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Os impactos ambientais identificados e avaliados no Capítulo 6 - Diagnóstico
Ambiental e Avaliação de Impactos nas Áreas de Influência estão sintetizados nas
Matrizes Síntese de Impactos Ambientais, os impactos ambientais prováveis e mais
significativos gerados nas fases de planejamento, implantação, operação e
desativação da UTE Nova Seival.
Os impactos foram valorados através da ponderação dos diversos atributos que
refletiram o consenso da equipe técnica responsável pela elaboração do estudo,
incluindo a relevância do impacto, com e sem a aplicação das medidas de mitigação
e compensação.
Esta síntese dos impactos está apresentada em quatro quadros (Quadro 7-1
ao Quadro 7-4) com as respectivas legendas explicativas dos critérios para a
avaliação, cuja metodologia e atributos de avaliação foram explicitados no início do
Capítulo 6.
Em termos quantitativos, a maior parte dos impactos é inerente à fase de
implantação do empreendimento, quando haverá a construção das estruturas,
incluindo o reservatório, mediante o barramento do rio Jaguarão. Isto acarretará na
supressão de significativa área de mata ciliar residual e a alteração no regime fluvial
em um segmento do curso do rio Jaguarão, além de riscos de desencadeamento de
processos erosivos e de alteração em recursos hídricos, eventos normalmente
esperados em obras dessa natureza. Também haverá a influência do contingente de
operários que acorrerão ao local para trabalhar nas obras, demandando um
incremento temporário na população local podendo ocorrer sobrecarga nos serviços
e estruturas de saneamento locais, além de problemas relacionados à segurança
pública.
Para a fase de operação os impactos mais importantes são os associados aos
recursos atmosféricos, recursos hídricos e a disposição das cinzas, rejeitos e
efluentes, bem como relativos à transformação permanente do regime fluvial do
segmento do rio Jaguarão, em que pese a existência de uma barragem imediatamente
à montante.
Para a fase de desativação os impactos mais importantes referem-se ao meio
socioeconômico através da redução de arrecadação de tributos e da desmobilização
da mão de obra.
A par dos efeitos adversos tem-se os benéficos, que embora muito
significativos, referem-se especialmente ao meio socioeconômico, dentre os quais
salientam-se o incremento do emprego e das atividades comerciais e industriais, com
consequente aumento da renda e geração de tributos.
É importante salientar que os impactos negativos identificados puderam ser
atenuados de maneira eficiente, mediante a aplicação de medidas de mitigação,
controle, monitoramento e compensação, definidas nos Programas Ambientais,
apresentados no Capítulo 10 - Medidas Mitigadoras, Programas de
Monitoramento e Compensação.
Conforme detalhado no Capítulo 6, foram identificados 47 impactos, sendo 02
(4%) para a Fase de Planejamento; 24 (51%) para a Fase de Implantação; 14 (30%)
para a Fase de Operação e 07 (15%) para a Desativação da UTE Nova Seival,
conforme representado na Figura 7-1. Ressalta-se, aqui, que alguns impactos são
restritos a apenas uma fase do empreendimento (planejamento) e outros tem
ocorrência em mais de uma fase (implantação e operação), sendo que, para este
último caso, a avaliação foi realizada individualmente para cada fase, visto que as
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ações geradoras de impactos (aspectos) são distintas e, portanto, os impactos são
distintos.
Figura 7-1 – Porcentagem
empreendimento.
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Do total de 47 impactos identificados, 39 (83%) apresentam natureza negativa,
enquanto que 08 (17%) são considerados positivos.
Na Fase de Planejamento da UTE Nova Seival, foram 2 impactos identificados:
um negativo, que refere-se à geração de expectativas e incertezas na população; e o
outro positivo, e diz respeito a geração de conhecimento científico sobre a biota
regional atribuída aos levantamentos para o embasamento dos diagnósticos nas
áreas de intervenção.
A Fase de Implantação apresenta o maior número de impactos identificados,
somando 24 (51%), e estão diretamente relacionados ao maior número de ações
geradoras (aspectos) relacionadas às atividades de construção de todos os
componentes do empreendimento. Nesta avaliação, 17 impactos foram considerados
de alta relevância, sendo 02 de natureza positiva e 15 de natureza negativa. Do total
dos impactos identificados para esta fase, 11 foram considerados mitigáveis e
reversíveis, o que representa 69% destes impactos. Destaca-se que os métodos
construtivos de cada componente da UTE Nova Seival deverão atender todo o
arcabouço de normas técnicas e regulamentadoras, incluindo padrões e valores
aplicáveis bem como os condicionantes solicitados pelas autoridades e órgãos
competentes no âmbito do licenciamento do empreendimento.
Para a Fase de Operação, que teve 14 (30%) impactos identificados, 03 foram
avaliados como positivos (todos com relevância alta) e 11 como negativos (03 com
relevância alta). Do total, 10 foram considerados mitigáveis e reversíveis, ou seja,
cerca de 56% e 02 potencialmente mitigáveis.
Para a Fase de Desativação foram identificados 07 (15%) impactos, sendo 02
positivos e 05 negativos. Dos impactos negativos 03 foram considerados de alta
relevância sendo 01 deles mitigável, embora irreversível. Os dois impactos positivos
para essa fase foram de alta relevância.
Para a análise dos diversos atributos adotados nessa avaliação, considerou-se
como o mais importante a Relevância que foi avaliada com e sem a aplicação das
medidas de controle e dos programas ambientais para minimizar os impactos
negativos e potencializar os positivos.
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Dessa forma, considerando o atributo Relevância após a aplicação das
medidas mitigadoras ou potencializadoras, compensatórias e de controle ambiental e
dos programas ambientais associados, dos 47 impactos identificados, 17 impactos
(38%) foram considerados de Relevância Alta, os de Relevância Média totalizaram 13
(29%) e os de Relevância Baixa 15 (33%). Dos 17 impactos considerados com
Relevância Alta, 10 (59%) são de Natureza Negativa e 07 (41%) são de natureza
Positiva.
Destacam-se entre os impactos negativos com Alta Relevância: (i) alteração da
qualidade das águas superficial, subterrâneas e do solo; (ii) alteração da dinâmica hidrológica
e hidrogeológica; (iii) supressão de remanescentes e fragmentação da cobertura vegetal; (iv)
perda ou alteração de habitats e do fluxo da ictiofauna e (v) desapropriação e
realocação, especialmente na área da Barragem/Reservatório, na fase de
implantação.
Referente aos efeitos benéficos da UTE Nova Seival, nota-se que, dos 08
impactos positivos, 06 (75%) são de duração permanente, ou seja, dependendo do
impacto produzirá efeitos benéficos por toda a vida útil do empreendimento.
Na sequência são apresentadas as Matrizes Síntese de Impactos Ambientais
da UTE Nova Seival (Quadro 7-1 ao Quadro 7-4), organizadas por meio (físico, biótico
e socioeconômico) e subdivididas por fase do empreendimento (planejamento,
implantação, operação e desativação), destacando os critérios e respectivos atributos
de avaliação, bem como os planos e programas ambientais associados.
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Quadro 7-1 - Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais - Fase de Planejamento

População

Geração de expectativas e incertezas na população

P
N
D
I
T
P
C

Temporalidade

Abrangência

Imediato
Curto prazo
Médio prazo
Longo prazo

IM
CP
MP
LP

Local

L

Regional

R

X

X

Reversibilidade
Probabilidade de
Ocorrência
Cumulatividade e
Sinergismo

X

X

P

X

N

D

I

P

T

Reversível
Irreversível
Certa
Provável
Cumulativo e Sinérgico
Cumulativo e Não Sinérgico
Não Cumulativo e Não Sinérgico

MP

IM

R

L

R
I
C
P
CS
CNS
N

I

R

C

C

CS

CS

M

A

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

Possibilidade de
Mitigação

Magnitude

Cumulatividade e
Sinergismo

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Abrangência

Temporalidade

Duração

Incidência

Natureza

ADA

Geração de conhecimento científico sobre a biota regional

Relevância

Com Medidas

Flora e Fauna

Positiva
Negativa
Incidência / Direta
Origem
Indireta
Temporário
Duração
Permanente
Cíclico
Natureza

Impacto

AII

Componente
Ambiental

Atributos dos Impactos

Sem Medidas

Socioeconômico

Biótico

Meio

AID

Localização

P

Medida de mitigação e controle:
potencialização do impacto, mediante
disponibilização das informações geradas no
diagnóstico à comunidade científica através
das plataformas públicas (site do IBAMA e
SEI) e de possíveis publicações em periódicos

A

A

M

Programa de Comunicação Social
Programa de Reassentamento
Programa de Negociação e Indenização de
Terras e Benfeitorias

A

M

Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras,
Compensatórias e de Controle Ambiental /
Programas Ambientais Associados

Baixa
Média
Alta
Mitigável
Não mitigável
Potencializável

B
M
A
M
NM
P

Positiva

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Negativa

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Grau de
Relevância /
Importância
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Quadro 7-2 - Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais - Fase de Instalação

X

N

T

CP

L

R

P

CS

A

Possibilidade de
Mitigação

Magnitude

Cumulatividade e
Sinergismo

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Abrangência

Temporalidade

Duração

Incidência
ID

M

Físico

Recursos Hídricos
Superficiais

Alteração da Dinâmica Hidrológica

X

N

DIR

P

MP

L

I

C

CNS

A

NM

Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e Solo

X

N

ID

T

CP

L

R

P

CS

A

M

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Alteração da Dinâmica Hidrogeológica

Qualidade do Ar

Ruídos

Positiva
Negativa
Incidência / Direta
Origem
Indireta
Temporário
Duração
Permanente
Cíclico
Natureza

P
N
D
I
T
P
C

X

X

N

DIR

P

CP

L

I

C

CNS

A

NM

Com Medidas

X

Relevância

Sem Medidas

Alteração da Qualidade das Águas Superficiais

Atributos dos Impactos

Natureza

ADA

Impacto

AII

Componente
Ambiental

Meio

AID

Localização

A

M

A

A

A

M

Programa de Gerenciamento Ambiental;
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos
Erosivos e de Assoreamento;
Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
Plano de Compensação Ambiental;
Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório.

A

A

B

B

M

B

Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras,
Compensatórias e de Controle Ambiental / Programas
Ambientais Associados

Programa de Gerenciamento Ambiental;
Programa de Controle de Obras;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes
Líquidos;
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos
Erosivos e de Assoreamento;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Superficiais;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Subterrâneas e Solos;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos
Erosivos e de Assoreamento;
Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório;
Programa de Monitoramento Hidrológico.
Programa de Controle de Obras;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes
Líquidos;
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos
Erosivos e de Assoreamento;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Superficiais;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Subterrâneas e Solos.

Alteração da Qualidade do Ar

X

X

N

DIR

T

IM

L

R

C

CS

B

M

Programa de Gerenciamento Ambiental;
Programa de Controle de Obras;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar

Alteração do Nível de Pressão Sonora

X

X

N

DIR

T

IM

L

R

C

CNS

M

M

Programa de Gerenciamento Ambiental;
Programa de Controle de Obras;
Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos

Temporalidade

Abrangência

Imediato
Curto prazo
Médio prazo
Longo prazo

IM
CP
MP
LP

Local

L

Regional

R

Reversibilidade
Probabilidade de
Ocorrência
Cumulatividade e
Sinergismo

Reversível
Irreversível
Certa
Provável
Cumulativo e Sinérgico
Cumulativo e Não Sinérgico
Não Cumulativo e Não Sinérgico

R
I
C
P
CS
CNS
N

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

Baixa
Média
Alta
Mitigável
Não mitigável
Potencializável

B
M
A
M
NM
P

Positiva

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Negativa

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Grau de
Relevância /
Importância
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X

Interferência em Direitos Minerários

X

X

Possibilidade de
Mitigação

Magnitude

Cumulatividade e
Sinergismo

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Abrangência

Temporalidade

Duração

Incidência

N

ID

T

CP

L

R

P

CNS

A

M

Programa de Gerenciamento Ambiental;
Programa de Controle de Obras;
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos
Erosivos e de Assoreamento;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

N

DIR

P

CP

P

I

C

N

M

NM

Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários.

Alteração nas Comunidades de Fitoplâncton, Zooplâncton e Zoobentos

X

X

N

D

P

IM

L

I

C

N

B

NM

Perda ou alteração de habitats e do fluxo da ictiofauna

X

X

N

D

P

CP

L

I

C

CNS

M

NM

Supressão de remanescentes e fragmentação da cobertura vegetal

X

N

D

P

IM

L

I

C

CS

A

M

Supressão de exemplares de espécies vegetais imunes ao corte

X

N

D

P

CP

P

I

C

CS

M

M

Avanço de espécies exóticas

X

N

D

P

MP

P

R

P

CS

M

M

Perda e fragmentação dos hábitats da fauna terrestre

X

X

N

D

P

IM

L

I

C

CS

M

M

Interrupção dos corredores de dispersão

X

X

N

D

P

IM

R

R

C

CS

M

M

Fauna Aquática

Biótico

Flora

Fauna Terrestre

Positiva
Negativa
Incidência / Direta
Origem
Indireta
Temporário
Duração
Permanente
Cíclico
Natureza

P
N
D
I
T
P
C

Temporalidade

Abrangência

Imediato
Curto prazo
Médio prazo
Longo prazo

IM
CP
MP
LP

Local

L

Regional

R

Reversibilidade
Probabilidade de
Ocorrência
Cumulatividade e
Sinergismo

Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras,
Compensatórias e de Controle Ambiental / Programas
Ambientais Associados

Reversível
Irreversível
Certa
Provável
Cumulativo e Sinérgico
Cumulativo e Não Sinérgico
Não Cumulativo e Não Sinérgico

R
I
C
P
CS
CNS
N

Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna;
Programa de Monitoramento da Ictiofauna.
Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório;
Programa de Controle de Obras;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de
Alague;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores;
Programa de Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental.
Programa de Compensação Ambiental;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de
Alague;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores.
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre
Programa de Controle de Obras;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de
Alague;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores;
Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre.
Programa de Controle de Obras;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de
Alague;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores;
Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre.

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

Baixa
Média
Alta
Mitigável
Não mitigável
Potencializável

B
M
A
M
NM
P

Com Medidas

Desenvolvimento de Processos Erosivos e Assoreamento de Cursos
d’Água

Relevância

Sem Medidas

Solos

Atributos dos Impactos

Natureza

Impacto

AII

Componente
Ambiental

ADA

Meio

AID

Localização

A

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

B

B

B

A

M

A

M

Positiva

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Negativa

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Grau de
Relevância /
Importância
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Socioeconômico

Infraestrutura

Finanças Públicas e
Economia Urbana e
Regional

População
Uso do Solo

Positiva
Negativa
Incidência / Direta
Origem
Indireta
Temporário
Duração
Permanente
Cíclico

P
N
D
I
T
P
C

X

X

Incidência

Duração

Temporalidade

Abrangência

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Cumulatividade e
Sinergismo

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

N

D

P

IM

R

I

C

CS

A

M

Com Medidas

X

Mobilização e desmobilização de mão de obra

Renda e Emprego

Natureza

X

Relevância

Sem Medidas

Alteração da Paisagem

Paisagem

X

Atributos dos Impactos

Natureza

Alteração das comunidades bióticas terrestres

AII

Impacto

AID

Componente
Ambiental

Meio

ADA

Localização

Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores;
Programa de Compensação Ambiental.

A

M

A

M

Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras,
Compensatórias e de Controle Ambiental / Programas
Ambientais Associados

N

D

P

IM

L

I

C

CS

A

M

Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de
Alague;
Programa de
Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do
Reservatório e Restabelecimento dos Corredores;
Programa de Controle de Obras.

N

D

P

IM

R

R

C

C e CS

A

M

Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da
Mão de Obra;
Programa de Comunicação Social.

A

M

A

M

Pressão e interferências sobre infraestruturas e serviços públicos

X

X

N

DeI

T

CP

L

R

C

CS

M

M

Programa de Saúde e Segurança do Trabalho;
Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos
e Infraestrutura;
Programa de Comunicação Social;
Programa de Acompanhamento e Salvamento do Patrimônio
Arqueológico e Cultural;
Programa de Controle de Obras;
Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Monitoramento Hidrológico.

Aumento do tráfego de veículos nas rodovias e vias urbanas

X

X

N

D

T

CP

L

R

P

CN

A

M

Programa de Controle de Obras.

A

B

Dinamização da economia

X

X

P

I

T

IM

R

I

P

CS

A

P

Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação de
Mão de Obra;
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais

A

A

Aumento da arrecadação municipal

X

X

P

I

T

CP
e
MP

L

I

C

CS

A

P

A

A

A

A

M

B

Desapropriação e realocação

X

N

D

P

CP
e
MP

P

I

C

N

A

M

Interferências sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico

X

N

D

T

CP

L

I

P

CS

M

M

Temporalidade

Abrangência

Imediato
Curto prazo
Médio prazo
Longo prazo

IM
CP
MP
LP

Local

L

Regional

R

Reversibilidade
Probabilidade de
Ocorrência
Cumulatividade e
Sinergismo

Reversível
Irreversível
Certa
Provável
Cumulativo e Sinérgico
Cumulativo e Não Sinérgico
Não Cumulativo e Não Sinérgico

R
I
C
P
CS
CNS
N

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais
Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da
Mão de Obra.
Programa de Negociação de Indenizações de Terras e
Benfeitorias;
Programa de Reassentamento;
Programa de Comunicação Social.
Programa de Educação Ambiental

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

Baixa
Média
Alta
Mitigável
Não mitigável
Potencializável

B
M
A
M
NM
P

Positiva

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Negativa

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Grau de
Relevância /
Importância
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Quadro 7-3 - Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais - Fase de Operação

Duração

Temporalidade

Abrangência

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Cumulatividade e
Sinergismo

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

N

I

T

LP

L

R

P

N

M

M

Alteração da disponibilidade hídrica

X

X

P

D

P

PI

L

IR

C

CNS

A

NM

Físico

Recursos Hídricos
Superficiais

Ruídos
Solos

Biótico

Fauna Aquática
Flora

Socioeconômico

Fauna Terrestre

Infraestrutura

Finanças Públicas e
Economia Urbana e
Regional

Positiva
Negativa
Incidência / Direta
Origem
Indireta
Temporário
Duração
Permanente
Cíclico
Natureza

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais.

A

M

Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório;
Programa de Monitoramento Hidrológico.

A

A

M

B

M

M

A

M

B

B

A

M

B

B

Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras, Compensatórias e
de Controle Ambiental / Programas Ambientais Associados

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas
e dos Solos.
Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
Plano de Compensação Ambiental;
Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório.
Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas e
Qualidade do Ar;
Instalação de Equipamentos de Controle de Emissões.
Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e
de Assoreamento;
Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório.
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais.

Alteração da qualidade das águas subterrâneas e solo

X

X

N

I

T

MP

P

R

P

N

M

M

Alteração da dinâmica hidrogeológica

X

X

N

D

T

LP

L

R

C

CNS

M

NM

Alteração na qualidade do ar

X

X

N

D

P

IM

R

R

C

CS

A

M

Alteração do nível de pressão sonora

X

N

D

T

IM

L

R

C

N

B

M

Desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento de cursos
d'água

X

X

N

ID

T

MP

L

R

P

CNS

A

M

Alteração na estrutura de comunidades da biota aquática

X

X

N

D

P

IM

L

R

P

CS

B

M

Proliferação de macrófitas aquáticas

X

X

N

I

T

MP

L

R

P

N

A

M

Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais.

B

B

Interferência na vegetação do entorno

X

X

N

I

P

IM

L

R

C

CNS

B

M

Programa de Gerenciamento Ambiental.

B

B

Afugentamento e mortandade de exemplares da fauna

X

X

N

D

P

IM

P

R

P

CS

B

M

B

B

Proliferação de vetores de interesse médico.

X

X

N

I

P

MP

R

R

P

NS

B

M

B

B

Disponibilização de água para usos múltiplos

X

X

P

D

P

CP

R

I

C

CS

A

P

A

A

P

D

P

Ie
CP

L

I

C

CS

A

P

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre.
Programa de Gerenciamento Ambiental;
Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas;
Programa de Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental.
Programa de Monitoramento Hidrológico;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório;
Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas;
Programa de Educação Ambiental.
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais;
Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da Mão
de Obra.

A

A

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Qualidade do Ar

Com Medidas

Incidência

X

Sem Medidas

Natureza

X

Impacto

AII

AID

Relevância

Alteração da qualidade das águas superficiais

Componente
Ambiental

Meio

Atributos dos Impactos

ADA

Localização

Aumento da arrecadação municipal

P
N
D
I
T
P
C

Temporalidade

Abrangência

Imediato
Curto prazo
Médio prazo
Longo prazo

X

IM
CP
MP
LP

Local

L

Regional

R

Reversibilidade
Probabilidade de
Ocorrência
Cumulatividade e
Sinergismo

X

Reversível
Irreversível
Certa
Provável
Cumulativo e Sinérgico
Cumulativo e Não Sinérgico
Não Cumulativo e Não Sinérgico

R
I
C
P
CS
CNS
N

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

Baixa
Média
Alta
Mitigável
Não mitigável
Potencializável

B
M
A
M
NM
P

Positiva

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Negativa

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Grau de
Relevância /
Importância
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Quadro 7-4 - Síntese de Avaliação de Impactos Ambientais - Fase de Desativação

Físico

Recursos Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos

Qualidade do Ar e
Ruídos

Socioeconômico

Biótico

Solos

Flora e Fauna
Renda e Emprego

Finanças Públicas e
Economia Urbana e
Regional

Positiva
Negativa
Incidência / Direta
Origem
Indireta
Temporário
Duração
Permanente
Cíclico
Natureza

P
N
D
I
T
P
C

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Cumulatividade e
Sinergismo

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

D

P

PI

L

IR

C

N

A

NM

Com Medidas

Abrangência

P

Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras, Compensatórias e
de Controle Ambiental / Programas Ambientais Associados

Sem Medidas

Temporalidade

X

Duração

X

Relevância

Incidência

Alteração da dinâmica hidrológica

Atributos dos Impactos

Natureza

Impacto

AII

Componente
Ambiental

AID

Meio

ADA

Localização

N/A

A

A

A

Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e do
solo

X

X

N

ID

T

CP

L

R

P

CS

A

M

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas
e Solos; e
Programa de Passivos Ambientais.

Alteração na qualidade do ar e pressão sonora

X

X

N

D

T

IM

L

R

C

CS

M

M

Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas
e Qualidade do Ar
Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos

M

B

Desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento de cursos
d'água

X

X

N

ID

T

CP

L

R

P

CNS

M

M

Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e
de Assoreamento;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

M

B

Recuperação da biota

X

P

I

P

LP

L

R

P

A

P

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

A

A

Orientação do poder público quanto ao prazo para a desativação do
projeto e transparência para com os colaboradores da empresa.

A

M

N/A

A

A

Desmobilização da mão de obra

X

X

N

D

T

LP

R

I

C

CS

A

M

Redução da arrecadação Municipal

X

X

N

D

P

Ie
CP

L

I

C

CS

A

NM

Temporalidade

Abrangência

Imediato
Curto prazo
Médio prazo
Longo prazo

IM
CP
MP
LP

Local

L

Regional

R

Reversibilidade
Probabilidade de
Ocorrência
Cumulatividade e
Sinergismo

Reversível
Irreversível
Certa
Provável
Cumulativo e Sinérgico
Cumulativo e Não Sinérgico
Não Cumulativo e Não Sinérgico

R
I
C
P
CS
CNS
N

Magnitude

Possibilidade de
Mitigação

Baixa
Média
Alta
Mitigável
Não mitigável
Potencializável

B
M
A
M
NM
P

Positiva

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Negativa

Baixa
Média
Alta

B
M
A

Grau de
Relevância /
Importância
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8

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Conforme apresentado no Capítulo 6.2 – Definição Preliminar das Áreas de
Influência, as referidas áreas para o Meios físico, biótico e socioeconômico foram
assim definidas:
a) Área de Influência Indireta (AII): Para os Meios físico e biótico (com
exceção dos recursos atmosféricos) a AII que teve como critério principal
de escolha os recursos hídricos, envolve parte da sub-bacia hidrográfica do
rio Jaguarão desde a sua cabeceira, com limite ao sul, na confluência com
o arroio Candiota, e parte da sub-bacia do arroio Candiota, desde a
cabeceira dos arroios Seival, Candiotinha e sanga Funda, ao norte, até a
confluência do arroio Candiota com o rio Jaguarão, ao sul, englobando a
Reserva Biológica Biopampa. Para os recursos atmosféricos a AII foi
determinada em 10.000 km2, área capaz de atender ao domínio total do
impacto ambiental das concentrações ao nível do solo para os parâmetros
simulados (MP, NO2 e SO2). Para o Meio socioeconômico a AII é
representada pelos municípios de Aceguá/RS, Bagé/RS, Pedras Altas/RS e
Pinheiro Machado/RS.
b) Área de Influência Direta (AID): Para os Meios físico e biótico a AII foi
definida como sendo o segmento da sub-bacia hidrográfica do rio Jaguarão,
no limite norte desde a sua cabeceira até 8,3 km a jusante do barramento
do reservatório proposto, no limite sul. Abrange também parte da sub-bacia
do arroio Candiota, contemplando parte das cabeceiras do arroios Seival,
Candiota, Poacá e Sanga Funda, até 7,2 km a jusante do reservatório
Candiota, conforme apresentado na Figura 8-1. Para os recursos
atmosféricos a AID foi determinada de acordo com a modelagem de
dispersão que apontou os piores cenários de concentração de poluentes
para um quadrante de 15 x 20 km, correspondente a 150 km 2 no entorno do
empreendimento. Para o Meio socioeconômico foram considerados como
AID os municípios de Candiota (Usina) e Hulha Negra (Reservatório Passo
do Neto), considerando ainda os Assentamentos Roça Nova (Estância
Camboatá) e Estância Velha I, situados a jusante do Reservatório.
c) Área Diretamente Afetada (ADA): Para os Meios físico, biótico e
socioeconômico a ADA corresponde aquela onde serão implantadas as
estruturas da UTE Nova Seival, que envolve basicamente o local da usina,
o traçado da adutora e emissário e a área de alague do reservatório com a
respectiva Área de Preservação Permanente (APP) e canteiro de obras: (i)
Usina, corresponde aos cerca de 100 hectares de área minerada da Mina
do Seival destinados à implantação da usina e respectivas áreas de apoio
e infraestrutura de obras; (ii) Reservatório Passo do Neto no rio Jaguarão,
com 526 hectares, sendo 355 hectares de área de alague acrescidos da
faixa de 100 m correspondente à APP, afetando parcial ou integralmente
porções territoriais de 26 (vinte e seis) lotes do Assentamento Estância
Samuel e de 5 (cinco) propriedades particulares; e (iii) Adutora / Emissário:
estruturas lineares destinadas ao sistema de adução de água e de
lançamento de efluentes, considerando uma faixa de 50 m (25 m a partir do
eixo da estrada existente), sendo 22,8 km de extensão da Adutora, e 23,3
km de extensão do Emissário.
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As Áreas de Influência Indireta (AII) e Direta (AID) para os meios físico e biótico
são apresentadas na Figura 6.2-1, para a dispersão atmosférica na Figura 6.2-2 e
para o meio socioeconômico, na Figura 6.2-3 do Capítulo 6. A Área Diretamente
Afetada (ADA) para os meios físico, biótico e socioeconômico é apresentada na Figura
6.2-4, também no Capítulo 6 .
Desta forma, as referidas áreas foram objeto de levantamentos, primários e
secundários, para elaboração do Diagnóstico Ambiental (Capítulo 6), e notadamente,
para subsidiar a identificação e avaliação dos potenciais impactos socioambientais
(Capítulo 7).
Diante do exposto, para cada impacto potencial identificado e avaliado para
todos os meios temáticos, foi reavaliada sua abrangência territorial, integrando todos
os atributos adotados para a análise de todos os impactos, considerando:
•
•
•

Pontual: alteração se restringe à Área Diretamente Afetada (ADA);
Local: alteração se restringe à Área de Influência Direta (AID); e
Regional: alteração se restringe à Área de Influência Indireta (AII).

Assim, a partir da reavaliação das referidas abrangências territoriais de cada
impacto potencial, pode-se validar as áreas de influência preliminarmente definidas e
delimitadas, dispensando a necessidade de readequação e ou nova delimitação da
maioria delas, mantendo-se as definições apresentadas anteriormente. A exceção
ficou por conta da área delimitada para o estudo da qualidade do ar - dispersão
atmosférica, cujo resultado da modelagem de dispersão atmosférica demonstrou que
as concentrações para alguns poluentes simulados ultrapassam o quadrante de 10 x
15 km definido inicialmente.
Assim a Área de Influência Direta (AID) para o tema qualidade do ar, baseadas
nos resultados da modelagem de dispersão de poluentes atmosférico compreenderá
uma área de 400 km2 correspondente ao quadrante de 20 x 20 km. Estas dimensões
basearam-se nos resultados da modelagem de dispersão atmosférica que
demonstrou a maior concentração do poluente NO 2, para o Cenário 3 (considerando
todas as fontes de emissão estudadas) ocorreu a aproximadamente 20 km ao Sul da
fonte da UTE Nova Seival.
Na Figura 8-1 são apresentadas as áreas de influência para a dispersão
atmosférica, com a redefinição da Área de Influência Direta (AID).
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Figura 8-1 - Áreas de influência para a qualidade do ar – dispersão atmosférica.
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ANÁLISE INTEGRADA

A análise integrada consiste na interpretação das informações geradas pelos
diagnósticos ambientais realizados, ressaltando suas interações com as áreas de
influência da UTE Nova Seival. A análise foi desenvolvida a partir da integração das
características do empreendimento com os resultados do diagnóstico ambiental,
explicitando as relações de dependência e/ou de sinergia entre os fatores ambientais
descritos, com o objetivo de compreender a estrutura e a dinâmica ambiental das
áreas de influência do empreendimento.
9.1

APRESENTAÇÃO

O processo multidisciplinar de avaliação da área de influência para o
empreendimento proposto, considerando os aspectos socioambientais, proporcionou
um robusto conhecimento do cenário ambiental, permitindo uma visão integral da
dinâmica e estrutura do ambiente onde se quer intervir.
Observou-se uma evidente correlação entre as atividades econômicas, o uso e
ocupação do solo e da própria organização social das comunidades locais, com as
características e nível de conservação dos recursos naturais. Assim também é nos
ecossistemas, onde a biota é determinada pelas condições edáficas, geológicas e
climáticas, sendo, por outro lado, o regime hidrológico e o microclima local influenciado
pelos fatores bióticos.
A atividade de geração de energia é histórica e tradicional na área de influência,
estando inserida no contexto socioambiental regional. Uma parcela significativa da
comunidade local tem algum tipo de vínculo com a implantação e operação das usinas
termelétricas. A localização desses empreendimentos nessa região é também
decorrente de especificidades ambientais que determinam a ocorrência do carvão
mineral e a sua viabilidade econômica de exploração e utilização. Paralelamente, as
condições de solo, vegetação e clima permitem a manutenção de uma robusta cadeia
de atividades agropastoris, que sempre foram o esteio da economia local. Importante
observar que, na mesma proporção, as atividades agropastoris são fundamentais para
determinar a fisionomia natural da área de influência.
Assim, a análise integrada parte do pressuposto que todos os meios e
parâmetros avaliados interagem entre si, e as condições ambientais atuais e futuras
podem ser afetadas pela desorganização de qualquer um dos componentes
ambientais.
Embora os métodos de diagnose e o enfoque das avaliações sejam, em geral,
bastante específicos para os diferentes meios, os parâmetros amostrados,
considerando os meios físico, biótico e socioeconômico, serão agora abordados de
forma conjunta, enfocando os aspectos interativos e sinérgicos. A apresentação da
análise integrada não será obrigatoriamente organizada com segmentação dos meios
estudados, abordando-se genericamente os parâmetros avaliados. Os impactos
decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade ambiental futura da região
serão comentados ao longo da descrição e na medida em que forem mencionados.
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9.2

ANÁLISE INTEGRADA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E
DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

A área em que o projeto da UTE Nova Seival se insere está situada no sudoeste
do Rio Grande do Sul e apresenta características de uso para produção agrícola e
pecuária, além das próprias atividades de mineração e geração de energia elétrica,
vocação consolidada há décadas na região.
Em termos regionais, alguns fatores históricos, abordados no diagnóstico
socioambiental, e outros ambientais, abordados nos diagnósticos dos meios físico e
biótico, determinaram que atualmente se verifique uma especialização da economia
baseada na agricultura mecanizada e na pecuária extensiva, com grande
concentração de terras, fraca atividade industrial e consequente limitação do setor
terciário. Com isso, observa-se um quadro de pouco desenvolvimento, resultando na
evasão da população do campo, poucas oportunidades de emprego e baixos índices
de desenvolvimento social. Considerando as atividades tradicionais, a tendência em
nível regional é que se mantenha o quadro vigente. Por outro lado, dada a
disponibilidade do carvão, verifica-se uma tendência de expansão na produção de
energia através da termeletricidade, que é o caso do projeto da UTE Nova Seival.
A partir da análise dos capítulos pretéritos, com ênfase na caracterização e
descrição do empreendimento (Capítulos 4 e 5), do diagnóstico socioambiental e
avaliação dos impactos para os meios físico, biótico e socioeconômico (Capítulo 6),
é possível verificar que a implantação da UTE Nova Seival provocará mudanças
sociais nas comunidades inseridas na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de
Influência Direta (AID), principalmente na área a ser ocupada pelo Reservatório Passo
do Neto. Essas alterações referem-se, principalmente, aos aspectos relacionados à
alteração no uso e ocupação do solo na área a ser alagada, resultando em impactos
de ordem econômica/produtiva, fundiárias e em hábitos, costumes e estilos de vida.
Neste sentido, haverá alteração temporária na rotina dos moradores da AID
como um todo, seja pela dinamização da economia a partir da geração de empregos,
pagamento de impostos e injeção de capital no mercado local, seja pela interferência
na infraestrutura urbana pré-existente a partir da entrada de novos atores sociais
naquele espaço geográfico estruturado (ou não) pelo poder público, ou seja, pela
geração de incômodos relacionados às obras.
Em relação a esses incômodos, pode-se abordar, por exemplo, a questão da
poluição sonora. Na avaliação dos níveis de ruído da região, de acordo com os dados
de monitoramento, foi verificada uma baixa pressão sonora na região, com valor
máximo para o período diurno de 50dB e, para o período noturno de 49dB, nas
medições realizadas para o presente estudo. Esta situação tende a se manter, visto
que estes níveis deverão ser alterados durante a fase de implantação do
empreendimento, em decorrências das obras previstas, contudo, durante a fase de
operação não é esperada alteração significativa de ruído.
De forma mais ampla, a região tem seu clima caracterizado como subtropical
com precipitações bem distribuídas durante todo o ano. Os totais pluviométricos
mensais na região de Candiota se situam entre 100 e 180 mm, com total anual da
ordem de 1500 mm, e as temperaturas médias anuais ficam em torno de 18°C, sendo
janeiro o mês mais quente e julho o mês mais frio. Os ventos fluem,
predominantemente, da direção SE, seguida de NE, com predomínio de ventos fracos
na região.
As ações do clima/condições meteorológicas sobre a geomorfologia e solo
podem promover interações capazes de causar erosão em trechos de áreas expostas
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e carrear o solo erodido para o arroio Candiota, sanga da Fazenda, rio Jaguarão e
outros potencialmente afetados, que se constituem nos recursos hídricos mais
significativos das áreas de influência.
Os fatores ambientais relacionados ao clima e condições meteorológicas,
predominantes na área de influência do empreendimento, interagem com o fator
ambiental ar atmosférico de forma marcante, visto as suas influências na dispersão
dos poluentes emitidos para a atmosfera pelas ações do vento. Para o presente
estudo foi realizada a modelagem de dispersão atmosférica considerando 4 cenários
distintos, para o período de 2015 a 2019, onde:
•
•
•
•

Cenário 1: UTE Nova Seival (1 e 2) isolada (período 2015 a 2019);
Cenário 2: UTE Nova Seival (1 e 2) com usinas em operação (UTE CGTEE Fase C e UTE Pampa Sul 1) (período 2015 a 2019);
Cenário 3: UTE Nova Seival (1 e 2), UTE CGTEE Fase C, UTE Pampa Sul (1
e 2) e UTE Ouro Negro – em fase de licenciamento (período 2015 a 2019); e
Cenário 4: UTE CGTEE Fase C e UTE Pampa Sul 1, modelado para o ano que
ocorreram os maiores valores de concentração (2019).

Para cada ano de simulação e para cada cenário foram modeladas as
concentrações para os poluentes: dióxido de enxofre (SO2) e material particulado (MP)
para períodos médios de 24 horas e médias anuais; e dióxido de nitrogênio (NO2) com
máximos horários de 1 hora e médias anuais.
Conforme detalhado no Capítulo 6.3.2, e ilustrados nas Figuras abaixo, apenas
o SO2 apresentou valores acima do Padrão Final (PF) da Resolução CONAMA nº
491/18, contudo encontra-se abaixo do Padrão Intermediário 1 (PI1). Nota-se que os
valores de SO2 historicamente apresentam-se acima do PF no período analisado e
para todos os cenários avaliados.
Figura 9-1. Relação das concentrações de PM10, média de 24h anual, com o
padrão Resolução CONAMA nº 491/18
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Figura 9-2. Relação das concentrações de NO2, máximo de 1h anual, com o padrão
Resolução CONAMA nº 491/18
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Figura 9-3. Relação das concentrações de SO2, média de 24h anual, com o padrão
Resolução CONAMA n° 491/18
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Para o poluente PM10, o máximo valor da média de 24 horas ocorre no Cenário
2 (2019), distante aproximadamente 3,5 km a nordeste da UTE CGTEE Fase C e 7,5
km a sudeste da UTE Nova Seival.
Para o poluente NO2, a distância de maior concentração do poluente NO2 (130
µg/m3), para o Cenário 3 (2019) ocorreu a aproximadamente 20 km ao Sul da fonte
da UTE Nova Seival, abaixo do Padrão Final de 200 µg/m3.
Para o poluente SO2, o máximo valor da média de 24 horas para o ano de 2019,
ocorre no Cenário 3 (96,6 µg/m3), distante aproximadamente 4,5 km da UTE CGTEE
Fase C e a 13 km da UTE Nova Seival, acima do Padrão Final de 20 µg/m3 contudo,
abaixo do Padrão Intermediário 1 (PI1) de 120 µg/m 3. Esse máximo valor ocorre a
sudoeste da UTE CGTEE Fase C (Figura 9-4). Quando consideramos o Cenário 1
para o ano de 2019, com a UTE Nova Seival isolada, os valores máximos SO2
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ocorrem próximo da fonte UTE Nova Seival a sudeste do empreendimento (Figura
9-5).
Figura 9-4. Isolinhas de concentração de SO2, Cenário 3, considerando todas as fontes de emissão
estudadas - Ano 2019

Figura 9-5. Isolinhas de concentração de SO2, Cenário 1, considerando a fonte de emissão UTE Nova
Seival isolada - Ano 2019

A Figura 9-6 ilustra uma comparação entre os máximos valores de
concentração ocorridos no ano de 2019 para o poluente SO 2 para os quatro cenários
simulados. Os resultados apresentam pouca variação quando comparamos o cenário
atual (Cenário 4) com o cenário considerando todas os empreedimentos na região
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(Cenário 3), havendo um incremento de aproximadamente 9,4 µg/m3. Quando
comparamos o Cenário 4 com o Cenário 2, este incremento é de 5,8 µg/m3, ou seja,
a contribuição da UTE Nova Seival no cenário atual para o poluente SO 2 é de
aproximadamente 5,8 µg/m3.
Figura 9-6. Comparação entre os 4 cenários das concentrações de SO2, média de
24h anual, para o ano de 2019
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Verificou-se que os fatores ambientais relacionados ao clima e condições
meteorológicas predominantes na área de influência interagem com todos os demais
fatores ambientais do meio físico, principalmente recursos hídricos, assim como dos
meios biótico e socioeconômico.
Atualmente, os impactos mais importantes relacionados aos recursos hídricos
superficiais e subsuperficiais, relacionam-se à mudança no regime hídrico (conflitos
entre os diversos usos) ou à degradação da qualidade da água.
O uso atual dos recursos hídricos regionais de fontes superficiais e
subterrâneas é variado. Registrou-se usos para abastecimento doméstico, coletivo ou
individual, abastecimento industrial, dessedentação de animais e irrigação de arroz e
olericultura. Além desses, existem usos tradicionais, como, banho, pesca, diluição de
efluentes, mas em menor escala. A produção natural supre satisfatoriamente a
demanda, não verificando-se falta d’água para os usos atuais. A pressão sobre a
qualidade dos recursos hídricos ocorre pelas fontes domésticas, urbanas e rurais,
esgotos e resíduos sólidos, pela mineração do carvão, pelas fontes difusas rurais,
pelas atividades de irrigação de arroz e produção de sementes olerícolas, e pelas
atividades pecuárias.
Na ADA determinada pela implantação da UTE Nova Seival, assim como na
AID, ocorre a predominância de Gleissolos - nas áreas deprimidas sujeitas à
inundação das principais drenagens, Argissolos e Chernossolos - recobrindo rochas
da Formação Rio Bonito. Os Gleissolos apresentam susceptibilidade à inundação, não
sendo favorável para agricultura, contudo quando implantada drenagem artificial pode
ser viável o cultivo de culturas. Os Argissolos e Chernossolos apresentam
susceptibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos, aumentando de acordo
com a declividade observada no terreno, na região estes solos são utilizados para
pastagem e cultivo de soja.
9-6

A área de implantação do componente Usina da UTE Nova Seival encontra-se
antropizada visto que a área se refere à uma antiga área de lavra de carvão.
Atualmente nesta área ocorre a deposição das cinzas oriundas da queima de carvão
na UTE Pampa Sul objetivando sua regularização topográfica e também na mitigação
da geração de drenagem ácida devido ao escoamento superficial das águas pluviais
nas áreas das pilhas de estéril e da água contida na antiga cava.
Com vistas a avaliar as características das águas superficiais, subterrâneas
foram consultados os dados de monitoramento realizados pela Seival Sul Mineração
(SSM, 2019), assim como realizada campanha de amostragem. O resultado desta
análise permitiu também verificar a ocorrência de passivos ambientais na área da UTE
Nova Seival. Deste modo os resultados indicaram:
•
•

•
•

Efluentes: Os efluentes pluviais que incidem sobre a área da UTE - Áreas A e
B - são direcionados para a drenagem natural, apresentam caráter ácido.
Água Subterrânea: foram verificados os parâmetros alumínio, ferro e
manganês acima dos Valores Máximos Permitidos (VMP) da Resolução
CONAMA nº 396/08 (irrigação), contudo estes parâmetros são comumente
encontrados nas águas da região. Este monitoramento ainda permitiu verificar
uma variação de pH entre 5 e 8, demonstrando-se levemente ácida em alguns
meses do ano. Segundo Roisenberg et al. (2008), na região de Candiota é
verificado que o pH médio das águas subterrâneas do aquífero freático possui
tendência a um domínio ácido (pH 5,3), enquanto o valor médio do pH para as
águas dos aquíferos confinados a semi-confinados tende a condições neutras
(pH 6,1). Desse modo, os resultados apresentados encontram-se dentro do
esperado para a região.
Solos: Os solos amostrados no entorno da UTE não apresentam alteração de
sua qualidade quando comparados com a Resolução CONAMA nº 420/09 –
para uso em agricultura.
Água Superficial: O monitoramento das águas superficiais nas áreas
adjacentes à UTE indicou alguns parâmetros acima dos valores orientativos da
Resolução CONAMA nº 357/05. Pondera-se que alguns também foram
observados em pontos a montante, jusante e adjacentes a área de influência
da UTE Nova Seival e área minerada, podendo indicar que concentrações
acima dos valores de referência desses parâmetros têm possível origem
natural. De forma geral, as águas superficiais encontram-se na faixa de pH
entre 6 e 8 (valores próximos a neutralidade), levemente ácida. Já no
monitoramento realizado no rio Jaguarão (área do Reservatório) foram
verificadas concentrações acima da referida resolução para os parâmetros
DBO, manganês, vanádio e Escherichia Coli. As águas do rio Jaguarão não
apresentam interferência antrópica significativa, existindo propriedades
(reassentamento) ao longo de seus terrenos marginais – localizados entre os
pontos monitorados, a não ser a barragem recentemente implantada para
abastecimento da UTE Pampa Sul. Entre os pontos de monitoramento são
observados principalmente uso do solo relativo ao cultivo de soja/arroz e
criação de gado.

