes 3 e 20 km da área prevista para implantação da UTE,
respectivamente. É importante ressaltar que já existe rede municipal de
abastecimento de água até a Mina Seival, conforme Sistema de Tratamento e
Abastecimento de Água de Serviço, no Anexo 5.3.
5.11.1.8

Efluentes

Os efluentes domésticos previstos na fase de implantação do empreendimento
serão provenientes do refeitório, sanitários e área administrativa do canteiro de obras.
Considerando-se a presença de 1.400 funcionários/dia (em média) e a geração
média de 135 litros/pessoa/dia, estima-se uma geração média total de 189 m³/dia de
efluente. Em relação à geração horária, estima-se uma geração média da ordem de
7,88 m³/h de efluentes domésticos, com picos de 14,06 m³/h, para efeito de
dimensionamento do sistema de tratamento.
Os efluentes domésticos gerados na fase de implantação serão encaminhados
para tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) localizada na área do
empreendimento. Optou-se pela utilização de estações compactas, devido ao seu
rápido tempo de montagem e partida.
Os efluentes tratados atenderão aos parâmetros exigidos pelas legislações
vigentes e serão armazenados temporariamente em um tanque elevatório, com
capacidade de estocagem de um dia para posterior reuso ou retirada diária por
caminhões tanque de 20 m³.
Os efluentes tratados serão enviados para a ETE de João Emílio, que por sua
vez lança os efluentes no arroio Candiota. Ressalta-se que o Sistema de Esgotamento
Sanitário do município de Candiota é gerido pela Secretaria de Obras da Prefeitura e
que a mesma possui outorga para lançamento dos efluentes no arroio Candiota, e que
a vazão outorgada é suficiente para receber o incremento de vazão da UTE. A decisão
do lançamento dos efluentes gerados na UTE no SES de Candiota foi realizada em
comum acordo com a Secretaria de Obras da Prefeitura.
O efluente tratado será encaminhado para a ETE de João Emílio por meio de
caminhões, sendo estimado o fluxo médio de 4 (quatro) caminhões por dia.
Ressalta-se que durante a construção da ETE proposta no empreendimento o
número de homens alocados na obra não ultrapassará o contingente de cerca de 100
5-116

pessoas, as quais serão servidas por um sistema de fossa-filtro até que a ETE esteja
em operação. O sistema fossa-filtro será desativado após o início de operação da
ETE.
5.11.1.9

Resíduos

Os resíduos sólidos previstos na fase de implantação do empreendimento são
apresentados a seguir, conforme norma ABNT 10.004/04:
•
•

•

Resíduos inertes de obra (entulhos - classe IIB);
Resíduos domésticos (classe IIA) provenientes de estruturas de apoio como
escritórios, refeitórios, almoxarifado etc. (restos de alimentos, papel de limpeza
e similares) e dos sanitários (papéis higiênicos e similares), de serviços,
varrição; e,
Resíduos perigosos (classe I): oleosos e produtos provenientes do
abastecimento, manutenção e operação de veículos e equipamentos, bem
como panos, estopas, papéis etc., contaminados por esses produtos.

Considerando-se uma média de 1.400 funcionários por dia e a geração de 500g
de resíduo/pessoa/dia, prevê-se uma geração média de 700 kg de resíduo
doméstico/dia, com picos de 1.250 kg/dia.
Prevê-se a geração de resíduos oleosos, relacionados à operação e
manutenção dos equipamentos e veículos pesados, existindo também o risco
potencial de derramamento de combustíveis e lubrificantes durante as atividades
previstas. de um modo geral, os possíveis derramamentos costumam ser em
pequenos volumes, não sendo previstos derrames em solo exposto. Nos locais de
abastecimento, oficina, etc., está prevista a impermeabilização do piso e a instalação
de caixas separadoras de água e óleo.
Os resíduos oleosos serão encaminhados para aterros industriais devidamente
licenciados, que possam receber este tipo de resíduo. Observa-se que estes resíduos
poderão ser reaproveitados, como no caso do envio de óleo para recuperadoras.
Os resíduos orgânicos não recicláveis serão encaminhados para o Aterro
Sanitário localizado no município de Candiota/RS da empresa Meio Oeste Ambiental
Ltda., distante aproximadamente 15 km da área de implantação da UTE, sendo o
aterro sanitário mais próximo.
Os resíduos inertes serão encaminhados para aterro de resíduos inertes
devidamente licenciado.
Em relação às embalagens decorrentes dos equipamentos e dos materiais que
serão utilizados nesta fase, estes poderão ser encaminhados para reciclagem e/ou
coleta seletiva.
5.11.1.10