Ainda, para a operação da UTE Nova Seival, será necessária a implantação de
um reservatório para captação de água e lançamento de efluente a montante no rio
Jaguarão (reservatório). Para a captação e lançamento de efluente será necessário a
construção de adutora e emissário cuja estrutura linear atravessará 10 cursos d’água
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ao longo da sua trajetória, sendo estes pontos sensíveis para o desenvolvimento de
processos erosivos. A implantação dessa estrutura atingirá as formações ciliares
dessas pequenas drenagens transpostas pelo sistema adutora/emissário, interferindo
difusamente em áreas de APP, além daquela delimitada nas margens do rio Jaguarão.
O reservatório será implantado em uma área de 3,55 km², sendo o suficiente
para a demanda da UTE (0,44 m³/s) e para a captação de outros usos (0,16 m³/s) e
manutenção da vazão ecológica (0,09 m³/s) para jusante. Em suma, a implantação do
reservatório irá auxiliar na regularização da vazão a jusante do barramento, tanto para
épocas de baixa precipitação como para época de grande volume de chuvas minimizando as enchentes a jusante do barramento. Ainda, a implantação do
reservatório reduzirá a vazão do rio Jaguarão em um trecho imediatamente a jusante
da Barragem Passo do Neto e que percorre uma extensão de 1,13 km até receber o
primeiro tributário pela sua margem direita. 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 que demandem irrigação, não
existindo residências ou sedes de fazenda.
Avaliando-se o padrão de uso e ocupação do solo na ADA, verifica-se que a
maioria da área se refere à agricultura (principalmente soja), além de pousio e
campos, perfazendo cerca de 60% da área. O restante corresponde às formações
naturais ou seminaturais, como matas ciliares, áreas alagadiças e vassourais. O
remanescente de vegetação refere-se principalmente à mata ciliar e várzea do rio
Jaguarão, que serão suprimidos pelo enchimento do reservatório.
Através da avaliação da vegetação, observou-se, na ADA, maior riqueza das
asteráceas, poáceas, cyperáceas e leguminosas, assim como tem sido observado em
outros inventários realizados na região fitoecológica da estepe. A maior parte dos
campos nativos existentes na área foram convertidos em culturas extensivas de soja,
as manchas remanescentes de campo, que outrora deveriam constituir a matriz da
paisagem, atualmente estão estruturalmente bastante modificadas.
Outros fatores relacionados ao meio biótico devem ser salientados nessa
avaliação, como o fato de que atualmente as principais pressões sobre a cobertura
vegetal são decorrentes da desnaturalização dos campos nativos pelas práticas de
manejo adotadas, que incluem a introdução de espécies forrageiras e o aumento do
plantio de soja na região. Esse tipo de cobertura vegetal nativa será minimamente
afetado pela implantação da UTE Nova Seival. A vegetação herbácea nativa da
Campanha é um dos conjuntos de espécies vegetais mais ameaçados no Estado.
As florestas remanescentes na AID praticamente se restringem às matas de
galeria e são compostas por espécies de ampla distribuição e são praticamente
dominados por branquilho (Gymnanthes klotzchiana) e murta (Blepharocalyx
salicifolius), plantas características de vegetação ribeirinha. Essas matas atualmente
estão empobrecidas em virtude das atividades pecuárias desempenhadas no entorno
que acaba por interferir no recrutamento, regeneração natural e adensamento da
vegetação, devido às invasões do gado em busca de abrigo e dessedentação. Apesar
da alteração de seu grau de conservação, as matas ciliares se constituem nos
corredores de dispersão de espécies da flora e da fauna e, portanto, sua supressão
provocará, ainda que temporariamente, diminuição de diversidade, perda de hábitat
para espécies florestais e a fragmentação desses remanescentes de vegetação
natural.
No que se refere à fauna nativa, mais especificamente a aquática, pode-se
inferir que a intervenção no rio Jaguarão com seu barramento em função da formação
do reservatório provocará alterações na riqueza e abundâncias de grupos faunísticos,
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especialmente peixes e macroinvertebrados bentônicos, inclusive por terem relações
tróficas entre eles. Vale salientar que o leito do rio Jaguarão já possui diversas áreas
com forte intervenção humana, uma vez que há barramento (UTE Pampa Sul) e usos
de suas margens em atividades de produção agrícola com uso de insumos, o que já
promove uma alteração na qualidade ambiental deste corpo d’água.
As UCs mais próximas da área de estudo são o Parque Natural Municipal do
Pampa, localizado em Bagé, a noroeste da área de estudo, a 18,6 km da área tampão
e 29 km da ADA, e a REBIO Bioma Pampa, em Candiota, situada ao sul, a 20,3 km
do limite da área tampão e 30 km da ADA. A compensação ambiental dirigida para
alguma dessas UCs representará um ganho importante para a preservação da
biodiversidade do Bioma.
Considerando as Áreas Prioritárias para Conservação, definidas na Política
Nacional de Biodiversidade, Portaria n° 9/2007, foi identificado que a área de código
PA043 sobrepõe-se parcialmente a ADA da usina. Trata-se de uma área de
importância Extremamente Alta na classificação adotada no estabelecimento das
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade. Essa área, que abrange as
nascentes dos arroios Candiota e Seival, tem uma superfície total de 177,15 km 2, dos
quais 38,2 km2 coincidem com a AID. Esses 38,2 km2 correspondem a 21,7% do total
da área prioritária PA043 e a 9,6% da AID. Considerando-se a sobreposição com a
ADA, são 1,2 km2 da área PA043, o que representa 0,7% da área prioritária e 16,7%
da ADA, abrangendo o sítio de implantação da usina e um pequeno trecho da da
adutora/emissário. Atualmente, essas áreas podem ser vistas como uma indicação de
caráter consultivo, chamando a atenção para determinadas características ambientais
relevantes para fins de conservação da vida silvestre, não representando a real
condição de conservação das áreas. Exemplo claro disso, é a sobreposição da área
em que se pretende instalar a planta da UTE Nova Seival, onde existe um passivo
ambiental em recuperação e área licenciada para a mineração de carvão (Mina do
Seival) com planta de beneficiamento que, segundo as lei municipal nº 687/2003, é
definida como Zona Industrial (Área de Mineração).
O diagnóstico socioambiental apontou para o fato de algumas famílias
localizadas na área de influência do Reservatório Passo do Neto utilizarem parte das
terras para plantio e criação. Essas deverão passar pelos processos de
desapropriação e realocação para novas áreas.
Este impacto, indubitavelmente, alterará de maneira irreversível as condições
de vida principalmente dos moradores do Assentamento Estância Samuel (Sepé
Tiaraju). Dessa forma, a recomendação, neste contexto, é que o empreendedor
desenvolva o engajamento significativo destes atores que são os stakeholders de
maior relevância do projeto, principalmente pelas condições que serão submetidos
com a realocação, mas principalmente, pela vulnerabilidade social e sua dificuldade
de resposta ou resiliência presumidamente reduzida condicionada às restrições
socioeconômicas apresentadas no Diagnóstico.
Assim, sendo, em conjunto com os poderes públicos municipais e especialistas,
deverão ser elaborados mecanismos, planos, programas e ações para participação
destes atores na tomada de decisão sobre o seu futuro, envolvendo um amplo debate
sobre o entendimento do projeto e as medidas a serem desenvolvidas para que seja
realizado o reassentamento em conformidade com a legislação vigente, com as
diretrizes internacionais e dos órgãos financiadores.
No Capítulo 11 - Prognóstico Ambiental é apresentada uma visão geral
referente aos impactos ambientais do empreendimento, destinada a abordar mais
sistematicamente os tópicos que já foram citados ou discorridos nas avaliações de
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cada grupo e ponderar os impactos mediante a aplicação das medidas de mitigação
e compensação.
Para complementar os aspectos abordados nessa Análise Integrada, no Anexo
9.1, são apresentados arquivos em formato shapefiles para serem acessados pelo
IBAMA em ambiente SIG. Nos arquivos constam as delimitações das áreas de
influência do empreendimento - AII, AID e ADA – definidas para os meios físico, biótico
e socioeconômico. Também são apresentados os recursos hídricos e respectivas
APPs presentes na AID, onde constam os cursos d’água interceptados pelo traçado
da adutora/emissário e o segmento do Reservatório Passo do Neto junto ao rio
Jaguarão, além das matas nativas e corredores mapeados na AID, ambos associados
aos cursos d’água. Para complementar a análise, são apresentados shapefiles com
os limites das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade e da REBIO
Bioma Pampa, a última no limite sul da AII. Por fim, são apresentadas as delimitações
das propriedades afetadas na área de alague do Reservatório Passo do Neto, junto
ao rio Jaguarão.
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Neste Capítulo serão apresentados os programas para controle e
monitoramento ambiental das áreas de influência da UTE Nova Seival, visando o
acompanhamento das ações a serem desenvolvidas nas fases de implantação e
operação do empreendimento e a avaliação da qualidade ambiental da região, a partir
da inserção do mesmo, por meio da proposição de medidas de controle, mitigadoras,
compensatórias e potencializadoras das alterações benéficas previstas a partir da
identificação e avaliação dos impactos apresentados no Capítulo 6 – Diagnóstico
Ambiental e Avaliação de Impactos nas Áreas de Influência.
Os objetivos dos Programas de Controle e Monitoramento Ambiental da UTE
Nova Seival, que deverão ser implementados a partir da fase de implantação do
empreendimento são:
•
•
•
•

Conferir efetividade ao EIA desenvolvido para o processo de licenciamento
ambiental do empreendimento;
Garantir que a implantação e operação do empreendimento sejam
desenvolvidas em acordo com a avaliação de impactos ambientais;
Garantir atendimento às condicionantes ambientais estabelecidas pela
legislação vigente e;
Estimar a infraestrutura necessária para garantir uma eficiente conexão com o
Sistema de Informações Ambientais (SIA) do IBAMA.

Assim, são propostos programas divididos em Gerenciais (medidas de gestão
ambiental) e Temáticos (medidas de controle e monitoramento de impactos), além do
Plano de Compensação Ambiental.
Os programas Gerenciais, denominados Programas de Gestão Ambiental,
propostos para a UTE Nova Seival, visam garantir que todos os demais programas
propostos no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento sejam
desenvolvidos e fielmente aplicados em observância à legislação vigente, bem como
garantir que a temporalidade prevista em cada um deles seja respeitada, fornecendo
como resultado uma visão global da situação ambiental da obra em suas diversas
fases. São eles:
•

PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
o Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
o Programa de Controle de Obras (PCO);
o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);
o Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos; e
o Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do
Reservatório (PACUERA).

Quanto aos programas Temáticos, denominados de Programas de Controle
e Monitoramento, esses foram elaborados com base na avaliação de impactos
ambientais, quando se verificou a necessidade da implementação de um conjunto de
programas com vistas a acompanhar e/ou minimizar os impactos ambientais
considerados adversos e potencializar aqueles benéficos.
Foram propostos programas de controle e monitoramento ambiental que
consistem na sistematização de atividades com vistas ao acompanhamento da
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evolução dos indicadores ou parâmetros que propiciem uma aferição constante e
realimentação aos conjuntos de medidas de controle e/ou mitigadoras implementadas
(intervenção ambiental), e que permita, desta forma, assegurar um processo contínuo
e adaptativo no planejamento e gerenciamento ambiental. Os programas elaborados
abrangem:
•
•
•

Meio Físico: relacionados aos aspectos físicos e químicos do ambiente, tais
como clima, solo, água e ar;
Meio Biótico: relacionados aos aspectos biológicos, tais como fauna e flora
local, ações de monitoramento, salvamento e resgate de espécimes;
Meio Socioeconômico: relacionados aos trabalhadores, comunidade local e
regional, economia, paisagem, além de aspectos históricas e culturais.

Neste contexto, os programas de controle e monitoramento desempenham
papel fundamental para a aferição da suficiência das medidas mitigadoras
implementadas. Tais programas visam prover de informações a equipe de gestão e
supervisão ambiental na tarefa precípua de acompanhar a evolução do ambiente onde
se insere o empreendimento.
•

•

•

PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO - MEIO FÍSICO
o Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas e
Qualidade do Ar;
o Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos;
o Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários;
o Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e de
Assoreamento;
o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas e
dos Solos;
o Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
o Programa de Monitoramento Hidrológico; e
o Programa de Passivos Ambientais.
PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO - MEIO BIÓTICO
o Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de Alague;
o Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do Reservatório e
Restabelecimento dos Corredores;
o Programa de Implantação de Cortina Vegetal
o Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas;
o Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre;
o Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna;
o Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre; e
o Programa de Monitoramento da Ictiofauna.
PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO – SOCIOECONÔMICO
o Programa de Comunicação Social (PCS);
o Programa de Educação Ambiental (PEA e PEAT);
o Programa de Saúde e Segurança do Trabalho (PSST);
o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL);
o Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação de Mão de
Obra (PMDCMO);
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o Programa de Negociação e Indenização de Terras e Benfeitorias;
o Programa de Reassentamento;
o Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e
Infraestrutura (PMRSPI); e
o Programa de Acompanhamento e Salvamento do Patrimônio
Arqueológico e Cultural.
Salienta-se que para a elaboração do EIA/RIMA, os planos e programas
ambientais são propostos em nível conceitual, contemplando justificativas, objetivos,
indicadores, procedimentos metodológicos e cronograma de execução preliminares.
Posteriormente e com base nas condicionantes para obtenção da Licença de
Instalação - LI, os programas ambientais propostos, assim como outros adicionados
pelo órgão licenciador, serão detalhados no nível executivo e consubstanciados no
Plano Básico Ambiental - PBA da UTE Nova Seival.
10.1 PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
A seguir são apresentados os programas gerenciais propostos para a UTE
Nova Seival.
10.1.1 Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA)
10.1.1.1

Introdução

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) corresponde ao sistema de
coordenação central, que realizará o acompanhamento e gerenciamento de todos os
programas ambientais integrantes do Plano Básico Ambiental (PBA) a ser elaborado
para o empreendimento.
A execução concomitante dos programas ambientais propostos, acompanhada
e gerenciada pelo PGA, acarretará no efetivo controle do atendimento das políticas,
práticas, procedimentos e/ou requisitos estipulados conjuntamente com o órgão
ambiental, a garantia da emissão e a manutenção das licenças ambientais posteriores
e, por fim, o adequado desempenho socioambiental do empreendimento.
10.1.1.2

Objetivos e Justificativas

O PGA tem como objetivo assegurar o adequado desempenho ambiental do
empreendimento, através da gestão integrada de todos os planos, programas,
subprogramas e projetos inerentes a UTE Nova Seival, além da execução dos demais
compromissos ambientais assumidos para o licenciamento.
Para tanto, são estabelecidas algumas diretrizes básicas para o alcance do
objetivo principal:
•
•

Dotar a UTE Nova Seival de mecanismos eficientes de Gerenciamento
Ambiental que garantam a execução das ações de forma articulada e integrada,
visando manter o padrão de qualidade nas fases de implantação e operação;
Garantir que todos os Programas Ambientais sejam desenvolvidos com estrita
observância à legislação federal, estadual e municipais, e, também sejam
realizados nos prazos e de acordo com condições estabelecidas para obtenção
de licenças necessárias junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental;
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•
•
•

Gerenciamento de ações referentes à obra, assegurando o cumprimento de
prazos, estabelecimento de metas, emprego de procedimentos
ambientalmente seguros, entre outros;
Oferecer orientação, apoio e assessoria às instituições intervenientes no que
tange ao licenciamento ambiental;
Supervisão Ambiental de todas as atividades previstas no processo de
licenciamento (condicionantes de licenças, programas ambientais,
autorizações específicas, entre outros).

A execução concomitante dos programas ambientais propostos somente
poderá ser realizada de forma integrada e atingir totalmente os objetivos se houver
coordenação, supervisão e orientação correta das empresas contratadas,
empreiteiros e instituições envolvidas com o empreendimento, justificando, assim, a
operacionalização do presente programa. A consequência dessas ações será o
efetivo controle do atendimento às políticas, práticas, procedimentos e/ou requisitos
estipulados conjuntamente com o órgão ambiental, a garantia da emissão e a
manutenção das licenças ambientais posteriores e, por fim, o adequado desempenho
socioambiental do empreendimento.
10.1.1.3

Metodologia

Será realizada a articulação entre os responsáveis e atividades dos demais
programas, através de um conjunto de medidas gerenciais que visam garantir,
melhorar ou ampliar o desempenho ambiental do empreendimento. Sua aplicação
deverá ocorrer ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento.
As atividades de gestão ambiental serão executadas segundo o planejamento
dos programas que comporão o Plano Básico Ambiental – PBA.
Para o desenvolvimento do PGA serão estabelecidas atividades necessárias
bem como procedimentos, períodos de execução e profissionais responsáveis à sua
implementação, conforme apresentado a seguir:
•

•
•

•

•

Discussão com agentes envolvidos no desenvolvimento dos programas
ambientais: promover reuniões para discussão que visem ao desenvolvimento
dos programas com os profissionais envolvidos, representantes dos órgãos
ambientais, poder público e instituições interessadas;
Contratação de equipes especializadas para implementação das ações
associadas ao desenvolvimento dos programas;
Organização do desenvolvimento das atividades na implementação dos
programas: definir datas de execução das atividades e procedimentos a serem
adotados, em consonância com as diretrizes de cada programa a ser
estabelecidas no PBA;
Acompanhamento e avaliação contínuos do desenvolvimento dos programas:
acompanhar o desenvolvimento dos programas por meio de verificações de
campo da execução das atividades e da análise dos relatórios produzidos pelos
especialistas responsáveis pela implementação dos programas ambientais;
Revisão e adequação das atividades propostas nos programas do PBA: avaliar
a pertinência de execução das ações propostas no EIA durante os processos
de implantação e operação do empreendimento, adequando novas atividades
às demandas que forem surgindo;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Desenvolvimento de cronograma integrando as ações propostas em todos os
programas: organizar as ações de forma integrada, priorizando a execução
antecipada daquelas ações que são pré-requisitos para o desenvolvimento de
outras ações, e articular as ações comuns a diferentes programas;
Desenvolvimento e gerenciamento financeiro integrado dos programas
ambientais: organizar o cronograma de desembolso de modo a disponibilizar o
investimento necessário na época apropriada ao desenvolvimento das
atividades e otimizar os recursos necessários aos diferentes programas;
Promoção de encontros entre os profissionais envolvidos nos programas para
discussões sobre procedimentos, propostas e resultados: realizar
periodicamente reuniões com os profissionais e discutir, nas diferentes etapas,
a condução das atividades, se os procedimentos adotados foram os mais
adequados, propostas para novas ações e quais são suas avaliações sobre os
resultados alcançados;
Fiscalização de obras para garantir implementação das medidas propostas no
Programa de Controle de Obras (PCO) e nos programas associados às obras:
acompanhar diariamente as atividades inerentes aos aspectos ambientais e de
saúde e segurança do trabalho, identificando a ocorrência de nãoconformidades com as especificações ambientais e a legislação ambiental;
Discussão com o(s) responsável(is) da empreiteira sobre as não conformidades
ambientais, encaminhando propostas de ações corretivas do processo e de
eventos: diante da constatação de não conformidades ambientais, orientar o
responsável da empreiteira, no sentido de encaminhar adequações de
procedimentos que estejam em desacordo com as especificações ambientais;
Emissão de relatórios de inspeção ambiental: produzir semanalmente relatórios
avaliando as atividades e condições da obra, no que tange aos aspectos
ambientais e de saúde e segurança do trabalho. No caso de ocorrências de
relevante interesse ambiental, como, por exemplo, derramamento acidental de
produtos químicos, produzir de
imediato
relatórios específicos
independentemente da periodicidade estabelecida;
Manutenção de interlocução com os órgãos ambientais: responder às
solicitações dos órgãos ambientais e mantê-los informados por meio de
emissão de relatórios, sobre os aspectos ambientais do empreendimento e
sobre os dados adquiridos nos trabalhos realizados pelas equipes
responsáveis pela implementação dos programas ambientais;
Coordenação do atendimento às exigências técnicas das licenças ambientais:
supervisionar implementação das ações propostas nos programas ambientais
e sugerir devidas adequações para atendimento às condicionantes das
licenças ambientais;
Emissão de relatórios de atendimento às condicionantes do PBA: produzir, de
acordo com a periodicidade recomendada pelo órgão responsável, relatórios
que descrevam as atividades, condições da obra e andamento dos programas
ambientais propostos no EIA e assegurar a obtenção da Licença de Operação
(LO) do empreendimento.

Adicionalmente, deverão ser feitas revisões e análises dos programas
ambientais e das atividades executadas nas obras, visando eventuais ajustes. Deverá
se dedicar atenção para compatibilização dos cronogramas entre os projetos,
aumentando a interface entre empreiteiras, supervisoras e gestora ambiental.
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10.1.1.4

Indicadores e Metas

O PGA deverá assegurar as condições de segurança do empreendimento,
evitando danos ambientais às áreas de trabalho e entorno imediato, estabelecendo
ações para prevenir e reduzir os impactos identificados e promover medidas
mitigadoras e de controle.
O indicador a ser utilizado neste programa será verificado através do percentual
do número de não conformidades corrigidas que deverão ser monitoradas por meio
de inspeções ambientais.
10.1.1.5

Inter-relação com outros Programas

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) deverá gerenciar a implementação de
todos os programas integrantes do PBA. Desta forma, não somente se relaciona
diretamente com todos os programas previstos para o empreendimento, como
também se constitui no instrumento responsável pela coordenação das interfaces
entre eles.
10.1.1.6

Cronograma de Execução

As atividades do PGA serão estritamente desenvolvidas de acordo com o
cronograma de instalação das estruturas do empreendimento e deverão ter
continuidade na operação.
10.1.1.7

Sistema de Registros

Deverão ser elaborados relatórios técnicos de acompanhamento contendo a
avaliação das atividades realizadas e a aferição das ações planejadas e
implementadas. O relatório deverá conter:
•
•
•

Relatórios de inspeção ambiental (periodicidade semanal durante as obras);
Relatórios de andamento da implantação dos programas ambientais (mensal);
Relatórios consolidados de atendimento às condicionantes da licença
ambiental (periodicidade semestral).

10.1.2 Programa de Controle de Obras (PCO)
10.1.2.1

Introdução

Objetivando minorar os impactos e implementar algumas ações específicas, o
Programa de Controle de Obras (PCO) para a UTE Nova Seival apresenta as
diretrizes e as orientações a serem seguidas pelo empreendedor e seus contratados,
durante a fase de implantação do empreendimento, com vistas à preservação da
qualidade ambiental das áreas que vão sofrer intervenção e à minimização dos
impactos sobre as comunidades locais, vizinhas e os trabalhadores.
Vale ressaltar que será de responsabilidade de cada empreiteira que vier a ser
contratada, a elaboração e aplicação dos procedimentos construtivos das obras, que
deverão ter por base o estabelecido neste Programa.
A formulação do PCO representa parte da expressão da política ambiental da
Energias da Campanha, estabelecendo princípios que deverão ser seguidos pelas
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empresas construtoras, obrigando-as à aplicação de métodos construtivos
compatíveis com a menor agressão possível ao meio ambiente e à melhoria da
qualidade de vida de seus empregados e das comunidades envolvidas.
10.1.2.2

Objetivos e Justificativas

As atividades de execução das obras compreendem a implantação dos
canteiros, mobilização de operários, trânsito de veículos, movimentação de solo, entre
outras que impactam em diferentes fatores ambientais. Assim, o programa se justifica
pela necessidade em se delinear as medidas de prevenção e o controle dos impactos
associados a instalação do empreendimento e consolidar todas as medidas
preventivas, mitigadoras e corretivas que serão adotadas durante essa fase. Ainda, o
programa apresenta a dinâmica de gestão dos terceirizados responsáveis pela
execução das obras, descrevendo a metodologia aplicável para a fiscalização a ser
adotada.
É objetivo do PCO é o acompanhamento intensivo das obras, visando cumprir
as condicionantes da Licença de Instalação (LI), a implementação efetiva dos
Programas Ambientais e, principalmente, das medidas para prevenir, controlar ou
corrigir eventuais imprevistos que surjam no decorrer das obras, por meio das
seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•

Especificar os requisitos para implantação dos canteiros de obra;
Estabelecer as diretrizes para o Código de Conduta dos trabalhadores;
Controlar impactos ambientais negativos referentes à implantação da UTE
Nova Seival;
Prevenir o desencadeamento de processos erosivos e as suas consequências
potenciais em termos de geração de sedimentos e assoreamento da rede de
drenagem;
Minimizar os riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos;
Assegurar condições de segurança aos trabalhadores das obras; e,
Otimizar a recomposição futura das áreas utilizadas pelo canteiro de obras,
acessos e outras áreas de apoio.

A correta aplicação do PCO também resulta em redução de passivos
ambientais, dada à possibilidade de minimização dos impactos diretos da instalação
do empreendimento e, portanto, redução de implementação de medidas corretivas e
compensatórias, inclusive durante a fase de operação.
10.1.2.3

Metodologia

Todas as áreas utilizadas temporariamente durante as obras (áreas de
canteiros de obras, acessos provisórios e demais áreas) passarão por recomposição
por meio de processos de reconformação dos terrenos, revegetação, quando o uso
sequencial permitir, obras de drenagem, entre outras, executadas tão logo as áreas
tenham concluído sua função.
Além disso, é necessária a adoção de cuidados ambientais para evitar
derramamentos de combustíveis e lubrificantes, para o deságue de águas servidas,
inclusive as utilizadas no beneficiamento de agregados e produção de concreto, bem
como para minimizar a poluição do ar (ruídos, gases e poeira).
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Deverá ser exigida, dos fornecedores, a manutenção adequada dos veículos
de carga, bem como a qualificação dos motoristas empregados, além de
recomendadas rotas para os veículos de carga com definição de horário diferenciado
dos períodos de maior demanda diária nas estradas. Este tema também deverá ser
incorporado ao conteúdo de esclarecimentos gerais destinados ao público no
Programa de Comunicação Social.
10.1.2.3.1

Requisitos Básicos para a Construção

A construção do empreendimento consiste num processo sequencial
envolvendo atividades de implantação de canteiros, abertura e/ou melhoria de
acessos, supressão de vegetação, movimentação de materiais, limpeza e
terraplenagem do terreno, dentre outros.
Nesse sentido, a seguir, são descritos alguns requisitos básicos para a
execução das obras:
•
•
•
•

Deverá ser elaborado relatório fotográfico detalhado das áreas que sofrerão
intervenção, visando à futura restauração fitofisionômica e topográfica dos
locais que terão de ser recuperados, quando o uso sequencial assim o permitir;
Nenhuma atividade de supressão de vegetação poderá ser feita sem a
autorização do órgão ambiental competente. Essa autorização ou cópia dela
deverá acompanhar a equipe de supressão de vegetação;
A licença de instalação e autorização de supressão deverão ficar nos canteiros
das obras, e os encarregados deverão portar cópia dessas licenças nas frentes
de trabalho; e,
Deverão ser obedecidas as normas associadas de segurança do trabalho.

10.1.2.3.2

Limpeza das Áreas e Supressão de Vegetação

A supressão da vegetação será iniciada após obtenção da autorização de
supressão de vegetação e concluídas as obras de relocação na área do reservatório.
A retirada da cobertura vegetal se restringirá na faixa do terreno onde serão realizadas
construções relativas aos acessos, à unidade produtiva da UTE e ao sistema de
adução (adutora/emissário), à área de alague do reservatório (355 hectares) e ao
terreno onde serão realizadas construções relativas ao eixo do barramento. A limpeza
envolve a remoção de cobertura vegetal, representada por fisionomias abertas
(culturas e pastagens), vegetação antrópica e mata nativa (79 hectares) cujos
procedimentos básicos a serem seguidos durante o processo de remoção estão
detalhados no Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área do Reservatório.
10.1.2.3.3

Terraplanagem

Em função das características das áreas onde serão instaladas a Usina e o
Reservatório serão considerados os aspectos listados a seguir para os serviços de
terraplanagem, com o objetivo de minimizar, ou mesmo eliminar, a possibilidade de
degradação ambiental decorrente desses serviços:
•
•

O serviço terá que ser planejado, objetivando evitar impactos desnecessários;
Deverão ser cumpridos critérios especificados nas instruções técnicas de
projeto, em relação a cortes, aterros e drenagem;
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•
•
•

Os taludes e cortes deverão ser protegidos e mantidos sob condições
adequadas;
Na área do Reservatório o material escavado e não utilizado, proveniente
principalmente da camada superficial rica em matéria orgânica, terá que ser
reutilizado em processos de revegetação; e,
Durante a suavização da topografia na área da Usina deverá ser reconstituída
também a drenagem, visando facilitar a recuperação do substrato, evitar
processos erosivos e facilitar a infiltração da água, visando especialmente a
não formação de drenagens ácidas e evitando que as águas ácidas atualmente
existentes na área da mina cheguem aos cursos d’água superficiais ou atinjam
o lençol freático.

10.1.2.3.4

Escavações em Solo

Especialmente para a área do Reservatório e da Adutora/Emissário, antes das
escavações dever-se-á executar, quando possível, a raspagem inicial do solo
superficial orgânico, o qual deverá ser armazenado separadamente, para ser utilizado
posteriormente em recomposição de áreas. Durante as escavações deverão ser
adotados sistemas de controle de erosão e produção de sedimentos para evitar
assoreamento de drenagens e corpos d’água.
10.1.2.3.5

Controle das Águas Pluviais

Os acessos e áreas dos canteiros de obras deverão ser protegidas por
sistemas de drenagem superficial, com dispositivos de coleta e afastamento das
águas pluviais, além de dissipação de energia, para proteger seus leitos.
Recomenda-se, sempre que necessário, a utilização de caixas de
sedimentação, que servirão para coletar os sedimentos carreados para o sistema
natural de drenagem, evitando e/ou minimizando o processo de assoreamento.
10.1.2.3.6

Concretagem

As áreas de concretagem (usina e barragem) deverão dispor de locais
apropriados para armazenamento de agregados (areia e brita) e de cimento, como
também para estocagem de formas, material de armação e água para o preparo do
concreto. O uso da água na concretagem deverá ser controlado de forma a não
funcionar como veículo para carreamento de material para os cursos d'água,
especialmente o rio Jaguarão. Os resíduos oriundos do preparo e execução da
concretagem deverão ser coletados e descartados em locais apropriados.
10.1.2.3.7

Estradas de Acesso

Na abertura de acessos deverão ser observados aspectos de proteção
ambiental, como:
•

Serão implantados sistemas de drenagem, de modo a encaminhar as saídas
d’água dessas novas vias para o talvegue mais próximo, evitando deixá-las a
meia vertente, o que pode favorecer o desenvolvimento de processos erosivos;
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•
•
•

Será evitada, tanto quanto possível, a execução de cortes e aterros. Caso
necessário, os mesmos serão dotados de proteção, tais como canaletas de
crista e de pé de taludes, além de revegetação;
Em função do porte dos equipamentos e veículos pesados e do fluxo de tráfego,
para os acessos, a empreiteira deverá elaborar um programa de melhorias das
condições das estradas, compatível com o tráfego previsto;
Para evitar os transtornos advindos do aumento do tráfego e diminuir o risco
de acidentes, deverão ser adotadas medidas, tais como: sinalização das vias
(placas de controle de velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicação
da obra, etc.), distribuição do transporte ao longo do dia para que não haja
concentração dessa atividade num único período, transporte de determinadas
cargas e equipamentos em períodos de menor fluxo de veículos, treinamento
e conscientização dos motoristas visando à redução de acidentes;

10.1.2.3.8

Canteiros de obras e refeitórios

As instalações dos canteiros deverão atender ao disposto no PCO e nas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para as NR-10
- Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-11 - Transporte, Movimentação, Conforto
nos Locais de Trabalho e NR-26 - Sinalização de Segurança. Os principais requisitos
são:
•

•

Para a operação e manutenção dos canteiros deverão ser previstos
dispositivos e rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto,
higiene e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os
transtornos que possam ser causados à população vizinha, tais como ruídos,
poeira, bloqueio de acessos, etc.; e,
Os procedimentos de mobilização deverão ser informados às comunidades,
bem como as fases de construção, aos diversos ramos de atividades locais,
conforme o Programa de Comunicação Social.

10.1.2.3.9

Segurança e Saúde

Com intuito de estabelecer metas de segurança, o empreendedor
implementará, dentre outros programas, o de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção (PCMAT).
Enfatiza-se que as empresas que planejam os seus próprios programas de
segurança nos empreendimentos apresentam as seguintes vantagens:
• Diminuição do número de acidentes de trabalho;
• O custo envolvido nos programas não repercute no total do custo da obra; e,
• Aumento da qualidade da obra, produtividade e a satisfação dos trabalhadores.
No âmbito do PCMAT há que se destacar algumas exigências básicas, a saber:
•
•
•
•

Desenvolvimento/aprimoramento de projetos e implementação de medidas de
controle;
Adoção de programas de treinamento de pessoal envolvido na obra;
Especificação de equipamentos de proteção individuais (EPIs);
Estabelecimento de métodos indicadores de desempenho para adequação do
PCMAT;
10-10

•

Aplicação de auditorias em escritório e em campo, de modo a verificar a
eficiência do gerenciamento do sistema de segurança do trabalho.

Com relação a saúde, diante da possibilidade de acidentes característicos
desse tipo de empreendimento deve-se estabelecer a necessidade de pessoal,
equipamentos e materiais capazes de atender a situações de emergência, assim
como cumprir as rotinas de saúde ocupacional e segurança, exigidas pela Legislação
do Trabalho. Também deverá ser exigido dos trabalhadores o cumprimento às normas
de conduta estabelecidas pelo empreendedor.
10.1.2.4

Indicadores e Metas

O PCO tem como metas:
•
•
•
•

Realização de 100% das ações de controle ambiental previstas;
Assegurar que a fase de implantação do projeto tenha seus impactos previstos
controlados, monitorados ou mitigados;
Garantir o recebimento de 0 (zero) notificações ambientais durante a fase de
implantação;
Garantir 100% de conformidade com as legislações e normas aplicáveis ao
empreendimento.
Para avaliação do desempenho ambiental (indicador) sugerem-se:

•
•

Relação de regularidades e não conformidades identificadas; e,
Eficiência dos planos de ação elaborados para as possíveis não conformidades
identificadas.

10.1.2.5

Inter-relação com outros Programas

O PCO apresenta relação direta com todos os Programas Ambientais previstos
para a fase de implantação do empreendimento.
10.1.2.6

Cronograma de execução

As atividades do PCO serão estritamente desenvolvidas de acordo com o
cronograma das obras civis da UTE Nova Seival e deverá ocorrer durante a fase de
implantação do empreendimento.
10.1.2.7

Sistema de registros

Após cada monitoramento de controle de obras deverá ser realizada a
compilação dos dados e análise crítica averiguando se os requisitos e cuidados
estabelecidos estão sendo atendidos. Caso seja identificada não conformidades,
deverá ser realizado o registro em relatório com plano de ação.
O PCO deverá ser acompanhado por meio de relatórios de inspeção ambiental
(periodicidade semanal durante as obras) e relatórios consolidados de atendimento
às condicionantes da licença ambiental (periodicidade semestral).
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10.1.3 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
10.1.3.1

Introdução

O gerenciamento de resíduos constitui-se em procedimentos com foco na não
geração de resíduos e minimização, manejo, reutilização e destinação e/ou tratamento
final adequados, com a consequente redução de impactos ambientais. Tais
procedimentos e diretrizes estarão incorporados às atividades desenvolvidas pelo
empreendedor e todas as empresas envolvidas durante as fases de implantação e
operação da UTE Nova Seival.
Entende-se por gerenciamento de resíduos sólidos o conjunto de
procedimentos que abrangem desde a geração dos resíduos, encaminhamento para
a reciclagem até o tratamento final dos mesmos, de forma a propiciar a adoção de
práticas que atendam as seguintes diretrizes:
•
•
•
•
•
•

Minimização da geração de resíduos;
Maximização da reutilização e da reciclagem;
Tratamento ou disposição adequada;
Atendimento aos requisitos da legislação ambiental aplicável;
Minimização de custos associados à gestão de resíduos;
Adoção de procedimentos que minimizem os riscos de degradação ambiental.

10.1.3.2

Objetivos e Justificativas

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS tem como
objetivo principal estabelecer e especificar os requisitos relacionados com as
atividades de gerenciamento dos resíduos gerados, assegurando que os mesmos
sejam adequadamente coletados, segregados, estocados, transportados e tratados
ou dispostos, preservando as propriedades químicas do solo e evitando alterações na
qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
O gerenciamento ambiental de resíduos sólidos está baseado nos princípios da
redução na geração, na maximização da reutilização e da reciclagem e no seu
apropriado tratamento.
O controle dos resíduos sólidos gerados em processos industriais, incluindo os
procedimentos de coleta, acondicionamento temporário, transporte, tratamento e
disposição final, quando não realizados de forma adequada, podem causar danos ao
meio ambiente, à comunidade e à saúde e segurança dos empregados.
Assim, para garantir a qualidade ambiental da área do empreendimento e seu
entorno propõe-se a implantação do PGRS, que define boas práticas de disposição e
tratamento dos resíduos sólidos gerados durante as fases de implantação e operação,
evitando assim, a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, além
de não interferir nos habitats da biota aquática e terrestre.
Durante a fase de implantação do empreendimento as obras civis, a montagem
mecânica, as instalações elétricas e o apoio aos trabalhadores, resultarão na geração
de diversos tipos de resíduos como: resíduo de restaurante (restos de alimentos);
resíduos de serviço de saúde; resíduo gerado fora das frentes de serviço
(embalagens, resíduos de escritório); resíduo de varrição não perigoso; sucata de
metais ferrosos; borrachas; embalagens metálicas (latas vazias não contaminadas);
sucata de metais não ferrosos (latão, etc.); resíduo metálico (tambores); madeira; óleo
lubrificante usado e/ou contaminado; sólidos contaminados com óleo; resíduo plástico;
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resíduo de borracha; resíduos oleosos do sistema separador de água e óleo; resíduo
de espumas; solventes contaminados; resíduo de vidro; acumuladores de energia
(baterias, pilhas e assemelhados); resíduo de materiais cerâmicos; papel e papelão,
concreto e restos de alvenaria; lâmpadas e equipamentos de proteção individual (EPI).
Durante a fase de operação da UTE Nova Seival serão gerados resíduos
sólidos que corresponderão, predominantemente, a resíduos industriais gerados pelo
processo de queima do carvão, bem como resíduos das estações de tratamento de
efluentes e água (lodos), além dos resíduos sólidos administrativos e domésticos.
Para essa fase são esperados diversos resíduos sólidos, sendo os principais: cinza
leve; leito inerte (cinza pesada + sulfato de cálcio); resíduo de refratários e materiais
não cerâmicos; resíduos tóxicos e perigosos; lodos das estações de tratamento de
água e dos efluentes domésticos e industriais, e resíduos domésticos.
No processo de combustão serão gerados basicamente dois resíduos
principais: cinzas volantes (leves) e cinzas de fundo e resíduo de calcário (gesso). O
Quadro 10.1-1 a seguir apresenta a quantidade estimada destes resíduos.
Quadro 10.1-1 - Quantidade estimada de resíduos do processo de combustão
Cinzas de Fundo e
Geração
Cinzas Volantes
Resíduo de Calcário
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.

Classificação
NBR 10.004
II A
II A
II A

Prevê-se a geração de lodo nas Estações de Tratamento de Água, e nas
Estações de Tratamento de Efluentes. A quantidade de lodo a ser gerada na UTE a
partir do processo de tratamento das ETA e ETE é de 450 t/ano e 25 t/ano,
respectivamente. Esses materiais poderão ser dispostos nas cavas de lavra
explotadas e devidamente preparadas para receber e estocar com segurança.
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 500 g/resíduo/pessoa/dia, estima-se a geração de
72,5 kg/dia de resíduos sólidos domésticos.
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.
Estima-se que a geração de resíduos hospitalares provenientes do ambulatório
a ser instalado na UTE, será em quantidades mínimas, constituídos por material
infectado, agulha, frascos infectados numa geração anual de 1.100 kg.
10.1.3.3

Metodologia

O gerenciamento ambiental dos resíduos gerados nas fases de implantação e
operação do empreendimento estará baseado nos princípios da não geração, redução
na geração, maximização da reutilização e da reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme preconiza
o art. 9º da Lei nº 12.305/10.
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Deverão fazer parte deste programa diretrizes e regulamentações para:
classificação, segregação, acondicionamento, transporte e destinação ou disposição
fina.
10.1.3.3.1

Classificação

A classificação dos resíduos deverá obedecer aos seguintes dispositivos legais:
•
•
•

Resíduos sólidos industriais: Norma NBR 10.004/2004 - "Resíduos Sólidos Classificação;
Resíduos sólidos oriundos da construção civil: Resolução CONAMA nº 307/02;
e,
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução
CONAMA nº 358/05.

10.1.3.3.2

Segregação

A segregação dos resíduos será realizada pelo gerador na sua origem, ou
realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as
classes de resíduos.
Para auxiliar na segregação dos resíduos, como referência, será utilizado o
padrão de cores estabelecido pela Resolução CONAMA nº 275/01.
Os resíduos gerados nas frentes de obras e ambulatório (resíduos de serviços
de saúde) serão dispostos em recipientes coletores (tambores ou sacos plásticos)
devidamente identificados.
Todos os funcionários, independentemente de seu cargo, deverão estar
capacitados para a realização da etapa de segregação, principalmente aqueles que
lidam com resíduos perigosos.
10.1.3.3.3

Acondicionamento

O gerador garantirá o acondicionamento dos resíduos após a geração até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que sejam possíveis, as
condições de reutilização e de reciclagem.
O armazenamento provisório dos materiais recolhidos será realizado de
maneira organizada, respeitando a segregação prévia realizada durante a coleta, com
identificação dos materiais, proteção quanto à ação degradante dos agentes do tempo
(vento, chuva e insolação) e proteção quanto à proliferação de vetores de doenças.
Para cada tipo de resíduo deverá ser disponibilizada uma área compatível com
a quantidade e qualidade do resíduo a ser armazenado, podendo ser baias,
contêineres ou outro tipo de armazenamento.
10.1.3.3.4

Transporte

Para contratação de serviços de transporte dos resíduos sólidos gerados na
UTE Nova Seival para locais de reciclagem, reutilização e/ou reprocessamento, bem
como destinação final, o empreendedor deverá se assegurar de que está em
conformidade com a legislação ambiental e os demais requisitos legais aplicáveis.
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10.1.3.3.5

Destinação ou disposição final dos resíduos

A destinação ou disposição final dependerá de cada tipo de resíduo,
considerando os critérios indicados abaixo, quando possível:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de resíduo;
Classificação do resíduo;
Quantidade do resíduo;
Métodos técnicos e ambientalmente viáveis de destinação ou disposição final;
Disponibilidade dos métodos de destinação ou disposição final;
Resultados de longo prazo dos métodos de destinação ou disposição;
Custos dos métodos de destinação ou disposição.

A destinação dos resíduos a centrais de resíduos industriais deverá ser
acompanhada, além da nota fiscal de saída, de via de MTR (Manifesto de Transporte
de Resíduos) devidamente preenchida, a qual, depois de carimbada pela central de
recebimento, deverá ser arquivada e encaminhada ao órgão ambiental competente
para controle.
Para os resíduos perigosos a destinação deverá ser feita para local
devidamente licenciado para o recebimento de resíduos perigosos, considerando as
diversas tecnologias de destinação de resíduos. Este local deverá apresentar sua
respectiva Licença Ambiental e encarregar-se juntamente com o transportador do
preenchimento dos formulários exigidos pelo órgão ambiental.
Os materiais particulados do controle de gases, gerados pela combustão do
carvão nas caldeiras, constituído por cinzas leve devem ser destinados a
comercialização ou devolução à cava da mina como material de aterro, assim como o
material gerado na combustão do carvão e remoção do SOx constituído basicamente
por cinza pesada, sulfato de cálcio e carbonato de cálcio não reagido.
Para a destinação final dos resíduos perigosos e não perigosos as empresas
deverão apresentar suas respectivas licenças ambientais. É importante assegurar que
as licenças ambientais destas empresas contemplem os resíduos a serem coletados.
10.1.3.4

Indicadores e Metas

O PGRS deverá ter como meta que todos os resíduos sólidos gerados nas
fases de implantação, operação e desativação sejam devidamente coletados,
acondicionados, armazenados, transportados e dispostos, atendendo integralmente
os padrões de referência estabelecidos pela legislação vigente.
São indicadores ambientais deste PGRS:
•
•
•
•

Volume de resíduos sólidos gerados;
Volume de resíduos sólidos destinados à reciclagem;
Volume de resíduos sólidos destinados à disposição final; e,
Volume de resíduos sólidos destinados à tratamento.

10.1.3.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa apresenta Inter-relação com os seguintes programas:
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
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•
•
•

Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos; e,
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza das Áreas de Alague.

10.1.3.6

Cronograma de execução

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS terá início na fase
implantação estendendo-se para a operação até a desativação do empreendimento.
10.1.3.7

Sistema de registros

O controle das atividades do PGRS deverá ser realizado a partir de Planilhas
de Controle de Resíduos do Sistema de Gestão e dos registros gerados que
comprovam a efetiva implementação do mesmo, como MTRs. Deverão ser elaborados
relatórios contendo o acompanhamento e avaliação das atividades como meio de
aferição das ações planejadas e implementadas. O relatório deverá conter:
•
•
•

Planilhas de Controle de Resíduos do Sistema de Gestão;
Cópia dos MTRs; e,
Relatório fotográfico.

10.1.4 Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos
10.1.4.1

Introdução

O processo de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos é o instrumento
pelo qual o empreendedor administra todas as fontes de efluentes líquidos geradas
nas fases de implantação e operação, assegurando o atendimento da legislação
aplicável, bem como, a prevenção dos impactos ambientais significativos associados.
O Programa deverá ocorrer nas fases de implantação e operação do
empreendimento.
10.1.4.2

Objetivos e Justificativas

Dentre os objetivos do Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes
Líquidos, destacam-se:
•
•
•
•

Controlar e monitorar os efluentes gerados nas fases de implantação e
operação do empreendimento;
Orientar a coleta e disposição final dos efluentes líquidos gerados, de forma a
não impactar o meio ambiente;
Cumprimento das legislações ambientais federal, estadual e municipais
vigentes no tocante à tratamento e lançamento de efluentes líquidos; e,
Definir diretrizes para o gerenciamento, tratamento e monitoramento de
efluentes líquidos gerados no empreendimento.

O Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos é necessário
para verificar a condição dos sistemas de tratamento, proporcionando a máxima
eficiência possível e viabilizando a adoção de ações corretivas, caso sejam
detectados distúrbios operacionais.
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Os efluentes gerados na planta, com ou sem tratamento prévio, serão
encaminhados para um tanque de neutralização, com exceção do esgoto doméstico
tratado, que será lançado na tubulação de saída do tanque de neutralização. O
emissário para o lançamento dos efluentes tratados 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 do Passo do Neto.
Destaca-se que todos efluentes, mesmo sendo lançados no rio Jaguarão em
conjunto, serão tratados em separado, sem ocorrência de diluição na Bacia Coletora
de Efluentes, atendendo assim ao disposto na Resolução CONAMA nº 430/11.
10.1.4.3

Metodologia

O controle e gerenciamento dos efluentes líquidos ocorrerá tanto na fase de
implantação quanto na fase de operação do empreendimento. Para tanto serão
implantados diferentes sistemas de controle e de tratamento conforme a tipologia do
efluente a ser tratado. Serão seguidos todos os aspectos legais, quanto, normas
técnicas recomentadas pertinentes a questão, visando alcançar os objetivos traçados,
da mesma forma que serão empreendidas campanhas de monitoramento de modo a
quantificar e qualificar os efluentes gerados e tratados.
10.1.4.3.1

Identificação dos efluentes líquidos domésticos e industriais

Nesta etapa serão identificadas todas as atividades geradoras de efluentes
líquidos na área do empreendimento. Serão cadastrados os processos e atividades
geradoras; os pontos de geração; os tipos de efluentes gerados (sanitário ou
industrial); e a quantidade de efluentes a ser gerada.
Durante a obra espera-se que os efluentes líquidos gerados nos canteiros de
obra sejam os seguintes:
•
•
•

Efluentes sanitários de escritórios, alojamento e demais instalações de apoio;
Efluentes domésticos dos refeitórios;
Efluentes químicos das oficinas, instalações de manutenção, pátios de
estocagem de materiais e operações de montagem, no entanto esses efluentes
serão tratados e gerenciados como resíduos sólidos no Programa de Controle
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Diversas atividades associadas à fase de operação do empreendimento
poderão gerar efluentes líquidos industriais e domésticos, que deverão ser
encaminhados para estações de tratamento de efluentes. Os efluentes gerados terão
diversas origens, pluvial, industrial, doméstico, destacando-se: efluentes sanitários,
efluentes oleosos e águas pluviais potencialmente contaminadas.
10.1.4.3.2

Sistemas de tratamento

O descritivo dos sistemas de tratamento de efluentes previstos para a fase de
operação está disponível na descrição do empreendimento, no Capítulo 5, item 5.9 –
Sistemas de Saneamento Ambiental.
Ressalta-se ainda que como parte do conceito de prevenção da poluição e de
melhoria contínua, o empreendimento irá priorizar a não geração, o reuso ou a
reciclagem de efluentes gerados, como racionalização do consumo de recurso natural.
10-17

10.1.4.3.3
•

•

•
•
•

•

•

Ações de controle

Efluentes sanitários oriundos do uso dos banheiros, cozinha, refeitório e
possível lavação de roupas, contarão com sistemas de tratamento; na fase de
implantação em frentes de obra como medida de tratamento para os efluentes
domésticos gerados deve-se priorizar o uso de banheiros químicos, sendo
vedado o lançamento direto dos efluentes em corpos d’água ou em valas a céu
aberto;
Os efluentes líquidos domésticos provenientes do refeitório, sanitários e área
administrativa do canteiro de obras da UTE serão encaminhados para
tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes – ETE (estação compacta).
Prevê-se o armazenamento temporário dos efluentes tratados em um tanque
elevatório, para posterior reuso ou retirada diária por caminhões;
As águas residuárias oriundas da lavagem de equipamentos, e pátios de
abastecimento serão coletadas e tratadas através de separadores água/óleo
com posterior armazenamento do óleo residual para destinação final;
A desmobilização de caixas separadoras de água e óleo será feita procedendose inicialmente ao esgotamento total do seu líquido. O resíduo oleoso será
coletado, armazenado e destinado adequadamente;
Os efluentes líquidos domésticos previstos na operação da UTE serão
provenientes do refeitório, sanitários e área administrativa. Estima-se uma
geração média horária de 0,54 m³/h. Esses efluentes serão coletados nas áreas
de serviço e tratados em sistema composto por módulo único em fibra de vidro;
Os efluentes oleosos durante a operação da UTE 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. Esses efluentes serão coletados
localmente nas áreas afetadas e encaminhados para um Separador de Água e
Óleo (SAO). Após a separação, o óleo deverá ser armazenado em tambores e
enviado para disposição final;
As águas pluviais incidentes na área do sítio industrial 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. A água coletada será tratada para
remoção de sólidos por decantação. O efluente tratado será encaminhado para
o tanque de neutralização para tratamento previamente a seu envio de volta ao
rio;

10.1.4.3.4

Monitoramento / medição

Para verificar o desempenho do controle e gerenciamento de efluentes líquidos,
proceder-se-á a realização de inspeções periódicas dos sistemas de tratamento
instalados, e avaliação periódica do atendimento aos padrões de lançamento em
corpos de água naqueles sistemas que apresentem esta condição. Este
monitoramento estará apoiado em campanhas de coleta e análise de efluentes na
entrada (se aplicável) e saída dos sistemas de tratamento, tanto na fase de
implantação quanto na fase de operação.
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a) Fase de Implantação
Para os efluentes do sistema de tratamento de esgoto sanitário, os parâmetros
propostos para monitoramento na entrada e saída do sistema são: temperatura, pH,
sólidos sedimentáveis, sólidos em suspensão, DBO (demanda bioquímica de
oxigênio), nitrogênio amoniacal, nitrogênio total Kjeldhal, coliformes totais e coliformes
fecais.
Para o sistema separador água/óleo os parâmetros propostos para
monitoramento, na entrada e saída, são o teor de óleos e graxas minerais e a
concentração de sólidos totais, sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos.
a) Fase de Operação
Para os efluentes industriais o monitoramento será realizado trimestralmente
ou quando houver descarte de efluente tratado. Os parâmetros propostos estão
indicados no Quadro 10.1-2, a seguir.
Quadro 10.1-2 - Parâmetros e métodos analíticos utilizados para análise dos efluentes industriais
Alcalinidade Total
Condutividade elétrica
Níquel total
Sólidos Sedimentáveis
Alumínio dissolvido

Cromo total

Nitratos

Sólidos Suspensos

Arsênio total

Demanda Química de
Oxigênio

Nitritos

Sólidos Totais
Dissolvidos

Cádmio total

Ferro dissolvido

Chumbo total

Fósforo Total

Cobre dissolvido
Coliformes
Termotolerantes

Manganês total

Nitrogênio Total
Kjeldhal
Óleos e Graxas
minerais
Oxigênio Dissolvido

Mercúrio total

pH

Temperatura da Amostra
Temperatura do ar
Zinco total

Para os efluentes sanitários gerados durante a operação do empreendimento,
os parâmetros propostos para monitoramento na entrada e saída do sistema são:
temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos em suspensão, DBO (demanda
bioquímica de oxigênio), nitrogênio amoniacal, nitrogênio total Kjeldhal, coliformes
totais e coliformes fecais.
10.1.4.4

Indicadores e Metas

O Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes líquidos deverá ter
como meta:
•
•
•

Garantir que a ETE realize tratamento do efluente atendendo 100% dos
padrões legais de descarte da Resolução CONAMA nº 430/2011;
Lançar 100% dos efluentes em conformidade com os parâmetros aplicáveis; e,
Realizar 100% dos monitoramentos periódicos propostos para avaliar a
qualidade do corpo receptor.

Durante a execução deste programa será realizada sua avaliação periódica por
meio dos seguintes indicadores:
•

Concentração dos compostos de interesse no lançamento de efluente;
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•
•

Concentração dos compostos de interesse no corpo receptor; e,
Número de campanhas de monitoramento realizadas em relação ao número de
campanhas previstas.

Espera-se que durante a realização do programa seja avaliada a eficiência dos
sistemas de tratamento propostos, bem como avaliada, juntamente com o Programa
de Controle Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais, eventuais
alterações detectadas na qualidade das águas relacionadas ao descarte de efluentes
líquidos. Esse cruzamento de informações permitirá a definição de ações corretivas,
quando necessário.
10.1.4.5
•
•
•
•
•
•

Inter-relação com outros programas

Este programa apresenta Inter-relação com os seguintes programas:
Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);
Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas; e,
Programa de Resgate e Monitoramento da Ictiofauna.

10.1.4.6

Cronograma de execução

A implantação do programa é prevista nas fases de implantação e operação da
UTE Nova Seival, o qual deverá ser executado de forma contínua.
10.1.4.7

Sistema de registros

Deverão ser elaborados relatórios técnicos de monitoramento no qual serão
apresentados os dados compilados nas campanhas de monitoramento abrangendo
todos os pontos estabelecidos. Esse relatório irá apresentar descrição dos
procedimentos normativos utilizados para cumprir as etapas do monitoramento de
efluentes, resultados obtidos, discussão e conclusão, incluindo, portanto, as seguintes
informações:
•
•
•
•

Localização dos pontos de coleta das amostras e descrição dos pontos de
amostragem;
Registros fotográficos dos procedimentos de coleta;
Laudos analíticos das amostras coletadas com análise dos resultados, em
atendimento aos parâmetros da Resolução CONAMA nº 430/2011; e,
Proposição de medidas de mitigação e controle para os efluentes em
lançamento, caso apresentem resultados fora dos parâmetros estabelecidos.

10.1.5 Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do Reservatório
(PACUERA)
10.1.5.1

Introdução

A implantação do Reservatório Passo do Neto acarretará além da alteração na
paisagem e seus reflexos nos meios físico, biótico e socioeconômico, uma nova
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relação de comportamento dos diversos atores envolvidos na região. O reservatório a
ser criado para viabilizar a operação da UTE Nova Seival determina alterações em
elementos naturais da paisagem e no uso e ocupação que tradicionalmente ocorrem
nas áreas adjacentes a esse segmento do rio Jaguarão.
Cabe ao empreendedor a gestão da área do reservatório e das Áreas de
Preservação Permanente (APPs) a serem formadas em seu entorno. A gestão deve
priorizar a eficiente utilização do reservatório, de forma que este possa cumprir
adequadamente tanto suas funções específicas de reservação de água para a UTE
Nova Seival, os usos múltiplos ali existentes e, também, quanto àquelas relacionadas
à preservação ambiental.
Este programa apresentará os elementos para a elaboração de um plano de
uso do reservatório, o qual deve ter por base a gestão da borda do reservatório, além
das diretrizes das Leis nº 12.651/12 e nº 12.727/12 e da Resolução CONAMA nº
302/02.
Conforme consta no novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012), as APPs tem a função de preservar a qualidade da água do
reservatório, 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,
sendo que a gestão da UTE Nova Seival sobre estas áreas será o instrumento para
que esta função seja satisfeita.
O entorno do reservatório, por sua vez, deverá ser utilizado e ocupado
conforme diretrizes que contemplem a manutenção de boas condições ambientais e
da qualidade das águas. No entanto, por se tratar de áreas de terceiros, cabe às
administrações municipais, aos demais órgãos públicos atuantes na região e aos
próprios proprietários a responsabilidade pelo uso e ocupação do solo e das águas.
Ao empreendedor da UTE Nova Seival cabe a consolidação da legislação incidente,
dos diagnósticos socioeconômicos e ambientais, das necessidades e expectativas
das comunidades, das potencialidades regionais e locais e dos projetos e planos
existentes para a região, além da sugestão de diretrizes de uso e ocupação a serem
consideradas na elaboração dos instrumentos legais de gestão territorial.
O Programa deverá abranger, no mínimo, a Área de Preservação Permanente,
constituída de faixa no entorno do reservatório da Barragem Passo do Neto, com
largura de 100 m contada a partir do nível máximo normal do reservatório (cota 151,50
m) e a Zona de Transição (ZT), constituída de faixa de entorno de 1000m, a partir do
limite desta faixa de APP.
As atividades que envolvem os usos múltiplos das águas dependerão de
outorga do DRH/SEMA e a implantação de atividades potencialmente poluidoras
indicadas no Plano deverão ser licenciadas pelo IBAMA, salientando que áreas
voltadas para implantação de polos turísticos e de lazer no entorno do reservatório
não poderão exceder a 10% da área total do seu entorno (Art. 4º, da Resolução
CONAMA nº 302/02).
Deverá ser comprovada a participação dos municípios lindeiros (Candiota e
Hulha Negra) e do Comitê da Bacia de referência, na elaboração da proposta do
Plano.
10.1.5.2

Objetivos e Justificativas

A criação de uma estrutura de gestão para coordenar as ações de ordenamento
de ocupação e uso das áreas de entorno do reservatório corresponde a um conjunto
inter-relacionado de medidas que garantam a execução das atividades de
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minimização de impactos e de integração do mesmo no contexto ambiental e social
da região. Também é importante no que tange o delineamento das medidas
necessárias para a manutenção das estruturas permanentes do barramento,
garantindo a segurança nas áreas do entorno e o prolongamento da vida útil do
empreendimento.
O Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas do Reservatório
Passo do Neto, a partir da data de sua aprovação pelo órgão licenciador, passa a ser
o instrumento legal de gerenciamento do reservatório formado, tendo como objetivo
geral:
•

Ordenar o uso antrópico do reservatório e de suas áreas marginais
compatibilizando-os com a legislação vigente e aplicável e com as normas
operativas e de segurança, por meio da elaboração de uma proposta de
zoneamento ambiental a ser aprovada pelo órgão licenciador.

10.1.5.3

Metodologia

A metodologia de trabalho a ser utilizada será a análise integrada dos
componentes físicos, bióticos e socioeconômicos que poderão influir na água e na
Área de Preservação Permanente no entorno do reservatório a se formar, e que
indicarão conceitos e critérios de comportamento para todas as partes envolvidas
neste processo. Este Programa deverá ser desenvolvido em quatro etapas:
•
•
•
•

1ª Etapa: consiste na elaboração de uma análise e diagnóstico, articulação
institucional e compatibilização com os demais Programas Ambientais;
2ª Etapa: elaboração do Zoneamento Ambiental e normatização de uso;
3ª Etapa: consolidação e manutenção do Plano de Gestão dos Usos do
Reservatório; e,
4ª Etapa: elaboração do Programa de Conservação e Uso do Entorno e das
Águas do Reservatório Passo do Neto.

O Programa contemplará atividades de cadastramento e levantamento de usos,
proposição e execução de medidas de controle e gestão visando a compatibilização
permanente dos usos de água com os padrões de qualidade de água do reservatório.
Essas atividades deverão ser executadas de forma integrada, durante a vida útil do
empreendimento.
10.1.5.3.1

Diagnóstico

Com base nos levantamentos e dados disponíveis no EIA/RIMA e outros
levantamentos considerados necessários, deverá ser elaborada a análise e o
diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico, aí incluídos o corpo d’água, e
a Área de Preservação Permanente.
Deverão ser considerados para a análise integrada, os usos e ocupação do
solo, cobertura vegetal, fauna associada, conservação dos solos e saneamento rural,
geomorfologia, declividades, condições climáticas atuais específicas da região,
qualidade dos recursos hídricos, permeabilidade dos solos, sistemas de infraestrutura da região, características e qualidades da paisagem natural e cultural,
referências histórico-culturais e socioeconômicas e potencialidades econômicas e
turísticas da região.
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10.1.5.3.2

Zoneamento ambiental do reservatório

O zoneamento ambiental deverá ser elaborado mediante cruzamento das
informações sobre uso do solo, cotas de inundação do futuro reservatório, cobertura
vegetal, geomorfologia, declividades, estrutura fundiária, áreas que constituirão a Área
de Preservação Permanente (APP), restrições naturais e paisagísticas, restrições
legais relativas ao corpo d’água e outros, considerados pertinentes.
10.1.5.3.3

Controle dos usos do reservatório

A interação dos resultados das atividades anteriores constituirá os subsídios
para a proposição de ações e eventuais medidas visando à compatibilização
permanente da barragem e sua operação com os usos de água, existentes e
potenciais, sob o aspecto qualidade de água. Assim, esse plano será responsável pela
decisão, detalhamento e implementação das medidas necessárias ao gerenciamento
dos usos da água do reservatório, focando, prioritariamente, a manutenção dos
padrões mínimos de qualidade de água requeridos pelos usos.
Para conhecer e incentivar essas potencialidades deverão ser coletadas
informações resultantes dos vários Programas Ambientais a serem desenvolvidos e
de encontros e discussões com as Prefeituras de Candiota e Hulha Negra e com
órgãos da Administração Estadual e Federal que possam contribuir nas propostas
apresentadas.
10.1.5.3.4

Elaboração do Arcabouço Legal

Será elaborada uma relação de toda Legislação Ambiental pertinente, existente
sobre o tema (constituição federal, leis federais, estadual e municipais, códigos,
resoluções, decretos etc.) que se aplique às propostas do Plano de Gestão. Esta
coletânea será parte integrante do Plano, podendo ser agrupada por assunto, e será
acompanhada de uma síntese que permita a sua compreensão pelo público leigo.
10.1.5.3.5

Interação com o Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA)

Após o enchimento do reservatório Passo do Neto no rio Jaguarão, diversos
programas e ações voltadas ao monitoramento e controle ambiental e patrimonial
deverão ser permanentes. A interface entre estes programas e suas ações deve ser
orientada pelo PGA para não conflitar com as proposições do Programa de
Conservação e Uso do Entorno e das Águas do Reservatório Passo do Neto.
10.1.5.3.6

Elaboração do Plano de Gestão do Reservatório

Os resultados das diversas ações constantes deste programa, tais como o
diagnóstico da área lindeira, a proposta de zoneamento ambiental para a faixa de
segurança, o estabelecimento de normas de uso e ocupação, a proposta de uso
múltiplo e a elaboração do arcabouço legal, deverão ser consolidadas no documento
Plano de Gestão do Reservatório Passo do Neto, no qual estarão ordenadas todas as
rotinas inerentes à gestão e monitoramento do reservatório.
Assim, o Pano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório
(PACUERA) deverá ser sintetizado, por meio da elaboração de uma versão resumida,
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em linguagem acessível ao público em geral, contendo elementos (ilustrações,
mapas, quadros, gráficos, e técnicas de comunicação) que permitam a compreensão
do zoneamento proposto e das medidas sugeridas, preparando-os para a participação
nos processos de consulta pública, devendo ser dada publicidade ao mesmo antes da
realização das referidas consultas.
10.1.5.3.7

Divulgação e Apresentação dos Resultados

Após a conclusão do estudo e elaboração do PACUERA, o documento será
submetido à aprovação do IBAMA, que promoverá o processo de consulta pública
prevista na legislação aplicável, comunicando ao Ministério Público, o local e data da
realização das mesmas.
10.1.5.4

Indicadores e Metas

As metas relacionadas ao PACUERA que permitirão a realização plena do
objetivo proposto são:
•
•
•

Consolidar o diagnóstico dos meios antrópico, biótico e físico das áreas de
influência indireta (AII) e direta (AID) mapeando os atributos de interesse em
documentos cartográficos específicos;
Verificar a legislação vigente aplicável bem como, os projetos traçados pelas
prefeituras para a área de influência;
Integrar as informações do diagnóstico e as restrições legais com o propósito
de reconhecer as relações entre as informações levantadas e a elaborar
documentos cartográficos consolidados onde se identifiquem as fragilidades e
potencialidades da área.

O desempenho do Programa será avaliado pelo cumprimento das etapas
previstas, dentro dos prazos determinados.
10.1.5.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa apresenta Inter-relação com os seguintes programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e de
Assoreamento;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza das Áreas de Alague;
Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do Reservatório e
Restabelecimento dos Corredores;
Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas;
Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna;
Programa de Resgate e Monitoramento da Ictiofauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Negociação e Indenização de Terras e Benfeitorias; e,
Programa de Reassentamento.
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10.1.5.6

Cronograma

O PACUERA deverá iniciar ainda na fase de planejamento, estendendo-se
durante a fase de implantação e operação do empreendimento.
O Programa será implementado pelo empreendedor com a participação das
comunidades e administrações locais, além de órgãos específicos de governo e
entidades organizadas da sociedade local.
10.1.5.7

Sistema de registros

Deverão ser elaborados relatórios técnicos de acompanhamento contendo a
avaliação das atividades realizadas e a aferição das ações planejadas e
implementadas. O relatório deverá conter:
•
•
•

Listagem das atividades realizadas no período;
Identificação de pontos de melhoria; e,
Planos de ação.

10.2 PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO - MEIO FÍSICO
A seguir são apresentados os programas temáticos para o Meio Físico
propostos para a UTE Nova Seival.
10.2.1 Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade
do Ar
10.2.1.1

Introdução

As atividades com potencial de alterar a qualidade do ar serão desenvolvidas
nas fases de implantação, de operação e de desativação do projeto da UTE Nova
Seival, conforme os seguintes componentes:
•
•
•

Usina: Fases de implantação, de operação e de desativação;
Adutora/Emissário: Fases de implantação e de desativação; e,
Barragem Passo do Neto: Fase de implantação.

Para a UTE, devido a queima de carvão, serão emitidos material particulado
(MP), o dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de nitrogênio (NOx), deste modo também
ocorrerá o monitoramento das emissões atmosférica.
Neste sentido, o Programa de Controle e Monitoramento de Emissões
Atmosférica e Qualidade do Ar apresenta as ações e procedimentos a serem
adotados, visando monitorar e minimizar as emissões de material particulado (fases
de implantação e desativação), a emissão atmosférica da chaminé (fase de operação),
bem como avaliar a qualidade do ar durante as referidas fases do projeto da UTE
Nova Seival.
Ressalta-se que este programa foi elaborado conforme critérios técnicos
adequados, contudo, deve-se destacar que o monitoramento é um instrumento de
avaliação dinâmico e deve ser avaliado e revisto periodicamente, de acordo com a
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evolução das fases do empreendimento e da ocupação em seu entorno e em
consonância com as revisões das legislações pertinentes.
10.2.1.2

Objetivos e Justificativas

A implantação de um programa de controle e monitoramento de emissões
atmosférica e qualidade do ar é um requisito fundamental para a efetiva gestão desses
aspectos sob sua área de influência direta, além de permitir um acompanhamento
eficaz e em conformidade aos padrões estabelecidos, de monitorar possíveis
incômodos à população (receptores), bem como de avaliar a eficácia dos sistemas de
controle ambiental implantados na UTE nova Seival.
As alterações na qualidade do ar que resultam da construção e operação de
empreendimentos termelétricos, são fortemente correlacionadas com a topografia da
região e as condições atmosféricas locais.
A quantificação do impacto ambiental causado por um empreendimento deste
tipo requer, então, a associação entre o conhecimento teórico e a atividade prática.
Com estes pressupostos é que este programa foi elaborado. Pretende-se
desenvolver, durante a sua execução um conjunto de atividades observacionais que
possibilitarão, não apenas estimar os efeitos atmosféricos em função da qualidade do
ar local, mas também propiciar um melhor conhecimento do sistema climático regional
e auxiliar, assim, todas as atividades econômicas que são dependentes do mesmo.
Na fase de implantação, em todos os componentes do empreendimento,
ocorrerão atividades que apresentam potencial de suspender poeira, alterando a
qualidade do ar. Nesta fase destacam-se as seguintes atividades: limpeza do terreno,
supressão de vegetação, regularização topografia, movimentação de terra, trânsito de
caminhões e operação de maquinários.
Na fase de operação este impacto ficará restrito ao componente Usina, devido,
notadamente, à geração de poeira e gases relacionados à queima de carvão para
geração de energia.
No sentido de monitorar as emissões atmosféricas geradas principalmente na
queima do combustível está-se propondo os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•

•

Monitorar a emissão dos poluentes (NO2, SO2 e PM10) nas chaminés da UTE
Nova Seival;
Instalar uma estação compacta de qualidade do ar e meteorológica nas
proximidades da Vila João Emílio;
Realizar campanhas de observações meteorológicas intensivas, antes e após
a construção do empreendimento, para estudo sistemático dos efeitos do
empreendimento sobre a qualidade do ar local;
Estabelecer convênios de cooperação com a FEPAM e IBAMA para
desenvolver uma rede de monitoramento regional integrada;
Sistematizar, viabilizar e disseminar as informações obtidas da rede de
monitoramento e das campanhas experimentais para o planejamento ambiental
e gestão da termelétrica, essas informações podem ser integradas às
informações de outros empreendimentos;
Formar um banco de dados, de todos os parâmetros qualidade do ar e
meteorológicos relevantes, com séries temporais abrangentes para quantificar
com exatidão o efeito ambiental atual e resultante do empreendimento.
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Na fase de desativação, nos componentes Usina e Adutora/Emissário, ocorrerá
a movimentação de caminhões e maquinários, além da movimentação de terra para
remoção das fundações das estruturas. Estas atividades apresentam potencial de
suspender poeira, alterando a qualidade do ar.
Assim, este programa se justifica pela necessidade de monitoramento de
qualidade do ar em atendimento às legislações vigentes, destacando a Resolução
CONAMA nº 491/18, que dispõe sobre os padrões de qualidade do ar, e que revogou
a Resolução CONAMA nº 03/90 e a Resolução Conama nº 382/06, que estabelece os
limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.
10.2.1.3

Metodologia

Este programa é segregado em medidas de controle e de monitoramento,
descritas a seguir.
10.2.1.3.1

Controle

As medidas de controle a seguir elencadas são inerentes ao projeto, sendo
empregadas conforme o cronograma dos seguintes programas ambientais:
a) Controle de emissões atmosférica – Chaminé (fase de operação)
Para a redução das emissões de efluentes gasosos da Chaminé 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).

A tecnologia selecionada para a UTE Nova Seival 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.
b) Controle de Particulados – ressuspensão de particulado (fase de
implantação e desativação)
Para a redução da ressuspensão de particulado estão previstas os seguintes
programas e medidas de controle:
•
•

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD): recuperação de
áreas com solo exposto;
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Passo do Neto
(PACUERA): revegetação das áreas do entorno do reservatório.
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•

Programas de Controle de Obras (PCO) e de Gerenciamento Ambiental (PGA),
com os seguintes controles:
o Aspersão (umectação) das vias e áreas não pavimentadas, por meio de
caminhões-pipa;
o Controle da velocidade de veículos nas obras para minimizar a emissão
de material particulado;
o Controle e recuperação de processos erosivos;
o Revegetação de taludes; e,
o Manutenção de veículos e equipamentos, com medição do nível de
fumaça.

10.2.1.3.2

Monitoramento de Qualidade do Ar – Fase de Implantação/Desativação

Para o monitoramento da qualidade do ar, relativo à poeira (material
particulado) foram selecionados 2 (dois) pontos de monitoramento:
•
•

Área sob influência da Barragem Passo do Neto, restrito à fase de implantação,
próximo ao canteiro de obras da Barragem; e,
Área sob influência da Usina, nas fases de implantação e desativação, na
estrada municipal próximo à Vila João Emílio.
Para fins de monitoramento deverão ser utilizados os seguintes equipamentos:

•
•

PTS: Amostrador de Grandes Volumes ou Método Equivalente atendendo a
NBR 9547:1997; e,
PM10: Método de Separação Inercial/Filtração ou Método Equivalente,
atendendo a NBR 13412:1995.

Constitui-se Método de Referência, os métodos aprovados pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e, na ausência deles, os
recomendados pelo IBAMA como os mais adequados e que devem ser utilizados
preferencialmente.
Os equipamentos deverão ser periodicamente calibrados, de acordo com a
orientação do fabricante ou durante a manutenção preventiva ou corretiva dos
referidos equipamentos.
Os pontos de monitoramento poderão ser adequados em decorrência dos
resultados do monitoramento, bem como possíveis reclamações realizadas pelos
receptores.
A periodicidade do monitoramento de PTS e PM10 deverá ser trimestral por um
período de 24 (vinte e quatro) meses, durante, no mínimo, 3 (três) dias seguidos (72
horas), visando verificar a variação da qualidade do ar ao longo da semana.
A descrição e o detalhamento dos pontos amostrais serão realizados na fase
posterior do licenciamento, ou seja, na elaboração do Plano de Controle Ambiental
(PCA).
10.2.1.3.3

Monitoramento de Qualidade do Ar – Fase de Operação

O monitoramento da qualidade do ar deverá atender os limites preconizados
na Resolução CONAMA nº 491/2018 e contemplar os parâmetros Partículas Totais
em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (PM10).
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Quadro 10.2-1 - Padrões de qualidade do ar
Resolução CONAMA nº 491/2018
(µg/m3)
anual
80
Partículas Totais em
Suspensão (PTS) (*)
24 horas
240
anual
40
PM10 (**)
24 horas
120
anual
40
SO2 (**)
24 horas
125
anual
60
NO2 (**)
24 horas
260
Nota: (*) Padrão de Qualidade Final PF; (**) Padrão de Qualidade Intermediário PI-1.
Poluente

Referência Temporal

Para o monitoramento da qualidade do ar, deverá ser instalada uma estação
de qualidade do ar e meteorológica automática simplificada, que fará o monitoramento
dos seguintes parâmetros:
•

•

Meteorológicos:
o Temperatura do ar;
o Pressão atmosférica;
o Umidade relativa do ar;
o Velocidade do vento;
o Direção do vento;
o Radiação; e,
o Precipitação.
Qualidade do ar:
o Dióxidos de Nitrogênio;
o Ozônio;
o Dióxido de enxofre; e,
o Material particulado <10 μm; e,
o Material particulado total.

Estes dados serão coletados a cada minuto e armazenados no sistema de
aquisição de dados acoplados à estação. Periodicamente os mesmos serão
transferidos para um banco de dados que uniformizará este conjunto. A estação será
instalada nas proximidades da Vila João Emílio, que é um ponto estratégico, segundo
estudos realizados. O objetivo é estabelecer estudo comparativo entre as
características e variações meteorológicas e de qualidade do ar internas e externas
ao empreendimento.
Prevê-se a realização de duas campanhas experimentais intensivas para
descrever os efeitos de interação superfície/atmosfera antes e após a construção do
empreendimento termelétrico. Estes experimentos meteorológicos, do mesmo modo
que os já realizados na região, objetivam descrever realisticamente a circulação
atmosférica e sua relação com a dispersão dos poluentes atmosféricos. Assim será
possível quantificar e verificar o comportamento dos parâmetros micrometeorológicos
(fluxos turbulentos) e o comportamento da Camada Limite Planetária (CLP) na região
de Candiota-RS. Nestes experimentos, além dos parâmetros coletados no item
anterior, serão feitas medições de fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, fluxo
de umidade e fluxo de calor no solo. Estes dados serão usados como “inputs” de
modelos preditivos de qualidade do ar. Também, nestas campanhas intensivas,
observações de ar superior (até 40 Km de altura) serão realizadas com sondas
especiais. Objetiva-se, com isso, saber a contribuição da UTE Nova Seival em
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alterações atmosféricas de mais longo alcance. As figuras a seguir ilustram o
procedimento adotado nestas observações.
Figura 10.2-1 - Balão para realização de radiossondagens (a) e perfis verticais da temperatura potencial
em diferentes horários. Equipamento utilizado para observações dos parâmetros meteorológicos de ar
superior.

(a)

(b)

Figura 10.2-2. Torre micrometeorológica com sensores de alta
resolução (10Hz)

10.2.1.3.4

Monitoramento de Emissões Atmosférica – Fase de operação

O monitoramento das emissões atmosféricas da atividade de produção de
energia elétrica da UTE Nova Seival deverá ser realizado para os parâmetros:
•
•
•

Material particulado (MP);
Dióxido de enxofre (SO2); e
Óxidos de nitrogênio (NOX).
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Parâmetros auxiliares também serão monitorados, visando à correta
determinação das cargas de poluentes emitidos e a normalização das concentrações
dos poluentes monitorados, sendo estes:
•
•
•
•

Oxigênio (O2);
Temperatura dos gases (T);
Vazão dos gases (Q); e
Umidade dos gases (H2O).

O monitoramento deverá ser realizado de maneira continua e automaticamente
nas chaminés.
A cada 6 (seis) meses deverá ser realizada medições utilizando métodos
manuais e amostragem isocinética para a verificação da conformidade dos sistemas
de medição automatizados instalados.
A verificação do atendimento aos limites de emissão deverá ser efetuada
conforme métodos de amostragem e análise especificados em normas técnicas
cientificamente reconhecidas.
Os resultados das medições contínuas realizadas serão enviados on line para
órgão ambiental competente.
Os dados das medições manuais serão enviados ao órgão ambiental
competente na periodicidade prevista para entrega dos relatórios de
acompanhamento.
10.2.1.4

Indicadores e Metas

Como meta tem-se:
•
•

O alcance da totalidade (100%) dos resultados monitorados nos limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018.
100% das medições de emissões atmosférica em atendimento com a
Resolução Conama nº 382/06
Para avaliação do desempenho ambiental (indicador) sugere-se:

•

A porcentagem (%) de enquadramento dos parâmetros nos limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018 e nº 382/06.

10.2.1.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa apresenta Inter-relação com os demais programas:
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); e,
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Passo do
Neto (PACUERA).
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10.2.1.6

Cronograma de Execução

O referido programa deverá ser realizado durante as fases de implantação,
operação e desativação, sendo:
•

•
•

Monitoramento de Qualidade do Ar – Fase de Implantação/Desativação:
Destacando que o ponto localizado na Barragem Passo do Neto deverá ser
monitorado apenas na fase de implantação visto que a barragem não será
desativada. O monitoramento deverá ocorrer trimestralmente durante 3 (três)
dias seguidos (72 horas).
Monitoramento de Qualidade do Ar – Fase de operação: O monitoramento será
contínuo e automático durante toda a fase de operação
Monitoramento de Emissões Atmosférica – Fase de operação: O
monitoramento será contínuo e automático durante toda a fase de operação.
Semestralmente deverá ocorrer o monitoramento manual.

10.2.1.7

Sistema de Registros

Após cada campanha de medição deverá ser realizada a compilação dos dados
monitorados de emissões atmosférica e qualidade do ar. Caso sejam verificados
valores acima do permitido pela legislação aplicável (Res. CONAMA nº 491/18 e
382/06) deverá ser realizada análise crítica para verificação das causas e sua relação
com o empreendimento.
Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
•
•
•
•
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Resultado consolidado dos monitoramentos de qualidade do ar e emissões
atmosféricas;
Descrição das condições meteorológicas;
Relatório fotográfico;
Resultados, análises e conclusões; e,
Plano de Ação, caso necessário.

10.2.2 Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos
10.2.2.1

Introdução

As atividades com potencial de alterar os níveis de ruído ambiental serão
desenvolvidas nas fases de implantação, de operação e de desativação do projeto da
UTE Nova Seival, conforme os seguintes componentes:
•
•
•

Usina: Fases de implantação, de operação e de desativação;
Adutora/Emissário: Fases de implantação, de operação (estações elevatórias)
e de desativação; e,
Barragem Passo do Neto: Fase de implantação.
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Neste sentido, o referido programa apresenta ações e procedimentos adotados
visando monitorar e minimizar as alterações na pressão sonora, bem como avaliar a
eficácia das medidas de controle adotados no projeto.
Ressalta-se que o programa foi desenvolvido com critérios técnicos adequados,
contudo, deve-se destacar que o monitoramento é um instrumento de avaliação
dinâmico e deve ser avaliado e revisto periodicamente, de acordo com a evolução das
fases do empreendimento e da ocupação em seu entorno e em consonância com as
revisões das legislações pertinentes.
Além da emissão de ruídos estar sujeita às determinações de normas técnicas
(NBR 10151:2019), o controle da mesma é também um elemento importante na
relação entre o empreendimento e a comunidade.
10.2.2.2

Objetivos e Justificativas

A implantação de um programa de controle e monitoramento de ruído é um
requisito fundamental para a efetiva gestão desses aspectos sob sua área de
influência direta, além de permitir um acompanhamento eficaz e em conformidade aos
padrões estabelecidos, de monitorar possíveis incômodos à população (receptores),
bem como avaliar a eficácia dos sistemas de controle ambientais.
Na fase de implantação, em todos os componentes do empreendimento
ocorrerão atividades que apresentam potencial de aumentar os níveis de ruído
ambiental, destacando nesta fase as seguintes atividades: limpeza do terreno,
supressão de vegetação, terraplenagem, trânsito de caminhões e operação de
maquinários.
Na fase de operação este impacto ficará restrito ao componente Usina, em
virtude principalmente da operação das turbinas, sistema de cominuição de carvão e
calcário e demais áreas. Já ao longo do traçado da Adutora/Emissário este impacto
poderá ser observado nas estações elevatórias para bombeamento de água/efluente.
Na fase de desativação, nos componentes Usina e Adutora/Emissário, ocorrerá
o movimento de caminhões e maquinários, desmonte das estruturas metálicas e civis,
além da movimentação de terra para remoção de pavimentos e fundações
superficiais.
O objetivo do monitoramento é avaliar o nível de ruído nos receptores próximos
ao empreendimento, a fim de comparar esses níveis com os padrões legais
estabelecidos na NBR 10151:2019, assim como os atuais níveis de ruído observados
no capítulo de diagnóstico ambiental, bem como avaliar eventual necessidade de
adoção de medidas mitigadoras em caso de desconformidades.
Este programa se justifica pela necessidade de monitoramento de ruído gerado
no empreendimento em atendimento à NBR 10151:2019 – Medição e Avaliação de
Níveis de Pressão Sonora em Áreas Habitadas.
10.2.2.3

Metodologia

O referido Programa apresenta ações de: (i) Medidas de Controle de Ruído, e,
(ii) Monitoramento de Ruído.
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10.2.2.3.1

Medidas de controle de ruído

A movimentação de máquinas, equipamentos e caminhões no entorno do
empreendimento, assim como a operação da Usina, são importantes fontes geradoras
de ruído. Por este motivo existe uma constante preocupação com a comunidade em
seu entorno e com sua qualidade de vida. Para o controle e atenuação dos níveis de
ruídos serão empregadas medidas de controle inerentes ao projeto, sendo estas:
•
•
•
•

Limitação de velocidade de veículos nas vias de tráfego;
Permissão de circulação apenas para veículos autorizados nos canteiros de
obras e nas áreas de obras;
Estabelecimento de um programa de manutenção dos caminhões e máquinas
móveis dotados de motores Diesel, visando o permanente enquadramento da
frota nos padrões 1 ou 2 da escala de Ringelmann; e,
Manutenção preventiva dos equipamentos e veículos em operação na obra.

Estas atividades são detalhadas nos Programas de Controle de Obras (PCO)
e de Gerenciamento Ambiental (PGA).
Já para a operação da Usina, como medidas de controle e mitigação serão
instalados silenciadores resistivos e ou enclausuramento em todos os equipamentos
que não atendam o limite máximo de 85 dB(A), medidos a 1 m de distância. Ainda, as
ações de controle serão compostas pela implementação de medidas para redução
dos níveis de pressão sonora, como manutenção e reposição de peças de desgaste,
considerando as fases de implantação e de operação do empreendimento.
10.2.2.3.2

Monitoramento de ruído

O monitoramento deverá ser realizado em conformidade com as
recomendações da NBR 10151/2019 - Medição e Avaliação de Níveis de Pressão
Sonora em Áreas Habitadas, para o Método Simplificado.
Para o monitoramento de ruído deverão ser realizadas campanhas de
medições sonoras nos períodos diurno e noturno, sendo que estas campanhas
deverão utilizar:
•
•
•

Medidor de nível sonoro ou sistema de medição de nível de pressão sonora,
atendendo aos critérios da IEC 61672-1 (todas as partes), para a classe 1 ou
classe 2;
O calibrador sonoro deverá atender à IEC 60942, para a classe 1. Quando o
sonômetro utilizado for de classe 2, o calibrador sonoro pode ser de classe 2;
e,
O microfone de medição deverá ser especificado para atender a IEC 61672-1
ou à IEC 61094-4.

O conjunto de instrumentos deverá ser calibrado por laboratório acreditado,
membro da Rede Brasileira de Calibração (RBC), ou pelo INMETRO, ou por
laboratório de calibração, em outros países, acreditado por organismos signatários de
acordos oficiais brasileiros de reconhecimento mútuo. A calibração será realizada
conforme a edição da IEC declarada pelo fabricante.
Para a análise dos resultados das medições deverá ocorrer a comparação ao
estabelecido pela legislação federal vigente (NBR 10151:2019), conforme o tipo de
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ocupação observada (Quadro 10.2-2) e ou pelos valores LAeq definidos no diagnóstico
ambiental.
Destaca-se que os valores máximos foram definidos em função do zoneamento
urbano. O empreendimento se encontra em uma área enquadrada como rural (sítios
e fazendas), mas declarada pela legislação municipal como Zona Industrial ou
próxima a área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas.
Quadro 10.2-2 - Limites de níveis de pressão sonora (rlaeq) em função dos tipos de áreas habitadas e
do período – NBR 10151:2019
Tipos de Áreas
Diurno
Noturno
Área de residências rurais
40
35
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
50
45
Área mista predominantemente residencial
55
50
Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou
60
55
administrativa
Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo
65
55
Área predominantemente industrial
70
60
Fonte: NBR 10151:2019 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o Conforto da
Comunidade.

Pontos de Monitoramento de Ruído
Para o monitoramento de ruído sugere-se manter os mesmos 20 (vinte) pontos
monitorados para o diagnóstico ambiental, apresentados no Quadro 10.2-3.
Quadro 10.2-3 - Pontos de monitoramentos para ruídos
Pontos de Monitoramento
Tipos de Áreas Habitadas
Pontos sob influência da UTE
P4, P5, P6, P7,
Área predominantemente industrial
P10, P15, P18 e P20
Área de residências rurais
P1, P2, P3, P17, P19
Área mista predominantemente residencial
Pontos sob influência da Adutora/Emissário
P8, P16
Área predominantemente industrial
Área mista com predominância de atividades
P9
culturais, lazer e turismo
P10, P13
Área de residências rurais
Pontos sob influência da Barragem
P11, P12, P14, P15
Área de residências rurais

Destaca-se que os pontos localizados no entorno da Barragem Passo do Neto
deverão ser monitorados apenas na fase de implantação, visto que não possuirá
atividades geradoras de ruído durante sua operação.
Os pontos de monitoramento poderão ser adequados em decorrência dos
resultados do monitoramento, assim como de possíveis reclamações que forem
realizadas pelos receptores.
A descrição e o detalhamento dos referidos pontos amostrais deverá ser
realizada na fase posterior do licenciamento, ou seja, na elaboração do Plano de
Controle Ambiental (PCA).
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Periodicidade
A periodicidade do monitoramento deverá ser semestral, com campanhas nos
períodos diurno e noturno.
10.2.2.4

Indicadores e Metas

Como meta, a elaboração e o desenvolvimento do referido programa visa
alcançar a totalidade (100%) das medições em conformidade com a legislação
vigente.
Para avaliação do desempenho ambiental (indicador) sugerem-se: (i)
Porcentagem das medições de ruído em conformidade com a legislação vigente; e (ii)
Número de reclamações referente à ruído.
10.2.2.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa apresenta Inter-relação com os seguintes programas:
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA); e,
Programa de Controle de Obras (PCO).

10.2.2.6

Cronograma de Execução

O referido programa deverá ser realizado semestralmente, durante as fases de
implantação, de operação e de desativação, sendo que o ponto localizado na
Barragem Passo do Neto, deverá ser monitorado apenas na fase de implantação, visto
que durante a operação não haverá atividade geradora deste impacto e a barragem
não será desativada após o fechamento da Usina.
10.2.2.7

Sistema de Registros

Após cada campanha de medição deverá ser realizada a compilação dos dados
monitorados de ruído, e caso seja verificado valores acima da NBR 10151:2019,
deverá ser realizada análise crítica para verificação das causas e sua relação com o
empreendimento.
Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
•
•
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Relatório fotográfico;
Resultados, análises e conclusões; e,
Plano de ação, caso necessário.
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10.2.3 Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários
10.2.3.1

Introdução

Com a implantação da Barragem Passo do Neto, seu reservatório irá influenciar
permanentemente nos títulos minerários incidentes nesta área. Destaca-se que este
programa não se aplica aos componentes Adutora/Emissário, visto a reduzida área
de implantação e inserção na faixa de serviço das estradas municipais consolidadas,
e da Usina, visto que a área se trata de uma porção exaurida da jazida da Mina do
Seival.
Conforme o diagnóstico ambiental, atualmente existem 4 (quatro) processos
minerários incidentes na área da Barragem/Reservatório, apresentados no Quadro
10.2-4.
Quadro 10.2-4 - Processos minerários na ADA da barragem/reservatório Passo do Neto
Processo
Fase
Nome
Companhia de Pesquisa de
802353/1975
Autorização de pesquisa
Recursos Minerais
Companhia Riograndense de
810194/1975
Requerimento de lavra
Mineração
Companhia de Pesquisa de
810022/1984
Direito de requerer a lavra
Recursos Minerais
Companhia de Pesquisa de
810023/1984
Autorização de pesquisa
Recursos Minerais
Fonte: ANM (2020) (http://sigmine.dnpm.gov.br)

Substância
Carvão
Carvão
Carvão
Carvão

Destaca-se que não foi observada extração mineral ao longo do rio Jaguarão
durante a coleta de dados para o presente estudo.
10.2.3.2

Objetivos e Justificativas

O referido Programa possui como diretriz, identificar os títulos que se referem
diretamente na área de operação da Barragem Passo do Neto, no momento da
obtenção da Licença de Implantação (LI). Deste modo, com a atualização dos dados
atualmente levantados deverá ser solicitado o bloqueio destas áreas junto à ANM.
Este Programa visa estabelecer medidas mitigadoras e ou compensatórias
para estas áreas.
10.2.3.3

Metodologia

As atividades a serem realizadas na fase de implantação do empreendimento
são:
•
•

Levantamento e análise na ANM de todos os processos situados na área a ser
atingida pelo empreendimento;
Elaboração de informe sobre a área do empreendimento, a partir dos dados da
ANM, com planta e memorial descritivo da área de influência do mesmo,
visando a impedir a emissão de novos títulos minerários que tenham
interferência total ou parcial na área a ser ocupada pelo reservatório;
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•
•
•

Elaboração da documentação para o pedido de Bloqueio dos Títulos Minerários
atualmente ativos, que interfiram total ou parcialmente com a área a ser
ocupada pelo reservatório;
Elaboração de diretrizes para os acordos e medidas indenizatórias para os
detentores dos títulos minerários existentes; e,
Implantação das medidas compensatórias cabíveis para os titulares minerários
de direito, incluindo restrições ou reais impedimentos para o desenvolvimento
das atividades minerárias, antes do enchimento do reservatório.

10.2.3.4

Indicadores e Metas

Como indicador para este programa tem-se a relação de títulos minerários
incidentes no reservatório e de títulos bloqueados.
Como meta sugere-se o bloqueio da totalidade (100%) da área do reservatório
para novos requerimentos minerários.
10.2.3.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa não apresenta Inter-relação com os demais programas do
empreendimento.
10.2.3.6

Cronograma de Execução

O programa deverá ser iniciado na fase de implantação e deve ser concluído
antes do enchimento do reservatório.
10.2.3.7

Sistema de Registros

Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
com o avanço das atividades desenvolvidas e a situação atual dos títulos minerários
incidentes na área do reservatório.
10.2.4 Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e de
Assoreamento
10.2.4.1

Introdução

A implantação do empreendimento e a respectiva instalação dos canteiros de
obras, infraestrutura básica, supressão de vegetação, obras de terraplanagem,
escavação de fundações, construção ou adequação de estradas de acessos e,
principalmente, as margens do reservatório, podem desencadear processos erosivos.
O aumento do escoamento superficial, derivado da supressão da vegetação,
obras de terraplanagem, com consequente modificação do relevo e
impermeabilização do solo, modificam de forma relevante o escoamento superficial,
podendo resultar em concentração ou dispersão desse escoamento, incremento de
suas velocidades, geração de áreas alagadas ou, inversamente, o ressecamento de
áreas alagadiças, barramentos de drenagens, abertura de canais de escoamento, etc.
O enchimento do reservatório acarretará um acréscimo da suscetibilidade a
processos de instabilização das encostas marginais. A formação do reservatório
acelera ou reativa os processos erosivos das encostas devido à elevação do nível
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freático e aparecimento de surgência d’água nas paredes das erosões. Com essa
aceleração ou reativação, há a propagação das erosões para montante, a partir das
bordas do reservatório. Novas erosões provocadas pela ação e embate das ondas
poderão ocorrer principalmente devido à presença de materiais inconsolidados.
Na área da Usina, durante sua implantação, ocorrerá intensa movimentação de
terra para a reconformação de sua topografia e implantação das instalações da Usina.
Os processos erosivos poderão ser intensificados a jusante, especialmente nas
margens do arroio Candiota e da sanga da Fazenda.
Para a implantação da Adutora/Emissário ocorrerá a travessia em 8 (oito)
cursos d’água, sendo que nestas áreas poderão se desenvolver processos erosivos
em virtude da escavação para implantação das estruturas.
O assoreamento destaca-se entre os problemas decorrentes da erosão pela
estreita relação com os recursos hídricos.
10.2.4.2

Objetivos e Justificativas

O solo na área onde se pretende instalar o empreendimento possui
suscetibilidade à erosão devido à: (i) proximidade de cursos d’água, (ii) travessia de 8
(oito) cursos d’água; (iii) declividade das margens do rio Jaguarão; e (iv) intensa
movimentação de terra na área da Usina. Assim, a aceleração do processo erosivo é
um impacto de grande significância que pode ocorrer na área, principalmente na fase
de implantação da Usina e da Adutora/Emissário.
As consequências da aceleração do processo erosivo são, principalmente,
perda de solo e assoreamento de corpos d’água, reduzindo a qualidade das águas
nestes cursos e na capacidade da Barragem Passo do Neto.
O objetivo do referido programa é de controlar e monitorar os processos
erosivos evitando suas consequências.
10.2.4.3

Metodologia

Este Programa apresenta medidas de controle e de monitoramento, descritas
a seguir.
10.2.4.3.1
•
•
•
•
•
•
•

Controle

Privilegiar a realização da movimentação de solo em época de estiagem;
Reduzir ao máximo possível o tempo de exposição de superfícies
desprotegidas;
Proteger com cobertura vegetal as superfícies expostas à erosão (PRAD);
Implantar o PACUERA do reservatório;
Instalar sistema de drenagem adequado em todos os setores do
empreendimento para evitar o represamento, o escoamento e o lançamento
concentrados das águas pluviais e ou fluviais;
Realizar manutenção periódica do sistema de drenagem, removendo eventuais
materiais que possam provocar obstrução (sedimentos, folhas, galhos, etc.) e
descartando-os de forma adequada; e,
Verificar periodicamente o desempenho do sistema de drenagem, da cobertura
vegetal e realizar correções, quando necessário.
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10.2.4.3.2
•
•
•

Monitoramento

Vistorias periódicas nos cursos d’água para verificar possíveis locais de erosão
e assoreamento;
Vistorias periódicas ao longo do reservatório para identificar desenvolvimento
de processos erosivos e providenciar correções quando necessárias;
Dever-se-á dar atenção aos locais proximos de cursos d’água, destacando:
o Usina: Margens do arroio Candiota e da sanga da Fazenda;
o Adutora/Emissário: Pontos de cruzamento com curso d’água;
o Barragem: Margens do reservatório, cursos afluentes e rio Jaguarão a
jusante do vertedouro.

10.2.4.4

Indicadores e Metas

As metas deste programa são: (i) Identificar 100% dos processos erosivos; e
(ii) Monitorar 100% dos processos erosivos identificados.
O indicador para este programa pode ser a porcentagem de recuperação dos
processos erosivos identificados.
10.2.4.5

Inter-relação com outros Programas

Este Programa apresenta Inter-relação com:
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Passo do
Neto (PACUERA); e,
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais.

10.2.4.6

Cronograma de Execução

Este Programa deverá ser executado durante toda as fasesl do
empreendimento (implantação, operação e desativação), por meio de vistorias
mensais.
10.2.4.7

Sistema de Registros

Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
•
•
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Relatório fotográfico;
Resultados, análises e conclusões; e,
Plano de ação, caso necessário.
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10.2.5 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
10.2.5.1

Introdução

Em virtude das alterações a serem causadas pelas obras que comporão a UTE
Nova Seival em aspectos diversos dos meios físico e biótico, devem ser efetivadas
medidas preventivas e corretivas para a recuperação das áreas degradadas em todos
os locais diretamente atingidos pelas obras, como áreas do site da usina, caminhos
de serviço, canteiros de obras, área diretamente afetada pela adutora e emissário e
pelas obras do barramento junto ao rio Jaguarão.
As ações operacionais elencadas neste programa visam promover o equilíbrio
em áreas porventura desestabilizadas e tenham processos erosivos desencadeados,
como também evitar a instalação desses processos, contribuindo para a redução da
perda de solos e do assoreamento da rede de drenagem. Tais ações se traduzem na
implementação de uma série de medidas e dispositivos adequados, associados a um
conjunto de condicionantes a serem observados no processo de implantação do
empreendimento que possibilitam reduzir situações específicas de risco de ocorrência
de processos erosivos, promover a recomposição e a recuperação de áreas
degradadas.
As principais áreas alvo do presente são os canteiros de obras e as vias de
acesso a serem instalados para a implantação da usina e barragem, o entorno do
barramento do reservatório e do traçado da adutora/emissário, especialmente as
travessias de cursos d’água.
10.2.5.2

Objetivos e Justificativas

A implantação da UTE Nova Seival causará a interferência no terreno natural
pela instalação da usina, do barramento junto ao rio Jaguarão, do sistema de
adução/emissário, pela abertura de estradas de serviço e canteiros de obras, onde
deverão ser realizadas atividades de terraplenagem e intervenções em cursos d’água.
Esse conjunto de intervenções gerará impactos negativos com reflexos em outros
parâmetros ambientais, especialmente nos solos, na cobertura vegetal e nos recursos
hídricos.
A recuperação das áreas degradadas durante a fase de implantação do
empreendimento é importante para evitar avanços de processos erosivos, diminuir a
produção de sedimentos, manter a estabilidade dos terrenos atingidos, evitar a criação
de ambientes que propiciem a proliferação de vetores e contribuir para a criação de
ambientes atrativos para a fauna e a flora.
O objetivo deste programa é aplicar e monitorar medidas de controle ambiental
durante a fase de implantação da UTE Nova Seival de modo a recompor as áreas
potencialmente degradadas, nas quais haverá intervenção na vegetação nativa e em
áreas legalmente protegidas, contemplando as instalações do canteiro de obras; do
sistema de adução e do reservatório junto ao rio Jaguarão.
A partir das ações desse programa pretende-se minimizar ou mitigar os danos
ambientais causados durante todas as atividades de construção, de forma a
preservar, tanto quanto possível, as condições naturais da paisagem, restringindo sua
intervenção às áreas estritamente necessárias, definindo como serão restabelecidos
da maneira mais aproximada às condições originais, os locais passíveis de
recomposição, através de processos de reconformação dos terrenos, revegetação,
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obras de drenagem, dentre outras, que serão executadas tão logo as áreas em
questão tenha concluído sua função no empreendimento.
No presente caso é importante mencionar que os materiais necessários
oriundos de áreas de empréstimo, serão adquiridos de empresas terceirizadas, não
cabendo assim ao empreendedor a recuperação ambiental destas áreas, sendo de
responsabilidade da empresa contratada, que deverá estar devidamente licenciada.
10.2.5.3

Metodologia

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) será
operacionalizado focando a área de intervenção planejada para a implantação da UTE
Nova Seival e suas estruturas de apoio. Compõem a área de intervenção: a área da
usina propriamente dita, o canteiro de obras da usina, o canteiro de obras da barragem
e o entorno do barramento, a adutora de água bruta e emissário de efluentes tratados,
além dos acessos internos a serem implantados.
Para atender a finalidade do presente programa, ações de diferentes naturezas
serão deflagradas de forma a minimizar os impactos ambientais potenciais e facilitar
a execução da recuperação ambiental das áreas degradadas. São elas:
•

•
•

Ações preventivas: serão desencadeadas desde o início das atividades
interventivas e mantidas durante o período de duração das mesmas visando
contribuir para a manutenção de um nível aceitável de qualidade ambiental e
minimizar as ações posteriores para a recomposição das áreas afetadas;
Ações corretivas: terão aplicação imediata visando retornar ao máximo possível
a situação ambiental original das áreas afetadas e minimizar possíveis danos
ambientais;
Ações de recomposição ambiental: serão operacionalizadas após o término
dos serviços de cada frente de trabalho da fase de implantação, com vistas à
recuperação física e biótica das áreas e posterior reintegração à paisagem
local.