Construção civil

Podem-se considerar as seguintes atividades relacionadas à construção civil
na fase de implantação da UTE: (i) construção das fundações; (ii) construção das
bases; (iii) estruturas de concreto; (iv) construção das edificações; (v) construção de
demais estruturas; (vi) construção dos arruamentos e da rede de drenagem pluvial,
etc.
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Serão construídas bases de concreto armado, sobre as quais ficarão instalados
os equipamentos da UTE. Para dimensionamento destas estruturas, serão utilizados
os resultados das sondagens geotécnicas realizadas na área.
As fundações serão construídas em concreto armado e projetadas e de acordo
com as normas ABNT.
Serão construídas também instalações provisórias, tais como área
administrativa, oficina/almoxarifado, laboratório, sanitários, portaria/guarita e etc., as
quais poderão empregar materiais utilizados na região.
A maioria dos edifícios terá estruturas metálicas, com coberturas metálicas.
dependendo do caso, os tapamentos laterais poderão ser metálicos ou de blocos de
concreto.
As estruturas metálicas obedecerão às normas ABNT e ISO e os materiais dos
perfis metálicos obedecerão às normas ASTM.
5.11.1.11

Instalação dos equipamentos

A montagem dos equipamentos da UTE será realizada por empresa EPCista,
empresas fornecedoras ou representantes dos equipamentos, sob a inspeção do
Empreendedor, visto que esta atividade demanda equipe altamente especializada.
A montagem eletromecânica compreende basicamente a instalação da UTE,
da subestação, dos transformadores e das interligações mecânicas e elétricas, além
da instalação dos sistemas elétricos e de controle digital.
A regulagem e testes dos equipamentos também serão realizados nesta fase.
Somente depois de todos os ajustes é que o sistema será considerado apto para
operação segura e consequente produção de energia elétrica.
5.11.1.12

Urbanização e paisagismo

Estas atividades visam a implantação de áreas verdes em setores da planta
industrial da UTE, devendo atingir objetivos distintos, sendo: (i) criar espaços internos
à planta, integrando as unidades sistêmicas como o canteiro de obras; acessos
viários, subestação de energia e a própria unidade produtiva; (ii) implantar cortinas
verdes ou barreiras vegetais no entorno da UTE com o intuito de minimizar a dispersão
de material particulado e de ruídos, que podem afetar os receptores dos núcleos
urbanos próximos; e (iii) recompor áreas degradadas e ou sem cobertura vegetal
natural ocorrentes no entorno do sítio industrial e que não terão usos definidos.
Além destas funções as atividades buscam:
•
•
•
•

Promoção de maior estabilidade pela contenção de processos erosivos em
locais sem vegetação arbórea;
Recuperação de áreas deterioradas e erodidas;
Promoção de novos ambientes com suporte para fauna visitante;
Aumento do conforto térmico aos trabalhadores da UTE.

Os setores de implantação do projeto paisagístico, que internaliza medidas de
controle ambiental, são apresentados no Anexo 5.1 - Projeto de Paisagismo e têm
seus procedimentos específicos descritos a seguir.
• Setor 1 - áreas verdes
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Áreas situadas às margens do sistema viário e no entorno da subestação de
energia elétrica e do canteiro de obras. Nestas áreas serão implantadas espécies de
gramíneas estoloníferas de rápido crescimento, com o intuito de recobrimento do solo
e áreas abertas pelas obras, incluindo algumas espécies arbóreas nos locais de
estacionamento.
•

Setor 2 - áreas de recomposição

Áreas situadas a Norte, Noroeste e Leste da unidade produtiva, que receberão
atividades de enriquecimento e/ou reposição florestal, com ênfase na mata de galeria
do arroio Candiota. O plantio será realizado exclusivamente com espécies arbóreas
nativas.
•