A implementação do presente programa será realizada em todas as áreas a
serem recuperadas, obedecendo-se as seguintes etapas:
Etapa 1 - Identificação de focos de processos erosivos e sítios
degradados
As atividades primárias do programa serão identificar, nas áreas de intervenção
do empreendimento, desde o início da implantação e ao longo desta fase, locais que
apresentem focos de processos erosivos ou com potencial para sua ocorrência, e
sítios degradados que demandem ações de recuperação.
Compreende a identificação da origem da degradação, incluindo os danos
ambientais causados, a origem dos danos ambientais e os efeitos causados ao
ambiente ou passíveis de ocorrerem. Engloba também a caracterização da área
quanto a sua situação anterior e a situação atual, em relação ao relevo, solo,
hidrografia, vegetação, incluindo outros fatores, quando necessário.
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Etapa 2 - Esboço dos métodos de recuperação
Após levantamento das áreas a serem recuperadas/recompostas, será
elaborado o planejamento das atividades a serem desenvolvidas em cada área,
levando-se em conta o cronograma físico de implantação do empreendimento, as
necessidades específicas de cada área e as exigências legais. Antes de iniciar
serviços de escavação e terraplenagem, deverão ser tomadas as seguintes medidas
preventivas:
•
•
•
•

Proceder à retirada da vegetação existente (árvores, arbustos, galhos)
restringindo-se ao espaço efetivamente necessário e autorizado;
Conservar e proteger a vegetação remanescente nas áreas adjacentes aos
canteiros de obra;
Remover a camada de solo orgânico e estocar o material retirado em locais
sinalizados e protegidos contra erosão, especialmente na área da barragem; e
Atentar para a execução de escavações, que deverá ser feita adotando
técnicas apropriadas para evitar o espalhamento e deslizamento de materiais
para fora dos locais delimitados de trabalho.
Etapa 3 - Recondicionamento topográfico

O recondicionamento topográfico é um fator importante para o sucesso do
trabalho de prevenção e controle de processos erosivos, assim como para a
recuperação de áreas degradadas. Ele pressupõe o preparo do relevo para receber a
vegetação, dando-lhe uma forma estável e adequada para o uso futuro da área. O
relevo final do terreno deverá atender aos seguintes requisitos:
•
•
•
•

Comportar o uso futuro pretendido para a área;
Atender aos aspectos paisagísticos e estéticos, tentando enquadrar a nova
área no contexto da paisagem da região;
Propiciar estabilidade ao solo e aos taludes; e
Auxiliar no controle dos processos erosivos.

Os trabalhos de recondicionamento topográfico incidirão sobre todas as áreas
que apresentarem necessidade de execução desses trabalhos, principalmente onde
houver retirada de material.
A usina deverá ser implantada na cota 225 m do terreno, que foi definida
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.
Todo o solo excedente de escavação e as pilhas de estéril/rejeito serão
reaproveitados na construção do platô da UTE, não havendo material excedente e,
consequentemente, áreas para bota-fora. Por outro lado, o volume de terra disponível
não será suficiente para a construção do aterro previsto, sendo necessário áreas de
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empréstimo na região, dando-se prioridade para os materiais disponíveis na área de
lavra da Mina do Seival.
O Quadro 10.2-5 apresenta os volumes estimados de movimentação de terra
para a implantação da usina. No Anexo 5.1, encontram-se plantas que detalham a
terraplenagem na usina.
Quadro 10.2-5. Volumes de movimentação de terra para a implantação da usina
Atividade
Volume (m³)
Corte
1.471.840
Aterro
1.471.978
Empréstimo
138
Fonte: BC Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Os volumes estimados de movimentação de terra para a execução do
barramento do Reservatório Passo do Neto, na cota 138 m, são apresentados no
Quadro 10.2-6. A Planta Geral de Escavação da 1ª Etapa Construtiva da Barragem
Passo do Neto, é apresentada no Anexo 5.2.
Quadro 10.2-6 - Volumes da movimentação de terra para implantação da barragem do Reservatório
Passo do Neto

Atividade
Escavação – solo alterado, solo são e rocha
Escavação de solo vegetal
Aterro compactado

Volume (m3)
65.967
8.214
4.545

Todo serviço de terraplenagem será planejado previamente, evitando-se,
sempre que possível, a abertura de novas frentes de trabalho quando houver previsão
de chuvas intensas num curto período de tempo.
As atividades de desmatamento deverão ser orientadas e limitarem-se ao
estritamente necessário à implantação das obras.
A formação de pilhas de terra solta (por exemplo, durante a remoção do
horizonte orgânico) deverá limitar-se ao indispensável, e o seu posicionamento
obedecerá a um planejamento estratégico, de forma a garantir que sejam locadas em
locais planos ou quase planos e que não se encontrem no caminho do escoamento
de águas pluviais de montante.
Os bota-foras devem ser executados e compactados de forma a evitar que o
escoamento das águas pluviais possa carrear o material depositado causando
erosões e assoreamentos.
O solo orgânico proveniente das áreas de intervenção será utilizado nas áreas
a serem recuperadas, no cortinamento vegetal no entorno da área terraplenada da
usina, nos canteiros de obra, no entorno das obras do barramento do reservatório e
demais acessos de serviço.
Etapa 4 - Adequação dos sistemas de drenagem
As obras de drenagem serão previamente planejadas, levando-se em conta a
topografia local, para captar e conduzir as águas superficiais para local
convenientemente preparado para recebê-las. O sítio da usina assim como o do
reservatório e seus acessos, serão providos de sistema de drenagem para a proteção
dos recursos hídricos naturais, conforme estabelecidos nos projetos de engenharia.
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Projetos de drenagem provisória serão implementados durante a fase de
implantação, visando garantir que as obras de terraplenagem estejam preparadas
para receber chuvas, em especial durante as fases mais críticas em termos de riscos
de erosão e assoreamento. Os componentes do sistema de drenagem provisória
serão periodicamente desassoreados e limpos, identificando-se as áreas fontes de
carreamento de material para adoção das ações corretivas pertinentes.
Etapa 5 - Preparo do solo para recomposição e revegetação
A preparação do solo consiste num conjunto de medidas de cunho agronômico
para promover a recomposição do solo degradado pelo empreendimento, bem como
sua proteção, sendo elas tanto mais complexas quanto maior for o nível de
degradação dos sítios.
•

•
•

Descompactação do solo: Para promover a descompactação do solo, serão
executadas práticas de natureza mecânica e cultural, que poderão ser
empregadas conjuntamente ou de forma isolada, dependendo das condições
de cada área. Após a descompactação mecânica do solo proceder-se-á,
quando necessário, a distribuição de solo fértil (camada orgânica reservada das
áreas de intervenção).
Correção da fertilidade do solo: Depois da recolocação do solo e de sua
sistematização, será feita a correção da acidez e fertilidade conforme
necessidade.
Recomposição da cobertura vegetal: O processo de recomposição vegetal
consiste na implantação de espécies herbáceas rasteiras, introduzidas por
meio de semeadura convencional ou por placas de leiva, nas áreas degradadas
pela implantação das obras, neste caso: áreas de terraplenagem, taludes de
corte e aterro, área da adutora e emissário, canteiros de obras e acessos
provisórios.
Etapa 6 - Semeadura e plantio

Após a preparação do solo será iniciada a implantação da vegetação. Os
métodos de semeadura e plantio empregados poderão variar de acordo com a
situação topográfica, as espécies, e a densidade vegetal pretendida. As áreas dos
canteiros de obras e no traçado da adutora/emissário ou em áreas com baixa
declividade, poderão receber revestimento vegetal com espécies rasteiras através de
métodos convencionais de semeadura a lanço (manual ou mecânica) ou linhas. As
espécies que deverão ser utilizadas na recuperação de áreas devem ser
preferencialmente
aquelas
identificadas
no
diagnóstico
ambiental
do
empreendimento.
10.2.5.4

Indicadores e Metas

Os indicadores avaliativos serão essencialmente o atendimento às ações
propostas, através de relatórios, o cumprimento integral da legislação pertinente,
solução técnica de recuperação escolhida e implantada e percentual das áreas
degradadas e recuperadas.
As metas deste programa consistem em:
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•
•
•

Controle de 100% dos focos de erosão desencadeados em função das obras
de implantação de todas as estruturas do empreendimento;
Recuperação de 100% dos acessos, com o sistema de drenagem implantado
e as margens conservadas durante a execução dos trabalhos;
Recuperação de 100% dos sítios degradados em função das obras necessárias
à implantação do empreendimento.

10.2.5.5

Inter-relação com outros Programas

Este Programa apresenta Inter-relação com:
•
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e de
Assoreamento;
Programas de Supressão Vegetal e Limpeza das Áreas de Alague;
Programa de Implantação da Cortina Vegetal; e
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais.

10.2.5.6

Cronograma de Execução

O Programa se estende por toda a fase de implantação, perdurando, pelo
menos, até os primeiros anos de operação do empreendimento, em função das
atividades de monitoramento da recuperação ambiental nas áreas objeto de
intervenção.
10.2.5.7

Sistema de Registros

Semestralmente deverá ser apresentado ao Ibama, um relatório consolidado
dos resultados das atividades realizadas, contendo registro de ocorrências com
relatório contendo os resultados das atividades desenvolvidas, avaliações e planos de
ação com a respectiva documentação fotográfica.
10.2.6 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais
10.2.6.1

Introdução

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais pretende
estabelecer os procedimentos para realização de campanhas de amostragem das
águas superficiais, plâncton e macroinvertebrados, bem como avaliar a qualidade dos
corpos d’água superficiais nas áreas de influência do empreendimento.
Salienta-se que o programa foi desenvolvido com critérios técnicos adequados,
contudo, deve-se destacar que o monitoramento é um instrumento de avaliação
dinâmico e deve ser avaliado e revisto periodicamente, de acordo com a evolução das
fases do empreendimento e da ocupação em seu entorno e em consonância com as
revisões das legislações pertinentes.
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10.2.6.2

Objetivos e Justificativas

Em função das diversas atividades previstas para as fases de implantação, de
operação e de desativação do projeto da UTE Nova Seival (Usina, Adutora/Emissário
e Barragem) e considerando as características da área do empreendimento, torna-se
fundamental o monitoramento das águas superficiais para a manutenção da qualidade
destes ambientes. Entre as atividades previstas, citam-se:
Fases de Implantação e de Desativação
•
•
•
•
•

Circulação de veículos e equipamentos;
Abastecimento e manutenção de veículos e equipamentos;
Obras de terraplenagem e escavação de fundações;
Funcionamento de refeitórios, sanitários, etc.; e
Enchimento do reservatório.
Fase de Operação

•
•
•
•
•
•
•

Estocagem de carvão e cinzas;
Abastecimento, manutenção e operação de veículos e equipamentos;
Funcionamento de refeitórios, sanitários, etc.;
Operação dos sistemas de tratamento de efluentes;
Operação do sistema de drenagem pluvial;
Lançamento de efluentes por meio do emissário no rio Jaguarão; e
Lançamento de efluente (não contaminado) no rio Candiota.

O objetivo principal deste programa é monitorar a qualidade das águas do rio
Jaguarão e do arroio Candiota, além de avaliar as variações espaço-temporais da
riqueza, composição, diversidade e de bioindicadores integrantes da comunidade
macroinvertebrados bentônicos e do plâncton ao longo das fases de implantação e
operação do empreendimento.
10.2.6.3

Metodologia

Inicialmente para a execução deste programa, torna-se necessária a seleção
dos pontos de monitoramento, dos parâmetros a serem analisados e da periodicidade
da amostragem.
10.2.6.3.1

Seleção dos Pontos de Monitoramento

Considerando a área de implantação e as atividades a serem desenvolvidas
propõem-se os seguintes pontos de monitoramento:
•
•
•
•

1 (um) ponto no arroio Candiota, a montante da Usina;
1 (um) ponto no arroio Candiota, a jusante do ponto de lançamento de efluente
de águas pluviais da Usina;
1 (um) ponto a montante do lançamento de efluente da lagoa da Área A (até
sua recuperação – fase de implantação);
1 (um) ponto na sanga da Fazenda, a montante da Usina;
10-47

•
•
•
•

1 (um) ponto na sanga da Fazenda, a jusante da Usina, antes da confluência
com o arroio Candiota;
1 (um) ponto no rio Jaguarão, a montante do reservatório;
1 (um) ponto no rio Jaguarão, a jusante do barramento; e
1 (um) ponto próximo ao descarte de efluente (somente fase de operação).

As amostragens bióticas (fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados
bentônicos) serão realizadas nos pontos relativos ao arroio Candiota (montante e
jusante da UTE, no futuro reservatório e a jusante deste, coincidindo com os pontos
avaliados na fase de diagnóstico.
10.2.6.3.2

Seleção dos Parâmetros

Para a seleção dos parâmetros de monitoramento das águas superficiais foram
analisadas as atividades que serão desenvolvidas nas fases de implantação e de
operação, além das características da área.
No Quadro 10.2-7 são propostos os parâmetros mínimos para as amostras de
água com base na Resolução CONAMA nº 357/05 (Água Doce Classe 2).
Quadro 10.2-7 – Proposta de parâmetros mínimos para as amostras de água superficiais
Acidez Total
Alcalinidade Total
Alumínio
Alumínio Dissolvido
Arsênio
Sólidos Sedimentáveis
Cálcio
Carbonato
Chumbo
Coliformes Termotolerantes
Zinco
Cobre Dissolvido
Bromato
Coliformes Totais
Condutividade
Cor
Cromo
Cromo Hexavalente
DBO
DQO
Dureza Total
Sólidos Suspensos Totais
Fósforo Total
Manganês
Materiais
Óleos e Graxas Totais
Níquel
Nitrato (como N)
Flutuantes
Nitrito (como
Nitrogênio Total Kjeldahl
Mercúrio
Oxigênio Dissolvido
N)
pH (a 25°C)
Sólidos Dissolvidos Totais
Cloreto
Ferro Dissolvido
Sulfato
Sulfetos (como H2S não dissociado)
Temperatura
Zooplâncton
Turbidez
Cloro Residual Livre
Fitoplâncton
Bentos

10.2.6.3.3

Periodicidade das Análises

O monitoramento será iniciado na fase de implantação do empreendimento e
será mantido durante toda a operação e desativação do mesmo, consistindo, portanto,
em um monitoramento contínuo.
Prevê-se uma periodicidade trimestral para realização das campanhas de
amostragem de águas e organismos em todas as fases do empreendimento.
No entanto, sugere-se que ao final do primeiro ano de monitoramento,
considerando as fases de implantação e de operação, sejam revistos a malha de
amostragem, os parâmetros propostos, e a periodicidade das campanhas.
10.2.6.3.4

Ações Previstas

O programa ora proposto consistirá na coleta de amostras, análise laboratorial
para os parâmetros de interesse anteriormente definidos, compilação e tratamento
dos resultados.
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As ações previstas para o monitoramento da qualidade das águas superficiais
são:
Procedimento de Coleta e Análise Laboratorial
A execução dos trabalhos de campo envolve o acesso aos locais de coleta,
com os materiais e equipamentos necessários, e a coleta e a preservação das
amostras devem estar de acordo com os procedimentos estabelecidos em normativas
técnicas aplicáveis e ou procedimentos consagrados em literatura especializada.
A coleta e a preservação das amostras deverão seguir procedimentos
conceituados tais como procedimentos e padrões indicados pela NBR 9898:1987,
pelo Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água – Cetesb e pelo Standard
Methods For Examination of Water and Wastewater, AWWA/APHA/WEF, entre outros.
As amostras deverão ser coletadas em volume suficiente para cada análise,
em frascos adequados e devidamente identificados para análise laboratorial.
As amostras são coletadas e acondicionadas em frascos previamente
preparados, obedecendo às metodologias para manuseio, preservação,
acondicionamento e transporte, conforme as normas aplicáveis. As análises in situ
são ser realizadas com equipamento calibrado para obtenção dos parâmetros:
temperatura, oxigênio dissolvido e potencial hidrogeniônico (pH).
Destaca-se que as análises químicas deverão ser realizadas seguindo a
solicitação das fichas de amostragem, por meio de metodologias consagradas
mundialmente e deverão ser realizadas de acordo com os métodos estabelecidos pelo
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, AWWA/APHA, 22ª ed.
(2012), atendendo ao prazo regulamentado entre a coleta e análise da amostra.
Durante as amostragens deverá ser realizada inspeção das condições do curso
d’água, tais como acúmulo de sedimento, alteração na coloração, presença de óleo
sobrenadante, entre outras.
A amostragem de macroinvertebrados bentônicos e epifíticos será realizada por
meio de coletas com a utilização de puçá aquático (rede do tipo D) de 30 cm de largura
e malha de 250 pm (seis réplicas). Além destas, coletas de macrófitas dominantes,
serão realizadas para a obtenção dos macroinvertebrados associados a vegetação
(triplicata). Após a coleta das amostras, os indivíduos serão triados, fixados com álcool
80% e levados para o laboratório para a determinação taxonômica, em nível de
família. Também serão quantificados e expressos em abundância absoluta (N) e
reativa (%).
O fitoplâncton será coletado com a passagem de uma garrafa de 250 mL na
superfície do corpo hídrico, fixado em formalina.
A coleta de zooplâncton será realizada com a utilização de rede de 20 µm e
bomba de porção. O volume a ser coletado deverá ser de 100L. A quantificação em
microscópio será expressa em densidades de organismos por volume amostrado.
Compilação e Tratamento dos Dados
Após cada campanha de amostragem, os dados coletados em campo e os
resultados das análises laboratoriais serão compilados em planilhas digitais,
contendo: (i) Identificação do ponto amostrado; (ii) Parâmetros analisados; (iii)
Resultados obtidos; e (iv) Valores máximos permitidos de acordo com a legislação
pertinente.
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Os resultados das análises de água superficial deverão ser confrontados com
os valores estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05. Estes resultados
permitirão uma análise dos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação
aplicável, evidenciando eventuais alterações e concentração acima do VMP. Em
função dos resultados obtidos, ações corretivas e de mitigação de impactos potenciais
deverão ser endereçadas, sempre que necessárias.
Tanto para os macroinvertebrados quanto para o plâncton serão calculados
índices de diversidade e riqueza. Além disso, variações espaço-temporais serão
avaliadas por meio de estatística multivariadas.
O Índice Biótico de Famílias (IBF) desenvolvido por HILSENHOFF (1988)
deverá ser aplicado para avaliar a qualidade ambiental, com base na propriedade
indicadora dos taxa de macroinvertebrados.
10.2.6.4

Indicadores e Metas

Este programa avaliará possíveis variações na qualidade das águas
superficiais, conforme os padrões legais aplicáveis, apresentando como indicador a
Porcentagem de parâmetros em desacordo com a Resolução CONAMA nº 357/05.
Como meta espera-se a totalidade dos parâmetros avaliados em conformidade
com a Resolução CONAMA nº 357/05.
Com relação à avaliação dos organismos do fitoplâncton, zooplâncton e fauna
bentônica, as metas são a definição de padrões de indicadores biológicos, divulgação
técnico-científica e avaliação de alterações na estrutura das comunidades.
10.2.6.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa possui Inter-relação com:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Passo do
Neto (PACUERA);
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos; e,
Programa de Passivos Ambientais.

10.2.6.6

Cronograma de Execução

Este programa deverá ser executado trimestralmente durante as fases de
implantação, de operação e de desativação do empreendimento.
No entanto, sugere-se que ao final do 1º ano de monitoramento, considerando
as fases de implantação e de operação, sejam revistos a malha de amostragem, os
parâmetros propostos e a periodicidade das campanhas.
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10.2.6.7

Sistema de Registros

Após cada campanha deverá ser realizada a compilação dos dados
monitorados. Caso seja verificado valores acima do estipulado pela legislação vigente
(CONAMA no 357/05) deverá ser realizada a análise crítica verificando possíveis
causas e sua relação com o empreendimento.
Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
•
•
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Relatório fotográfico;
Resultados, laudos das análises e conclusões; e,
Plano de Ação, caso necessário.

10.2.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas e dos
Solos
10.2.7.1

Introdução

Devido às particularidades dos componentes deste empreendimento, este
programa de monitoramento deverá ser executado apenas na área da Usina, visto
que as principais atividades com potencial de alterar a qualidade das águas
subterrâneas e dos solos encontram-se na área da Usina, destacando:
Fases de Implantação, de Operação e de Desativação
•
•
•
•

Geração, armazenamento e destinação de efluentes sanitários e resíduos
sólidos, provenientes do canteiro de obras, em especial da ETE;
Geração de efluentes e resíduos oleosos, provenientes do abastecimento,
manutenção e operação de veículos e equipamentos;
Regularização topográfica da área da Usina, com cinzas provenientes da
queima de carvão da UTE Pampa Sul (implantação);
Armazenamento de carvão e calcário para abastecimento da Usina.

Ainda, é importante mencionar que o uso do solo do entorno do reservatório
refere-se à agricultura, não sendo identificadas atividades potencialmente poluidoras
que possam alterar a qualidade das águas subterrâneas com o enchimento do
reservatório.
Deste modo, o presente programa visa o monitoramento contínuo da qualidade
das águas subterrâneas na área da Usina.
Salienta-se que o programa foi desenvolvido com critérios técnicos adequados,
contudo, deve-se destacar que o monitoramento é um instrumento de avaliação
dinâmico e deve ser revisto periodicamente, de acordo com a evolução das fases do
empreendimento e da ocupação em seu entorno e em consonância com as revisões
das legislações pertinentes.
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10.2.7.2

Objetivos e Justificativas

A área proposta para instalação da Usina caracteriza-se por ser uma área
minerada exaurida, cujas operações se encerraram em 2003, existindo, portanto,
pilhas de estéril dispostas no terreno, o que, conforme apresentado no diagnóstico,
pode promover alteração da qualidade das águas, principalmente referente a metais
e pH, apesar desta já ser uma característica naturalmente observada nas águas
subterrâneas da região, notadamente intensificado na área da Usina, principalmente
por causa da drenagem ácida.
Portanto, é necessário que seja realizado o monitoramento das águas
subterrâneas e dos solos locais.
Além disto, as atividades para implantação, operação e desativação da Usina
também apresentam potencial de alterar a qualidade das águas subterrâneas e dos
solos.
Os principais objetivos deste Programa são:
•
•
•

Evitar contaminação das águas subterrâneas e dos solos a partir de
vazamentos de óleos, graxas e combustíveis de motores de equipamentos,
máquinas e veículos utilizados nas fases de implantação e de operação;
Evitar contaminação das águas subterrâneas e dos solos a partir de
substâncias e produtos utilizados em todas as fases do empreendimento; e,
Identificação de alterações na qualidade das águas subterrâneas e dos solos
em decorrência de atividades realizadas pelo empreendimento.

10.2.7.3

Metodologia

Inicialmente para a execução do presente programa torna-se necessária a
seleção dos pontos de monitoramento, parâmetros a serem analisados e
periodicidade da amostragem.
10.2.7.3.1

Seleção dos Pontos de Monitoramento

Considerando a área de implantação e as atividades a serem desenvolvidas,
propõem-se os mesmos pontos de monitoramento avaliados no diagnostico
ambiental, sendo:
•
•

Águas subterrâneas: PZE SE 13; PZE SE 14; PZE SE 15 e PZE SE 16;
Solos: PS SE 04; PS SE 05; PS SE 06 e PS SE 07.

10.2.7.3.2

Seleção dos Parâmetros

Para a seleção dos parâmetros de monitoramento das águas subterrâneas e
solo foram analisadas as atividades que serão desenvolvidas nas fases de
implantação e operação do empreendimento, além das características da área.
Segue, abaixo, a lista de parâmetros mínimos propostos.
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Quadro 10.2-8 - Águas Subterrâneas: Resolução CONAMA nº 396/08 - Irrigação
Acidez Total
Alcalinidade Total
Alumínio
Carbonato (como
Bromato
Cálcio
CaCO3)
Cloreto
Cloro Residual Livre
Cobre
Cor
Cromo Hexavalente
Dureza Total
Ferro Dissolvido
Fósforo Total
Nível Estático
Temperatura
Manganês
Materiais Flutuantes
Níquel
Nitrato (como N)
Nitrito (como N)
Sólidos Dissolvidos
Sólidos Suspensos
Sólidos Sedimentáveis
Totais
Totais
Sulfeto
Turbidez
Zinco
Quadro 10.2-9 - Solos: Resolução CONAMA nº 420/09
Alumínio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Ferro
Mercúrio
Níquel
Nitrato (como N)
Vanádio
Zinco
-

10.2.7.3.3

Arsênio
Chumbo
Condutividade
Ferro
pH (a 25°C)
Mercúrio
Óleos e Graxas
Sulfato

Cobalto
Manganês
Porcentagem de Sólidos
-

Periodicidade das Análises

O monitoramento será iniciado na fase de implantação e será mantido durante
toda a operação e desativação do mesmo, consistindo, portanto, em um
monitoramento contínuo.
Prevê-se uma periodicidade trimestral para realização das campanhas de
amostragem de águas subterrâneas e dos solos em todas as fases do
empreendimento.
No entanto, sugere-se que ao final do 1º ano de monitoramento, considerando
as fases de implantação e de operação, sejam revistos a malha de amostragem, os
parâmetros propostos e a periodicidade das campanhas.
10.2.7.3.4

Ações Previstas

O programa de monitoramento ora proposto consistirá na coleta de amostras,
análise laboratorial para os parâmetros de interesse anteriormente definidos,
compilação e tratamento dos resultados. As ações previstas para o monitoramento da
qualidade das águas subterrâneas e dos solos são:
Procedimento de Coleta e Análise Laboratorial
A execução dos trabalhos de campo envolve o acesso aos locais de coleta,
com os materiais e equipamentos necessários, e a coleta e a preservação das
amostras devem estar de acordo com os procedimentos estabelecidos em normativas
técnicas aplicáveis e ou procedimentos consagrados em literatura especializada.
A coleta e a preservação das amostras de água deverão seguir procedimentos
conceituados tais como procedimentos e padrões indicados pela NBR 9898:1987,
pelo Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água – CETESB e pelo Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater”, AWWA/APHA/WEF, entre outros.
As amostras deverão ser coletadas em volume suficiente para cada análise,
em frascos adequados e devidamente identificados para análise laboratorial. As
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amostras são coletadas e acondicionadas em frascos previamente preparados,
obedecendo às metodologias para manuseio, preservação, acondicionamento e
transporte, conforme as normas aplicáveis. As análises in situ são ser realizadas com
equipamento calibrado para obtenção dos parâmetros: temperatura, oxigênio
dissolvido e potencial hidrogeniônico (pH).
Destaca-se que as análises químicas deverão ser realizadas seguindo a
solicitação das fichas de amostragem, por meio de metodologias consagradas
mundialmente e deverão ser realizadas de acordo com os métodos estabelecidos pelo
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, AWWA/APHA, 22ª ed.
(2012), atendendo ao prazo regulamentado entre a coleta e análise da amostra.
Os solos deverão ser coletados em trado, até 1,5 m de profundidade, e
armazenados em frascos previamente preparados e devidamente identificados para
análise laboratorial.
Compilação e Tratamento dos Dados
Após cada campanha de amostragem, os dados coletados em campo e os
resultados das análises laboratoriais serão compilados em planilhas digitais com: (i)
Identificação do ponto amostrado; (ii) Parâmetros analisados; (iii) Resultados obtidos;
e (iv) Valores máximos permitidos de acordo com a legislação pertinente.
Os resultados das análises de águas subterrâneas e solos deverão ser
confrontados com os valores estabelecidos na Resolução CONAMA nº 396/08 e
420/09, respectivamente. Estes resultados permitirão uma análise dos padrões de
qualidade estabelecidos pela legislação aplicável, evidenciando eventuais alterações
e concentração acima do VMP. Em função dos resultados obtidos, ações corretivas e
de mitigação de impactos potenciais deverão ser endereçadas, sempre que
necessárias.
10.2.7.4

Indicadores e Metas

Este programa de monitoramento avaliará possíveis variações na qualidade
das águas subterrâneas e dos solos, conforme os padrões estabelecidos nas
legislações vigentes, apresentando como indicador a Porcentagem de parâmetros em
desacordo com a Resolução CONAMA nos 396/08 (água subterrânea) e 420/09 (solo).
Como meta espera-se a totalidade (100%) dos parâmetros avaliados em
conformidade com a legislação vigente.
10.2.7.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa possui Inter-relação com:
•
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);
Programa de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos; e,
Programa de Passivos Ambientais.
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10.2.7.6

Cronograma de Execução

Este programa deverá ser executado trimestralmente durante as fases de
implantação, de operação e de desativação do empreendimento. No entanto, sugerese que ao final do 1º ano de monitoramento, considerando as fases de implantação e
a fase de operação, sejam revistos a malha de amostragem, os parâmetros propostos,
bem como a periodicidade das campanhas.
10.2.7.7

Sistema de Registros

Após cada campanha deverá ser realizada a compilação dos dados
monitorados de água. Caso seja verificado valores acima do estipulado pela legislação
vigente deverá ser realizada a análise crítica verificando possíveis causas e sua
relação com o empreendimento.
Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
•
•
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Relatório fotográfico;
Resultados, análises e conclusões; e,
Plano de Ação, caso necessário.

10.2.8 Programa de Monitoramento Hidrogeológico
10.2.8.1

Introdução

O monitoramento hidrogeológico visa acompanhar as alterações referentes ao
enchimento do reservatório Passo do Neto, o qual acarretará um aumento no nível
d’água no rio Jaguarão tornando-o, em alguns locais, mais elevado do que o do
aquífero existente (lençol freático), resultando na elevação da posição atual do
aquífero livre adjacente ao reservatório.
Salienta-se que o programa foi desenvolvido com critérios técnicos adequados,
contudo, deve-se destacar que o monitoramento é um instrumento de avaliação
dinâmico e deve ser e revisto periodicamente, de acordo com a evolução das fases
do empreendimento e da ocupação em seu entorno e em consonância com as
revisões das legislações pertinentes.
10.2.8.2

Objetivos e Justificativas

Com o enchimento do reservatório ocorrerá o aumento do nível de água
subterrânea no seu entorno com consequentes modificações da geometria e dinâmica
de fluxo local das águas subterrâneas, com possível formação de novas áreas úmidas
e alagadiças.
Por conseguinte, a modificação no comportamento natural das águas
subterrâneas constitui um processo que evolui a partir do início do enchimento do
reservatório, quando um sistema de fluxo transitório é imediatamente induzido nas
suas áreas marginais. Em médio e longo prazos, os fluxos subterrâneos tendem a se
estabilizar, restabelecendo-se o padrão de comportamento original, ou seja,
estabilização do nível d’água do aquífero e fluxo rumo ao rio represado.
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Deste modo o novo cenário poderá apresentar níveis freáticos mais rasos,
variando em extensão em virtude da topografia da área.
O objetivo do programa é acompanhar as alterações do nível d’água no
aquífero livre no entorno do reservatório, caracterizando o quadro da situação natural
e suas eventuais modificações induzidas pelo enchimento do reservatório,
possibilitando a adoção de ações preventivas ou mitigadoras naqueles casos em que
as alterações ocorridas possam resultar em impactos ambientais negativos.
Deste modo pretende-se implantar rede piezométrica representativa, composta
por medidores de nível d’água para monitoramento do aquífero livre no entorno do
reservatório, iniciando-se na situação natural em período anterior ao enchimento do
reservatório, durante o enchimento e após a completa instalação do reservatório.
10.2.8.3

Metodologia

Após a obtenção da Licença de Instalação (LI) deverá ser realizada atualização
do levantamento verificando a existência de poços artesianos ou cacimbas na área do
reservatório para então realizar o tamponamento dos mesmos. Destaca-se que não
foram verificados poços e cacimbas para o presente diagnóstico. Os procedimentos
para o fechamento seguirão as normas técnicas vigentes.
10.2.8.3.1

Instalação de rede de piezômetros

Deverá ser instalada rede de piezômetros, desde o remanso, próximo ao
barramento Pampa Sul até a área do barramento Passo do Neto. As áreas deverão
ser selecionadas considerando as ocupações existentes e a topografia da região.
A perfuração e instalação dos poços deverá seguir a NBR 15495-1:2009 Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Aquíferos Granulados – Parte 1:
Projeto e Construção.
Para a seleção do local de instalação do posto, serão observados alguns
requisitos básicos:
•
•

•
•
•
•

Medições de nível de água, periodicamente, em poços de monitoramento no
entorno do reservatório;
O monitoramento deverá se iniciar na fase de implantação do reservatório, com
a seguinte periodicidade:
- Obras/operação - e nesse período as campanhas nos NA, objetivando
medições do nível d’água, deverão ser mensais; e
- Enchimento do reservatório: campanhas semanais de medição do NA
Para o monitoramento do NA deverá ser utilizado medidor elétrico de nível
d’água;
Inspeção de condições de afloramento e locais de surgência de água;
Na área do entorno do reservatório deverá ser realizada inspeções visando
identificar pontos de alague, surgência de água e demais anomalias que
poderão surgir, tal como alteração de pontos de nascentes; e,
As inspeções deverão iniciar-se na implantação do empreendimento e ocorrer
em até 2 anos após sua operação, desde que não sejam observadas
anomalias.
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10.2.8.4

Indicadores e Metas

São indicadores deste programa:
•
•
•
•

Variação, em metros, do NA na rede piezométrica ao longo da fase de
implantação (pré enchimento);
Variação, em metros, do NA na rede piezométrica ao longo da fase de
enchimento do reservatório;
Variação, em metros, do NA na rede piezométrica ao longo da fase de operação
(pós enchimento); e,
Número de anomalias identificadas,nas áreas de alague, alteração de
nascentes, entre outras.
É meta deste programa:

•

Determinar o percentual (%) da variação do NA das diferentes fases do
empreendimento.

10.2.8.5

Inter-relação com outros Programas

O presente programa possui Inter-relação com:
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); e,
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Passo do
Neto (PACUERA).

10.2.8.6

Cronograma de Execução

O presente programa deverá ser executado durante todas as fases do
empreendimento, sendo:
•

Medição do NA:
o Obras/operação: campanhas mensais;
o Enchimento do reservatório: campanhas semanais;
o - Inspeção de condições de afloramento e locais de surgência de água:
Campanhas mensais

Contudo, após 2 anos do enchimento do reservatório, deverá ser avaliada a
continuidade do presente programa.
10.2.8.7

Sistema de Registros

Após cada campanha deverá ser realizada a compilação dos dados de NA nos
poços monitorados e das vistorias realizadas. Caso sejam verificadas anomalias
deverá ser realizada a análise crítica investigando as possíveis causas e sua relação
com o empreendimento.
Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
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•
•
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Relatório fotográfico;
Resultados, análises e conclusões; e,
Plano de ação, caso necessário.

10.2.9 Programa de Monitoramento Hidrológico
10.2.9.1

Introdução

Com a construção e operação da Barragem Passo do Neto torna-se
fundamental monitorar o comportamento do rio Jaguarão, suas sazonalidades. Deste
modo deverá ocorrer o monitoramento contínuo do nível do reservatório e das vazões
efluentes do vertedouro da barragem.
Destaca-se que a barragem foi projetada para suprir a necessidade de
captação de 0,44 m³/s para a Usina e 0,16 m³/s para usos múltiplos.
Deste modo, a vazão efluente da barragem será de 0,25 m³/s, considerando
0,09 m³/s de vazão ecológica e 0,16 m³/s de uso múltiplo.
10.2.9.2

Objetivos e Justificativas

Com a implantação e operação do barramento ocorrerá alteração da hidrologia
do rio Jaguarão, tais como alterações de níveis d’água, velocidades e profundidades
do rio.
Ressalta-se que com a operação do empreendimento a vazão a jusante da
barragem será regularizada, mantendo, no mínimo, a vazão ecológica e de usos
múltiplos (0,25 m³/s) durante todo o período do ano.
Este Programa visa o melhor conhecimento do regime hidrológico do rio
Jaguarão e uma análise da capacidade de suporte da bacia do rio Jaguarão, visto que
a captação de água do empreendimento se dará neste corpo d´água.
Assim, o objetivo principal deste programa é o monitoramento dos níveis d’água
e vazões, tanto espaciais, quanto temporais, que ocorrerão no rio Jaguarão a jusante
da Barragem Passo do Neto.
10.2.9.3

Metodologia

Este programa prevê as medições da vazão no rio Jaguarão, no vertedouro da
barragem, e medição do NA na área do remanso e a jusante do reservatório.
10.2.9.3.1

Medição de Vazão

A medição de vazão deverá ocorrer no vertedouro da barragem, de forma a
acompanhar sistematicamente a quantidade de água liberada pelo barramento.
A forma de medição deverá ser definida em função do vertedouro a ser
instalado, sendo instalada régua limnimétrica no local para medir a variação do nível
d’água neste local.
Com a instalação da régua limnimétrica poderá ser utilizada a relação unívoca
cota x vazão.
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10.2.9.3.2

Medição do NA

Também deverá ser realizado o monitoramento do nível d’água em 3 pontos
principais, sendo: (i) Reservatório Passo do Neto – região central; (ii) Vertedouro da
barragem; e (iii) até 200 metros a jusante do barramento
Para a seleção destes locais deverão ser consideradas:
•
•
•

Trecho reto, com margens bem definidas, altas e estáveis, e de fácil acesso
durante as cheias;
Local de águas tranquilas, protegidas contra a ação de objetos carregados
pelas cheias; e,
Relação unívoca cota x vazão.

O método de medição de vazão será escolhido e detalhado posteriormente no
Plano de Controle Ambiental (PCA).
10.2.9.4

Indicadores e Metas

São indicadores deste programa: (i) a Variação, em metros, do NA nas
estações selecionadas; e (ii) a Variação da vazão de descarga (efluente da barragem)
no vertedouro.
É meta deste programa a manutenção, durante o ano todo, da vazão de
descarga (ecológica e de usos múltiplos) de 0,25 m³/s.
10.2.9.5

Inter-relação com outros Programas

O presente programa possui Inter-relação com:
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); e,
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Passo do
Neto (PACUERA).

10.2.9.6

Cronograma de Execução

Este programa deverá ser iniciado na fase de implantação do empreendimento
com o monitoramento da vazão e do NA no rio Jaguarão, sendo mantido por toda a
vida útil do empreendimento. As medições de vazão e NA deverão ser semanais.
10.2.9.7

Sistema de Registros

Os resultados das campanhas deverão ser planilhados e apresentados em
forma gráfica. Caso sejam verificadas anomalias deverá ser realizada a análise crítica
das possíveis causas e sua relação com o empreendimento.
Semestralmente deverá ser apresentado ao IBAMA, um relatório consolidado
dos resultados das campanhas realizadas, contendo minimamente:
•
•

Identificação dos pontos monitorados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Relatório fotográfico;
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•
•

Resultados, análises e conclusões; e,
Plano de ação, caso necessário.

10.2.10

Programa de Passivos Ambientais

10.2.10.1

Introdução

Este programa refere-se à investigação de passivos ambientais para a
desativação da Usina, referente aos parâmetros água superficial, água subterrânea e
solos. Ainda, visa estabelecer os procedimentos para a realização de ações de
investigação de contaminação visando a reabilitação da área para desativação da
Usina, visando à minimização dos impactos ambientais, principalmente aqueles
decorrentes da remoção e disposição inadequada de produtos potencialmente
contaminados.
10.2.10.2

Objetivos e Justificativas

Áreas Contaminadas (AC), também denominadas de passivos ambientais, são
terrenos alterados por substâncias químicas capazes de comprometer recursos
naturais como solo, águas superficiais e subterrâneas e sedimentos, bem como de
causar danos aos seres vivos.
O objetivo geral deste programa é de confirmar a ausência ou não de passivos
ambientais para a desativação da Usina, destaca-se que medidas de remedição
deverão ser apresentadas para cada área identificada, se for o caso.
Este programa se justifica em decorrência da existência de áreas com potencial
de contaminação, sendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estocagem de carvão, calcário, óleo combustível e cinzas;
Abastecimento, manutenção e operação de veículos e equipamentos;
Funcionamento de refeitórios, sanitários, etc.;
Operação dos sistemas de tratamento de efluentes;
Estocagem de produtos químicos;
Operação do sistema de drenagem pluvial;
Lançamento de efluentes por meio do emissário no rio Jaguarão; e,
Lançamento de efluente (não contaminado) no arroio Candiota.

O programa se justifica em virtude das atividades desenvolvidas no site durante
fase de operação, assim como no manuseio de substâncias potencialmente
contaminadas durante a desativação da Usina.
Deste modo para desativação destas áreas torna-se necessária a investigação
de contaminação – passivos ambientais.
10.2.10.3

Metodologia

O presente programa traça diretrizes e ações relativas à investigação de áreas
contaminadas no empreendimento, sendo elas:
•
•

Ação 1: Mapeamento das áreas com potencial de contaminação;
Ação 2: Investigação preliminar; e,
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•

Ação 3: Investigação confirmatória.

10.2.10.3.1 Mapeamento das Áreas com Potencial de Contaminação
A primeira etapa deste programa é a realização do mapeamento de todas as
áreas com potencial de contaminação da água e solo. Isto será feito a partir do
conhecimento da planta do site, onde estão isntaladas as estruturas e serviços que
possam acarretar contaminação.
10.2.10.3.2 Investigação Preliminar
Esta etapa tem como objetivo constatar evidências, indícios ou fatos que
permitam suspeitar da existência de contaminação, embasando sua classificação
como Área Suspeita de Contaminação (AS) e orientando a execução das demais
etapas do processo de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Consiste na
inspeção visual das áreas de interesse, visando identificar indícios de possível
contaminação do solo, tais como:
•
•
•
•
•

Existência de material potencialmente contaminante direto no solo (óleos,
tintas, solventes);
Evidências de transbordo das caixas separadoras de água e óleo;
Evidências de rachaduras trincas nas caixas separadoras, bacias de
contenção, piso do depósito de resíduos, entre outros;
Acúmulo de carvão diretamente no solo; e,
Resultados de campanhas de água e solo apresentando concentrações
anomalas de algum parâmetro.

Nesta etapa de investigação deverá ser elaborado o Relatório de Avaliação
Preliminar, contendo as seguintes informações:
•
•

•

As coordenadas geográficas UTM (SIRGAS 2000) obtidas no centro da área
alvo;
Descrição das atividades desenvolvidas em cada área potencial, especificando
os processos produtivos empregados, as matérias primas e insumos
associados a esses processos, os produtos, os resíduos sólidos, efluentes
líquidos e emissões atmosféricas geradas e suas características (identificando,
principalmente, as substâncias químicas que possam estar presentes nesses
materiais), a forma de armazenamento desses materiais, bem como a
localização do sistema de drenagem de águas pluviais; e,
Especificar a evidência de contaminação identificada.

10.2.10.3.3 Investigação Confirmatória
A etapa de investigação confirmatória apenas ocorrerá caso tenha sido
identificada indícios de contaminação de água e solo, de acordo com a etapa anterior.
Esta etapa tem como objetivo principal confirmar ou não a existência de
contaminação na área em avaliação, principalmente através de análise química de
solo. Se confirmada a contaminação deverá ser procedida a análise de água
subterrânea, seja em poços e piezômetros existentes e/ou na instalação de novos
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poços. Poderão ser utilizados como parâmetros de avaliação os resultados dos
programas de monitoramento de qualidade de água superficial e subterrânea.
O plano de investigação, quando aplicável, deverá classificar as áreas
investigadas como:
•
•

•

•

Área Suspeita de Contaminação – AS: aquela em que, após a realização de
uma avaliação preliminar, forem observados indícios da presença de
contaminação ou identificadas condições que possam representar perigo;
Área Contaminada sob Investigação – AI: aquela em que comprovadamente
for constatada, mediante investigação confirmatória, a contaminação com
concentrações de substâncias no solo ou nas águas subterrâneas acima dos
valores de investigação (com exceção das concentrações de ocorrência
natural);
Área Contaminada sob Intervenção - ACI: aquela em que for constatada a
presença de substâncias químicas em fase livre ou for comprovada, após
investigação detalhada e avaliação de risco, a existência de risco à saúde
humana;
Monitoramento para Reabilitação - AMR: aquela em que o risco for considerado
tolerável, após a execução de avaliação de risco.

Nesta etapa os resultados das águas e solos, deverão ser confrontados com
os valores orientativos da Resolução CONAMA nº 420/09.
O Relatório de Investigação Confirmatória deverá ser conclusivo acerca da
existência de contaminação na área investigada e conter as seguintes informações,
quando necessário, de acordo com o tipo de contaminação:
•

•

Se for identificada uma área contaminada deverá ser elaborado o Plano de
Descontaminação da Área, este plano deverá ser realizado individualmente
para cada área investigada, observando-se a área de abrangência da
contaminação;
Caso seja necessário deverá ser elaborada a avaliação de risco identificando
a existência de risco aos receptores identificados, expostos e potencialmente
expostos às substâncias químicas de interesse presentes na Área
Contaminada sob Investigação (ACI) e decidir sobre a necessidade de
implementação de medidas de intervenção. A Avaliação de Risco deverá ser
desenvolvida considerando todas as informações geradas nas etapas
anteriores, devendo ser observadas as orientações contidas nas normas
técnicas e orientações vigentes sobre o tema na legislação e/ou instruções
técnicas.

10.2.10.4

Indicadores e Metas

Os indicadores ambientais podem ser admitidos como:
•
•

Porcentagem (%) de áreas em investigação preliminar: em relação ao
mapeamento realizado de áreas potenciais;
Porcentagem (%) de áreas em investigação confirmatória: caso haja
necessidade de realização desta etapa.
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Como meta espera-se que 100% das áreas encontrem-se livres de
contaminação.
10.2.10.5

Inter-relação com outros Programas

O presente programa possui Inter-relação com:
•
•
•

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; e,
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas e dos
Solos.

10.2.10.6

Cronograma de Execução

O presente programa deverá ter início na etapa de desativação do
empreendimento.
10.2.10.7

Sistema de Registros

Após cada etapa de investigação deverá ser elaborado relatório com o
resultado das investigações realizadas. O relatório deverá conter minimamente:
•
•
•
•
•

Identificação dos pontos investigados (georreferenciamento - UTM-SIRGAS
2000);
Caracterização das amostras analisadas, se necessário;
Parâmetros analisados e resultados obtidos confrontando com a Resolução
CONAMA nº 420/09;
Relatório fotográfico; e,
Plano de investigação, se necessário.

Deverá ser realizada análise crítica dos resultados da investigação, de modo a
verificar se foram atendidos os padrões estabelecidos na legislação vigente ou se
deverá ser elaborado plano de ação para proposição de medidas corretivas,
manutenção de estruturas e/ou maior investigação da área.
Semestralmente deverá ser apresentado ao órgão ambiental relatório
consolidado com os resultados das investigações e ações realizadas.
10.3 PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO - MEIO BIÓTICO
A seguir são apresentados os programas temáticos para o Meio Biótico
propostos para a UTE Nova Seival.
10.3.1 Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de Alague
10.3.1.1

Introdução

As atividades de limpeza do terreno e de supressão vegetal são indispensáveis
para implantação do empreendimento e geram, obviamente, impactos negativos, que
podem ser mitigados através do atendimento das recomendações contidas no
presente programa.
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A supressão de vegetação compreende o corte raso das matas ao longo da
área afetada, especialmente na área de alague do reservatório, bem como o corte
pontual de árvores e arbustos em áreas abertas, ao longo do traçado da
adutora/emissário, reduzindo-se também a vegetação campestre das áreas abertas.
As atividades associadas incluem serviços efetivos de preparação das áreas
para o início das obras, por meio de orientações acerca dos corretos procedimentos
operacionais.
Para as atividades de supressão e limpeza das áreas para implantação da UTE
Nova Seival é necessária a obtenção das Autorizações de Supressão Vegetal (ASV)
e a observação de suas condicionantes.
As ações integrantes desse programa incidem sobre a área diretamente
afetada pelo empreendimento (ADA), compreendendo: o site da usina; o canteiro de
obras; o alojamento; a área do barramento do rio Jaguarão; o traçado da adutora e do
emissário; e, especialmente, a área de alague do Reservatório Passo do Neto.
10.3.1.2

Objetivos e Justificativas

Os objetivos do Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de Alague
apresentam enfoques que estão relacionados com o cumprimento das exigências
legais, com a qualidade e segurança do empreendimento e com o desenvolvimento
de outros programas ambientais.
Seu objetivo principal é executar as ações de supressão da vegetação nas
áreas necessárias à implantação do empreendimento de maneira a propiciar o
aproveitamento do material proveniente da supressão, assegurar parâmetros de
qualidade da água, eliminar obstáculos ao uso do reservatório e minimizar as
interferências sobre a fauna e flora local e adjacencias.
Além disso, o programa tem como objetivos:
•
•
•
•
•
•

•
•

Definir a estratégia para os serviços de supressão da vegetação necessária
para a implantação do empreendimento;
Obter a Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) necessária para o
início das atividades;
Estabelecer procedimentos a serem executados durante as atividades de
supressão de vegetação, a fim de se promover o aproveitamento racional do
material lenhoso das áreas indicadas para desmatamento;
Realizar a quantificação do volume de material lenhoso gerado com a
supressão de vegetação a fim de definir o manejo e subsidiar o controle pelos
órgãos ambientais competentes;
Delimitar corretamente os limites/cotas de supressão de vegetação por meio
de técnicas de demarcação topográfica, a fim de se evitar supressão superior
ao autorizado;
Estabelecer procedimentos a serem executados durante as atividades de
supressão de vegetação, a fim de prevenir impactos sobre a vegetação
adjacente à cota máxima de inundação notadamente, com a localização e
dimensionamento de corredores de fuga de animais silvestres;
Estabelecer procedimentos para minimizar os impactos sobre a fauna silvestre,
favorecendo as operações de resgate, especialmente o afugentamento para a
vegetação remanescente;
Proceder a disposição adequada (empilhamento e organização) do material
lenhoso de serraria para posterior doação aos lindeiros e municípios;
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•
•
•
•
•

Entregar aos destinatários cabíveis o material lenhoso gerado, através da
emissão de Documentos de Origem Florestal (DOF);
Planejar as atividades de supressão de vegetação visando minimizar a
instalação de processos erosivos e carreamento de sedimentos antes do
enchimento do futuro reservatório;
Garantir a qualidade e segurança nos serviços, mediante a disponibilidade de
equipe de supervisão técnica com condições de observância aos
procedimentos, padrões e critérios durante a supressão de vegetação;
Viabilizar o transplante de espécies arbóreas legalmente protegidas e dos
epífitos inseridos na área de supressão; e,
Resgatar parte da serapilheira e do banco de sementes contido no solo da mata
na área de supressão.

Para a implantação da UTE Nova Seival, considerando a usina propriamente
dita e todas as suas estruturas associadas (Adutora/emissário e
Barragem/reservatório), serão suprimidos 174,7 ha de áreas cobertas com vegetação
nativa, sendo 79,3 ha de vegetação florestal, 65,0 ha de áreas de campo nativo/ruderal
e os outros 30,3 ha de áreas úmidas.
A usina está projetada numa área já minerada de carvão no interior da Mina do
Seival, com cerca de 100 ha, dos quais 92,2 ha estão sobre uma zona de mineração,
resultando que somente 5,8 ha terão alguma vegetação que será efetivamente
suprimida. O reservatório que abastecerá a planta da UTE foi projetado no rio
Jaguarão onde está previsto o alague numa área equivalente a 355 ha e a supressão
de 70,8 ha de mata ciliar. Para a implantação do barramento e do canteiro de obras
serão suprimidos mais 2,98 ha de mata nativa junto ao reservatório. Para a
implantação da estrutura linear representada pela adutora e emissário, serão afetados
cerca de 44 ha de área dos quais 4,6 ha são de mata nativa. Portanto, para a
implantação da UTE Nova Seival deverão ser suprimidos 79,3 ha de mata nativa.
10.3.1.3

Metodologia

A supressão vegetal somente pode ser realizada mediante prévia obtenção da
ASV, junto ao órgão ambiental licenciador competente, devendo ser observadas suas
condicionantes.
É de responsabilidade do empreendedor a contratação prévia de empresas
para a realização dessas atividades, devendo estas estarem devidamente
credenciadas junto aos órgãos ambientais competentes e terem competência
reconhecida para a realização desses serviços.
Dentre as atividades do Programa de Supressão Vegetal e Limpeza das Áreas
de Alague destacam-se as a seguir descritas.
10.3.1.3.1

Demarcação das áreas de corte e seleção

O planejamento prévio ao processo de supressão da vegetação envolverá a
implantação precisa de marcos de referência para estabelecer os limites de corte,
assim como a identificação das espécies legalmente protegidas, sugeridas para
transplante ou que desempenham algum papel ecológico de relevância como micro
habitat de fauna. As espécies passíveis de transplante devidamente identificadas
deverão ser removidas utilizando métodos mecânicos, sendo o local de transplante
identificado para auxiliar no monitoramento. As epífitas (orquídeas e bromélias) que
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forem encontradas aderidas na vegetação arbórea deverão ser removidas e
relocadas.
10.3.1.3.2

Sequência de corte

Nas áreas do site da usina, canteiro de obras, adutora e emissário praticamente
desprovidas de cobertura vegetal, a limpeza do terreno não necessita seguir um
sequenciamento pré-determinado. No caso do reservatório, o corte da vegetação
deverá ser feito em etapas, sempre tentando forçar o deslocamento da fauna para as
manchas remanescentes e para fora da área do reservatório, respeitando ainda, os
locais em que as matas deverão permanecer. Em locais de estreita faixa ciliar, o corte
inicia entre duas manchas, ou entre duas drenagens afluentes, fazendo com que a
fauna vá por si própria procurar a segurança das áreas naturais no entorno. Nos locais
com manchas maiores, o corte será iniciado perto do rio e dali para os afluentes em
ambos os lados e para as margens futuras.
10.3.1.3.3

Segurança

As atividades de supressão deverão ser executadas somente durante o dia,
sob boas condições de iluminação solar, com sinalização temporária nas frentes de
trabalho e restrição de acesso aos locais de desmatamento. A equipe deverá receber
treinamento relativo ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), cuidados
e técnicas de utilização de motosserras, combustíveis e lubrificantes e cuidados para
evitar incêndios.
10.3.1.3.4

Corte e desmonte da vegetação

O corte e desmonte da vegetação serão realizados visando o máximo
aproveitamento possível da matéria prima florestal. A supressão da vegetação inicia
com a retirada do subosque, cujo diâmetro dos fustes é de no máximo 10 cm. Junto
com ele também serão cortados os cipós, deixando livres as árvores de maior porte.
Posteriormente, serão cortados os indivíduos mais robustos. O corte deverá ser
executado o mais rente possível do solo. Após o corte da árvore, esta deverá ser
desgalhada, retirando o máximo possível de ramos de maneira e não permanecerem
pontas nos troncos dos vegetais.
10.3.1.3.5

Retirada e transporte da madeira

Todo material vegetal deverá ser retirado da área de desmatamento e
depositado em locais acima da cota de inundação, com facilidade de acesso para a
retirada da madeira. O material lenhoso gerado e armazenado somente poderá ser
removido após a realização de cubagem e emissão de Documento de Origem
Florestal (DOF).
10.3.1.3.6

Limpeza

Nas áreas da usina, canteiro de obras, alojamentos, emissário e adutora, as
ações se restringem ao planejamento e execução da limpeza das áreas, atentandose para os procedimentos usuais na retirada de exemplares arbóreos esparsos e os
casos onde serão afetadas Áreas de Preservação Permanente. Por outro lado, a
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barragem e seu reservatório se localizam em áreas com vegetação remanescente,
necessitando ações de planejamento para a execução da remoção de uma parcela
da mata ciliar existente ao longo do rio Jaguarão. A realização do corte da vegetação
deverá ser acompanhada pela equipe do Programa de Resgate e Afugentamento da
Fauna.
Para a complementação das ações de supressão vegetal e de limpeza da área
de alague do reservatório Passo do Neto, se propõe a execução de macro atividade
específica de Resgate e Manejo de Serapilheira e Germoplasma, no qual estão
incluídas 3 ações básicas:
•
•
•

Resgate de serapilheira e do banco de sementes e transposição do galharedo;
Resgate e salvamento de epífitos; e,
Transplante de espécimes arbóreos protegidos por lei.
a) Resgate de Serapilheira e do Banco de Sementes e Transposição da
Galharia

A parcela de mata ciliar a ser suprimida apresenta características de baixa
complexidade estrutural, com predominância de espécies heliófitas e sem formação
de volume significativo de biomassa sobre o solo.
O subosque é bastante rarefeito devido ao impacto causado pelo gado e
inundações periódicas. Com isso, verifica-se uma camada extremamente delgada de
serapilheira acumulada (não ultrapassando 0,2 m em média), observando-se o solo
nu em muitas partes do interior da mata. Mesmo que o volume de serapilheira passível
de resgate e utilização seja pequeno, assim como o potencial banco de sementes que
se abriga neste solo, existem condições técnicas e logísticas para se empreender o
salvamento e transferência do germoplasma nele contido.
A galharia resultante do corte da mata será depositada no solo da futura APP
da Barragem Passo do Neto. A parte dos restos vegetais resultantes da supressão
como galhos e troncos, devem ser depositados formando leiras nas áreas destinadas
à formação da mata ciliar na futura APP. Com isso se possibilitará a criação de
ambientes adequados para a formação de solo, contribuindo assim para a deposição
de matéria orgânica, atraindo microrganismos que disponibilizarão nutrientes para as
plantas colonizadoras.
Além disso, o acúmulo de galharia pode atrair a fauna que procura abrigo,
alimento e suporte para seus ninhos. Dentre estes, animais frugívoros poderão
contribuir para o aporte de vegetação, uma vez que os mesmos eliminam as sementes
viáveis por defecação ou regurgitação, auxiliando também no aumento da diversidade
local.
A coleta de parte da serapilheira se dará nos locais em que seja possível a
alocação de maquinário que estiver sendo utilizado para a raspagem para limpeza do
solo, sendo essa, empurrada para locais adequados ou diretamente para as cotas
acima, na área de futura APP.
b) Resgate e Salvamento de Epífitas
O resgate de epífitas faz-se necessário para que o impacto da supressão de
vegetação seja minimizado através da coleta e realocação dos exemplares em
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fragmentos florestais remanescentes, propiciando, assim, a conservação do
patrimônio genético destas espécies.
Cabe ressaltar que a flora epifítica das áreas estudadas é pouco rica e
abundante, conforme o diagnóstico da flora ocorrem apenas nove espécies,
pertencentes às famílias Bromeliaceae, Cactaceae e Polypodiaceae. Essa baixa
diversidade é reflexo das condições de conservação e o estágio sucessional desses
fragmentos florestais.
Os espécimes coletados deverão ser realocados nas áreas de matas
adjacentes as áreas suprimidas, devido a sua similaridade com os locais de origem.
Os procedimentos, para realocação da vegetação epifítica, podem variar de acordo
com as peculiaridades de cada família, gênero ou espécie. O transplante para o
forófito deverá ser realizado com barbante biodegradável, com ou sem a porção da
planta suporte original, instalando-as em uma altura e posição semelhante a original,
de forma a favorecer a fixação das raízes no tronco da árvore ou arbusto.
c) Resgate e Salvamento de Espécies Arbóreos Protegidos
Em relação às espécies arbóreas protegidas por lei, na ADA do
empreendimento foram identificadas duas espécies: o Butia odorata (butiá) e a
Erythrina crista-galli (corticeira-do-banhado). O butiá ocorre nas áreas da
adutora/emissário e usina, estando aleatoriamente distribuída, e a corticeira-dobanhado ocorre na área do reservatório, onde ocorrem diversos exemplares jovens
da espécie.
Os procedimentos de transplante de espécimes arbóreos devem ter início antes
das atividades de desmatamento, com a marcação dos indivíduos, sendo que a
remoção do exemplar deverá ser realizada anteriormente e conjuntamente ao início
das ações de supressão.
Antes que se iniciem as atividades de supressão deve-se realizar o censo dos
espécimes passíveis de transplantes ao longo da ADA, através de uma varredura
criteriosa na área destinada ao reservatório, visto ser nesse local onde foram
encontradas as corticeiras.
A marcação consistirá na atribuição de números aos exemplares, os quais
deverão ser feitos no fuste com auxílio de tinta indelével. Nesse mesmo evento deverá
ser marcado também o norte magnético do exemplar, objetivando o replantio em
condições adequadas de insolação e direção dos ventos.
10.3.1.4

Indicadores e Metas

Tendo em vista que o objetivo principal do programa é garantir a supressão da
vegetação da ADA dentro dos limites autorizados pelo órgão ambiental competente,
são indicadores:
• Área florestal delimitada para supressão x área florestal efetivamente
protegida;
• Volume de material lenhoso produzido x quantidade de material lenhoso
destinado adequadamente através de DOF;
• Quantidade de indivíduos resgatados e transplantados; e,
• Quantidade de não conformidades identificadas x quantidade de não
conformidades solucionadas.
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Deverão ser realizadas inspeções periódicas com objetivo de averiguar o
cumprimento das ações do programa, permitindo assim a verificação das possíveis
não conformidades e respectivas correções, já com o estabelecimento de prazos e
responsabilidades. Desta forma, assegura-se o controle da supressão de vegetação
nos limites autorizados pelos órgãos ambientais.
10.3.1.5

Inter-relação com outros Programas

O Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de Alague possui
interação com os seguintes programas:
•
•
•

Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do Reservatório e
estabelecimento dos Corredores, através de ações como a reposição,
adensamento e manutenção da vegetação nativa na faixa de proteção;
Programa de resgate e afugentamento da fauna terrestre, através de ações
como a proposição de procedimentos técnicos para orientação da supressão
vegetal; e,
Programa de Gestão Ambiental, através de ações como o planejamento e
coordenação das atividades.

10.3.1.6

Cronograma

Este programa deverá ser executado durante a fase de implantação do
empreendimento, em observância aos prazos legais estabelecidos nas Autorizações
de Corte de Vegetação e as demais diretrizes legais pertinentes.
10.3.1.7

Sistema de Registros

Os dados advindos das ações de marcação e resgate, bem como as
coordenadas dos locais de origem e destino de exemplares de espécies resgatadas,
serão anotados em fichas de campo e locados em mapa específico.
Todas as atividades serão registradas através de fotografias e posteriormente
serão elaborados relatórios para serem incorporados naqueles da Gestão Ambiental.
10.3.2 Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do Reservatório e
Restabelecimento dos Corredores
10.3.2.1

Introdução

As formações vegetais localizadas nas margens de cursos d’água são
fundamentais para a recuperação da diversidade de rios, fornecem alimento e abrigo
para a ictiofauna, mantem o ciclo hidrológico e atenuam os processos de erosão e
desassoreamento de seus leitos. Além disso, são essenciais para o controle da
temperatura da água e constituem uma barreira à entrada de poluentes.
A recuperação desses ambientes envolve a utilização de princípios ecológicos
e silviculturais para a definição de modelos de recuperação a serem utilizados. Esse
processo demanda conhecimento sobre aspectos fitossociológicos, de estrutura de
populações, autoecologia das espécies, aspectos silviculturais de coleta de sementes
e produção de mudas e comportamento em plantios.
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A formação do reservatório da Barragem Passo do Neto irá gerar um corredor
com cerca de 160 ha que precisa ser recuperado com vegetação nativa na faixa da
Área de Preservação Permanente (APP) de acordo com as Resoluções CONAMA nº
302/2002 e nº 303/2002.
10.3.2.2

Objetivos e Justificativas

A área total da APP a ser formada nas margens do reservatório deve abranger
cerca de 160 ha, com um perímetro de aproximadamente 18 km, incluindo áreas que
já possuem vegetação nativa preservada (matas de galeria remanescentes e campos
nativos) e áreas antropizadas (orizicultura, plantio de soja e pastagens extensivas),
associadas às margens do rio Jaguarão.
Dentre os principais objetivos deste programa, destacam-se:
•
•
•
•

Executar reposição (reflorestamento), adensamento (enriquecimento) e
manutenção (conservação) da vegetação nativa na faixa de proteção - APP no
entorno do reservatório Passo do Neto, no rio Jaguarão;
Manejar a regeneração natural e conservar remanescentes de vegetação
nativa na APP;
Reestabelecer o corredor florestal; e,
Avaliar e monitorar a revegetação da APP.

10.3.2.3

Metodologia

As ações iniciais do programa para revegetação e reestabelecimento do
corredor florestal no entorno da Barragem Passo do Neto serão subsidiadas pelo
mapeamento da faixa de 100 m correspondente à APP do reservatório padrões de
uso do solo e quadro de áreas, fornecendo assim, a setorização da faixa de proteção
de acordo com as atividades a serem desenvolvidas.
Desse modo, a revegetação da faixa de preservação do reservatório deve ser
baseada no mapeamento das fitofisionomias remanescentes, estado de sucessão e
inventários florísticos e fitossociológicos da área de influência direta (AID) do
empreendimento. Nesse sentido, a faixa de preservação do rio Jaguarão não será
exclusivamente florestal, pois serão respeitadas as áreas úmidas e de campos nativos
presentes no local. A vegetação florestal será instalada sobre áreas descaracterizadas
por atividades antrópicas, principalmente lavouras. A seguir são discutidos os
procedimentos a serem adotados e as áreas afetadas.
10.3.2.3.1

Adensamento e manutenção da vegetação nativa da faixa de proteção

A manutenção e enriquecimento da vegetação deverá ser promovida em áreas
úmidas, campos nativos (±41 ha) e mata nativa (±12 ha) presentes na faixa de
preservação através das seguintes ações:
a) Condução da regeneração natural
É um procedimento de restauração ambiental em que não são necessários
plantios ou qualquer intervenção silvicultural. O mesmo é caracterizado pelo avanço
progressivo de comunidades vegetais, animais e microrganismos apenas através da
eliminação de fatores de degradação da área alvo (ex. proliferação de espécies
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exóticas, criação de animais domésticos e fogo). Esse método funciona bem em áreas
que estão presentes matrizes de vegetação adjacente, capazes de fornecer os
propágulos para a regeneração espontânea.
b) Manejo de espécies exóticas
Esse procedimento deverá ser adotado para reestabelecer a estruturação
original da comunidade alvo, sendo executado no fim da fase de implantação e início
da operação do empreendimento. Dentre os métodos disponíveis relacionados
deverão ser privilegiados procedimentos físico/mecânicos, pois são mais simples,
seletivos e altamente eficazes (LORENZI, 1994).
c) Enriquecimento e manutenção da diversidade
Nas fisionomias nativas permeadas pela APP serão semeadas espécies
obtidas durante o resgate de germoplasma e transplantados os espécimes
resgatados. Nos campos nativos em especial, deve ser realizado o manejo de
espécies excessivamente dominantes, como sugerido por Thomas et al., (2019),
visando abrir espaço para plantas de hábito prostrado e, por consequência,
incrementar a diversidade taxonômica na área.
10.3.2.3.2

Revegetação e reestabelecimento do corredor florestal

O processo de revegetação e reestabelecimento do corredor florestal será
executado para aproximadamente 100 hectares; nessas áreas poderá ser utilizado o
procedimento de condução da regeneração natural, mencionado acima, ou as
seguintes ações:
d) Plantios de enriquecimento
Em áreas onde a floresta foi cortada ou queimada para agricultura e ou
pastagem, ocorre a depauperação do banco de sementes das espécies nativas.
Assim, o processo de sucessão natural pode ser acelerado e garantido através do
plantio de mudas ou da semeadura com espécies das matas ciliares, priorizando as
pioneiras que fornecerão condições para o estabelecimento de não pioneiras. Esse
modelo de recuperação, possui como vantagem o recobrimento rápido do solo,
protegendo-o contra erosão, além de tornar possível o controle da densidade
populacional das espécies que, preferencialmente, deve ser semelhante à original.
Esta atividade pode ser executada utilizando-se as sementes e mudas resgatadas nas
atividades de resgate de germoplasma vegetal na área de alague da Barragem Passo
do Neto.
e) Plantios heterogêneos
A partir dos mapas dos setores de recuperação e das fitofisionomias, das
informações dos inventários e do estado de sucessão ecológica da APP do
reservatório, deve-se selecionar as áreas com maior grau de degradação para que
sejam introduzidas um misto de mudas pertencentes a espécies nativas, dentre elas
espécies com funções de sombreamento (pioneiras) e outras que necessitam de
sombra para o seu desenvolvimento (secundárias e clímax). Deve ser feita a proteção
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da área plantada com cercas e aceiros externos para evitar a entrada de animais
domésticos e fogo, além do controle de pragas, visando a diminuição de perdas de
mudas. Esse procedimento irá auxiliar o processo de restauração dessas áreas,
promovendo mudanças nas microclimáticas, aumentando a complexidade estrutural
desses ambientes.
10.3.2.4

Indicadores e Metas

Considerando que o objetivo deste programa é a recuperação da vegetação do
entorno do reservatório do rio Jaguarão, sugere-se a utilização dos seguintes
indicadores:
•
•

Área a ser recuperada do ponto de vista legal x área efetivamente recuperada;
e,
Número de plântulas semeadas ou plantadas x número de espécimes
sobreviventes.

A meta do programa é executar o plantio de mudas de reposição/adensamento
e a manutenção da vegetação nativa na totalidade da faixa de proteção - APP no
entorno do reservatório Passo do Neto.
10.3.2.5

Inter-relação com outros Programas

O Programa de revegetação da faixa de proteção do reservatório e
restabelecimento dos corredores apresenta relação com os seguintes programas:
•
•
•
•
•

•
•

Programa de Gestão do Reservatório (PACUERA);
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de Alague;
Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna Terrestre;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre;
Programa de Educação Ambiental; e,
Programa de Comunicação Social.

10.3.2.6

Cronograma

Este programa deverá ser iniciado durante a fase de implantação do
empreendimento e conduzido até que se considerem recuperadas as áreas
selecionadas.
10.3.2.7

Sistema de Registros

Semestralmente deverá ser apresentado ao órgão ambiental relatório
consolidado com os resultados das atividades desenvolvidas no programa. Nesse
relatório deverá constar análise crítica dos resultados obtidos, de modo a verificar se
foram atendidas as metas estabelecidas no programa em conformidade com as
exigências estabelecidas pelo órgão ambiental e legislação vigente.
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10.3.3 Programa de Implantação de Cortina Vegetal
10.3.3.1

Introdução

A implantação de faixas de vegetação formadas por árvores e/ou arbustos de
folhas perenes e copas densas, alinhados em fileiras no entorno de empreendimentos
têm se mostrado uma técnica eficaz para minimizar os impactos que uma atividade
industrial pode acarretar.
A implantação desses maciços, chamados de cortina vegetal, atuam de forma
positiva trazendo benefícios como a redução da erosão, amenização climática,
redução do nível de poluição sonora, visual e dos níveis de poeira.
Para a UTE Nova Seival a formação desses maciços está prevista junto ao site
da Usina, formando uma barreira física que acompanhará o entorno da área industrial.
Este maciço deverá ser formado por espécies arbóreas de médio e grande porte, cujo
plantio deve ocorrer ainda na fase de implantação da obra, tão logo concluídas as
atividades de terraplenagem no local.
10.3.3.2

Objetivos e Justificativas

A cortina vegetal a ser implantada no entorno do site da Usina tem como
objetivo principal atuar como barreira física, capaz de proporcionar o abatimento dos
ruídos produzidos por veículos e equipamentos e como barreiras que funcionam como
“quebra vento”, minimizando a formação de poeiras, além de contribuir para a melhoria
do aspecto paisagístico local.
Como forma de melhor integrar à paisagem e também de contribuir para a
redução da propagação de ruídos e poeiras emitidos pelas mais variadas atividades,
especialmente na fase de operação da usina (trânsito, maquinário pesado, turbinas,
caldeiras), justifica-se a implantação de um programa de cortina vegetal no entorno do
empreendimento.
10.3.3.3

Metodologia

A implantação da cortina deve ser realizada no perímetro da usina, nas porções
noroeste, nordeste e sudoeste, aumentando o adensamento no entorno das pilhas de
carvão.
O conjunto plantado deve ser formado por eucalipto (Eucalyptus spp.), que
apesar de exótica é uma espécie adaptável as condições de clima e de solo
encontradas na área, possui crescimento rápido e vigoroso, alta rusticidade e
capacidade de cumprir rapidamente as funções de proteção e isolamento, inerentes às
cortinas vegetais. Além disso, é uma espécie amplamente utilizada em alamedas e
talhões na região e já representa elemento comum na paisagem regional.
A demarcação da área proposta para o plantio das mudas que formarão a
cortina vegetal é apresentada na planta do Projeto de Paisagismo (Anexo 5.1.19), no
Capítulo 5 - Descrição do Empreendimento.
O Programa deve seguir algumas etapas que iniciam no planejamento das
ações, passando pela determinação exata das áreas a serem contempladas com o
recebimento de mudas, o preparo da área, plantio e monitoramento. As ações deste
programa podem ser resumidas em três etapas:
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•

•

•

Etapa 1 – Planejamento das ações: Delimitação e avaliação das áreas que
receberão mudas no entorno do site da usina; definição do espaçamento e
largura da cortina; definição das práticas culturais (coveamento, adubação,
etc.) e; aquisição das mudas;
Etapa 2 – Preparo da área e plantio: logo após o término da terraplenagem
no site da usina, deve ser iniciado o preparo da área destinada a cortina
vegetal, com a introdução do solo orgânico, a regularização topográfica e a
abertura de covas para, em seguida, iniciar o plantio das mudas; e,
Etapa 3 – Monitoramento: refere-se aos tratos culturais e o acompanhamento
do desenvolvimento do plantio, considerando a concorrência de ervas
invasoras, a sanidade das mudas, tutores, pragas, solo, etc.

10.3.3.4

Indicadores e Metas

Pretende-se com o Programa de Implantação de Cortina Vegetal a formação
de uma barreira física no entorno do site da usina, capaz de minimizar os efeitos
negativos provocados pela poeira e ruídos para fora da área do empreendimento,
especialmente na operação da usina.
Os indicadores de desempenho do Programa serão o percentual do
estabelecimento das mudas plantadas e o percentual de cobertura vegetal nas áreas
destinadas à cortina.
10.3.3.5

Inter-relação com outros Programas

O Programa de Implantação da Cortina Vegetal apresenta relação com os
seguintes programas:
•
•
•
•

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos; e,
Programa de Passivos Ambientais.

10.3.3.6

Cronograma

O Programa de Implantação de Cortina Vegetal deverá iniciar ainda na fase de
implantação do empreendimento, devendo ser objeto de monitoramento e
manutenção ao longo da operação do empreendimento.
10.3.3.7

Sistema de Registros

Semestralmente deverá ser apresentado ao órgão ambiental relatório
consolidado com os resultados das atividades desenvolvidas, de modo a verificar se
foram atendidas as metas estabelecidas no Programa.
10.3.4 Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas
10.3.4.1

Introdução

A formação de um reservatório promove a transformação de ambiente lótico
em lêntico, propiciando o acúmulo de substâncias que antes iriam seguir o fluxo do
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rio. O aumento do tempo de residência da água faz com que nutrientes fiquem
disponíveis favorecendo o aumento na produtividade primária. Havendo a presença
de propágulos de macrófitas aquáticas e condições químicas e físicas favoráveis,
pode ocorrer a colonização do reservatório por estes vegetais.
O crescimento excessivo das macrófitas pode resultar em alguns efeitos
indesejáveis para o ecossistema aquático. A redução da passagem de luz pela lâmina
d’água, principalmente por espécies flutuantes, pode ser danosa à qualidade da água,
facilitar a proliferação de insetos vetores nos espaços de acúmulo de água entre folhas
ou constituir local favorável à desova de carpas, espécie de peixe exótica.
Neste sentido, o monitoramento da presença de macrófitas no reservatório,
aliado às avaliações periódicas da qualidade das águas fornecerão informações sobre
o grau de eutrofização e o risco de uma explosão populacional desses organismos,
propiciando a adoção de medidas de controle.
10.3.4.2

Objetivos e Justificativas

As macrófitas aquáticas constituem elementos importantes da flora de
ecossistemas aquáticos. Possuem alta relevância ecológica pois fornecem refúgio e
alimento para diversas espécies de invertebrados e vertebrados, são chave para os
ciclos biogeoquímicos, através da absorção de carbono orgânico e mobilização do
fósforo. Além disso, esses organismos possuem influência sobre a hidrologia e
dinâmica de sedimentos de cursos d’água (ESTEVES, 1988; POMPÊO, 2017).
No Brasil, as macrófitas causam problemas apenas em ambientes eutróficos,
locais em que a concentração de nitrogênio e fósforo levam ao aumento da produção
de biomassa e, consequentemente, à multiplicação rápida desses vegetais. Em
ambientes naturais as comunidades de macrófitas permanecem em densidades
populacionais compatíveis com a dinâmica do ambiente que habitam.
A composição, densidade e biomassa dessas comunidades são parâmetros
importantes para o monitoramento e controle da qualidade da água em sistemas
lacustres e fluviais. Considerando ainda a capacidade das espécies de proliferar em
situação de média a elevada eutrofização do ambiente, como é o caso de Eichhornia
crassipes, Pistia stratiotes, Salvinia spp., Enidra sessilis, além de Lemna e Trapa
nesses ambientes (POMPÊO, 2017).
A formação do reservatório Passo do Neto, através da decomposição da carga
orgânica dos solos alagados e da contribuição de áreas agrícolas, localizadas à
montante, pode representar um ambiente favorável à proliferação de macrófitas e
justifica a proposição deste programa.
São objetivos deste programa:
•
•

Acompanhar as populações de macrófitas aquáticas presentes na área de
influência do barramento, enfatizando aquelas com potencial de proliferação
excessiva; e,
Prever ações de controle para evitar a propagação excessiva de macrófitas
aquáticas no reservatório.

10.3.4.3

Metodologia

10.3.4.3.1

Levantamento das espécies existentes, da biomassa e estrutura
comunitária
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Em momento anterior ao fechamento da barragem, será realizado um
levantamento das espécies ocorrentes na área de influência direta do
empreendimento, a fim de verificar possíveis focos de dispersão de espécies com
potencial de proliferação excessiva. Lagos artificiais (açudes) e áreas úmidas,
comumente colonizados por esse grupo vegetal e frequentes fontes de propágulos,
deverão ser priorizados em vistorias in loco.
As espécies encontradas deverão ser classificadas de acordo com sua forma
de vida, seguindo as acepções de Irgang et al., (1984), considerando:
•
•
•
•
•
•
•

Anfíbias: plantas capazes de viver tanto em área alagada como fora da água;
Emergentes: plantas enraizadas no fundo, parcialmente submersas e
parcialmente fora da água;
Flutuantes fixas: enraizada no fundo com caule e/ou folhas flutuantes;
Submersas livres: plantas não enraizadas no fundo, com caules e folhas
submersas;
Submersas fixas: enraizadas no fundo, totalmente submersas;
Flutuantes livres: enraizadas no fundo, podendo ser levadas por correntezas,
vento ou animais; e,
Epífitas: plantas que se instalam sobre outras plantas aquáticas.

Para o monitoramento, as espécies de principal interesse são as flutuantes, tal
como os gêneros Eichhornia, Pistia e Salvinia, tendo em vista que a relação entre
alterações do funcionamento de reservatórios e a excessiva proliferação dessas
plantas é intensa (POMPÊO, 2017).
10.3.4.3.2

Monitoramento dos estandes e focos de dispersão

Após o enchimento do reservatório e início de sua operação, o avanço de
estandes deve ser monitorado para verificar a necessidade da aplicação dos métodos
de controle. Cabe destacar que o desenvolvimento das macrófitas ocorre mais
intensamente durante o verão, período que reúne características propícias a seu
crescimento exponencial.
Durante esse período, deverá ser elaborado plano de manejo de macrófitas
aquáticas, avaliando a necessidade do controle dos estandes. Este, deve
compreender informações sobre as espécies detectadas, locais em que se encontram,
tipo e frequência das ações de controle. Deverão estar previstas as estratégias de
controle dos estandes, caso seja verificada proliferação excessiva desses. Este pode
ser realizado a partir de vários métodos, incluindo:
•
•
•
•

Conservação da qualidade da água ou mitigação de entrada de poluentes
orgânicos por meio de sistemas de coleta e tratamento de esgotos adequados
às características locais e padrão de qualidade da água desejado;
Remoção manual e mecânica com utilização de colhedeiras;
Controle biológico (utilização de espécies de insetos, fungos e peixes
herbívoros); e,
Controle químico ou uso de herbicidas.

Salienta-se que deve ser evitado a utilização dos dois últimos métodos, pelo
elevado potencial de danos ao ambiente, priorizando aqueles de conservação da
qualidade da água na bacia hidrográfica de influência, com complemento da remoção
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manual e mecânica, que é o principal método utilizado neste tipo de atividade, devido
a sua simplicidade e menor risco ambiental (a despeito de métodos como controle
biológico).
10.3.4.4

Indicadores e Metas

A principal meta deste programa é prevenir e/ou controlar proliferações
excessivas de macrófitas aquáticas na área de influência do reservatório a ser
implantado, sendo os seguintes indicadores:
•
•
•
•

Alteração dos parâmetros da qualidade da água referentes a proliferação
excessiva das macrófitas aquáticas;
Visualização de estandes nos corpos hídricos de interesse;
Relação entre espécies potencialmente invasoras detectadas ao longo dos
levantamentos e espécies observadas no reservatório; e,
Comparação do número de focos de macrófitas detectados em relação ao
número de estandes manejados.

10.3.4.5

Inter-relação com outros Programas

Este Programa tem relação direta com:
•
•
•

Programa de Comunicação Social;
Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais; e,
Programa de Monitoramento de Biota Aquática.

10.3.4.6

Cronograma

Esse programa será iniciado um mês antes do fechamento do reservatório e se
estenderá durante a operação do empreendimento, podendo ser objeto de reavaliação
depois de cinco anos.
Sugere-se que o monitoramento seja feito com frequência trimestral durante
um ano após o início da operação da barragem, passando para semestral a partir do
segundo ano de operação.
10.3.4.7

Sistema de Registros

Os dados oriundos das atividades de monitoramento e manejo dos estandes
de macrófitas, serão anotados em fichas de campo e as ações registradas por meio
de fotografias. Essas informações irão compor relatórios incorporados aqueles
referentes a gestão ambiental do empreendimento e encaminhados ao órgão
ambiental.
10.3.5 Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre
10.3.5.1

Introdução

As ações construtivas da UTE Nova Seival inevitavelmente acarretarão impacto
direto a alguns exemplares de fauna. O foco essencial das ações de resgate e
afugentamento da fauna são as áreas de supressão representadas pela vegetação
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ciliar do rio Jaguarão e pelos remanescentes florestais existentes, ainda que a área
de campo possa abrigar alguns grupos passíveis de ações do programa (áreas com
desova de quelônios, por exemplo). As aves em busca de refúgio ou em locais mais
isolados e também nidificações porventura encontradas são um importante foco de
resgate.
O procedimento operacional referente ao manejo propriamente dito, que
envolve a captura, manejo e destinação dos indivíduos, deverá ser realizado a partir
de autorização específica emitida pelo órgão licenciador responsável.
10.3.5.2

Objetivos e Justificativas

O presente programa se baseia na previsão dos impactos de perda e
fragmentação dos hábitats da fauna terrestre, interrupção dos corredores de dispersão
e alteração das comunidades bióticas terrestres.
O objetivo do Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre é
possibilitar a mitigação do impacto sobre a fauna local e, se necessário, realizar a
captura, acondicionamento, avaliação, transporte e soltura de organismos em
situação de risco frente às ações de instalação na área de diretamente afetada (ADA)
da UTE Nova Seival.
Além das intervenções propriamente ditas referentes à instalação do
empreendimento, o acréscimo no número de veículos leves e pesados circulando
pode impactar a fauna local. Essa ação pode ser controlada dentro do presente
programa, tanto com ações de resgate de indivíduos atingidos como com ações
preventivas a serem elaboradas pelo mesmo.
10.3.5.3

Metodologia

Os trabalhos de resgate de fauna devem ser contínuos durante a fase de
implantação de todas as estruturas que compõem o empreendimento.
Para que haja a sincronia das ações do presente programa com as ações de
intervenção oriundas das frentes da obra, será necessária uma etapa de planejamento
conjunto, através de mediação da gestão ambiental da obra.
Este programa tem como premissa básica a manutenção da integridade física
do animal capturado (evitando ferimentos e diminuindo o estresse no processo) e dos
técnicos envolvidos. Para isso o planejamento das ações, o uso de ferramentas
adequadas e a presença de técnicos qualificados para os resgates são essenciais
para que se atinjam os objetivos.
Certamente o modo mais efetivo de resgate é o do tipo passivo (aqui tratado
como afugentamento), pois este permite o deslocamento dos indivíduos presentes em
áreas afetadas para outras livres das ações impactantes geradas pelo
empreendimento. O procedimento de captura e/ou contenção dos exemplares é o
segundo passo dentro do sistema de resgate. Para isso, deve haver a seleção de
áreas de soltura para posterior reintrodução.
Tendo em vista a possibilidade de indisponibilidade de áreas contíguas para
afugentamento da fauna, deve-se ter mapeado um conjunto de locais inseridos na
área de influência direta (AID) do empreendimento que a equipe responsável
considere adequadas para a realização das solturas de exemplares resgatados.
As ações de resgate e afugentamento deverão ser baseadas na seguinte
sequência básica:
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•
•
•
•
•
•
•

Avaliação dos locais de maior fragilidade;
Estruturação de ações de supressão de vegetação e/ou movimentação de solo;
Acompanhamento dessas ações;
Avistamento/contato;
Avaliação;
Contenção/remoção; e,
Destinação (soltura, tratamento ou coleta).

As ações voltadas à prevenção de atropelamento de fauna deverão ser
planejadas e estimadas levando-se em conta ampla variedade de animais que utilizam
as vias de acesso à obra e, posteriormente, às estruturas de operação. O espectro de
ações deve considerar répteis, que as utilizam para termorregular, incluindo sáurios e
serpentes, e mamíferos de médio/grande porte que usam os acessos para
deslocamento.
Os atropelamentos de animais são influenciados pela velocidade e volume dos
veículos trafegando, associados às características da paisagem e o comportamento e
ecologia das espécies. Por isso a necessidade de planejamento das ações, que deve
ser adequado à realidade local, levando-se em conta as informações oriundas de
dados já disponíveis. Visto que a área em questão está ocupada há tempo pelas
atividades de mineração e geração de energia, é indispensável o uso das mesmas.
Dentro do planejamento das ações de prevenção de atropelamento de fauna
devem ser avaliados:
•
•
•
•

Confecção e instalação de placas de sinalização;
Implantação de lombadas de redução de velocidade;
Implantação de cercas; e,
Produção de material informativo.

No decorrer do processo construtivo do empreendimento, no entanto, poderão
ocorrer atropelamentos inevitáveis que venham a causar o óbito de espécies locais,
principalmente à noite onde a maior parte da fauna terrestre é ativa. Neste caso, deve
ser considerada a possibilidade de coleta do material.
Todas as informações colhidas por este programa serão disponibilizadas para
o Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre, que as tratará de forma a contribuir
para o melhor entendimento dos efeitos do empreendimento sobre a fauna, inclusive
avaliando, quando possível, os aspectos relacionados à efetividade dos resgates e da
recuperação das áreas impactadas.
10.3.5.4

Indicadores e Metas

Os seguintes indicadores poderão ser considerados:
•
•
•
•
•

Registros de espécies de fauna terrestre resgatada;
Número de indivíduos de fauna terrestre resgatada sem necessidade de
tratamento;
Número de indivíduos de fauna terrestre resgatada com necessidade de
tratamento;
Número de indivíduos em óbito; e,
Número de indivíduos depositados em coleções científicas.
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10.3.5.5

Inter-relação com outros Programas

O Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna Terrestre deverá se
relacionar com os seguintes programas:
•
•
•
•

Programa de Educação Ambiental, através da divulgação das
atividades/Interlocução com público-alvo;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza das Áreas de Alague, através da
elaboração de critérios técnicos de afugentamento e resgate;
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre;
Programa de Gestão Ambiental, através do planejamento e coordenação das
atividades e assessoria e intercâmbio de informações.

10.3.5.6

Cronograma

Este programa deverá ser operacionalizado durante a fase de implantação do
empreendimento. O cronograma de implementação do Programa de Resgate de
Fauna Terrestre, na fase de implantação, deverá guardar correspondência com o
cronograma de execução do empreendimento.
10.3.5.7

Sistemas de Registro

Os dados advindos do programa, como quantitativos e características de locais
onde será executado, as espécies resgatadas e indivíduos capturados e soltos, bem
como as coordenadas dos locais de soltura, serão anotados em fichas de campo.
Todas as atividades serão registradas através de fotografias e posteriormente
serão elaborados relatórios para serem incorporados naqueles da Gestão Ambiental
para serem encaminhados ao IBAMA.
As informações das capturas serão repassadas à equipe responsável pelo
monitoramento de fauna terrestre para aproveitamento em suas análises de dados.
10.3.6 Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna
10.3.6.1

Introdução

As interferências decorrentes da instalação e operação da UTE Nova Seival
sobre os recursos hídricos como drenagem de corpos d’água ou dessecamento
temporário de trecho do rio Jaguarão são passíveis de mitigação através de
procedimentos preventivos executados em consonância com a execução das obras.
Tais ações serão aqui tratadas como resgate e envolverão tanto o planejamento
integrado, quanto o acompanhamento de obras.
10.3.6.2

Objetivos e Justificativas

As obras previstas para a instalação da UTE Nova Seival que poderão causar
perdas agudas na fauna de peixes são as transposições dos cursos d’água e
intervenções em poças temporárias, que porventura estejam localizadas no traçado
da adutora/emissário, na área do site da UTE e as atividades no rio Jaguarão, que
possam promover alterações de vazão ou dessecamento de partes do leito, tais como
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desvios, conformação de ensecadeiras e contenção de vazão para o enchimento do
reservatório. Nessas situações há potencial para ocorrência de mortandades de
peixes e as ações de resgate se justificam para mitigar tais impactos.
Os objetivos do programa são:
•

•
•
•
•
•

Acompanhamento no planejamento das obras de implantação da
adutora/emissário, canalização da sanga da Fazenda e da construção do
barramento para identificação do momento de atuação e sugestões de
procedimentos para adequação às atividades de resgate;
Atuação concomitante com a implementação das obras;
Captura prévia de exemplares de peixes nos locais sob intervenção;
Resgate de peixes encalhados ou presos em pequenos volumes de água em
diferentes fases de implantação da barragem;
Identificação e quantificação dos indivíduos resgatados; e,
Soltura dos exemplares capturados em ambientes similares aos de origem.

10.3.6.3

Metodologia

As ações que serão realizadas com o intuito de atingir os objetivos do programa
estão a seguir.
10.3.6.3.1

Planejamento das atividades

Através da atuação da equipe do programa de gestão ambiental, que
promoverá a integração entre os vários programas em execução, o coordenador do
programa será incluído nas atividades de planejamento das obras. Nesses momentos
ocorrerá a oportunidade de troca de informações relativas às obras de implantação da
adutora/emissário, da canalização da sanga da Fazenda no trecho correspondente ao
site da Usina, da construção do barramento e as ações de resgate da ictiofauna.
O planejamento envolverá a definição do cronograma das atividades,
identificação de áreas alvo dos resgates e dos locais de soltura mais próximos e
definição da estratégia de atuação para cada local. No caso da adutora/emissário,
eventualmente, será realizada vistoria prévia para avaliação das condições dos locais
que sofrerão intervenções, verificando presença de água e tipo de ambientes para
definição das artes de pesca a serem empregadas.
Ainda deverão ser consideradas as informações advindas do monitoramento
da ictiofauna, que deverá ter campanha prévia já executada na área diretamente
afetada pelas obras.
10.3.6.3.2

Resgate nas áreas de intervenção da adutora/emissário

Uma vez definidos os locais exatos das intervenções e datas, será mobilizada
a(s) equipe(s) de resgate para acompanhar as frentes de obras, compostas por um
biólogo especialista em ictiofauna e técnicos de campo.
Em cada local, a atuação da equipe precederá o início das intervenções com
vistas a definir os procedimentos específicos a serem adotados.
As artes de pesca a serem utilizadas nessas áreas serão o puçá, a tarrafa e a
rede de arrasto (picaré). Os exemplares resgatados serão acondicionados em baldes
de, no mínimo, 20 litros de volume para posterior soltura.
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A soltura ocorrerá imediatamente após a captura de lotes de exemplares em
locais de características similares o mais próximos possível. No caso de cursos de
água a soltura será realizada imediatamente a jusante das áreas de intervenção.
10.3.6.3.3

Resgate nas áreas sob intervenção no rio Jaguarão

Os momentos em que deverão ser realizados os resgates vinculados à
construção da barragem Passo do Neto no rio Jaguarão serão aqueles em que houver
manejo do fluxo do rio. Via de regra, a construção de barramentos inclui a
conformação de ensecadeiras para a realização de obras em locais antes ocupados
pelo leito do rio, e que podem resultar em formação de ambientes isolados na porção
interna da ensecadeira, e dessecamento da porção de jusante do rio até o retorno das
águas ao canal original. Tanto as poças formadas na parte interna das ensecadeiras,
quanto os microambientes localizados a jusante, que permanecerem isolados, serão
objeto do resgate de peixes.
Outra situação em que será necessária captura dos peixes é o enchimento do
reservatório. Ainda que a vazão ecológica seja mantida, a equipe de resgate deverá
realizar uma avaliação do trecho de rio de 1,13 km a jusante, que terá sua vazão
natural afetada a fim de detectar locais prioritários para a execução do resgate, que
correspondem àqueles com maior potencial de aprisionamento de peixes. Dessa
forma os deslocamentos e a acessibilidade aos locais de resgate ocorrerão de forma
mais ágil quando da execução do mesmo, possibilitando resultados mais positivos.
As artes de pesca a serem aplicadas nos ambientes formados pelo
dessecamento do rio serão as mesmas aplicadas na área da adutora/emissário, ou
seja, puçá, tarrafa e rede de arrasto. A soltura dos exemplares será realizada na
porção do leito do rio Jaguarão em que estiver havendo fluxo de água.
Em ambas situações de resgate, na adutora/emissário e no rio Jaguarão, as
equipes serão instruídas a identificarem espécies exóticas, por exemplo, tilápias e
carpas, para que sejam removidas dos lotes a serem devolvidos ao ambiente natural,
atuando na diminuição dos impactos advindos da presença de espécies exóticas
invasoras.
10.3.6.4

Indicadores e Metas

A meta das atividades de resgate da ictiofauna é promover o salvamento de
todos os exemplares expostos aos impactos das atividades que provocarem
interferências diretas e agudas em ambientes aquáticos.
Como indicadores foram elencados os seguintes quantitativos:
•
•
•

Número de locais que sofrerem intervenções para implantação da
adutora/emissário;
Número de espécies (quando a identificação for possível sem provocar injúrias
aos exemplares) ; e,
Número de indivíduos resgatados em cada evento de interferência nos
ambientes afetados.

10.3.6.5

Inter-relação com outros Programas

O Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna tem relação com os
seguintes programas:
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•
•
•

Programa de Gestão Ambiental, através do planejamento das atividades;
Programa de Controle de Obras (PCO), através de ações como o planejamento
e execução simultânea de atividades; e,
Programa de Monitoramento da Biota Aquática, como fonte de informações
sobre locais de ocorrência de ictiofauna.