Setor 3 - cinturão verde

Estas áreas visam a minimizar o efeito da dispersão de material particulado e
de ruídos, oriundos da operação da UTE. A espécie arbórea selecionada
preliminarmente para a composição deste cinturão foi o eucalipto (Eucalyptus sp),
espécie muito utilizada em reflorestamentos comerciais e que pode atingir altura
superior a 20 m. O cinturão verde circundará preferencialmente as pilhas de carvão.
5.11.2 Fase de desativação
A UTE possui uma vida útil estimada em 25 anos, portanto, devem ser
apresentadas considerações referentes à fase de desativação do empreendimento,
ressaltando-se que as proposições ou cenários traçados neste momento, poderão
sofrer alterações em função de fatos imprevisíveis nesta fase.
A desativação da UTE implica na dispensa de 290 empregos diretos, o que em
número total não necessariamente será significativo. Se na ocasião a região estiver
estimulada com outras atividades industriais, essa mão de obra poderá ser relocada.
O impacto negativo relativo à desativação do empreendimento será a geração
de material inerte e resíduos sólidos, bem como a indefinição do uso futuro da área,
considerando as dimensões das instalações da planta industrial. Neste caso, deverá
ser avaliado, em período anterior à desativação propriamente dita, os potenciais de
reaproveitamento e reciclagem de materiais e equipamentos, e de áreas aproveitáveis
para usos futuros industriais, se assim apontar a tendência na ocasião da desativação.
É importante ressaltar que todos os materiais e resíduos provenientes da
remoção das estruturas implantadas serão dispostos em aterros devidamente
licenciados.
Dependendo do tipo de instalação, como por exemplo, o sistema de adução de
água do rio Jaguarão e respectivo emissário, deverá ser feita uma avaliação por meio
de estudo ambiental específico, no intuito de verificar a viabilidade da retirada das
tubulações, uma vez que os ambientes associados locais terão sua adaptação
consolidada. A hipótese de remoção das instalações da adutora torna-se facilitada,
uma vez que a maior parte de seu traçado se acomodará nas atuais vias de acesso,
apresentando a menor interferência em matas de galeria e ou edificações.
Com relação ao reservatório do rio Jaguarão, com cerca de 10,5 milhões de m³
de reservação, seu uso futuro já se configurará no mesmo momento de sua
implantação, ou seja, a possibilidade de regularização das vazões sazonais do rio
Jaguarão e, com certeza, manancial de abastecimento para múltiplos usos.
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Pode-se apontar a tendência da área para um cenário de 20 anos, conforme
descrito nos diagnóstico e prognóstico deste estudo, porém, a reutilização da mesma
para outros fins, industriais ou não, deverá ser avaliada em período anterior mais
próximo à fase de desativação, ou seja, pelo menos 5 anos antes, para fins de um
melhor planejamento da mesma.
Na hipótese de remoção total das estruturas, deve-se destacar que não haverá
como reverter as áreas terraplenadas para o sistema natural do terreno, pois trata-se
de situação irreversível. Optando-se em não fazer uso industrial da área, uma vez
auditada e verificada a ausência de passivos ambientais, a área poderá ser destinada
a uso residencial, contanto que não seja incompatível com usos adjacentes,
principalmente se estes forem mantidos como minerários.
Vale lembrar que a Lei Municipal de Candiota nº 687, de 10 de novembro de
2003, que dispõe sobre a delimitação das áreas urbanas, urbanizáveis e industriais
do município de Candiota, institui a vocação industrial e minerária tanto para o setor
da atual Mina do Seival como para outros setores do município, reforçando a
tendência de polo geoelétrico.
No caso de não haver interesse em manter a área para uso industrial, havendo
incompatibilidade com outros usos, a área poderá ser revitalizada, ou seja, a partir da
cota de implantação da UTE, pode-se optar por projetos paisagísticos e ou de
recuperação ambiental, com espécies vegetais nativas, na forma de parques para
visitação pública, ou mesmo como reserva.
É preciso ter clareza sobre as condições básicas para a desativação de um
empreendimento deste porte, supondo-se que a SSM poderá estar em operação no
período. Neste sentido, deverão ser implantados programas de gestão ambiental para
esta fase, a ser desenvolvido 5 anos antes do início da desativação, contendo
minimamente:
•

•
•

Avaliação dos cenários de desenvolvimento regionais, considerando o status
em que se encontrará a área e região, para então apontar qual será o uso futuro
da área e o destino de suas instalações (considerando-se todas as atividades
que poderão ser desencadeadas em função da existência da UTE e mineração
da SSM);
Avaliar a possibilidade de relocação de mão de obra para outras atividades
industriais dentro do mesmo município;
Elaborar estudos ambientais específicos para o caso da desativação de
estruturas que interfiram no ambiente para então proceder à tomada de decisão
quanto à retirada ou não da estrutura.

Esta é a única forma de conceber uma fase de desativação de um
empreendimento que estará envolvido em um cenário mais amplo de desenvolvimento
industrial.

5-120