10.3.6.6

Cronograma

As atividades de resgate da ictiofauna ocorrerão em função da programação
das obras, tanto da instalação da adutora/emissário, quanto dos desvios do rio
Jaguarão para a construção da barragem e fechamento desta para enchimento do
reservatório.
10.3.6.7

Sistema de Registros

Os dados advindos das ações de resgate, quantitativos de locais onde será
executado, de espécies resgatadas e indivíduos capturados e soltos, bem como as
coordenadas dos locais de soltura, serão anotados em fichas de campo.
Todas as atividades serão registradas através de fotografias e posteriormente
serão elaborados relatórios para serem incorporados naqueles da Gestão Ambiental
para serem enviados ao IBAMA.
As informações das capturas serão repassadas à equipe responsável pelo
monitoramento da ictiofauna para aproveitamento em suas análises de dados.
10.3.7 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre
10.3.7.1

Introdução

O monitoramento da fauna terrestre nas fases de implantação e operação da
UTE Nova Seival leva em consideração a minimização dos impactos como a perda de
hábitat, alteração na composição da fauna e suas consequências nas dinâmicas
populacionais das espécies animais ocorrentes na área atingida. Os impactos
incidentes sobre a fauna poderão ser efetivamente conhecidos e controlados se forem
realizados monitoramentos contínuos. Neste caso, a biodiversidade pode ser usada
como ferramenta para avaliar a alteração na paisagem, tornando-se, assim, um
componente importante nas estratégias presentes em programas de conservação que
visam à redução do impacto antrópico em áreas degradadas.
Com base nestas considerações, o monitoramento da fauna terrestre deverá
ser desenvolvido essencialmente sobre as comunidades de anfíbios, répteis,
mamíferos e aves.
10.3.7.2

Objetivos e Justificativas

A etapa construtiva da UTE Nova Seival implica, dentre outros impactos, na
supressão, perda e fragmentação de hábitats da fauna local, sendo que durante sua
etapa operacional ainda podem ocorrer afugentamento e mortandade de exemplares
de animais terrestres devido à movimentação de veículos para transporte de insumos
e funcionários. O resultado primordial destes impactos se reflete na dispersão dos
animais em busca de outros locais habitáveis, principalmente daqueles de menor
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plasticidade ecológica. A distribuição espacial destes animais se modificará com o
tempo e no espaço, e os estudos das populações animais serão importantes não só
como diagnóstico de diversidade (inventário taxonômico), mas também úteis para se
entender os impactos ambientais correlatos, criados com a implantação e operação
da UTE e para que se avalie a eficácia das medidas de controle implementadas.
Os objetivos do monitoramento da fauna terrestre serão:
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar o conhecimento sobre a fauna da região;
Avaliar parâmetros populacionais das espécies que compõem as comunidades
da fauna terrestre e identificar potenciais ameaças às mesmas;
Avaliar a funcionalidade da implantação de APP sobre a fauna local;
Promover a conservação das espécies ameaçadas;
Proporcionar um comparativo da fauna terrestre antes e depois da implantação
da UTE Nova Seival, de modo a documentar os processos de dispersão e
sucessão ecológica;
Avaliar a taxa de atropelamentos nas vias utilizadas durante a implantação e
operação da UTE;
Propor medidas de conservação e manejo com base nos dados obtidos durante
o monitoramento.

10.3.7.3

Metodologia

As metodologias a serem empregadas para os trabalhos de monitoramento de
fauna deverão ser específicas de cada grupo faunístico, direcionadas unicamente
para captura/contenção dos exemplares para a devida identificação in loco e soltura
imediata, evitando estresse e a dispersão das espécies em estudo. Em caso de
espécimes que venham a óbito, deve-se avaliar o tombamento dos indivíduos em
coleções científicas. Deverão ser monitorados as assembleias de anfíbios, répteis,
aves e mamíferos presentes na AID do empreendimento, sendo o programa
implementado de forma contínua (monitoramentos pré-enchimento e pós enchimento).
O esforço amostral será aplicado através de campanhas de monitoramento
sazonais, a fim de possibilitar uma análise da variação temporal dos indicadores
selecionados durante o período de instalação, assim como a partir do início da
operação do empreendimento. As áreas de monitoramento devem estar localizadas
na AID da UTE Nova Seival, com número suficiente de pontos amostrais que permitam
comparar informações sobre a fauna da área a ser atingida e dos ambientes
remanescentes, priorizando áreas já inventariadas durante o diagnóstico ambiental.
A análise e apresentação dos dados deve se dar através da avaliação de
parâmetros populacionais, de similaridades entre ambientes, listagem taxonômica das
espécies, com indicação de táxon de interesse (endêmicos, ameaçados, exóticos),
bem como curvas de acumulação de espécies. Devem ser avaliadas formas de
utilização das informações geradas no gerenciamento dos impactos ambientais do
empreendimento relacionados à fauna, e na melhoria das estratégias de proteção
ambiental.
10.3.7.4

Inter-relação com outros programas

O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre deverá se relacionar com
os seguintes programas:
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•
•
•

Programa de Educação Ambiental, através da divulgação das atividades e
interlocução com o público-alvo;
Programa de Gestão Ambiental (PGA), através do planejamento e
coordenação das atividades; e,
Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna, através da recepção e
tratamento das informações acerca da fauna resgatada.

10.3.7.5

Indicadores e Metas

Os indicadores ambientais do programa podem ser:
•
•
•
•
•

Número de espécies inventariadas;
Curvas de amostragem;
Número de animais atropelados;
Número de espécies de interesse registradas; e,
Densidade populacional das espécies.

10.3.7.6

Cronograma

O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre obedecerá ao cronograma
de implantação do empreendimento, devendo iniciar com uma campanha prévia à
implantação, estendendo-se durante a operação do empreendimento, sendo o prazo
estipulado mediante decisão dos órgãos ambientais competentes.
10.3.7.7

Sistemas de Registro

Os dados advindos do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre, como
quantitativos e características de locais onde será executado, espécies observadas e
indivíduos contabilizados, bem como as coordenadas dos locais de amostragem e
registros, serão anotados em fichas de campo.
Todas as atividades serão registradas através de fotografias e posteriormente
serão elaborados relatórios para serem incorporados àqueles da Gestão Ambiental,
para posteriormente serem encaminhados ao IBAMA.
As informações sobre capturas recebidas da equipe responsável pelo resgate
e afugentamento de fauna serão aproveitadas nas análises de dados e composição
das listas de espécies.
10.3.8 Programa de Monitoramento da Ictiofauna
10.3.8.1

Introdução

Mudanças de grande alcance sobre as comunidades de peixes da área
diretamente afetada ocorrerão em função da implantação da UTE Nova Seival. A
transformação de um trecho de rio de reduzidas dimensões, sujeito a pulsos variáveis
de cheias em um ambiente estável e de grandes dimensões, assim como a drenagem
de pequenos ambientes temporários são as modificações previstas e que poderão
afetar a biodiversidade local e regional.
O acompanhamento dessas alterações através do monitoramento das
taxocenoses de peixes propiciará o entendimento das mudanças em nível de
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comunidade, pois durante a realização dos estudos foram obtidas informações que
servirão de subsídio para a análise e interpretação daquelas a serem obtidas no
monitoramento.
10.3.8.2

Justificativa e objetivos

Os impactos decorrentes da implantação e operação da UTE Nova Seival que
afetarão a fauna de peixes advém de dois componentes do empreendimento, o
reservatório e a adutora/emissário.
A formação do Reservatório Passo do Neto será responsável pela mudança do
regime lótico para lêntico no trecho do rio Jaguarão afetado pela sua implantação e
seus efeitos devem implicar em possíveis mudanças na ictiocenose local em longo
prazo. Já a implantação da adutora/emissário provocará alterações imediatas e que
cessarão após reconformada a topografia local. Desta forma haverá situações a
serem monitoradas durante toda a operação do empreendimento (reservatório) e
durante curto período (adutora/emissário).
Com base nos dados levantados, identificaram-se como grupos de maior
fragilidade frente ao empreendimento e, portanto, de maior interesse para a avaliação
de impactos ambientais, os peixes anuais, as espécies reofílicas e as espécies de
hábito migrador. Também se diagnosticou que a taxocenose de peixes é formada em
sua grande maioria por espécies não-migratórias, ou seja, que completam seu ciclo
de vida na área de estudo. Com a consolidação destes dados obtidos na fase préinstalação e a comparação dos padrões ecológicos com resultados futuros, alterações
nesta taxocenose poderão ser identificadas em função da presença do
empreendimento.
Os objetivos do Programa de Monitoramento da Ictiofauna são:
•

•
•
•
•

Verificar a evolução da colonização do reservatório pelas espécies presentes
no rio Jaguarão, identificando as espécies que se adaptarão ao novo padrão
hidrológico e aquelas que serão excluídas, bem como a colonização por
exóticas invasoras;
Avaliar a viabilidade das populações de espécies migradoras diante da
interrupção do fluxo natural do rio Jaguarão;
Verificar a recuperação da colonização dos trechos de cursos de água
impactados com a transposição pela adutora/emissário;
Acompanhar a manutenção de peixes anuais em ambientes temporários
eventualmente afetados pelas obras da adutora/emissário; e,
Incrementar o conhecimento sobre a ictiofauna local.

10.3.8.3

Metodologia

É preciso dividir o conjunto de procedimentos em função dos tipos de impactos
a que as comunidades de peixes serão submetidas. Para isso foram considerados
dois universos de atuação: o reservatório e os ambientes alterados ao longo da
adutora/emissário.
Na área de formação do reservatório serão estabelecidos locais de
amostragem, que serão monitorados desde antes das obras e durante toda a
operação do empreendimento:
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•
•
•

A jusante do reservatório, para avaliar a estrutura da comunidade do rio
Jaguarão após a interrupção do seu fluxo natural;
Na área alagada, para avaliar a substituição de espécies em função da
alteração do regime hidrológico;
A montante do limite do reservatório e nos tributários, para avaliar sua utilização
como rota migratória alternativa pelas espécies migradoras.

Nesses pontos o esforço deverá ser padronizado e similar ao que foi adotado
na fase de diagnóstico, quando possível, respeitando a variabilidade ambiental,
sobretudo nos pequenos tributários. Para tanto, deverão ser selecionados locais com
poços em que seja possível a instalação de redes de espera. Nesses locais, deverão
ser utilizadas redes de diversas malhas e rede de arrasto. Em ambientes que não
permitam a instalação de redes, deverão ser utilizados puçá, tarrafa e rede de arrasto.
Adiante é apresentado um quadro com o esforço padrão a ser adotado.
Já na área do traçado da adutora/emissário, o monitoramento deverá ser
executado no primeiro ano após a consolidação do terreno onde for instalada a
estrutura. Deverão ser selecionados os cursos de água afetados, especialmente o
ponto ADU-12 e alagadiços temporários (poças) que venham a sofrer interferência
das obras, especialmente na Zona 1, próximo à conexão da adutora/emissário com a
UTE. O esforço amostral nesses locais deve ser executado em toda sua extensão,
utilizando puçá. O uso de rede de arrasto deve ser evitado em função da mortandade
que causa a pequenos exemplares pela turbulência do arraste e, principalmente,
porque nesses locais há a possibilidade de ocorrência de peixes anuais, ameaçados
de extinção.
Planejando o monitoramento futuro, elegeu-se os pontos amostrais Jag-01,
Jag-03, Can-04, Can-05, Adu-10 e Adu-12, como aqueles em que serão realizadas
amostragens durante o período das obras e da operação do empreendimento. O
Quadro 10.3-1 apresenta o esforço aplicado nos pontos de amostragem selecionados
para continuidade das amostragens no monitoramento futuro.
A escolha desses locais se baseou na maior complexidade da taxocenose
refletida na riqueza específica. Para fins de comparações futuras, foram calculados os
índices de diversidade de Shannon & Wiener e respectiva equitabilidade (PIELOU,
1975) (Quadro 10.3-2), considerando o esforço padrão dispendido em cada ponto e
que deverá ser repetido quando das campanhas de monitoramento. Com o cálculo
destes índices pretende-se implementar um banco de dados que permita comparar as
respostas ambientais, no caso da taxocenose de peixes, em uma sequência temporal
que engloba o período pré-instalação e demais fases do empreendimento (instalação,
operação, desativação). Adota-se, desta forma, um modelo de análise de impactos e
respostas ambientais do tipo antes-durante-depois largamente preconizado na
literatura técnica (SÁNCHEZ, 2008).
Os resultados obtidos refletem características dos locais de amostragem, como
porte do corpo d’água, presença de macrófitas, trechos lóticos e/ou lênticos, utilização
antrópica da água na área; que definem a estrutura da comunidade de peixes em cada
local. Os dados obtidos na fase pré-instalação poderão ser comparados com
resultados futuros, podendo-se identificar alterações decorrentes de impactos do
empreendimento e que poderão indicar a necessidade de adoção de medidas de
controle.
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Quadro 10.3-1 - Esforço aplicado nos pontos de amostragem selecionados para continuidade das
amostragens no monitoramento
Locais
Coordenadas UTM
Esforço
redes de espera (1,5; 2,5; 3,5 cm x 12 horas noturnas)
Jag-01
231387,147 / 6513916,361
três arrastos de picaré
redes de espera (1,5; 2,5; 3,5 cm x 12 horas noturnas)
Jag-03
231810,240 / 6510208,142
três arrastos de picaré
20 aplicações de puçá
Can-04
243833,019 / 6518496,708 redes de espera (1,5; 2,5; 3,5 cm x 12 horas noturnas)
Can-05
245527,113 / 6514420,310 redes de espera (1,5; 2,5; 3,5 cm x 12 horas noturnas)
Adu-10
238903,239 / 6514394,314
20 aplicações de puçá
três arrastos de picaré
Adu-12
239690,534 / 6515956,035
20 aplicações de puçá
10 lances de tarrafa (1,5 cm x 4,5 m2)
Quadro 10.3-2 - Índices ecológicos calculados para os pontos selecionados para monitoramento com
base na campanha de amostragem de janeiro/2020
Locais / parâmetros Riqueza Nº de indivíduos H (Shannon)
J (equitabilidade de H)
Jag-01
16
239
1,9
0,68
Jag-03
20
86
2,6
0,87
Can-04
10
96
1,7
0,72
Can-05
14
90
1,6
0,59
Adu-10
8
33
1,6
0,78
Adu-12
18
70
2,3
0,79

10.3.8.4

Indicadores e Metas

As metas do Programa de Monitoramento da Ictiofauna são o
acompanhamento da evolução das comunidades de peixes no reservatório e entorno
e avaliação da viabilidade das populações de peixes anuais em alagados temporários
na área da adutora/emissário.
O principal indicador usado para avaliar o desempenho do Programa é a
geração de informações científicas, mas os indicadores quantitativos são:
•
•
•
•

Evolução das curvas de suficiência amostral;
Número de exemplares de espécies migradoras detectados no reservatório e
tributários;
Número de espécies coletados na fase de implantação; e,
Número de espécies coletados no reservatório.

10.3.8.5

Inter-relação com outros programas

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna deverá se relacionar com os
seguintes programas:
•
•

Programa de Gestão Ambiental; e,
Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna.
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10.3.8.6

Cronograma

O monitoramento da fauna de peixes deverá ser executado trimestralmente
desde um trimestre anterior ao início das obras e durante toda a operação para a área
do reservatório e seu entorno; e durante um ano após a implantação da
adutora/emissário, contemplando no mínimo um período de outono/inverno com
elevada disponibilidade hídrica.
10.3.8.7

Sistema de Registros

Os dados obtidos nas amostragens serão anotados em fichas de campo e
posteriormente transferido para planilhas eletrônicas que permitam a interface com
software de análise estatística e comparações cumulativas dos resultados.
Todas as atividades serão registradas através de fotografias e posteriormente
serão elaborados relatórios para serem incorporados naqueles da Gestão Ambiental
para serem encaminhados ao IBAMA.
10.4 PROGRAMAS
DE
SÓCIOECONÔMICO

CONTROLE

E

MONITORAMENTO

-

MEIO

A seguir são apresentados os programas temáticos para o Meio
Socioeconômico propostos para a UTE Nova Seival.
10.4.1 Programa de Comunicação Social (PCS)
10.4.1.1

Introdução

A Copelmi tem por princípio assegurar que seus empreendimentos sejam
responsáveis do ponto de vista ambiental e social. Para que isso ocorra, é necessária
uma política de comunicação que consolide um canal de relacionamento transparente,
ético e bilateral entre a empresa e a comunidade, visando informar tanto os impactos
positivos quanto os adversos associados ao projeto da UTE Nova Seival.
Em função do seu caráter de canal de comunicação e interação entre o
empreendedor e a sociedade, o Programa de Comunicação Social destina-se a
orientar as ações de divulgação e informação sobre a construção da usina
termoelétrica, com duas unidades de geração de 363 MWe e uma barragem no rio
Jaguarão, garantindo às comunidades afetadas/envolvidas o acesso as atividades
necessárias à sua implantação e operação, com uso de linguagem e instrumentos de
comunicação apropriados a cada público a que se destinam.
10.4.1.2

Objetivos e Justificativas

Este programa possibilitará manter um fluxo constante de informações entre o
empreendedor e as partes interessadas, em relação às fases de planejamento,
implantação e operação do empreendimento, reduzindo as expectativas,
preocupações e anseios, principalmente por parte da administração municipal de
Candiota e Hulha Negra e da população afetada pela implantação da barragem. O
programa busca assegurar melhor compreensão acerca das características do
empreendimento e dos programas ambientais, estreitando as relações do
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empreendedor com a comunidade local e demais públicos de interesse. Portanto,
torna-se fundamental a execução de um Programa de Comunicação Social (PCS).
Como objetivo principal este PCS tem a função de consolidar os processos e
canais de interação da empresa com a sociedade, garantindo, a esta, formas cada
vez mais efetivas de participação, aprofundando seus conhecimentos sobre o
empreendimento UTE Nova Seival, facilitando a cooperação na implantação dos
programas sociais e ambientais e, principalmente, ajudando a empresa a perceber os
valores da comunidade, permitindo-lhe assim planejar suas ações de maneira
assertiva.
Tais ações visam contribuir para a potencialização dos impactos positivos e
mitigação dos impactos adversos em cada uma das fases do empreendimento planejamento, implantação e operação - e serão planejadas e desenvolvidas com o
intuito de:
•
•

•
•
•

Informar aos públicos de interesse, de maneira transparente, a abrangência
das atividades do empreendedor relativas ao projeto UTE Nova Seival e seus
possíveis impactos negativos e benefícios em suas fases;
Esclarecer as questões ligadas à mão de obra, incluindo a divulgação clara do
número real do contingente previsto, as qualificações necessárias, dentre
outras informações, a fim de contribuir para a minimização e mitigação do fluxo
migratório para a região do empreendimento;
Posicionar-se considerando a percepção e as expectativas de cada segmento
da sociedade com relação ao empreendimento e a atuação geral do
empreendedor na região;
Garantir a participação da comunidade nos programas ambientais, de maneira
a permitir a ampliação dos benefícios do projeto a todas as partes afetadas; e,
Prevenir e/ou mitigar possíveis transtornos e conflitos decorrentes do período
de construção, visando, entre outros aspectos, a ordem, o respeito à população
e a conservação do meio ambiente.

10.4.1.3

Metodologia

As ações a serem desenvolvidas no âmbito do Programa de Comunicação
Social contribuirão, por um lado, na minimização e mitigação de possíveis impactos
ambientais decorrentes do fluxo de migrantes para o município, a pressão sobre
equipamentos e serviços do município, expectativas quanto à implantação do
empreendimento, frustração de expectativas e incômodos à população decorrentes
da implantação do empreendimento. Por outro lado, garantir a efetividade de outros
programas, como o de Reassentamento Involuntário, Indenizações de Terras e
Benfeitorias, Educação Ambiental, Mobilização /Desmobilização e Capacitação da
Mão de Obra, Saúde e Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Fornecedores
Locais e Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura.
A fim de que o programa alcance os objetivos propostos, as medidas a seguir
propostas contribuirão com esse propósito.
10.4.1.3.1
•

Fase de Planejamento

Divulgação da finalização do EIA e RIMA para conhecimento do Poder Público
Municipal (executivo e legislativo), representantes de organizações da
sociedade e lideranças comunitárias; e,
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•

Reunião geral com o público residente nas áreas de influência do
empreendimento, caso haja demanda, para discussão do EIA. No caso de
realização dessas reuniões, deverá ser feita uma detalhada exposição,
acompanhada de material informativo (folder). Deverá ser dada ênfase ao
esclarecimento sobre o empreendimento e os impactos gerados, bem como o
andamento do atual processo de licenciamento ambiental.

10.4.1.3.2
•
•

•

•
•

•

•

•

Divulgação sobre a obtenção da Licença de Instalação (LI) para conhecimento
do Poder Público Municipal (executivo e legislativo), representantes de
organizações da sociedade e lideranças comunitárias;
Reunião geral com o público residente nas áreas de influência do
empreendimento, sobre o início das obras de implantação. Nessas reuniões
deverá ser feita uma exposição detalhada das características do
empreendimento, acompanhada de material informativo;
Desenvolvimento de um canal de comunicação que permita o empreendedor
operacionalizar um sistema para recebimento, encaminhamento e resposta de
consultas, dúvidas, reclamações e sugestões sobre o projeto, advindas dos
atores sociais, mantendo um diálogo permanente com eles;
Elaboração de um informativo especial contendo informações e notícias sobre
o cronograma das obras e as medidas e programas ambientais adotados,
dentre outras;
Implementação continuada de ações informativas relativas a número de
empregos a serem criados, tipo de formação profissional exigida e em que
prazo, política ambiental a ser adotada, os programas ambientais, o
acompanhamento das obras e ações de mitigação de impactos negativos e de
potencialização dos positivos, entre outras informações relevantes;
Comunicação com o público interno ao empreendimento sobre as ações e
atividades inerentes ao mesmo, fazendo uso de boletins internos, murais,
reuniões de integração, etc., a fim torná-los multiplicadores de informações e
agentes envolvidos com o empreendimento;
Monitoramento das ações do PCS através de relatórios de desempenho com
informações sobre escopo tratado, o cronograma de execução das ações
definidas, os dados quantitativos e, se possível, a análise qualitativa das ações
de comunicação empregadas. Essas informações subsidiarão a elaboração
dos relatórios semestrais para o acompanhamento geral do Programa de
Comunicação Social, a serem enviados ao órgão ambiental competente; e,
Divulgação sobre a finalização das obras e a Licença de Operação (LO),
disponibilizando tal informação para conhecimento do Poder Público Municipal
(executivo e legislativo), representantes de organizações da sociedade e
lideranças comunitárias.

10.4.1.3.3
•
•

Fase de Implantação

Fase de Operação

Divulgação sobre a obtenção da Licença de Operação (LO) para conhecimento
do Poder Público Municipal (executivo e legislativo), representantes de
organizações da sociedade e lideranças comunitárias;
Divulgação permanente de notícias nos veículos de comunicação local/regional
(jornais e rádios), de forma a propiciar o acompanhamento da fase de
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•

•

operação, a execução dos programas ambientais previstos para esta fase, o
número de empregos a serem criados, tipo de formação profissional exigida e
em que prazo, entre outras informações relevantes;
Comunicação com o público interno ao empreendimento sobre as ações e
atividades inerentes ao mesmo, fazendo uso de boletins internos, murais,
reuniões de integração, etc., a fim torná-los multiplicadores de informações e
agentes envolvidos com o empreendimento; e,
Monitoramento das ações do PCS através de relatórios de desempenho com
informações sobre o escopo tratado, o cronograma de execução das ações
definidas, os dados quantitativos e, se possível, a análise qualitativa das ações
de comunicação empregadas. Essas informações subsidiarão a elaboração
dos relatórios semestrais para o acompanhamento geral do Programa de
Comunicação Social, a serem enviados ao órgão ambiental competente.

10.4.1.4

Indicadores e Metas

Os indicadores ambientais do PCS devem demonstrar a implementação de
ações efetivas de comunicação, com transparência das informações junto ao público
alvo, expondo as transformações, impactos positivos e negativos, demandas e
benefícios que o empreendimento poderá causar, possibilitando avaliar, no processo,
o atendimento às metas e, se necessário, a correção de estratégias.
As metas principais deste PCS consideram a garantia na divulgação de
informações sobre o empreendimento, suas etapas e resultados, minimizando
expectativas e incertezas; garantia no atendimento às necessidades de informação
de todos os que se revelarem interessados; garantia no estabelecimento de
procedimentos formalizados bidirecionais, destinados a tratar adequadamente as
informações e opiniões sobre o empreendimento advindas dos atores sociais,
mantendo um diálogo permanente com elas.
10.4.1.5

Inter-relação com outros Programas

De forma geral, o PCS se relaciona com todos os outros programas e ações
previstos para a mitigação dos impactos do projeto UTE Nova Seival, tendo em vista
a necessidade de se comunicar às partes interessadas (stakeholders) sobre a
execução destas ações. Destacam-se o Programa de Mobilização, Desmobilização e
Capacitação da Mão de Obra; Programa de Saúde e Segurança do Trabalho;
Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura;
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais; e Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos que deverão gerar produtos específicos a serem
divulgados também no âmbito do PCS.
10.4.1.6

Cronograma de Execução

O cronograma estará atrelado às diversas fases do empreendimento, ou seja,
a execução do programa em tela será implantada a partir da etapa de planejamento
do empreendimento, dando continuidade nas fases de implantação e operação,
conforme as ações previstas.
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10.4.1.7

Sistema de Registros

Serão gerados Relatório Técnicos Semestrais para sistematização de todo o
material informativo, bem como todas as ações realizadas no âmbito do PCS.
10.4.2 Programa de Educação Ambiental (PEA e PEAT)
10.4.2.1

Introdução

Este programa busca integrar ações de educação ambiental por meio de
atividades junto a dois atores distintos: (i) trabalhadores e prestadores de serviço
mobilizados na obra para instalação da UTE Nova Seival; bem como (ii) população da
área de influência do empreendimento, com ênfase para os assentamentos na ADA
do Reservatório Passo do Neto e demais comunidades na AID, sendo consideradas
ainda ações para a fase de operação do empreendimento. Neste sentido, serão
desenvolvidos dois Programas: o PEA (Programa de Educação Ambiental) e o PEAT
(Programa de Educação Ambiental para o Trabalhador).
A abordagem adotada é direcionada para atividades que contribuam para o
envolvimento dos funcionários e comunidade, e torne o processo educativo mais
relevante e mais realista, estabelecendo maior conhecimento acerca da
interdependência entre o ambiente natural e social para promoção de um crescente
bem-estar dessas comunidades.
No contexto da implantação e operação da UTE Nova Seival, serão verificadas
alterações que poderão ser sentidas, em especial, pela população que reside no
entorno imediato, trabalha ou transita pela região da ADA e entorno de seus três
componentes (Usina, adutora/emissário e Reservatório Passo do Neto). As atividades
previstas neste programa são de fundamental importância educativa, visando
esclarecer aos trabalhadores da instalação e operação sobre as relações do
empreendimento com o ambiente e a comunidade, abarcando também fatores sociais,
culturais e econômicos relacionados.
10.4.2.2

Objetivos e Justificativas

O objetivo geral do programa é fazer com que trabalhadores e comunidades, a
partir de sua própria realidade e entendimentos sobre o território e sobre o
empreendimento, incorporem a preocupação com o meio ambiente em suas
atividades cotidianas, de maneira a buscar práticas conscientes que assegurem tanto
a sustentabilidade das operações, quanto minimizar possíveis incômodos que possam
ser gerados à população dos municípios durante as fases de implantação e operação.
Destacam-se os seguintes objetivos:
•

•
•

Desenvolver o PEA e PEAT a partir de um Diagnóstico Socioambiental
Participativo (DSP) atendendo as necessidades das comunidades afetadas,
trabalhadores envolvidos e considerando as características socioterritoriais
locais;
Desenvolver projetos em consonância com a realidade local, buscando
aproveitar ações em projetos já realizados ou em desenvolvimento e que
contem com apoio e adesão de órgãos, instituições e atores locais;
Informar aos trabalhadores empregados nas etapas de implantação do
empreendimento sobre o meio ambiente, a economia e os hábitos sociais e
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•

•
•
•

culturais dos habitantes dos municípios da área de influência, minimizando a
possibilidade de conflitos com a população local;
Contribuir na promoção e execução de ações de educação ambiental,
atendendo ao público da comunidade em geral, veiculando informações sobre
o empreendimento, aspectos ambientais da AII, legislação ambiental, entre
outros;
Contribuir para a formação de uma consciência ambiental coletiva e
diferenciada, possibilitando e facilitando o compromisso dos trabalhadores da
obra e da comunidade com a conservação do ambiente natural e cultural;
Contribuir para capacitar lideranças como agentes multiplicadores de projetos
de educação ambiental; e,
Aperfeiçoar o processo de organização e participação da sociedade,
disponibilizando e trocando informações e resultados das ações de educação
ambiental propostas no âmbito deste Programa.

10.4.2.3

Metodologia

Conforme a legislação ambiental vigente, em âmbito federal (IN IBAMA nº
02/12), o PEA conceitual será desenvolvido a partir da realização de um Diagnóstico
Socioambiental Participativo (DSP) a ser realizado com as comunidades da área de
influência direta do empreendimento (público externo), bem como os trabalhadores
mobilizados direta ou indiretamente nas obras (público interno).
Este DSP deverá ser aplicado considerando metodologias participativas,
entendidas como recursos técnico-pedagógicos que objetivam a promoção do
protagonismo dos diferentes grupos sociais da área de influência da atividade ou
empreendimento, na construção e implementação do PEA.
Neste sentido, serão desenvolvidos dois DSP, um para o público interno e outro
para o público externo, ambos com metodologias, abordagens e abrangências a
serem detalhadas no Plano Básico Ambiental (PBA) a ser apresentado na fase de
instalação do empreendimento.
Cumpre ressaltar que o PEA deverá garantir a participação dos diferentes
atores sociais, afetados direta ou indiretamente pela atividade objeto do
licenciamento, em todas as etapas do processo.
10.4.2.4

Indicadores e Metas

Todas as ações, projetos e programas a serem desenvolvidos no âmbito do
PEA, assim como os Indicadores e Metas relacionados serão apresentados após a
consolidação dos relatórios dos DSP desenvolvidos tanto com as comunidades
quanto com os trabalhadores.
10.4.2.5

Inter-relação com outros Programas

O PEA trata-se de uma ferramenta importante no processo de mitigação dos
impactos, se relacionando com vários os outros programas e ações previstas, no
sentido de agregar ações, por exemplo ao Programa de Mobilização, Desmobilização
e Capacitação da Mão de Obra; Programa de Controle de Obras; e Gerenciamento
de Resíduos Sólidos.
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10.4.2.6

Cronograma de Execução

O cronograma estará atrelado as fases de instalação e operação do
empreendimento, sendo detalhado quando apresentado o PEA Executivo após os
DSP com trabalhadores e comunidades.
10.4.2.7

Sistema de Registros

No âmbito do PEA, serão gerados para aprovação no IBAMA, os seguintes
controles e registros:
•
•
•

Um relatório do Diagnóstico Socioambiental Participativo;
Um relatório específico de consolidação do PEA a partir do DSP; e,
Relatórios Técnicos Semestrais de comprovação da execução das atividades
desde a implantação até a operação do empreendimento.

10.4.3 Programa de Saúde e Segurança do Trabalho (PSST)
10.4.3.1

Introdução

A construção do empreendimento deverá atingir um total estimado de 2.500
trabalhadores na fase de implantação e uma média de 1.400 trabalhadores por dia.
Esta população de trabalhadores deverá gerar as seguintes demandas por
serviços de saúde:
•
•

Demanda máxima de cerca de 7.500 consultas/ano (no pico da obra), se
considerarmos o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, OMS (2 a
3 consultas/habitantes /ano com o pico de 2.500 trabalhadores); e,
Necessidade do monitoramento sobre a demanda de reforço na área
hospitalar, concentrada em Candiota e Hulha Negra.

Em função do exposto acima, o atendimento no ambulatório do canteiro de
obras deverá ser o mais resolutivo possível e as ações de monitoramento deverão ser
executadas durante toda fase de implantação das obras.
Especificamente quanto à população não ligada diretamente às obras e as
ações de vigilância epidemiológica e saúde pública, vale dizer que o empreendedor é
o responsável pela implementação das ações previstas e necessárias para a
mitigação dos eventuais impactos decorrentes da construção do empreendimento.
Deve ser observada, para tanto, a inserção dessas atividades no elenco de ações já
em andamento ou a serem implementadas através dos diversos Programas de Saúde
Municipais, executados pelas Secretarias Municipais de Saúde e supervisionados
pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Sul.
10.4.3.2
Objetivos e Justificativas
A implantação do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho justifica-se
devido à necessidade de controlar os eventuais impactos decorrentes da implantação
da UTE Nova Seival nos equipamentos de saúde principalmente dos municípios de
Candiota e Hulha Negra, tendo em vista a atração de população, em função das obras,
ainda que o empreendedor tenha como objetivo priorizar a contratação da mão de
obra local.
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Os objetivos básicos deste Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador
referem-se à implantação das seguintes ações:
•
•
•
•

Orientações com relação à saúde ocupacional dos trabalhadores;
Orientações com relação ao ambulatório do canteiro de obras;
Monitoramento da infraestrutura de saúde local; e,
Atividades de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

O Programa de Saúde deverá ser executado durante todo o período de
implantação da UTE Nova Seival.
As ações de vigilância em saúde para os trabalhadores da obra têm como
objetivo o reforço de ações de natureza preventiva, no sentido de reduzir ou mesmo
evitar um agravamento do quadro de saúde dos trabalhadores da obra e da população
indiretamente atraída pela obra e população local. As ações a serem desenvolvidas
visam ainda o controle de doenças e de acidentes de trabalho.
10.4.3.3

Metodologia

O quadro geral de saúde e condições sanitárias dos municípios afetados será
monitorado e controlado, assim como implantados sistemas de monitoramento do
aumento da demanda pelos serviços de saúde da região, para a correta proposição
de reforço e adequação dos serviços de saúde locais, quando detectada a
necessidade.
As atividades de Vigilância Epidemiológica e Saúde Pública terão como objetivo
identificar as patologias mais importantes a ser objeto de programas específicos de
monitoramento e controle das endemias mais prevalentes, ou passíveis de serem
importadas, das outras doenças transmissíveis e das patologias que devem constar
na lista das doenças e/ou patologias que podem acometer o trabalhador e seus
dependentes, além da proteção da população local e aquela atraída pela obra.
Ao trabalhador da obra, serão oferecidos os serviços de medicina do trabalho,
consultas de rotina e ainda o atendimento e encaminhamento de
urgências/emergências para os serviços de referência. Terão também acesso aos
serviços de diagnósticos necessários.
Algumas atividades serão empreendidas para evitar agravos à saúde pública:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratação de mão de obra local, para evitar o afluxo de pessoas de outras
regiões;
Orientações com relação à saúde ocupacional dos trabalhadores;
Orientações com relação ao ambulatório do canteiro de obras;
Exames admissionais e periódicos nos trabalhadores empregados;
Campanhas de vacinação dos trabalhadores e esclarecimentos sobre doenças
endêmicas e sexualmente transmissíveis;
Implantação de um ambulatório no local das obras ou realização de melhorias
no posto de saúde mais próximo, se necessário;
Implantação do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho e de saúde da
população local, segundo as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho
vigentes;
Monitoramento e controle do quadro geral de saúde e condições sanitárias dos
municípios afetados;
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•
•

Monitoramento da infraestrutura de saúde local; e,
Atividades de vigilância epidemiológica.

10.4.3.4

Indicadores e Metas

Apresenta-se a seguir o quadro com a proposição de Indicadores e Metas
relacionadas ao PSST:
Indicador
Atividades de comunicação relacionadas ao PSST
Exames admissionais e periódicos
Campanhas de vacinação
Implantação de ambulatório nos canteiros das obras
Relatório Semestral de Monitoramento do quadro geral e
da infraestrutura de saúde e condições sanitárias dos
municípios da AID e AII
Relatório Semestral de vigilância epidemiológica
Relatório Semestral Consolidado apresentando todas as
informações relacionadas aos PSST

10.4.3.5

Meta
100% da mão de obra mobilizada/mês
100% da mão de obra mobilizada
100% da mão de obra mobilizada
2 ambulatórios implantados (100%)
Durante toda a implantação do
empreendimento (8 relatórios)
Durante toda a implantação do
empreendimento (8 relatórios)
Durante toda a implantação do
empreendimento (8 relatórios)

Inter-relação com outros Programas

O PSST deverá contar com dados aferidos no Programa de Monitoramento e
Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura e contará com suporte do PCS e PEA
na sua execução.
10.4.3.6

Cronograma de Execução

O PSST deverá ser desenvolvido durante toda a implantação do
empreendimento.
10.4.3.7

Sistema de Registros

Deverá ser elaborado um Relatório Semestral Consolidado contendo as
informações do monitoramento semestral do quadro geral e da infraestrutura de saúde
e condições sanitárias dos municípios da AID, da vigilância epidemiológica e demais
informações relacionadas ao programa executadas naquele período.
10.4.4 Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL)
10.4.4.1

Introdução

Este programa estabelece procedimentos e atividades para o desenvolvimento
de fornecedores com foco nos municípios de Candiota e Hulha Negra, mas podendo
também abranger os municípios da AII (Aceguá, Bagé, Pedras Altas e Pinheiro
Machado) de forma a potencializar os impactos positivos à economia local e
corroborar para que as oportunidades decorrentes do empreendimento sejam
aproveitadas localmente, de forma a contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico e melhoria da qualidade de vida da região.
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A UTE Nova Seival deverá impactar positivamente na economia dos municípios
da sua área de influência, por meio da geração de empregos e aumento da massa
salarial circulante, pelo aumento da demanda por bens e serviços, pelo aumentando
a arrecadação municipal e, de forma geral, por toda animação econômica provocada
pelo empreendimento.
10.4.4.2

Objetivos e Justificativas

O objetivo do programa é implementar um conjunto de ações destinadas a
viabilizar a ampliação de empresas locais fornecedoras de materiais, insumos e/ou
serviços a serem demandados pela UTE Nova Seival. Tais ações poderão abranger
municípios vizinhos, caso seja avaliado como pertinente.
Ainda, o programa pretende propiciar que as empresas fornecedoras se tornem
sustentáveis no curto, médio e longo prazo e não dependentes da contratação da UTE
Nova Seival. Ressalta-se que o programa tem o intuito de potencializar os impactos
econômicos indiretos do projeto principalmente sobre os municípios da AID, fazendo
com que benefícios do projeto atinjam as comunidades de maneira abrangente e
contribua para melhoria das condições de vida da população.
10.4.4.3

Metodologia

Apesar de já haver algumas empresas com capacidade de atender ao
empreendimento, as ações abaixo listadas visam a ampliação desta rede empresarial,
maximizando as oportunidades geradas.
10.4.4.3.1

AÇÃO I – Identificação e divulgação de demandas locais

A análise detalhada dos orçamentos de construção e da estrutura das
despesas operacionais deverá ser o ponto de partida para a identificação de produtos,
insumos e/ou serviços passíveis de fornecimento local. No caso específico de
produtos / serviços passíveis de serem contratados localmente pelas empresas
construtoras e empreiteiras durante o processo de execução das obras, o
empreendedor deverá estabelecer diretrizes e metas mínimas de contratação local e
repassar a estas empresas.
Caberá ainda a identificação de potencialidades de setores da economia local,
capazes de se desenvolver sob o novo padrão das exigências de qualidade advindas
do projeto UTE Nova Seival.
10.4.4.3.2

AÇÃO II – Planejamento dos cursos de capacitação

Em consonância com as atividades do Programa de Mobilização,
Desmobilização e Capacitação da Mão de Obra e Programa de Comunicação Social,
o empreendedor deverá identificar cursos condizentes com a realidade da estrutura
de serviços e comércio dos municípios de Candiota e Hulha Negra e, se pertinente,
da AII, e com os interesses corporativos. Tais cursos tendem a ser direcionados para
os seguintes setores: construção civil, transporte, alimentação, vestuário e hotelaria.
Vale notar que os objetivos centrais destes cursos serão:
•

Criação de rede articulada de fornecedores, de forma a fortalecê-los no novo
cenário econômico;
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•
•

Capacitação de tais fornecedores, no sentido de instruí-los sobre os padrões
de qualidade que o projeto UTE Nova Seival exige, inclusive com relação às
questões trabalhistas e de responsabilidade socioambiental; e,
Organização da rede de prestadores de serviços locais, de forma a estruturar
seus vínculos com o empreendimento, para que sejam priorizados nas
terceirizações.

10.4.4.3.3

AÇÃO III - Divulgação dos cursos

Os cursos deverão ser divulgados no âmbito do Programa de Comunicação
Social, previstos no calendário do PCS utilizando veículos com boa penetração no
território. Tal divulgação também poderá ser feita por meio de parcerias com os
principais stakeholders.
10.4.4.3.4

AÇÃO IV - Realização dos cursos

Os cursos poderão ser realizados por meio de parcerias com instituições da
região que atuam nos setores selecionados, como por exemplo, as instituições do
Sistema S, universidades, sindicatos e secretarias. Após a realização dos cursos,
medidas de avaliação da efetividade deverão ser implementadas para que
adequações futuras possam se realizar, garantindo, assim, a real incorporação da
rede dos serviços e comércio pelo projeto.
10.4.4.4

Indicadores e Metas

Os indicadores propostos são:
•
•
•
•

Relatório de Planejamento do PDFL, contendo as Ações I e II (01);
Número de empresas que foram atendidas pelo programa;
Número de cursos realizados; e,
Número de estabelecimentos locais terceirizados e ou utilizados indiretamente
para instalação da UTE Nova Seival.

A meta que se relaciona é execução de 100% dos relatórios previstos. Não é
possível estabelecer metas quantitativas para o número de cursos e empresas
participantes no presente estudo.
10.4.4.5

Inter-relação com outros Programas

Este programa está relacionado com PCS, pois utilizará de suas ferramentas
de comunicação para divulgação dos cursos, bem como poderá ser contemplado no
PEA, conforme DSP a ser realizado.
10.4.4.6

Cronograma de Execução

Prevê-se a realização deste programa em dois momentos:
•

Ao longo do primeiro semestre de obras, visando planejar a ações de
capacitação das empresas para trabalharem na implantação, considerando que
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•

as demandas do empreendimento serão crescentes até o 18° e se manterão
até o 48º mês; e,
A partir do 7 º mês de implantação, até último mês da obra, de forma a capacitar
as empresas locais para prestarem serviços ou fornecerem produtos nas
atividades de instalação e operação do empreendimento ou obterem
independência em relação ao empreendimento.

10.4.4.7

Sistema de Registro

Além do Relatório de Planejamento, deverão ser apresentados Relatórios
Técnicos Semestrais durante toda instalação do empreendimento.
10.4.5 Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação de Mão de Obra
(PMDCMO)
10.4.5.1

Introdução

A implantação do projeto UTE Nova Seival prevê a priorização da contratação
de mão de obra local, com o objetivo de contribuir para o maior desenvolvimento da
região, em especial os municípios de Candiota e Hulha Negra, onde o
empreendimento será instalado. Nesse sentido, o presente Programa está voltado
para a mobilização e capacitação da mão de obra, preparando-a para assumir os
postos de trabalho gerados na implantação e operação do empreendimento.
Este programa busca articular as atividades de mobilização e desmobilização,
com as atividades de capacitação da mão de obra local. As estratégias de
recrutamento adotadas pelo empreendedor, durante a fase de implantação e
operação, priorizarão as pessoas residentes nos municípios da AID e, se necessário
da AII, visando à dinamização da economia local, mas também procurando mitigar a
atração de população migrante para a região e os efeitos adversos subsequentes.
O Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da Mão de Obra
propiciará ainda que os candidatos sejam submetidos a um processo seletivo,
recebendo o mesmo tratamento, sem qualquer tipo de discriminação relacionada com
o sexo, idade, raça, religião, orientação sexual ou partido político.
10.4.5.2

Objetivos e Justificativas

Durante a etapa de implantação do projeto, serão mantidos, em média, 1.400
postos de trabalho, com até 2.500 postos no pico das atividades e cerca de 145 postos
durante a operação do empreendimento, além da geração de empregos indiretos em
vários outros setores da economia local.
Com o intuito de internalizar o impacto positivo da geração de empregos na
área de influência direta e indireta do empreendimento, o Programa de Mobilização,
Desmobilização e Capacitação da Mão de Obra é estabelecido no sentido de
proporcionar às pessoas acesso às oportunidades de trabalho.
Nesse sentindo, o programa em tela justifica-se em função da premissa de
participação das populações locais na distribuição dos benefícios econômicos do
projeto e da necessidade de minimizar a atração de fluxos migratórios para a região,
assim como os seus potenciais efeitos indiretos sobre a qualidade de vida da
população, a infraestrutura e os serviços públicos locais.
Constituem-se objetivos deste programa:
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•
•
•

Potencializar a contratação de mão de obra local, tanto na fase de implantação
quanto na fase de transição para a operação do empreendimento;
Realizar as atividades de seleção, formação e capacitação profissional, através
da divulgação das oportunidades de trabalho, treinamentos e cursos
especializados aos diferentes grupos de trabalhadores requeridos; e,
Promover a capacitação ou treinamento da mão de obra visando à reinserção
no mercado de trabalho após a desmobilização.

10.4.5.3

Metodologia

É essencial que a mobilização, desmobilização e capacitação da mão de obra
local ocorra de forma integrada. Dessa forma, as ações a serem operacionalizadas
pelo empreendedor no âmbito deste programa deverão ser desenvolvidas
minimamente em cada etapa, conforme descrito a seguir.
10.4.5.3.1
•

•
•
•
•

Divulgação pública das vagas e postos de trabalhos disponíveis, por meio pelo
menos do Programa de Comunicação Social, do Sistema Nacional de Emprego
(SINE) e outros veículos de comunicação local, indicando o local para o
cadastramento de trabalhadores, número de vagas, função e atribuições,
escolaridade exigida ou desejada, restrições para a ocupação do cargo/função,
em período anterior ao início da implantação e ao de operação do
empreendimento;
Cadastramento dos candidatos às vagas disponíveis, efetuado por meio de
preenchimento de ficha cadastral;
Recrutamento de trabalhadores, com critérios de seleção que priorizem a mão
de obra local, assim como priorizem os trabalhadores que passaram pelos
cursos de capacitação oferecidos;
Para a fase de operação, recrutamento de trabalhadores com critérios que
priorizem também os funcionários que trabalharam na etapa de implantação do
empreendimento; e,
Divulgação do cronograma das obras, com o objetivo de informar a comunidade
e as associações comerciais e de prestação de serviços sobre o período
previsto para o encerramento das obras.

10.4.5.3.2
•

•
•
•

Mobilização da mão de obra

Capacitação da mão de obra

Execução de um Estudo de Avaliação de Disponibilidade de Mão de Obra avaliação da situação atual da mão de obra disponível na AID e AII, face às
necessidades do Projeto - é o primeiro passo que oferecerá subsídios ao
planejamento da capacitação a ser oferecida;
Planejamento de programas de capacitação e elaboração de uma política de
capacitação e treinamento voltada para as fases de implantação e operação do
projeto;
Estabelecimento de convênios com instituições públicas, instituições de ensino
e entidades de capacitação;
Organização e infraestrutura para cursos;
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•
•
•

Divulgação dos cursos e critérios de seleção;
Avaliação e seleção dos participantes; e,
Implementação de cursos de capacitação da força de trabalho local.

10.4.5.3.3
•

•
•

Desmobilização da mão de obra

Fornecimento de orientação profissional e apoio aos trabalhadores
dispensados, através da elaboração de um Plano de Desmobilização que
contemple atividades de preparação dos trabalhadores para desmobilização e
inclua atividades com orientações para postura profissional, comportamento
em entrevista de emprego e elaboração de currículos, entre outros;
Fomento a formação de um Banco de Empregos na região, visando
encaminhar a mão de obra para outros empregos ou atividades de
empreendedorismo no momento da desmobilização; e,
Realização de medidas de transição adequadas, como desligamento
programado e divulgado com antecedência, obedecendo às leis trabalhistas
vigentes.

10.4.5.4

Indicadores e Metas

Os indicadores do Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação
da Mão de Obra devem demonstrar a eficácia das ações efetivas para a capacitação
da população local, geração de emprego nas fases de implantação e operação do
empreendimento, renda e o fomento na economia local.
A meta deste programa é fazer com que as vagas e oportunidades geradas
pelo empreendimento sejam absorvidas localmente, contribuindo para o
desenvolvimento social e econômico dos municípios de Candiota e Hulha Negra.
10.4.5.5

Inter-relação com outros Programas

O PMDCMO terá o suporte do PCS na comunicação, assim como do PEA na
execução das suas atividades. Não obstante, fornecerá dados para o Programa de
Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura.
10.4.5.6

Cronograma de Execução

A execução deste programa iniciará antes das obras de implantação da UTE
Nova Seival. A maior parte das ações irão ocorrer durante a fase de obras de
instalação do empreendimento e no período de transição entre a fase de implantação
e operação, quando deverá ocorrer o maior número de desligamentos.
10.4.5.7

Sistema de Registro

Deverão ser gerados Relatórios Técnicos Semestrais de acompanhamento do
programa.
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10.4.6 Programa de Negociação e Indenização de Terras e Benfeitorias
10.4.6.1

Introdução

A concretização do empreendimento UTE Nova Seival vai requerer aquisição e
ou desapropriação de terras. A área de alague e da APP do Reservatório Passo Neto
afetam propriedades particulares; da mesma forma, a faixa de serviço da adutora e
emissário que servirão à usina. A área destinada à construção da usina termelétrica
propriamente dita é de propriedade do empreendedor.
Assim sendo, este programa visa promover a desocupação das áreas
necessárias à construção do empreendimento, a partir de um processo de negociação
justo e ordenado e de condução amigável entre as partes. De modo que, o Programa
de Negociação e Indenização de Terras e Benfeitorias será implementado desde o
princípio da fase de implantação do empreendimento.
Além do processo de negociação em si, o programa desenvolverá trabalhos de
levantamento topográfico, avaliação de imóveis e compensações financeiras de
benfeitorias. As negociações devem ser pautadas a partir das normativas específicas
aplicadas no Brasil para a avaliação de bens - a saber: NBR 14653-1:2001, Versão
Corrigida 2:2005; NBR 14653-2:2011; e NBR 14653-3:2004 (procedimentos gerais,
imóveis urbanos e imóveis rurais) - a fim de minimizar os conflitos de interesse entre
os afetados e o empreendedor.
Nos casos em que esgotadas todas as possibilidades de negociação para a
indenização, serão procedidas as desapropriações. Tais desapropriações têm como
base jurídica o Decreto-Lei Federal nº 3.365/41 que dispõe sobre desapropriações por
utilidade pública (DUP). No entanto, reafirma-se que a resolução de conflitos por via
judicial somente deverá ser acionada após todas as tentativas prévias de solução
negociada.
10.4.6.2

Objetivos e Justificativas

A implantação do Reservatório Passo do Neto e a instalação dos componentes
lineares (adutora/emissário) do empreendimento da UTE Nova Seival, demandam
indenizações, e aquisição ou o arrendamento de terras. Para tal é necessário o
estabelecimento de procedimentos e critérios para estas negociações, orientando o
empreendedor. Cabe lembrar, que o percurso da adutora/emissário está projetado
quase que na sua totalidade na faixa de domínio de vias municipais.
Devido às particularidades de cada propriedade - uso e ocupação, bem como
a parcela a ser afetada -, é importante a consolidação de um leque de opções a serem
oferecidas formalmente aos proprietários no momento da negociação, conferindo uma
equidade entre os casos e transparência ao processo.
Tendo em vista a complexidade destas tratativas entre o empreendedor e a
população afetada, justifica-se este Programa de Negociação e Indenização de Terras
e Benfeitorias. Assim sendo, o objetivo deste programa é viabilizar o uso da área para
as estruturas necessárias ao empreendimento da UTE Nova Seival, a partir da
aquisição ou arrendamento daquelas terras afetadas, mediante um processo de
negociação amigável, justo e claro para as partes envolvidas, mitigando eventuais
conflitos entre o empreendedor e os proprietários das áreas diretamente afetadas.

10-103

10.4.6.3

Metodologia

Importante destacar que toda a negociação com os proprietários deverá ser
feita de forma amigável e transparente, buscando evitar atritos e dificuldades futuras.
A judicialização do processo para obtenção da anuência do proprietário só deverá ser
utilizada após o esgotamento de todas as tentativas anteriores para solução
negociada.
Compreendem o público-alvo deste Programa:
•
•

Proprietários das áreas particulares das ADAs do Reservatório Passo do Neto
e de parte da faixa de serviço da adutora e emissário; e,
As categorias de não proprietários destas propriedades particulares,
representada pelos empregados permanentes, temporários e moradores por
cessão, cujos vínculos de trabalho e/ou moradia venham a ser rompidos em
função do empreendimento.
Consolidados os limites da ADA, as seguintes atividades serão desenvolvidas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pesquisa de preço das terras e benfeitorias;
Cadastramento detalhado das propriedades e proprietários - verificação das
condições socioeconômicas detalhado das famílias;
Autorização de passagem para realização dos estudos topográficos;
Levantamento físico detalhado do uso e ocupação do solo;
Avaliação, negociação amigável ou via judicial;
Indenização mediante assinatura das escrituras públicas;
Erradicação das benfeitorias; e,
Levantamento das restrições, riscos, incômodos e efeitos ambientais.

Programa de Negociação e Indenização de Terras e Benfeitorias apresentará
alternativas negociais aos proprietários que atendam suas necessidades e que sejam
compatíveis com a área e tipo de interferência. Apresentar-se-ão como alternativas a
aquisição, o arrendamento ou ainda outras formas indenizatórias. Na constatação de
famílias residentes nestas propriedades em situação de vulnerabilidade social, as
tratativas deverão considerar este contexto, prevendo também o acompanhamento
social e produtivo.
No âmbito do Programa de Comunicação Social, será previsto um canal de
comunicação através do qual as partes interessadas estarão em contato para o
estabelecimento de uma comunicação clara, e de uma participação no processo. Em
todas as etapas, será priorizada a transparência no processo de negociação, com a
formalização dos compromissos assumidos e a participação de profissionais
experientes na área.
O Programa de Negociação e Indenização de Terras e Benfeitorias será
conduzido pelo próprio empreendedor, que poderá contratar empresas especializadas
para a execução de tarefas específicas.
10.4.6.4

Indicadores e Metas

Para o acompanhamento e monitoramento do Programa de Negociação e
Indenização de Terras e Benfeitorias é necessário o estabelecimento de alguns
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indicadores e metas. Neste caso, serão considerados os seguintes indicadores para
este programa:
•
•
•
•
•

Número de acordos realizados para obtenção de permissão de passagem em
áreas privadas;
Número de propriedades afetadas x número de propriedades cadastradas;
Número de benfeitorias e propriedades atingidas x número de benfeitorias e
propriedades indenizadas ou realocadas;
Número de ações judiciais; e,
Extensão da faixa de servidão de serviços liberada para implantação das
estruturas lineares.

Por sua vez, são definidas a seguintes metas para o Programa de Negociação
e Indenização de Terras e Benfeitorias:
•
•
•
•
•
•

O levantamento de todas as propriedades afetadas;
O estabelecimento de contato com 100% dos proprietários afetados;
A execução de cadastro socioeconômico e fundiário de 100% das propriedades
afetadas;
A definição do preço das terras e benfeitorias de 100% das propriedades
afetadas;
A compensação financeira de 100% dos proprietários de terras e benfeitorias
atingidas; e,
A regularização junto aos cartórios de registros de imóveis das comarcas, de
todos os documentos legais, oriundos da implantação do direito de uso da faixa
de servidão.

10.4.6.5

Inter-relação com Outros Programas

Importante articulação se dará entre o Programa de Negociação e Indenização
de Terras e Benfeitorias e o Programa de Comunicação Social, onde um canal de
comunicação permitirá um permanente contato e diálogo entre os afetados e o
empreendedor, permitindo transparência e participação em todo o processo.
O programa aqui descrito também tem importante inter-relação com o
Programa de Educação Ambiental e o Programa de Acompanhamento e Salvamento
do Patrimônio Arqueológico, a partir dos quais, proprietários próximos do reservatório
poderão ser instruídos de como proceder junto a área de APP da barragem.
10.4.6.6

Cronograma de Execução

Este programa deverá iniciar logo após a obtenção da Licença Prévia (LP) do
empreendimento, no início da fase de implantação, antecedendo às atividades de
construção das estruturas lineares na faixa de servidão e enchimento do reservatório
nas propriedades da referidas ADA, e permanecendo até a formalização de todos os
acordos.
10.4.6.7

Sistema de Registros

Deverão ser realizados relatórios periódicos semestrais para acompanhamento
do programa pelos órgãos públicos responsáveis.
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10.4.7 Programa de Reassentamento
10.4.7.1

Introdução

Em termos conceituais, o reassentamento humano é a prática de deslocamento
físico, realocação ou desalojamento, físico e ou econômico resultante da aquisição ou
utilização de terrenos para um projeto, independentemente do número total de
pessoas afetadas ou características dos impactos. O movimento físico das famílias é
decorrente da ação que resulta na perda de moradia, propriedade produtiva ou o
acesso a ativos produtivos (terra, água e outros recursos naturais), ao passo que o
deslocamento econômico é o resultado da ação que inviabiliza a manutenção de fonte
de renda ou meio de subsistência.
Desta forma, o Programa de Reassentamento para o projeto da UTE Nova
Seival estabelece as diretrizes que nortearão as tratativas com os afetados dos
assentamentos rurais presentes na ADA 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.
A área preconizada para a construção da nova barragem, no Rio Jaguarão (que
abastecerá as operações da nova usina termelétrica), afeta lotes do Assentamento
Rural Estância Samuel (Sepé Tiaraju), nos municípios de Hulha Negra e Candiota. O
assentamento rural da reforma agrária foi feito pelo Governo do Estado do Rio Grande
do Sul que, todavia, ainda tem a posse da terra, usufruindo aqueles assentados de
Termos de Concessão de Uso (TCU).
Alguns lotes deste assentamento rural presentes na referida ADA serão
integralmente ou parcialmente atingidos pelo alague do reservatório ou sua área de
APP. Segundo dados do diagnóstico socioeconômico, serão atingidos 26 lotes do
Estância Samuel, sendo que 46% destes terão entre 100 e 60% de interferência na
sua área total. Já aqueles lotes que terão suas áreas afetadas entre 40 e 20%,
correspondem a 23% do total dos afetados. Sendo os lotes restantes – 27% do total
– atingidos entre 20 e 0,1% da sua área total. O quadro abaixo sistematiza os lotes
rurais afetados pela barragem (área de alague e APP), ordenadas de acordo com o
maior percentual afetado.
Quadro 10.4-1 - Quadro de áreas do assentamento rural inseridos na ADA da Reservatório Passo do
Neto
Propriedade
Área Total (ha)
Área Afetada (ha)
Área afetada (%)
07A - Estância Samuel
20
20
100
08A - Estância Samuel
20
20
100
09A - Estância Samuel
20
20
100
01A - Estância Samuel
20
18,73
94
05A - Estância Samuel
22,51
19,22
85
46 - Estância Samuel
28,87
24,55
85
45 - Estância Samuel
29,63
25,09
85
10 - Estância Samuel
33,59
25,92
77
06 - Estância Samuel
30
21,33
71
47 - Estância Samuel
25,98
17,89
69
04A - Estância Samuel
21,5
14,58
68
02A - Estância Samuel
20
13,19
66
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Propriedade
37 - Estância Samuel
13 - Estância Samuel
03 - Estância Samuel
24 - Estância Samuel
36 - Estância Samuel
33 - Estância Samuel
32 - Estância Samuel
11 - Estância Samuel
35 - Estância Samuel
28 - Estância Samuel
44 - Estância Samuel
27 - Estância Samuel
12 - Estância Samuel
30 - Estância Samuel

Área Total (ha)
27,47
39,16
30,68
30,02
26
29
28,03
36,8
29
21,04
28,7
50,04
26,87
30,5

Área Afetada (ha)
11,64
16,13
12,09
8,44
5,85
6,26
4,63
5,84
2,55
1,14
1,32
1,28
0,04
0,03

Área afetada (%)
42
41
39
28
23
22
17
16
9
5
5
3
0,15
0,10

Segundo diagnóstico do meio socioeconômico, nos levantamentos preliminares
realizados em campo, foram identificadas situações de vulnerabilidade social de
algumas das famílias assentadas. Em termos gerais, a vulnerabilidade social pode ser
gerada por características sociais, econômicas, demográficas, culturais e de acesso
a bens e serviços, bem como por diferentes formas de interação e níveis de
dependência do núcleo familiar em relação à propriedade. Estas características
podem gerar distintos níveis de vulnerabilidade atual e, ainda, levar a maiores ou
menores níveis de vulnerabilidade futura, caso haja mudanças estruturais importantes
nas condições de vida, produção e reprodução da família. Isso é especialmente
verdadeiro no caso dos assentamentos rurais de reforma agrária, nos quais as famílias
residem e/ou dependem economicamente das propriedades.
No caso dos assentamentos da ADA do reservatório, trata-se, de modo geral,
de uma população mais empobrecida e que apresenta carências em algumas das
dimensões elencadas anteriormente: atraso educacional, qualidade dos domicílios,
renda e acesso a serviços básicos (saúde, educação, saneamento, transporte
público). Por esta razão, estas famílias estão mais vulneráveis ao processo de
reassentamento. Considerando tais especificidades, o Programa realizará o
cadastramento detalhado dos lotes afetados (produção e benfeitorias), e do perfil
social daquelas famílias, visando identificar a interação dos moradores com as
propriedades em questão e os diferentes níveis de dependência deles em relação a
sua terra, bem como, os vínculos familiares e comunitários a serem considerados na
elaboração de um plano executivo para o reassentamento a ser chamado de PAR
(Plano de Ação de Reassentamento).
Cumpre emendar, também, que o cadastramento supracitado permitirá antever
distintos níveis e tipos de impacto que o processo de reassentamento poderá ter sobre
a qualidade de vida dos afetados e, assim, determinar quais critérios e modalidades
de negociação poderão ser disponibilizados para cada um deles, distintamente,
buscando sempre que possível a melhoria da qualidade de vida daquela família.
O Programa de Reassentamento considera 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.
10-107

Assim sendo, o Programa deve incorporar preceitos como os elencados abaixo,
contidos no Padrão de Desempenho 5 - Aquisição de Terra e Reassentamento
Involuntário - consolidados pelo IFC:
•
•
•
•
•
•

Priorização da melhor forma de entendimento entre as partes, por meio da
negociação amigável;
Negociação com ocupantes proprietários e não proprietários;
Aprimorar as condições de vida entre as pessoas deslocadas, através da
provisão de moradia adequada com garantia de posse nos locais de
reassentamento;
Aprimorar, ou pelo menos restaurar, os meios de subsistência e padrões de
vida de pessoas deslocadas;
Especial atenção aos núcleos familiares com nível de vulnerabilidade,
respeitando o interesse individual de cada núcleo familiar; e,
Tratamento individualizado, de forma a atender às particularidades de cada
núcleo familiar.

O programa também deve considerar as diretrizes estabelecidas pela ONUHabitat:
•
•

Estrutura regulatória: conformidade com as normas, leis e políticas aplicáveis
ao processo de reassentamento involuntário; e,
Execução do Plano Ação de Reassentamento (PAR): segmentação das etapas
de remoção em pré-transição, transição para a área de destino e pós-transição.

Os Princípios do Equador, por sua vez, corroboram com preceitos que
amparam as bases metodológicas do programa:
•
•

•

Avaliação Socioambiental: elaboração de estudos voltados para o
levantamento de riscos e impactos socioambientais pertinentes, acrescidos de
proposições para minimizar, mitigar e compensar impactos negativos;
Engajamento de partes interessadas: compreende a instituição de instâncias
para envolvimento dos stakeholders, através de um processo participativo
contínuo, estruturado e culturalmente apropriado para a adesão das
comunidades afetadas, do poder público e da sociedade civil organizada; e,
Mecanismos de reclamação: estabelecer mecanismos de comunicação
capazes de (i) catalisar eventuais queixas; (ii) promover espaços para
resolução de conflitos e problemas inerentes ao processo de reassentamento
involuntário, e (iii) favorecer a transparência das ações de reparação
associadas ao processo de reassentamento.

Além dos protocolos citados, deve-se 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.
Nos casos de necessidade de reassentamentos, a prática da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, preconiza a realocação apenas
daquelas famílias do assentamento cujos lotes forem atingidos diretamente, e a área
afetada do lote comprometer ou inviabilizar a produção no mesmo. Neste caso, o
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empreendedor adquiriria terras compatíveis para permutá-las com o Governo do
Estado, efetivando-se, assim, o reassentamento necessário. Nos demais casos, onde
a porção afetada do lote não compromete a produção e, portanto, a subsistência dos
assentados, é prática da Secretaria permitir haver compensações e indenizações,
assistindo às negociações.
No entanto, diante desta prática do Estado do Rio Grande do Sul, é importante
sublinhar que é comum nos assentamentos rurais a existência de fortes vínculos
familiares e comunitários, que devem ser observados nos processos de
reassentamentos, pois se configuram como vínculos afetivos e também produtivos,
ambos essenciais ao desenvolvimento das famílias. Portanto, a realização de um
cadastramento detalhado pode ser mais abrangente que o número de lotes atingidos
fisicamente pela barragem, contemplando e expondo também os vínculos
anteriormente mencionados, para que sejam avaliados no conjunto do assentamento.
10.4.7.2

Objetivos e Justificativas

A construção da Barragem do Passo Neto atingirá propriedades onde famílias
com diferentes graus de vulnerabilidade social moram e produzem, possuindo fortes
vínculos econômicos com aquela terra (subsistência da maioria) e vínculos afetivos
com a comunidade, em alguns casos, também familiares.
Dado este contexto, se faz necessário um Programa de Reassentamento que
verse pela obrigação de restaurar ou melhorar a qualidade de vida das famílias
afetadas pelo empreendimento, resguardando os meios de subsistência familiar
baseado no uso da terra, preservando a continuidade social e cultural das
comunidades em questão, incluindo as comunidades anfitriãs onde as populações
serão instaladas.
Tendo em vista ainda a complexidade destas tratativas entre o empreendedor,
a população afetada e a instituição proprietária da terra, e, ainda prezando pelo
resguardo dos direitos das comunidades, transparência e participação no processo,
justifica-se este Programa.
Assim sendo, este programa tem como objetivo geral viabilizar o uso da área
para a construção do novo reservatório, mediante um processo de negociação justo,
transparente e participativo, que mitigue os possíveis conflitos com os seus ocupantes
e os transtornos causados pelo reassentamento involuntário, garantindo-lhes
condições de vida iguais ou melhores às que possuem atualmente.
Constituem objetivos específicos do Programa de Reassentamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar constantemente a redução dos impactos sociais e/ou ambientais sobre
a população;
Garantir a comunicação clara, apropriada e ágil entre o empreendedor,
assentados e a instituição estadual responsável;
Garantir a oferta de diferentes opções de atendimento;
Garantir indenização, levando em conta os critérios justos de avaliação;
Dar condições para que os acordos sejam concluídos de forma amigável;
Garantir melhoria ou manutenção das condições de moradia;
Preservar as relações de parentesco e laços afetivos com a vizinhança, a
depender de desejo manifesto dos superficiários;
Buscar meios para que as novas moradias sejam estabelecidas na região e, se
possível, no município de origem dos afetados;
Reproduzir as fontes de renda e meios de subsistência nas áreas anfitriãs; e,
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•

Garantir o acesso aos equipamentos públicos e infraestrutura básica.

10.4.7.3

Metodologia

Compreendem o público-alvo deste Programa:
•

As famílias residentes no assentamento rural atingido pelo Reservatório Passo
do Neto, cujo lote (de moradia e/ou produção) for diretamente afetado, ou que
tenham comprometidos o seu desenvolvimento social e econômico a partir do
rompimento de vínculos familiares e/ou comunitários e produtivos dentro do
assentamento.

As principais ações a serem colocadas em prática pelo programa de
Reassentamento são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realização de reuniões com as famílias (durante todo o processo);
Cadastramento detalhado das propriedades e benfeitorias;
Avaliação das benfeitorias e das atividades produtivas;
Realização de Laudo de Avaliação de Vulnerabilidade Social das famílias;
Negociação individual assistida;
Seleção das terras anfitriãs (na qual participam empreendedor, famílias e
instituição estadual);
Aquisição das terras anfitriãs a serem permutadas com o Governo do Estado;
Planejamento sócio organizacional das famílias nas áreas anfitriãs;
Assessoramento socioeconômico das famílias (Assistência Técnica);
Acompanhamento social das famílias na fase de transição e pós-transição;
Monitoramento das condições de vida das famílias após o remanejamento;
Monitoramento socioeconômico e produtivo das famílias reassentadas, e,
Avaliação técnica final e desvinculação das famílias do programa.

No âmbito do Programa de Comunicação Social, através de canal específico,
ocorrerão as comunicações para a realização das reuniões e consultas à comunidade
afetada. Deste modo, as partes interessadas estarão em contato para o
estabelecimento de uma comunicação clara e de um processo participativo.
O Programa de Reassentamento e respectivo PAR, serão conduzidos pelo
próprio empreendedor, que poderá contratar empresas especializadas para a
execução de tarefas específicas.
10.4.7.4

Indicadores e Metas

Para o acompanhamento e monitoramento do Programa de Reassentamento é
necessário o estabelecimento de alguns indicadores e metas. São indicadores para
este programa:
•
•
•

Número de famílias afetadas x número de laudos de avaliação de
vulnerabilidade social;
Número de lotes afetados x número de propriedades cadastradas;
Número de lotes atingidos x número de benfeitorias e lotes indenizados ou
realocados;
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•
•
•
•
•

Número de lotes atingidos x número de assessoramentos socioeconômico;
Número de famílias afetadas x número de acompanhamentos sociais;
Número de famílias afetadas x número de famílias desvinculadas do programa;
Desenvolvimento do PAR; e,
Avanço físico do PAR.

E ainda são considerados indicadores: o grau de satisfação das famílias com o
processo de reassentamento – a ser aferido por meio de pesquisa de opinião; o índice
de qualidade de vida da família reassentada (nível de renda, acesso a e equipamentos
e serviços básicos, organização comunitária), bem como a produtividade agropecuária
(área cultivada, nível tecnológico, renda, produção, etc.), tendo por parâmetros a
situação das famílias anterior à implantação do empreendimento – a serem aferidos
por meio de pesquisa socioeconômica.
Por sua vez, são definidas as seguintes metas para o Programa de
Reassentamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O estabelecimento de contato com 100% dos assentados afetados;
A realização de laudos de avaliação de vulnerabilidade social das famílias;
A execução de cadastro fundiário de 100% das propriedades afetadas;
Elaboração do Plano de Ação de Reassentamento;
Execução das ações detalhadas no PAR;
A definição do preço das benfeitorias e da produção de 100% dos lotes
afetados;
A realização das tratativas com 100% das famílias incluídas no programa;
A conclusão do processo de reassentamento de 100% das famílias afetadas
pelo reservatório antes do início de seu enchimento; e,
Acompanhamento de 100% famílias realocadas.

10.4.7.5

Inter-relação com Outros Programas

É essencial a articulação que se dará entre o Programa de Reassentamento e
o Programa de Comunicação Social, para que o processo corra de forma clara,
transparente e participativa, onde um canal de comunicação específico permitirá um
permanente contato e diálogo entre as partes interessadas.
O programa aqui descrito também tem importante inter-relação com o
Programa de Educação Ambiental, a partir do qual, os assentados próximos ao
reservatório poderão ser instruídos de como proceder junto à área da barragem. Neste
mesmo sentido, inter-relaciona-se com o Programa de Acompanhamento e
Salvamento do Patrimônio Arqueológico.
10.4.7.6

Cronograma de Execução

Este Programa deverá ter início logo após a obtenção da Licença Prévia do
empreendimento - iniciando pelos cadastros e laudos seguidos da elaboração e
execução do Plano de Ação de Reassentamento - permanecendo até a desvinculação
da última família reassentada pelo programa.
O cronograma de implementação do PAR deve ser compatível com o
cronograma geral das obras da barragem, sendo segmentado em etapas de PréTransição, Transição e Pós-Transição.
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10.4.7.7

Sistema de Registros

Deverão ser realizados relatórios periódicos semestrais para acompanhamento
do programa pelos órgãos públicos responsáveis.
Ressalta-se que o levantamento das famílias afetadas, bem como os resultados
das negociações serão relatadas ao IBAMA e demais órgãos intervenientes, por meio
de relatórios específicos.
10.4.8 Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura
(PMRSPI)
10.4.8.1

Introdução

O Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura
fará o monitoramento de indicadores sociais e urbanos, (incluindo-se o monitoramento
do déficit habitacional), nos municípios da AID do Projeto com vistas a detectar
possíveis pressões sobre os serviços públicos e infraestruturas municipais,
identificando eventuais pioras das condições de vida da população durante a fase de
implantação do empreendimento. Sendo detectadas alterações nas condições de
infraestruturas e serviços públicos durante a fase de obras decorrente do
empreendimento, o programa prevê a realização de medidas compensatórias
relevantes dentro do contexto do municipal.
As potenciais interferências sobre os serviços públicos e algumas
infraestruturas nos municípios da AID, principalmente em Candiota, estão
relacionadas tanto a um aumento populacional previsto durante o período de
implantação do empreendimento, quanto às atividades necessárias para esta
instalação – como explanado na descrição do impacto de Pressão e Interferências
sobre Infraestruturas e Serviços Públicos deste relatório – aumentando a demanda
sobre as redes e os sistemas.
Tais pressões podem ocorrer sobre serviços públicos como o sistema de saúde
básica local e sobre a segurança pública. Pode também haver sobrecarga e
interrupções no fornecimento de energia na área rural, em virtude da instalação das
estruturas lineares. Também é possível que haja interferências no abastecimento e
qualidade de água da rede pública de Candiota, caso não sejam completadas as
melhorias no setor atualmente em curso no município de Candiota.
Outro aspecto é a aceleração do processo de deterioração de algumas vias
urbanas, e de acesso ao empreendimento, em virtude de uma maior movimentação
das máquinas, caminhões e ônibus, durante o período de obras.
Alterações no mercado imobiliário local e uma maior demanda habitacional –
sobretudo em Candiota - também são esperadas em virtude do aumento do
contingente populacional no período de obras. Neste sentido, também é esperado um
aumento do mercado informal da habitação, podendo incorrer no crescimento ou
adensamento das ocupações irregulares já existentes, pressionando também áreas
de risco de ocupação ou de preservação permanente.
Como medida de mitigação desses impactos, o Programa de Monitoramento e
Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura visa monitorar e realizar ações em
parceria com o Município para mitigar as consequências adversas do
empreendimento da UTE Nova Seival.
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Além do uso de dados socioeconômicos secundários, pesquisas de opinião
também serão usadas para o monitoramento, sendo capazes de verificar alterações
na qualidade de vida da população e das redes de infraestrutura básica e serviços
públicos. Por este motivo se dá a articulação deste como o Programa de Comunicação
Social previsto, para que estas averiguações possam ser feitas junto à população e
seus representantes e demais instituições públicas locais.
10.4.8.2

Objetivos e Justificativas

Dadas as potenciais pressões e interferências sobre as infraestruturas e
serviços públicos municipais durante a fase de implantação do empreendimento, o
Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura se
justifica, na medida em que busca monitorar os impactos que a instalação do
empreendimento poderá vir a ter na infraestrutura urbana local e envolver o
empreendedor na realização de atividades de reforço em parceria com os municípios,
como forma de mitigar tais impactos. Desta forma, evitando que se incorra em uma
perda da qualidade de vida da população local motivada por uma sobrecarga nos
serviços e infraestruturas essenciais.
Este programa oferece mecanismos de monitoramento, planejamento e
mitigação de ações relacionadas a transformações sociais e territoriais, decorrentes
(direta ou indiretamente) da implantação da UTE Nova Seival, podendo contribuir
também para a melhoria da infraestrutura urbana disponível, por meio de parcerias
entre o setor privado e o poder público municipal.
Assim sendo, o programa tem como objetivo geral identificar as principais
demandas infraestruturais do município, de forma a apoiar investimentos que
corroborem para manutenção ou melhoria da qualidade de vida na região e,
especialmente, no município de Candiota. São objetivos específicos do programa:
•
•
•
•

Contribuir para a qualidade de vida da população local e dos trabalhadores
diretamente envolvidos na implantação do empreendimento;
Mitigar os eventuais impactos decorrentes das pressões exercidas direta ou
indiretamente pelo empreendimento sobre o sistema de infraestrutura e de
serviços públicos municipais;
Garantir boas condições de acesso e de circulação nas vias a serem afetadas
pela implantação do empreendimento; e,
Acompanhar a demanda e déficits no setor habitacional.

Além disso, o desenvolvimento deste Programa poderá propiciar
concomitantemente o estreitamento das relações entre o empreendedor, o poder
público local e a sociedade civil organizada, permitindo a maior integração e
articulação do empreendimento no local.
10.4.8.3

Metodologia

O Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura
possui duas linhas principais de ações. A primeira delas tem o intuito de acompanhar
as transformações sociais e urbanas decorrentes do empreendimento nos municípios,
a partir da realização de pesquisa e monitoramento. Desta forma, têm-se os subsídios
técnicos necessários para a elaboração de um Plano de Ação para possibilitar a
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realização de investimentos efetivos, que possam de fato contribuir para melhoria da
qualidade de vida da população.
O monitoramento socioeconômico e urbano deve ser realizado tanto por meio
de dados secundários, provenientes de institutos de pesquisa ou dos municípios,
quanto por informações quali e quantitativas obtidas por instituições atuantes no
território, e pesquisa direta, a partir de questionários aplicados com os públicos de
interesse, para a identificação das principais transformações ocorridas na AID e
principais demandas no que diz respeito à infraestrutura urbana.
O monitoramento a ser realizado deverá apreender minimamente os aspectos
destacados a seguir. Para cada um destes temas deverão ser definidos indicadores,
bem como instituições de referência, que deverão ser consultadas para o
levantamento de informações. Tal monitoramento deverá ser realizado
periodicamente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitação;
Uso e ocupação do solo (vetores de expansão);
Saneamento ambiental (coleta, tratamento e disposição de água, esgotos e
resíduos sólidos);
Fornecimento de energia;
Qualidade das vias urbanas e de acesso ao empreendimento;
Equipamentos de lazer;
Segurança pública;
Serviços educacionais; e,
Serviço de saúde.

Para a elaboração de um Plano de Ação detalhado serão realizadas reuniões
com o poder público local onde serão apresentados os principais resultados do
monitoramento, identificando em conjunto com a equipe de técnicos das Prefeituras
as principais demandas do município, e definido os aspectos da infraestrutura
urbana/equipamentos sociais que serão objeto de reforço, bem como, a forma em que
se dará a ação. Em articulação do Programa de Comunicação Social, consultas
podem ser feitas à população para que se estabeleça um processo participativo.
As ações propostas no Plano de Ações deverão, sempre que possível, ser
orientadas no sentido de seus benefícios não se limitarem aos locais destinados ao
empreendimento, mas à comunidade e os municípios como um todo, buscando
soluções quando os impactos detectados pelo monitoramento dos indicadores
socioeconômicos assim indicarem.
É importante ressaltar que o seu objetivo, no que se refere à infraestrutura
básica e aos serviços públicos, não é o de transferir para o empreendedor a
responsabilidade de prover os municípios da AID, e sim, o de buscar em parceria com
poder público e a comunidade formas de atender a demanda adicional gerada em
função da implantação do empreendimento se esta representar impactos negativos a
serem mitigados pelo empreendedor.
10.4.8.4

Indicadores e Metas

Para o acompanhamento e monitoramento do Programa de Monitoramento e
Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura são estabelecidos alguns indicadores e
metas. Neste caso, serão considerados indicadores para este programa:
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•
•
•
•

Elaboração de relatório de monitoramento para identificar as pressões sobre
serviços e infraestrutura municipal;
Número de reuniões realizadas junto ao poder público, empreendedores e
sociedade civil organizada;
Desenvolvimento de Plano de Ação; e,
Avanço físico de Plano de Ação.

Importante destacar que a própria análise dos dados apresentados nos
relatórios de acompanhamento poderá, ainda, sugerir novos indicadores com base
nas possíveis transformações em curso e especificidades.
Por sua vez, são definidas as seguintes metas para o Programa de
Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura;
•
•
•
•
•
•

O levantamento dos indicadores socioeconômicos necessários;
Realização de pesquisa para obtenção de dados primários;
Realização de relatórios;
Realização de reuniões com o poder público, empreendedores e sociedade civil
organizada;
Elaboração do Plano de Ação; e,
Execução das ações detalhadas no plano.

10.4.8.5

Inter-relação com Outros Programas

O Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura
deve ser articulado com o Programa de Comunicação Social em dois níveis: para fins
de realização de pesquisa junto à população para detecção de alterações na
qualidade de vida local – levantamento de dados primários qualitativas nas
comunidades, por exemplo -, bem como para que se estabeleça um processo
participativo na definição dos investimentos com a participação das comunidades e
suas representações nas reuniões com o poder público e empreendedor.
Também são estabelecidas inter-relações com o Programa de Educação
Ambiental, para orientação das comunidades naquilo que diz respeito ao saneamento
básico, ocupação de áreas de risco e preservação e com o Programa de Saúde e
Segurança do Trabalho, que reflete no sistema de saúde básica do município.
Outra importante inter-relação se estabelece entre o programa ora proposto e
o Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da Mão de Obra, pois
interfere no contingente populacional adicional no município durante o período de
obras do empreendimento.
É importante que o Plano de Ação a ser elaborado no âmbito do Programa de
Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura considere aquilo
estabelecido no Programa de Acompanhamento e Salvamento do Patrimônio
Arqueológico, sobretudo naquilo que interfira em áreas de interesse histórico e
cultural.
10.4.8.6

Cronograma de Execução

Este Programa deve ter início logo após a obtenção da Licença Prévia do
empreendimento, principiando pelos levantamentos socioeconômicos, sucedidos pela
elaboração e execução do Plano de Ações. O Programa deverá ter duração contínua
durante toda a fase de implantação do empreendimento. Caso entenda-se que os
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impactos na infraestrutura municipal decorrentes do empreendimento se estendem à
próxima fase e justifiquem a continuidade do programa, o seu encerramento deverá
ser discutido com o órgão licenciador.
10.4.8.7

Sistema de Registros

Deverão ser gerados Relatórios Técnicos Semestrais para acompanhamento
do Programa pelo empreendedor. Estes relatórios serão consolidados para envio ao
órgão ambiental responsável pelo licenciamento do empreendimento.
10.4.9 Programa de Acompanhamento e Salvamento do Patrimônio Arqueológico e
Cultural
10.4.9.1

Introdução

O Programa de Acompanhamento e Salvamento do Patrimônio Arqueológico e
Cultural na área de implantação da UTE Nova Seival deve ser realizado de acordo
com o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), cuja
execução foi aprovada pelo Centro Nacional de Arqueologia – CNA/IPHAN através da
Portaria n° 24, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, Anexo IV, Projeto 15, em
20 de abril de 2020.
10.4.9.2

Objetivos e Justificativas

Este Programa tem por objetivo localizar, preservar e proteger os bens
materiais representativos do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural da região,
garantindo o registro dos sítios identificados e a salvaguarda dos vestígios
arqueológicos para a realização de um estudo científico adequado destes. Tendo
como objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Execução de levantamento prospectivo sistemático na ADA com o método de
cobertura total;
Identificar, analisar e registrar os sítios arqueológicos existentes na área,
avaliando as possibilidades de resgate ou preservação destes;
Processar, analisar e realizar a curadoria dos materiais arqueológicos
coletados nas etapas de campo;
Elaborar mapas em SIG apresentando os sítios identificados e a localização
destes em relação ao empreendimento; e,
Desenvolver pesquisa etnográfica com os moradores da região, no intuito de
registrar a memória local, o patrimônio imaterial e levantar dados sobre os
indícios arqueológicos da área em estudo.

O estudo proposto se justifica pelo potencial arqueológico já conhecido na
região, uma vez que a área proposta para o empreendimento está localizada próxima
a sítios arqueológicos históricos (estando a 500m no sentido norte/sul do sítio histórico
Tapera João Farias), no entanto, a área específica do empreendimento não passou
por estudos sistemáticos para análise do potencial arqueológico. Nesse sentido, a
pesquisa arqueológica a ser desenvolvida deverá fazer uma análise geral da
paisagem e um levantamento prospectivo sistemático no terreno, priorizando as áreas
mais preservadas e de geoindicadores, uma vez que estas apresentam maior
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probabilidade de ocorrências arqueológicas. Por esta razão, na etapa interventiva de
campo será realizada a Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico em toda a
ADA do empreendimento.
10.4.9.3

Metodologia

O Projeto foi elaborado em conformidade com as exigências da Instrução
Normativa 01/2015 do IPHAN, seguindo as disposições dos Artigos 18, 19 e 20 para
execução de um Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. Em
vista disso, a proposta metodológica de campo visa caracterizar o patrimônio
arqueológico presente na área, seguindo todas as etapas previstas na legislação,
buscando identificar, localizar e delimitar os sítios existentes na ADA, realizar o
registro desses sítios de acordo com a ficha de cadastro (CNSA/IPHAN), avaliar os
possíveis impactos e propor medidas protetivas para garantir a integridade dos bens
de interesse arqueológico.
Inicialmente deverá ser feita a análise arqueológica da paisagem através da
combinação de métodos e retroalimentação dos dados, formando um mosaico de
informações para subsidiar a análise dos processos de antropização e temporalidades
da paisagem, tendo as seguintes etapas de desenvolvimento:
•

•
•

Vistoria probabilística assistemática: Percorrer a área do empreendimento e
seu entorno em busca de elementos de destaque na paisagem. Essa etapa
consiste num levantamento superficial, por meio do registro fotográfico e
georreferenciamento da área de estudo;
Levantamento aéreo com drone: Realizar uma vistoria aérea na ADA para
registro fotográfico e levantamento prévio, no intuito de analisar condições de
acesso e visibilidade para auxiliar na etapa de prospecção;e,
Levantamentos Oportunísticos: Entrevistar os moradores locais em busca de
informações sobre sítios arqueológicos e para conhecimento da paisagem
local.

Em seguida será realizado o levantamento arqueológico intensivo na ADA, no
intuito de analisar o potencial arqueológico da área, combinando o método de
amostragem, que consiste na escolha de algumas áreas com maior probabilidade de
ocorrências na AID com o método de cobertura total, aplicado na ADA, da seguinte
forma:
•

•
•

Cobertura total da UTE: abertura de 44 poços-teste de 50 em 50 metros,
seguindo linhas de transects equidistantes 50 metros. Propõe-se o
percorrimento de 4 linhas de transect englobando toda a poligonal desta
estrutura;
Cobertura total do Reservatório Passo do Neto: abertura de 259 poços-teste de
50 em 50 metros seguindo a linha do curso de água. Propõe-se o percorrimento
de 10 linhas de transect englobando toda a poligonal desta estrutura; e,
Cobertura total da Adutora/Emissário: abertura de 77 poços-teste de 50 em 50
metros, seguindo a linha prevista para a construção da Adutora/Emissário.
Propõe-se o percorrimento e vistoria superficial em pontos com alto índice de
antropização.
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Para a análise das áreas identificadas como de potencial arqueológico e nos
locais de ocorrências materiais será realizada a abertura de poços-teste no intuito de
analisar a formação estratigráfica e as dimensões do sítio. Esse procedimento se faz
necessário para caracterizar o sítio e delimitar seu perímetro, dimensionando a área
de dispersão de ocorrências e uma margem de segurança de 50 a 100 metros de área
estéril, com as seguintes atividades: (i) caminhamento superficial sistemático, (ii)
abertura de poços-teste em linhas radiais, (iii) elaboração de croquis e mapas do sítio
em SIG e (iv) sugestão de registro do Sítio no CNSA-IPHAN e medidas protetivas.
10.4.9.4

Indicadores e Metas

A meta do programa garantir o registro de todos os sítios identificados e a
salvaguarda dos vestígios arqueológicos para a realização de um estudo científico
adequado destes através da execução de todas as etapas da pesquisa arqueológica.
10.4.9.5

Inter-relação com Outros Programas

O programa tem relação com os seguintes programas ambientais:
•
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA);
Programa de Controle de Obras (PCO);
Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos e de
Assoreamento;
Programa de Supressão Vegetal e Limpeza das Áreas de Alague;
Programa de Comunicação Social; e,
Programa de Educação Ambiental.

10.4.9.6

Cronograma de Execução

Este programa deverá ser iniciado na fase de
empreendimento, estendendo-se durante a sua implantação.
10.4.9.7

planejamento

do

Sistema de Registros

Deverão ser gerados Relatórios Técnicos Semestrais para acompanhamento
do Programa que serão consolidados para envio ao órgão ambiental responsável pelo
licenciamento do empreendimento. Ao IPHAN, no término dos trabalhos de campo,
deverá ser encaminhado o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico (RAIPA).
10.5 PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A compensação ambiental abarca as medidas necessárias para compensar os
impactos residuais, ou seja, os impactos negativos que não podem ser evitáveis,
mitigáveis e recuperáveis. Pode ser aplicada como forma de reparação de danos
específicos, ou, no caso de licenciamento de empreendimentos que causem
significativo impacto ambiental, licenciados mediante EIA/RIMA, como é o caso do
empreendimento em foco.
De acordo com o Termo de Referência emitido pelo IBAMA para este estudo,
o EIA/RIMA deverá apresentar o Plano de Compensação Ambiental, o qual deverá
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constar, no mínimo: (i) informações necessárias para o cálculo do Grau de Impacto,
de acordo com as especificações constantes do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de
2002; e (ii) indicação da proposta de Unidades de Conservação a serem beneficiadas
com os recursos da Compensação Ambiental, podendo incluir proposta de criação de
novas Unidades de Conservação.
Efetivamente, o Plano de Compensação Ambiental deve atender ao Decreto nº
6.848, de 14 de maio de 2009, que alterou e acrescentou dispositivos ao Decreto nº
4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental, que
preconiza no seu Art. 31-B, que “Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação
ambiental. É facultado ao empreendedor oferecer um memorial de cálculo em
contribuição ao processo de fixação dos valores a serem pagos como compensação
ambiental pelos eventuais impactos negativos associados ao empreendimento”.
10.5.1 Informações para o cálculo do Grau de Impacto (GI)
A seguir estão apresentados os critérios e índices relacionados a área do
empreendimento e necessários para o cálculo do Grau de Impacto, com o qual, o
órgão ambiental responsável irá definir o valor adequado para a Compensação
Ambiental, conforme instituído no texto do Decreto nº 6.848/09.
a) Influência em Unidades de Conservação (IUC)
Esse índice varia de 0 a 0,15%, avaliando a influência do empreendimento
sobre as unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os
valores podem ser considerados cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. O
IUC será diferente de 0 uma vez constatada a incidência de impactos em unidades de
conservação ou suas zonas de amortecimento, conforme valores abaixo:
•
•
•
•
•

G1: Parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação
ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%;
G2: Florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%;
G3: Reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%;
G4: Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e
reservas particulares do patrimônio natural = 0,10%; e,
G5: Zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.

O TR que orienta a realização do presente estudo indica a necessidade de se
avaliar a presença de UCs em uma área tampão de 10 km em torno da ADA do
empreendimento. As avaliações desenvolvidas não identificaram qualquer unidade de
conservação na área analisada, e tampouco impactos negativos sobre essas
decorrentes da implantação e operação do empreendimento. As UCs mais próximas
da área de estudo são o Parque Natural Municipal do Pampa, localizado em Bagé, a
noroeste da área de estudo, a 18,6 km da área tampão e 29 km da ADA, e a REBIO
Bioma Pampa, em Candiota, situada ao sul, a 20,3 km do limite da área tampão e 30
km da ADA.
Assim, para o empreendimento a Influência em Unidades de Conservação
(IUC) foi adotada como igual 0%, visto não ter sido detectados efeitos do
empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas zonas de
amortecimento.
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b) Índice Biodiversidade (IB)
O IB varia de 0 a 3, conforme valores abaixo, buscando avaliar o estado de
comprometimento da biodiversidade na situação prévia à implantação do
empreendimento:
•
•
•
•

0 - Biodiversidade se encontra muito comprometida;
1 - Biodiversidade se encontra medianamente comprometida;
2 - Biodiversidade se encontra pouco comprometida; e,
3 - Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou
ameaçadas de extinção.

Para o empreendimento o Índice de Biodiversidade (IB) é igual a 1, visto que
em todas as avaliações ficou demonstrado que a área diretamente afetada, embora
abarque pontualmente alguns ambientes semelhantes aos naturais e guarde estoques
de espécies nativas, esses não representam parcela importante da diversidade do
Bioma afetado (Pampa). A biodiversidade já se encontra medianamente
comprometida. A diversidade dos campos naturais foi reduzida pela ocupação
histórica da região, primeiramente ocupados pela pecuária e mais recentemente pela
expansão das áreas de cultivo de arroz e soja. As matas nativas (no caso restritas a
formações ciliares) estão desfalcadas de exemplares de grande porte e tem os
processos de regeneração natural prejudicados pela presença de gado ou outras
interferências.
c) Índice Abrangência (IA)
O IA varia de 1 a 4, conforme valores abaixo para empreendimentos terrestres,
fluviais e lacustres, e busca avaliar a extensão espacial de impactos negativos sobre
os recursos ambientais:
•
•
•
•

1 - Impactos limitados à área de uma microbacia;
2 - Impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de
uma bacia de 3a ordem;
3 - Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3a ordem e limitados à
área de uma bacia de 1a ordem;
4 - Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem.

A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento insere-se na Bacia
Hidrográfica Mirim-São Gonçalo e abrange as cabeceiras das bacias do rio Jaguarão
e arroio Candiota, este tributário da margem esquerda daquele, porém com área de
bacia maior. São englobadas áreas de microbacias ultrapassando bacia de 3ª ordem
e ultrapassam à área de uma bacia de 1a ordem, portanto, representando um Índice
de Abrangência (IA) = 4.
d) Índice Temporalidade (IT)
O IT assume valores de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma
em que se insere o empreendimento. Busca avaliar a persistência dos impactos
negativos do empreendimento, considerando o tempo necessário para que a área de
implantação retorne ao seu estado prévio:
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•
•
•
•

1 - Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento;
2 - Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento;
3- Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento;
e,
4 - Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento.

A vida útil (de operação) prevista para o empreendimento é de 25 anos, após
a instalação. Embora parte dos impactos previstos tenham uma duração efêmera, ou
seja, com incidência apenas nas fases de planejamento e implantação, admite-se que
alguns impactos importantes, notadamente a barragem/reservatório não será
desativado, persistirão por mais tempo no ambiente, admitindo-se, assim, que a
persistência será longa, superior a 25 anos após a instalação do empreendimento. No
entanto, nota-se que os impactos positivos da estrutura da barragem/reservatório
permanecerão para uso da população, atribui-se o valor 3 para o Índice de
Temporalidade (IT).
e) Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP)
O ICAP assume valores de 0 a 3 avaliando o comprometimento sobre a
integridade de parte significativa da área prioritária impactada pela implantação do
empreendimento, conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado
mediante ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente:
•
•
•
•

0 - Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas
prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação;
1 - Impactos que afetem áreas de importância biológica alta;
2 - Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta; e,
3 - mpactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou
classificadas como insuficientemente conhecidas.

Na região de inserção do empreendimento foram demarcadas Áreas
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do Bioma Pampa. Uma parcela
reduzida dessa área, cerca de 0,7% da área prioritária, classificada como de
importância extremamente alta, sobrepõe-se parcialmente tanto à AID como à ADA.
A situação dessa área prioritária em sua relação com o empreendimento, que inclui a
área proporcionalmente reduzida e sua posição, já muito próximo do extremo de
jusante da área delimitada, provavelmente será revista na próxima atualização desse
mapeamento. Essa parcela referida não apresenta mais os atributos inerentes a sua
classificação e está inserida na Zona Industrial, segundo as leis municipais nº
687/2003 e 1552/2014, do município de Candiota, sendo objeto de uso e ocupação
inerentes à essa destinação.
Considerando essas ressalvas, e antevendo que essa situação poderá ser
revertida com as atualizações técnicas (oficinas) previstas para as delimitações desse
tipo de área, o Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP) foi definido
como 0, já que o site da usina está projetado sobre áreas já totalmente
descaracterizadas e os impactos identificados para a implantação e operação do
empreendimento não determinarão o “comprometimento sobre a integridade de parte
significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento”.
(como explicitado nos critérios para valoração do índice).
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f) Índice Magnitude (IM)
Os valores deste índice variam de 0 a 3, conforme valores abaixo, avaliando a
existência e a relevância dos impactos ambientais concomitantemente significativos
negativos sobre os aspectos ambientais associados ao empreendimento, analisados
de forma integrada:
•
•
•
•

0 - Ausência de impacto ambiental significativo negativo;
1 - Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais;
2 - Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais; e,
3 - Alta magnitude do impacto ambiental negativo.

Para o cálculo do IM, considerando a análise dos impactos negativos potenciais
de forma integrada, primeiramente valorou-se cada impacto negativo identificado na
avaliação de impactos do empreendimento adotando os valores de 1 a 3 conforme
sua relevância. O valor 0 atribuído a ausência de impacto ambiental significativo
negativo foi considerado na ponderação. Impactos com relevância baixa foram
valorados com IM igual a 1; impactos de média relevância foram valorados com um
IM de 1; e impactos com alta relevância foram valorados com IM de 3. Por fim, a soma
dos IM relativos a cada impacto negativo divididos pelo número total de impactos
negativos identificados para o empreendimento, define o IM geral.
Para a UTE Nova Seival foram identificados 39 impactos negativos nas fases
de planejamento, implantação, operação e desativação. Destes, 8 são de baixa
relevância (IM=1 x 8), 10 são de média relevância (IM = 2 x 10) e 21 são considerados
de alta relevância (IM = 3x21). Dessa forma, analisando de forma ponderada, o Índice
Magnitude (IM) calculado foi de 2,33 (8+20+63/39). Considerando a variação do índice
entre 0 e 3, o Índice Magnitude (IM) para o empreendimento é 2 - média magnitude
do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos
ambientais.
10.5.2 Compilação dos índices para o cálculo do Grau de Impacto (GI)
Os valores sugeridos para os índices referentes ao cálculo do Grau de Impacto
que resultarão no valor da compensação ambiental para a UTE Nova Seival são
apresentados no Quadro 10.5-1 a seguir.
Quadro 10.5-1. Valores sugeridos para o cálculo do Grau de Impacto
Índice
Influência em Unidade de
Conservação (IUC)
Índice Biodiversidade (IB)
Índice Abrangência (IA)
Índice Temporalidade (IT)

Atributo
Não detectados efeitos do empreendimento
sobre as unidades de conservação ou suas
zonas de amortecimento.
Biodiversidade se encontra medianamente
comprometida;
Impactos que ultrapassam a área de uma
bacia de 1ª ordem
Longa: superior a 30 anos após a instalação
do empreendimento

Valor
0,0%
1
4
3
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Índice

Atributo

Índice Comprometimento de
Área Prioritária (ICAP)

Índice Magnitude (IM)

Os impactos não determinarão o
“comprometimento sobre a integridade de
parte significativa da área prioritária impactada
pela implantação do empreendimento”.
Média magnitude do impacto ambiental
negativo em relação ao comprometimento dos
recursos naturais

Valor
0

2

10.5.3 Indicação de Unidades de Conservação (UC) para a aplicação da medida
compensatória.
Nessa etapa do Plano de Compensação Ambiental está prevista a identificação
de Unidades de Conservação (UC) para a aplicação da medida compensatória. A UC
selecionada deverá apresentar as mesmas características ecológicas dos
remanescentes suprimidos, com o objetivo de compensar os impactos gerados pelo
empreendimento.
Neste sentido, como proposta inicial, sugere-se que os investimentos sejam
direcionados à Unidade de Conservação Municipal de Proteção Integral – Reserva
Biológica – REBIO BIOPAMPA, situada na foz do arroio Candiota, município de
Candiota/RS, criada pela Lei Municipal nº 1371, de 04.07.2012, alterada pela Lei Nº
1476, de 03.10.2013 que em seu Artigo 1 estabelecece:
A Reserva Biológica Biopampa, como é denominada, tem por objetivo a
preservação integral da biota e dos recursos biológicos, paisagísticos e
demais atributos ambientais, preservando o ecossistema natural
remanescente e representantes da biodiversidade regional. As coordenadas
geográficas para fins de localização são as seguintes: Lat. -31.81796; Long.
53.92083. A administração é da Prefeitura Municipal de Candiota.
Os ambientes preservados nessa UC são campos nativos e matas ciliares
associadas ao arroio Candiota e rio Jaguarão, formações características
dessa região do Bioma Pampa.

As justificativas para a escolha dessa UC em particular, além da sua inserção
na Área de Influência do empreendimento, foram as seguintes:
•

•

•

Inexistência de Ucs de Conservação Institucionalizadas na área de
Influência Direta: No presente estudo, não foi registrada Unidade de
Conservação na Área de Influência Direta do empreendimento e no seu entorno
imediato, tendo sido consultadas as bases de dados do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), que inclui as UCs de âmbito federal (sob
administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio), e do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) do Rio
Grande do Sul, sob responsabilidade da SEMA/RS.
Deficiência de áreas naturais protegidas no Bioma Pampa: Segundo o
Ministério de Meio Ambiente, em elação às áreas naturais protegidas no Brasil
o Pampa é o bioma que menor tem representatividade no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), representando apenas 0,4% da área
continental brasileira protegida por unidades de conservação.
Similaridade ambiental entre a área afetada pelo empreendimento e os
ambientes inseridos na REBIOPAMPA: A área ser diretamente afetada pela
implantação da UTE Pampa Sul, considerando a Usina e a Barragem,
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impactará diretamente áreas de mata ciliar e áreas de campo antropizados.
Estas duas tipologias vegetais estão representadas na área decretada para a
REBIOPAMPA. Com isso pode-se considerar que, ao viabilizar a
institucionalização dessa Unidade de Conservação, indiretamente se estará
compensando a supressão de ambientes determinadas pela implantação da
Usina.
Como alternativa, indica-se também outra unidade de conservação do
município de Candiota, ainda em fase de estruturação, denominada Parque Maria
Anunciação Gomes de Godoy, criada pela Lei Municipal nº 1275, de 31.10.2011, com
objetivos de preservação do meio ambiente. Os recursos serviriam para efetivar a
implantação dessa UC, na qual estão planejadas pesquisas e ações para preservação
“in situ” e “ex situ” (banco de sementes) de espécies vegetais típicas do Bioma Pampa.
Após a aprovação da proposta pelo IBAMA deverá ser assinado Termo de
Compromisso entre as partes, onde deverá constar o plano e o cronograma de
aplicação dos recursos.
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PROGNÓSTICO

11 PROGNÓSTICO
Este capítulo apresenta o prognóstico dos fatores socioambientais com a
inserção da UTE Nova Seival, avaliando a qualidade ambiental futura das áreas de
influência do empreendimento, por meio do cenário de sua implantação, operação e
desativação, considerando suas consequências no curto, médio e longo prazos, e
comparando ainda com o cenário de sua não implantação.
A implantação da UTE Nova Seival condicionará um cenário com a ocorrência
dos potenciais impactos ambientais identificados e avaliados no Capítulo 6 –
Diagnóstico Ambiental e Avaliação de Impactos nas Áreas de Influência,
considerando tanto os impactos positivos, quanto os negativos. De forma
complementar, seriam também implementados todos os programas ambientais
contendo as medidas de mitigação e de compensação ambiental, contemplados no
Capítulo 10 – Medidas Mitigadoras, Programas de Monitoramento e
Compensação Ambiental, minimizando os efeitos dos impactos negativos e
maximizando os impactos positivos.
Assim, a partir do pleno entendimento da qualidade socioambiental atual da
região e de seus aspectos ambientais, sociais e culturais emergentes, foi possível
avaliar dois cenários prospectivos, sendo: (i) o Cenário Tendencial, que considera a
não implantação do empreendimento; e (ii) o Cenário Alvo, que considera a
implantação do empreendimento e a implementação das medidas de controle e dos
programas ambientais propostos.
De forma específica aos cenários propostos, o prognóstico ambiental
decorrente da implantação, operação e desativação da UTE Nova Seival é
apresentado sinteticamente no Quadro 11-1, considerando temas socioambientais e
os impactos potenciais relevantes dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico.
.
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Quadro 11-1. Prognósticos de temas relevantes dos meios físico, biótico e socioeconômico conforme os cenários tendenciais e alvo - UTE Nova Seival
Meios / Temas Relevantes

Cenário Tendencial (Sem Implantação do Empreendimento)

Cenário Alvo (Com Implantação do Empreendimento)
MEIO FÍSICO

Recursos Hídricos Superficiais

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Qualidade do Ar

Ruídos

Dinâmica Superficial

Sem a implantação do empreendimento, seriam mantidas as atuais
características de dinâmica hídrica no rio Jaguarão relativas a vazão
e qualidade das águas.
Considerando a área da UTE, focando no arroio Candiota, os recursos
hídricos continuariam com a qualidade atualmente observadas,
levemente ácidas, até a recuperação da área da antiga lavra de
carvão, com a neutralização da drenagem ácida. Esta recuperação
dar-se-á em momento futuro de acordo com o planejamento de lavra
existente na área.

Com a construção do empreendimento será necessária a implantação do reservatório de água no rio Jaguarão, o que auxiliará na
regularização das vazões a jusante do empreendimento, contudo há de se considerar que a montante do futuro reservatório já existe
uma barragem de reservação de água, o que auxilia neste tema. Quanto a qualidade das águas no rio Jaguarão ocorrerá o
lançamento de efluentes da UTE no referido reservatório, contudo, o efluente será lançado em atendimento à Resolução CONAMA
430/11, 357/05 e Resolução CONSEMA 355/2017. Deste modo não é esperado alteração de suas qualidades em virtude desta
atividade. Ainda, com a operação do reservatório ocorrerá um trecho, de 1,13 km, de vazão reduzida, contudo ao longo deste trecho
não é observada captação de água que pode ser afetada. No que se refere a área da usina, com a implantação da UTE ocorrerá a
recuperação da área da ADA com consequente canalização da sanga da Fazenda, o que otimizará a qualidade das águas do rio
Candiota. Quaisquer alterações na qualidade e quantidade das águas superficiais serão monitoradas nos programas: Programa de
Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Programa de Monitoramento Hidrológico.

Não são esperadas alterações da qualidade das águas subterrâneas
atualmente observadas, assim como não é esperada alteração na
dinâmica hidrogeológica na área do reservatório.

Não é esperada alteração na qualidade das águas subterrâneas, as quais serão monitoradas ao longo de sua operação no
Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas. Já na área da Barragem irão ocorrer oscilações do nível d’água, provocando
variações do nível piezométrico do lençol d’água (freático) no entorno do reservatório. Essas oscilações irão ocorrer, principalmente,
em virtude das variações pluviométricas observadas na região do reservatório. Contudo, é importante considerar que a montante da
Barragem Passo do Neto encontra-se em operação a Barragem B2, desse modo, pode-se considerar que variações do N.A. na
Barragem Passo do Neto ocorrerão apenas em período prolongados de forte pluviometria, visto que a Barragem B2 absorverá parte
das variações pluviométricas em seu reservatório. Estas alterações serão monitoradas no Programa de Monitoramento
Hidrogeológico.

Sem a implantação da UTE as concentrações de PTS, NO2 e SO2
permaneceriam estáveis, com variações de acordo com a operação
das UTEs já implantadas na região.

Com a implantação da UTE Nova Seival espera-se um reduzido aumento das concentrações de PTS, NO2 e SO2 na região.
Contudo, de acordo com a modelagem de dispersão realizada, este aumento, considerando a operação da UTE, torna-se mínimo,
quando comparado com a situação atual. Destaca-se que quando comparamos o Cenário 4 (operação da UTE CGTEE Fase C e
UTE Pampa Sul 1 no ano de 2019) com o Cenário 2 (UTE Nova Seival, UTE CGTEE Fase C e UTE Pampa Sul 1 - período 2015 a
2019), este incremento é de 5,8 µg/m3, ou seja, a contribuição da UTE Nova Seival no cenário atual para o poluente SO 2 é de
aproximadamente 5,8 µg/m3 – permanecendo na faixa atualmente observada - entre os limites estipulados no Padrão Final e Padrão
Intermediário 1 da Resolução CONAMA 491/18. Para os demais parâmetros PTS e NO2 as concentrações mantem-se abaixo dos
Padrões Finais da referida Resolução. Para monitorar a qualidade do ar e as emissões atmosféricas geradas pela queima de carvão
será implantado o Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosférica e Qualdiade do Ar.

Os níveis de ruído da região, tanto na área da UTE quanto do
Reservatório, manter-se-iam baixos, conforme observado nas
campanhas, apresentando um valor máximo para o período diurno
de 50dB e para o período noturno de 49dB.

Durante a operação da UTE Nova Seival, apesar de ocorrer aumento de ruído em virtude principalmente da operação dos geradores
da UTE, não é previsto aumento nos níveis fora da área da UTE. O ruído emitido pelas turbinas e britadores durante a operação da
Usina será de 45 dB a cerca de 75 m e 35 dB a cerca de 140 m de distância, mantendo-se na área ocupada pela Usina, e
compatível com as medições realizadas no diagnóstico ambiental. Desse modo, não é previsto impacto relativo a ruído do
funcionamento da Usina. Destaca-se que a operação do reservatório e adutora/emissário não apresentam atividades com potencial
de alterar os níveis de ruído da região. Para monitorar possíveis variações nos níveis de ruído na região será realizado o Programa
de Controle e Monitoramento de Ruídos.

Sem a implantação do empreendimento não haveria alteração na
dinâmica superficial na área do rio Jaguarão e ao longo da
adutora/emissário. Contudo na área da UTE, conforme é observado
ao longo do diagnóstico ambiental, permaneceriam as atuais
condições, apresentando focos erosivos ao longo da ADA.

Com a implantação do empreendimento haveria a recuperação dos processos erosivos existentes na área da UTE. Nota-se que no
projeto da UTE não é previsto o lançamento de efluentes no arroio Candiota, ainda, toda a água incidente na área da UTE será
encaminhada para a bacia de contenção, a qual reterá sedimentos antes do seu lançamento no arroio Candiota.
Já na área da Barragem, em virtude das variações do nível d’água no reservatório poderá ocorrer o desenvolvimento de processos
erosivos em sua encosta. Para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, o que poderá prejudicar a capacidade de
reservação da barragem, será realizada a recuperação das margens do reservatório de acordo com o PRAD e o PACUERA.
Para monitorar o desenvolvimento de processos erosivos será executado o Programa de Controle e Monitoramento dos Processos
Erosivos e de Assoreamento.
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Meios / Temas Relevantes

Cenário Tendencial (Sem Implantação do Empreendimento)

Cenário Alvo (Com Implantação do Empreendimento)
MEIO BIÓTICO

Fauna Aquática

Sem a implantação empreendimento, e por consequência sem a
formação do Reservatório no Passo do Neto, será mantido o
regime hídrico do segmento do rio Jaguarão. O ambiente aquático
não sofrerá alteração na velocidade da corrente, sendo mantido o
ambiente lótico, sem alteração na velocidade da corrente e sem
mecanismo de regulação de vazão, sem alterações na estrutura e
composição das comunidades aquáticas. Salienta-se que esse
segmento do rio Jaguarão já se encontra sob a influência do
reservatório da UTE Pampa Sul, cuja área alagada termina
imediatamente a montante do local delimitado para o barramento
do Reservatório Passo do Neto. Também será mantida a qualidade
água no rio Jaguarão, que potencialmente seria alterada pelas
águas descartadas durante a operação da usina, com interferências
fisiológicas nos organismos aquáticos.

Com a implantação do empreendimento, especialmente o Reservatório Passo do Neto, haverá a transformação de um
ecossistema lótico em lêntico em um segmento restrito do rio Jaguarão, com implicações nas comunidades aquáticas (ictiofauna,
fitoplâncton, zooplâncton e bentos). Espécies exclusivas de águas correntes irão desaparecer do segmento barrado e espécies
adaptáveis aos ambientes lênticos se tornarão dominantes, podendo haver a interrupção parcial de rotas de espécies migratórias.
O fato de já haver um barramento artificial imediatamente a montante da área que será ocupada pelo reservatório faz com que o
rio Jaguarão seja limitado como rota migratória, o que permite supor que as espécies citadas passarão a ocupar esses ambientes
em populações separadas, realizando migrações nos afluentes. Esses impactos poderão, em parte, serem mitigados pela
aplicação do Programa de Monitoramento da Ictiofauna e do Programa de Resgate e Conservação da Ictiofauna. Também poderá
ser criada uma situação favorável à proliferação de macrófitas aquáticas, cuja mitigação será efetivada pela aplicação do
Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas. Durante a fase de operação da usina, a captação e a descarga
de grande volume de água trarão a possibilidade de ocorrência de efeitos negativos ao ecossistema aquático. O tratamento dos
efluentes industriais associado à sua diluição no grande volume de águas de resfriamento devem atenuar muito os efeitos da
carga poluidora. As alterações na qualidade das águas superficiais serão monitoradas no Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas Superficiais e no Programa de Monitoramento Hidrológico.

Flora e Áreas de Preservação
Permanente

Será mantida a cobertura vegetal na ADA, onde, os resultados do
estudo revelam o predomínio de áreas já muito alteradas, não
tendo sido identificados ambientes relevantes do ponto de vista da
conservação dos recursos florísticos regionais, embora ocorram
espécies vegetais protegidas. Serão mantidas as APPs, que
representam 26,5% do total da ADA. Não haverá supressão da
mata ciliar do rio Jaguarão para a implantação do Reservatório
onde encontra-se 97% das APPs mapeadas na ADA, mantendo o
corredor de diversidade formado pela mata ciliar nesse segmento.
Por outro lado, observa-se que a tendência das formações vegetais
e APPs ao longo dos arroios e do rio Jaguarão é de se manterem
descaracterizadas pelo processo de antropização relacionado às
atividades agrícolas e a criação extensiva de gado, levando à
redução da produtividade dos campos e consequência negativas a
cobertura do solo.

Com a implantação do empreendimento serão afetados 65,06 hectares de campo e 79,30 hectares de mata nativa, representando
12,8% e 15,6% do total da ADA. A maior parcela de cobertura vegetal a ser suprimida localiza-se na área do reservatório onde
serão suprimidos 70,82 hectares de mata ciliar do rio Jaguarão. Também serão afetadas porções de APP em formações ciliares
de pequenas drenagens transpostas pela adutora/emissário, além do segmento de 500 metros da sanga da Fazenda, na área da
usina. Serão afetados exemplares da flora protegidos, para os quais medidas de proteção, incluindo o transplante e salvamento
de germoplasma, estão previstas no Programa de Supressão Vegetal e Limpeza da Área de Alague. A supressão vegetal não
afetará significativamente a riqueza de espécies em termos regionais, pois ainda restarão matas em estágio de desenvolvimento
semelhante ou superior ao longo do rio Jaguarão. Haverá a fragmentação e interrupção temporárias do corredor ecológico, que
será reestabelecido com a implantação do Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do Reservatório e Restabelecimento
dos Corredores. Em termos quantitativos a mata ciliar suprimida para a implantação do reservatório será reposta em área
sensivelmente superior, pois deverá abarcar toda a faixa de APP de 100 m ao redor do reservatório a ser formado.

Fauna Terrestre

Sem a implantação do empreendimento serão mantidas as
condições atuais em relação aos ambientes e refúgios específicos
para a manutenção da fauna nativa na ADA, onde ocorrem matas
ciliares, áreas úmidas e campestres que congregam a parte da
riqueza em espécies da região, além do registro de sete espécies
incluídas na lista da fauna ameaçada de extinção (quatro espécies
de aves e quatro de mamíferos). Na situação atual a pressão sobre
essas espécies se restringe a locais com características cada vez
mais raras na bacia. A mata ciliar encontra-se depauperada e
sujeita a ações deletérias sem aplicação de medidas de
monitoramento e controle. Registra-se a ocorrência crescente de
espécies exóticas invasoras em toda a área de influência. Também
serão mantidos os níveis de movimentação de veículos nas vias de
acesso local, com o proporcional número de atropelamentos e
efeitos de barreira, estresse e afugentamento da fauna.

Com a implantação do empreendimento e a supressão em ambas as margens da mata ciliar do rio Jaguarão no segmento de
implantação do reservatório, haverá interferência nos habitats e refúgios ali locados e interrupção temporária no corredor
ecológico. Esse impacto será mitigado pela implantação do Programa de Revegetação da Faixa de Proteção do Reservatório e
Restabelecimento dos Corredores, podendo-se inferir que a recomposição da mata ciliar, a longo prazo, pode se configurar em
ganho ambiental posto que atualmente essa formação encontra-se bastante depauperada e sujeita a ações deletérias sem
aplicação de medidas de monitoramento e controle. No que se refere a área projetada para a usina os ambientes ali são os mais
comuns na matriz da região. A ADA e as áreas de entorno foram alteradas pela atividade minerária onde predomina solo exposto
ou com cobertura de gramíneas e atualmente não se configuram em importante refúgio para a fauna silvestre. Quanto ao traçado
da adutora/emissário a maior parte desenvolve-se ao longo de estradas municipais em áreas ocupados por campos e lavouras e
algumas formações ciliares de pequenas drenagens (algumas meramente arbustivas) que serão seccionadas pelas estruturas.
A implantação da UTE Nova Seival acarretará impacto direto a alguns exemplares de fauna durante a limpeza do terreno e
supressão vegetal, especialmente na área do reservatório, onde haverá o desalojamento e afugentamento da fauna residente. O
Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre possibilitará a mitigação do impacto sobre a fauna local através de
ações como a captura, acondicionamento, avaliação, transporte e soltura de organismos em situação de risco. Na operação do
empreendimento haverá movimentação de veículos para transporte de insumos e funcionários, com provável incremento no
número de atropelamentos e afugentamentos, cujos impactos poderão ser avaliados e mitigados pelas ações afetas ao Programa
de Monitoramento da Fauna Terrestre.
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Meios / Temas Relevantes

Cenário Tendencial (Sem Implantação do Empreendimento)

Cenário Alvo (Com Implantação do Empreendimento)
MEIO SOCIOECONÔMICO

Paisagem e Uso e Ocupação
do Solo

Sem a implantação do projeto, não haverá alteração na paisagem
ou no uso e ocupação do solo na ADA, prevista para ocorrer de
forma mais intensa na área do Reservatório Passo do Neto.

A alteração da paisagem se dará com a implantação da Usina, considerando a caldeira de 75 metros de altura e chaminé de 200
metros. Essas estruturas poderão ser observadas a distância e de diferentes localidades. A alteração da paisagem no reservatório
implicará inclusive na alteração da dinâmica de uso e ocupação do solo, interferindo em áreas de plantios e convivência no
Assentamento Tiarajú, sendo um impacto previsto com grande relevância para a socioeconomia na ADA e AID. O
desenvolvimento do PACUERA e do Reassentamento são essenciais para mitigação dos impactos negativos da alteração da
paisagem local, do uso do solo e do modo de vida daqueles que serão diretamente afetados.

Renda e Emprego

De forma geral, a não implantação do empreendimento não
alteraria a tendência dos indicadores atuais relacionados ao
emprego e renda, sendo que as instituições públicas entrevistadas
neste estudo apontaram para uma possível continuidade no
movimento de saída dos munícipes principalmente de Hulha Negra
e Candiota em busca de empregos em outras cidades e estados (o
que é uma preocupação do poder público), e a manutenção do alto
nível de desemprego.

Dados do diagnóstico levam a inferir que a implantação de empreendimentos semelhantes na região significou grandes picos de
geração de emprego e renda. A mão de obra prevista para implantação da UTE Nova Seival deverá chegar ao máximo de 2.500
trabalhadores e uma média de 1.400 funcionários por dia. Cumpre ressaltar que os empregos gerados durante esta fase serão
temporários e de média duração, mas que contribuirão para o aquecimento da economia local por meio das contratações locais,
incremento no mercado imobiliário e hoteleiro, além de consumos diários realizados nos comércios.
Para a fase de operação, prevista para durar no mínimo 25 anos, o quantitativo de mão de obra reduz drasticamente, chegando a
uma média de 145 pessoas mobilizadas diariamente.

Infraestrutura

De forma geral, alterações na infraestrutura estão relacionadas ao
atendimento do próprio empreendimento, excluindo pavimentações
de alguns acessos que poderiam atender as comunidades
afetadas. Especificamente, a não execução do projeto significaria a
não disponibilização de água para vários usos, inclusive para
atividades agropecuárias nas comunidades ribeirinhas ao
Reservatório Passo do Neto.

Num cenário de implantação do empreendimento, com o aporte médio de 1.400 pessoas/dia, poderá ocorrer uma sobrecarga em
alguns aparelhos públicos municipais disponíveis, como unidades de saúde e escolas, além aumentar a demanda por novas
moradias no município, impactando na oferta habitacional. A circulação de caminhões para as obras de instalação do
empreendimento também poderá sobrecarregar a estrutura viária que dá acesso à ADA, comprometendo sua trafegabilidade
devido a alterações nas condições do pavimento. O Programa de Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura
deverá prever o monitoramento de indicadores sociais e urbanos, (incluindo-se o monitoramento do déficit habitacional), em
especial do município de Candiota, com vistas a detectar possíveis sobrecargas nos serviços públicos e infraestruturas,
identificando qualquer eventual piora das condições de vida da população. Tal acompanhamento deverá ser feito tanto por meio
de dados secundários, como por pesquisa direta junto à população e seus representantes e demais instituições públicas. Neste
sentido, deverá articular-se ao Programa de Comunicação Social.

Finanças Públicas

Com a não implantação do empreendimento os municípios
deixariam de arrecadar impostos que, conforme apontado no
diagnóstico, foi realizado anteriormente com a implantação da UTE
Pampa Sul, atingindo a dinâmica econômica regional.

Os impostos são as principais fontes de receitas dos municípios, sendo que uma parte é oriunda de impostos de sua competência
e outra parte, de transferências relativas a impostos de competência dos outros entes federativos. Diante disso, a provável
dinamização econômica produzida pelas atividades de implantação do empreendimento UTE Nova Seival acarretaria maior
volume de impostos recolhidos e, consequentemente, incremento no orçamento dos municípios. Para potencializar esse impacto
positivo, ações como a priorização de fornecedores e mão de obra local, a partir do Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores Locais e Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da Mão de Obra deverão ser executadas.

População

Conforme apontado por grande parte dos entrevistados, e de forma
objetiva, a percepção predominante é que a não implantação do
empreendimento não alteraria a rotina da população na área de
influência. Aspectos demográficos, conforme item relacionado à
renda e emprego, poderão sofrer interferências com a não
implantação, significando êxodo de população economicamente
ativa em busca de oportunidades de emprego em centros urbanos
com maior dinamicidade.

A implantação da UTE Nova Seival, também conforme apontado nos questionários de percepção sobre o empreendimento, tanto
pelo poder público quanto pelos moradores locais, poderá significar uma oportunidade para melhoria da qualidade de vida a partir
da disponibilização de empregos diretos e indiretos e a manutenção das pessoas em suas cidades de origem, significando maior
organização nos processos de ocupação dos espaços urbanos e a dinamização econômica regional. Não obstante, noutro
sentido, poderá atrair mão de obra externa com consequências negativas à infraestrutura disponível. O Programa de
Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos e Infraestrutura, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais e
Programa de Mobilização, Desmobilização e Capacitação da Mão de Obra são essenciais para mitigação/potencialização de
impactos e a observação dos fenômenos socioeconômicos a serem desencadeados com a implantação da UTE Nova Seival.
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12 ANÁLISE DE RISCO
O Estudo de Análise de Riscos (EAR) é parte integrante do licenciamento
ambiental da UTE Nova Seival (Processo nº 02001.007900/2019-11) para o qual o
IBAMA emitiu um Termo de Referência específico, encaminhado através do
Documento SEI nº 5124054, e apresentado no Volume 6 – Anexos do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).
O Estudo de Análise de Riscos elaborado para as instalações e atividades a
serem realizadas na UTE Nova Seival é apresentado, na íntegra, no Volume 7, ao
final do EIA.
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13 CONCLUSÃO
O presente estudo ambiental, realizado por equipe técnica multidisciplinar,
produziu um documento com elementos que permitem a discussão do
empreendimento com a comunidade científica, órgãos ambientais e sociedade.
O intuito principal da equipe, a partir dos Termos de Referência elaborados pelo
IBAMA, desde a fase de coleta de dados, análise do impacto ambiental e proposição
das medidas de intervenção e controles ambientais, foi de elaborar um documento de
planejamento e avaliação que conduza à efetiva proteção dos recursos ambientais e
da saúde pública. Assim, o presente estudo procura ser um instrumento importante
para discussão do empreendimento, de modo que sua implantação e operação
atendam aos anseios conservacionistas, sociais e econômicos da sociedade.
Conforme descrito ao longo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a
implantação do empreendimento UTE Nova Seival, compreendido por uma Usina
Termelétrica de 726 MWe, uma barragem com capacidade de reservação de água de
10,48 hm³ e de um sistema de adução e emissário com 22,8 km de extensão, localizase nos municípios de Candiota e Hulha Negra, no Estado do Rio Grande do Sul.
A responsabilidade pelo empreendimento é da empresa Energias da
Campanha Ltda., afiliada do Grupo Copelmi Mineração Ltda., a qual tem como objeto
desenvolver, projetar, implantar e operar a UTE Nova Seival.
Fatores relevantes foram determinantes para a locação do empreendimento em
Candiota, destacando-se que foi planejado visando a redução dos custos de
instalação e operação, notadamente do transporte do principal combustível, o carvão
mineral. Note-se 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.
O empreendimento proposto contará com toda a infraestrutura instalada e
projetada como rodovias, sistemas de esgotamento sanitário, de comunicação, de
eletrificação, de abastecimento de água bruta, coleta de resíduos domésticos, entre
outros, consolidando as facilidades apontadas nas premissas básicas.
O sítio industrial da Usina insere-se na denominada Área de Mineração da Zona
Industrial, do município de Candiota, conforme estabelecido na LC no 83/2019, que
define as áreas urbanas, urbanizáveis e industriais do município de Candiota. A área
definida para a instalação da Usina de 100 ha está inserida nos limites da Mina do
Seival em área já minerada, licenciada pelo órgão ambiental estadual FEPAM, com
1.670 ha de poligonal útil, isolada de ocupações urbanas e rurais significativas.
Em relação a mão de obra, prevê-se a geração de 2.500 empregos diretos (fase
de pico) durante o período de construção da usina. Na 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 estimase 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.
A implantação da UTE Nova Seival é parte integrante da política de
desenvolvimento do Governo do Rio Grande do Sul, que criou através da
15.047/2017, a política estadual do carvão mineral, institui o Polo Carboquímico do
Rio Grande do Sul e dá outras providências. O Governo do Estado através desta lei
procura dar amparo legal, com programas de incentivo, diversificação de aplicação do
carvão com uso sustentável a dois complexos carboquímicos, um na região do Baixo
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Jacuí e outro na região de Candiota, regiões com a ocorrência de importantes jazidas
de carvão mineral, de forma que a escolha do sítio industrial em Candiota, vai ao
encontro com esta política e servirá como suporte para atratividade de outras
indústrias. Prevê-se, portanto, que a atividade planejada contribuirá para a melhoria
dos aspectos socioeconômicos da região, uma vez seguido o cenário tendencial
apresentado no diagnóstico deste estudo.
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.
O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2027 prevê uma expansão do
parque nacional de geração de energia de 37 %, conforme apresentado no gráfico
abaixo.
Figura 13-1 - Expansão do parque nacional de geração de energia

Dentro desse cenário, estão previstos a substituição de 1,8 GW de novas
térmicas a carvão em substituição às térmicas atuais com baixo rendimento
operacional. Esta meta ensejará menor demanda de combustível por kWh, com
redução nas demandas por água e outros insumos, e menor emissão de GEEs.
Os estudos para o meio físico indicaram como questões relevantes a emissão
e dispersão de poluentes atmosféricos, bem como ao sistema de adução e
lançamento da água do rio Jaguarão, para as quais foram estruturados programas de
minimização, controle e monitoramento contínuos.
Os estudos de modelagem de dispersão atmosférica, considerando a operação
isolada da UTE Nova Seival não apontaram alterações significativas na qualidade do
ar da região, em decorrência da emissão de gases para a atmosfera. Os estudos
demonstraram que a qualidade do ar local apresenta concentrações abaixo do Padrão
Intermediário 1 (PI1 para os poluentes SO2, NO2 e particulados nas áreas de máximo
da UTE Nova Seival. Nesta condição, o empreendimento poderá ser instalado sem
que os padrões de qualidade do ar sejam ultrapassados. As condicionantes aplicadas
ao modelo de dispersão atmosférica utilizado são consideradas conservadoras e,
portanto, o impacto previsto confere margem de segurança ambiental passível de ser
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utilizada, sem comprometer a saúde pública e os ecossistemas naturais da região.
Essa análise foi feita levando em consideração o efeito sinérgico da UTE Nova Seival,
considerando o impacto das emissões atmosféricas na qualidade do ar de forma
isolada e em conjunto com as demais fontes existentes e planejadas. Associado a
este cenário deve-se garantir a eficácia dos sistemas de controle previstos através de
programas de monitoramento sistemático das fontes emissoras significativas e
contínuo da qualidade do ar e meteorologia das áreas de influência da UTE Nova
Seival, de forma que estejam estritamente limitadas aos padrões estabelecidos na
legislação vigente.
Esta situação deve-se aos investimentos que serão feitos no controle de suas
emissões; à escolha da tecnologia de queima do carvão (leito fluidizado); ao
dimensionamento da altura da chaminé da usina (200 m) e às condições
meteorológicas favoráveis à dispersão de poluentes e aos equipamentos de controle.
Especialmente, neste projeto, a adoção da tecnologia supercrítica, inovadora no País,
implica no aumento da eficiência com consequente redução da demanda por
combustível (carvão), água e outros insumos, resultando, ainda, na diminuição
significativa de geração de cinzas e gases. Comparando o atual projeto com a UTE
MPX Sul, licenciada em 2010, a redução na emissão de CO2 é da ordem de 340 mil
t/ano, significando numa importante medida de controle das emissões de GEEs.
Para os demais fatores do meio físico destaca-se a questão da captação de
água do rio Jaguarão, com potenciais interferências nos recursos hídricos superficiais,
cujas diretrizes de gerenciamento podem ser destacadas nos Programas Ambientais
propostos, relacionados ao controle e monitoramento da qualidade das águas
superficiais e subterrâneas, além do gerenciamento de resíduos e monitoramento de
efluentes.
Com relação ao meio biótico, os ambientes situados nas áreas de influência da
UTE Nova Seival e que ainda conservam suas características naturais são
representados principalmente por formações de matas de galeria do arroio Candiota
e do rio Jaguarão e extensões de campos intercalados às áreas de atividades
agrossilvopastoris da região. Este diagnóstico condicionou os estudos de alternativas
locacionais tanto para a Usina quanto para o sistema de adução, minimizadas
sobremaneira, as interferências em vegetação de áreas naturais e áreas de
preservação permanente - APP. Já para barragem/reservatório, a escolha da
alternativa locacional deveu-se a disponibilidade hídrica regional, a proximidade da
futura Usina, o que acarretará na supressão de área de mata ciliar e a alteração no
regime fluvial em um segmento do curso do rio Jaguarão que, no entanto, já está
influenciado pela barragem instalada à montante. As diretrizes de gerenciamento
desses impactos podem ser destacadas nos Programas Ambientais propostos,
relacionados ao controle e monitoramento da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, resíduos sólidos e de efluentes líquidos.
A própria locação da unidade produtiva da UTE em áreas mineradas da Mina
do Seival praticamente elimina os impactos ambientais incidentes sobre os
componentes bióticos, evitando interferências em áreas ambientalmente sensíveis.
Igual conceito foi utilizado para a adoção do traçado proposto para o sistema de
adução e descarte do efluente tratado no rio Jaguarão, ou seja, o mesmo foi locado
preferencialmente na faixa de domínio do sistema viário atual, reduzindo intervenções
na vegetação nativa, concentradas nas necessárias travessias de drenagem.
Ainda, com a implantação da UTE Nova Seival e a implementação de seus
programas ambientais voltados para a conservação de espécies da fauna e flora
regional e a disponibilização de recursos para a proteção de unidades de conservação
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ou mesmo a criação de nova unidade no Bioma Pampa, garantir-se-á, de forma
institucional e legal, as diretrizes e anseios de práticas preservacionistas nos
ambientes naturais dos Campos Sulinos.
Com relação aos fatores do meio socioeconômico, a construção da UTE Nova
Seival não deve causar impactos significativos sobre a estrutura ocupacional dos
municípios das áreas de influência do empreendimento, exceção da área a ser
ocupada pelo reservatório a qual terá que ser negociada e indenizada. Neste aspecto,
está previsto a implantação do Programa de Negociação e Indenização de Terras e
Benfeitorias e o Programa de Reassentamento, onde o empreendedor em conjunto
com os poderes público, associação de moradores e assentados, fará uma
negociação transparente no sentido de reassentar/indenizar adequadamente essas
famílias.
Em Candiota, especificamente, e Hulha Negra, pode-se esperar uma
dinamização da economia local, especialmente na fase de implantação com algum
movimento migratório, visando às oportunidades de emprego e outras formas de
geração de renda oferecidas pelo empreendimento, sem que surjam outras mudanças
importantes na estrutura econômica do município, à exceção de incremento nas
rendas públicas e privadas, devidas, respectivamente, aos tributos que serão pagos
pela UTE Nova Seival e às suas demandas por bens e serviços.
Os impactos ambientais potenciais previstos para a UTE Nova Seival
distinguem-se na fase de implantação e operação. Nesse sentido, visando minimizar
os impactos negativos, ou mesmo evitar novos, foram elaborados no desenvolvimento
deste EIA, programas direcionados a cada etapa do processo. Isso permitirá a
integração das ações ambientais às das obras civis e montagem, segundo
procedimentos e acompanhamento específicos, visando controlar e minimizar os
impactos já identificados, bem como evitar ações incorretas que possam provocar
outros impactos na vegetação, fauna, solos, corpos d’água, atmosfera e nos locais da
obra.
Frente ao cenário descrito e apontando as seguintes considerações finais,
pode-se concluir que:
•

•

•
•

A UTE Nova Seival, com a utilização de carvão nacional e explorado em
processo de lavra de baixo custo, apresenta baixo Custo Variável Unitário
(CVU), para geração na base do sistema nacional, podendo deslocar usinas
mais caras e economizar água para que as UHEs possam complementar as
fontes não controláveis;
A variabilidade da geração por conta da inserção das fontes não controláveis
(eólicas e solares) traz desafios para o ONS. No Sul, térmicas de base podem
ajudar no controle de disponibilidade de energia para o sistema e permitir o
crescimento das fontes não controláveis de forma segura;
Para uma matriz energética que dê segurança à crescente demanda do País,
é necessário que sejam utilizados todos os tipos de geração de energia de
maneira planejada, integrada e otimizada;
A tendência equivocada de colocar a geração termelétrica como “energia cara
e poluente” somente leva ao aumento de risco de déficit de energia; todos os
tipos de geração apresentam impactos ao meio ambiente. Atualmente as
tecnologias de controle ambiental proporcionam a viabilização de
empreendimentos, reduzindo os impactos negativos potenciais gerados ao
meio ambiente e comunidades;
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•

A geração térmica a carvão é muito utilizada no mundo inteiro, como pode ser
observado no gráfico abaixo, que apresenta o carvão com participação de 40
% como fonte de geração de energia no mundo e em ascensão.

Figura 13-2 - Fontes de geração de energia no mundo.

Fonte: IEA “World Energy Outlook 2019.

•

A condição socioeconômica da Região do Sudoeste Gaúcho poderá ser
alterada positivamente pela instalação do empreendimento, com a geração de
emprego, renda e desenvolvimento tecnológico;
• As condições logísticas, produção, distribuição e consumo, de matéria-prima e
insumos da UTE Nova Seival, são extremamente favoráveis, uma vez que a
produção será na própria Mina do Seival e outros insumos oriundos também
da Região do Sudoeste Gaúcho;
• As áreas de influência do empreendimento apresentam características
geográficas e meteorológicas extremamente favoráveis para a dispersão de
poluentes atmosféricos;
• Para o meio físico as questões mais relevantes referem-se à emissão e
dispersão de poluentes atmosféricos, bem como ao sistema de adução e
lançamento da água do rio Jaguarão, para as quais foram estruturados
programas de minimização, controle e monitoramento contínuos;
• Uso da Barragem como mais um vetor de desenvolvimento socioambiental,
garantindo a segurança e regularidade do abastecimento público humano para
os municípios de Candiota e Hulha Negra, melhorando a qualidade de vida das
populações;
• Uso da Barragem como vetor de desenvolvimento regional, promovendo
suprimento hídrico para irrigação e outros usos;
• Uso da Barragem como vetor de desenvolvimento do turismo e lazer para as
populações de Candiota e Hulha Negra e região, por meio de convênios e ou
parcerias municipais.
Para o meio biótico a questão mais relevante refere-se à proteção dos
ambientes de campos sulinos e matas ciliares, bem como de sua fauna associada,
tendo sido propostas, além de técnicas construtivas adequadas, ações de controle e
monitoramento de vários fatores, e, principalmente, a compensação ambiental em
unidade de conservação na região.
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Para o meio socioeconômico, a despeito dos aspectos positivos do
empreendimento, relacionados à questão da dinamização da economia, propõem-se
programas que visam gerenciar essas alterações, como o Programa de
Monitoramento e Reforço de Serviços Públicos, Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores Locais, Programa de Contratação e Capacitação de Mão-de-Obra
Local, Programa de Comunicação Social dentre outros.
De forma gerencial, para a articulação de todos esses programas e para
conferir efetividade ao EIA e consequentemente implementar a gestão ambiental do
empreendimento, é proposto o Plano de Gestão Ambiental - PGA, o qual deverá ser
o instrumento de coordenação de todos os Programas Ambientais propostos.
Por fim, é fundamental ressaltar mais uma vez que, para todos os impactos,
notadamente aqueles não mitigáveis, foram propostos planos e programas ambientais
conspícuos que garantam controle e monitoramento, restringindo seus efeitos aos
limites físicos e temporais considerados para a implantação e operação da UTE Nova
Seival, bem como potencializar os efeitos benéficos dos considerados positivos.
Diante do exposto, os estudos ora apresentados permitem considerar que a
UTE Nova Seival está alinhada às diretrizes legais e às restrições socioambientais do
ponto de vista técnico. As medidas de intervenção e controles ambientais propostos,
sejam sob a forma de mitigação ou neutralização dos impactos negativos e dos
programas de monitoramento, permitem concluir que o empreendimento, apesar do
seu grande porte e da sua elevada complexidade, é ambientalmente viável, podendo
receber o licenciamento prévio, visto que os benefícios advindos do mesmo superam
os efeitos adversos previstos.
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______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 315, de 29 de
outubro de 2002. Dispõe sobre a nova etapa do PROCONVE. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=337
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 342, de 25 de
setembro de 2003. Estabelece novos limites para emissões de gases poluentes
por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, e dá outras
providências.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=416
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______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 348, de 16 de
agosto de 2004. Altera a Resolução CONAMA 307/02, incluindo o amianto na
classe
de
resíduos
perigosos.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=449
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 357, de 17 de
março de 2005. 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, e dá outras providências. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 358, de 29 de
abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=462
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 362, de 23 de
junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante
usado
ou
contaminado.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=466.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 369, de 28 de
março de 2006. 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). Disponível
em http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 371, de 5 de
abril de 2006. 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 de julho de 2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC e
dá
outras
providências.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=493.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 379, de 19 de
outubro de 2006. Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a
gestão
florestal
no
âmbito
do
SISNAMA.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=511.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 382, de 26 de
dezembro de 2006. Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos
para
fontes
fixas.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=520.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 396, de 3 de
abril de 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 401, de 4 de
novembro de 2008. 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.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 403, de 11 de
novembro de 2008. Dispõe sobre a nova fase de exigência do PROCONVE para
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veículos pesados novos (Fase P-7) e dá outras providências. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=591.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 414, de 24 de
setembro de 2009. Altera a Resolução Conama nº 18, de 06 de maio de 1986, e
reestrutura a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do PROCONVE –
CAP, em seus objetivos, competência, composição e funcionamento. Disponível
em http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=614.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 418, de 25 de
novembro de 2009. 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. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=618.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 431, de 24 de
maio de 2011. Estabelece nova classificação para o gesso. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=649.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 436`, de 22 de
dezembro de 2011 - 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.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=660.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 429, de 28 de
fevereiro de 2011. Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de
Preservação
Permanente
(APP).
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=644.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 448, de 18 de
janeiro de 2012. Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução 307,
de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Disponível em http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=672.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 450, de 06 de
março de 2012. Dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante
usado
ou
contaminado.
Disponível
em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=674.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 488 de 05 de
setembro de 2018. Reconhece a revogação da Resolução 341/03, que dispõe
sobre critérios para a caracterização de atividades ou empreendimentos
turísticos sustentáveis como de interesse social para fins de ocupação de dunas
originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=737
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução 491, de 19 de
novembro de 2018. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Disponível em
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=740.
______. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do
patrimônio
histórico
e
artístico
nacional.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
______. 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.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm
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______. Decreto-Lei nº 4.146 de 4 de março de 1942. Dispõe sobre a proteção dos
depósitos
fossilíferos.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del4146.htm
______. 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. Disponível em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1940-1949/decretolegislativo-3-13fevereiro-1948-364761-publicacaooriginal-1-pl.html
______. 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.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D76623.htm
______. Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. Dá nova redação ao Decretolei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código de Minas). Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0227.htm
______. Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D96044.htm
______. Decreto Federal nº 97.633, de 10 de abril de 1989. Dispõe sobre o Conselho
Nacional
de
Proteção
à
Fauna.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97633.htm
______. Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990. 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,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm
______. 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. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm
______. 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.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm
______. 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.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4339.htm
______. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
______. Decreto nº 41.672/02. Regulamenta artigos da Lei nº 9.985/00, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e
dá
outras
providências.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
______. 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. Dispõe sobre a criação
do
Programa
Nacional
de
Florestas
(PNF).
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5794.htm
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______. 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.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Decreto/D6514.htm
______. Decretos nº 6.686 de 10 de dezembro de 2008. Altera e acresce dispositivos
ao Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas infrações. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6686.htm
______. Decreto nº 6.848 de 14 de maio de 2009. Regulamenta a compensação
ambiental. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Decreto/D6848.htm
______. Decreto Federal nº 7.404 de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305/10, 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. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm
______. Decreto Federal nº 7.377 de 1º de dezembro de 2010. Promulga o AcordoQuadro sobre Complementação Energética Regional entre os Estados Partes do
Mercosul
e
Estados
Associados.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7377.htm
______. Decreto Federal nº 7.830, de 17 de outubro de 2012. Dispõe sobre o Sistema
de Cadastro Ambiental Rural, o estabelece normas de caráter geral aos
Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei nº 12.651/12, e dá
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7830.htm#art23
______. Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). Portaria nº
707, de 17 de outubro de 1994. Aprovar a "Norma para Classificação dos Cursos
D’Água Brasileiros quanto ao domínio - NORMA DNAEE Nº 06" Disponível em
https://documentacao.socioambiental.org/documentos/N4D00032.pdf
______. Emenda Constitucional nº 71 de 29 de novembro de 2012, 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.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
______. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). Instrução Normativa nº 109, de 12 de setembro de 1997. Estabelece
procedimentos de expedição de licença de pesquisa para realização de
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do IBAMA, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas.
______. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). Portaria nº 1.522, de 19 de dezembro de 1989 - Reconhece a Lista
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(IBAMA). Portaria IBAMA nº 86, de 17 de outubro de 1996. Determina que os
veículos automotores importados são obrigados a atender os mesmos limites de
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Circular nº 14, de 11 de dezembro de 2012. Revoga as orientações sobre
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em
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Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7173.htm.
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e
dá
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15 GLOSSÁRIO
Este capítulo, em atendimento ao Termo de Referência, apresenta a listagem
em ordem alfabética dos termos técnicos utilizados no estudo explicando seus
significados.
A
Abiótico: Lugar ou processo caracterizado pela ausência de vida.
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
AC: Anticiclone Continental.
ACR: Ambiente de Contratação Regulado.
ACL: Ambiente de Contratação Livre.
ADA: Área Diretamente Afetada. Área necessária para a implantação do
empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso construídas,
ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais áreas de uso privativo do
empreendimento.
ADUFA: Galeria retangular instalada na ensecadeira, que permite a passagem do
fluxo da água e cujo fechamento pode ser regulado por comporta.
Aeróbio: Organismos para os quais o oxigênio livre do ar é imprescindível à vida.
Água bruta: Água na forma como vem da fonte, sem qualquer tipo de tratamento. .
Água potável: Toda água própria para o consumo humano.
AIA: Avaliação do Impacto Ambiental. Estudo realizado para identificar, prever e
interpretar, assim como, prevenir as consequências ou efeitos ambientais que
determinadas ações, planos, programas ou projetos podem causar à saúde, ao bem
estar humano e ao entorno.
AID: Área de Influência Direta. Área geográfica diretamente afetada pelos impactos
decorrentes do empreendimento que corresponde ao espaço territorial contíguo e
ampliado da ADA, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto
negativos.
AII: Área de Influência Indireta. Território afetado pelo empreendimento, mas no qual
os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são considerados menos
significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência (ADA e a AID).
Algas: Plantas primitivas, uni ou pluri celulares, usualmente aquáticas e capazes de
elaborar seus alimentos pela fotossíntese.
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Alternativas locacionais: Análise de alternativas de localização para a instalação do
empreendimento.
Ambiente: Todos os fatores (vivos e não-vivos) que de fato afetam um organismo ou
população determinados, em qualquer ponto do ciclo de vida. Também é referido
algumas vezes para denotar certo conjunto de circunstâncias que cercam uma
ocorrência particular (por exemplo, ambiente de depósitos).
AMFE: Análise de Modos de Falha e Efeitos.
Amostragem: Operação que consiste em extrair amostras de solo, rocha, ar ou água
de um local para análise individual.
ANA: Agência Nacional de Águas. É uma autarquia federal responsável pela
implementação da gestão dos recursos hídricos brasileiros.
Anaeróbio: Organismos que não requerem o oxigênio livre do ar para a manutenção
da vida.
Análise integrada: Interpretação das informações geradas pelos diagnósticos
realizados, ressaltando suas interações com a área de influência do empreendimento.
ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma autarquia federal com a
finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação e em conformidade
com as diretrizes e as políticas do governo federal.
ANM: Agência Nacional de Mineração. É o órgão federal responsável por gerir o
patrimônio mineral brasileiro, de forma social, ambiental e economicamente
sustentável, utilizando instrumentos de regulação em benefício da sociedade.
ANP: Agência Nacional do Petróleo. É a autarquia federal responsável pela execução
da política nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e biocombustíveis
e pela regulação das atividades da indústria desses setores no Brasil.
Antrópico: Tudo aquilo que resulta da atuação humana.
Antropização: Modificações do ambiente em decorrência de ações humanas.
ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres. É uma autarquia federal brasileira
responsável pela regulação das atividades de exploração da infraestrutura ferroviária
e rodoviária federal e de prestação de serviços de transporte terrestre.
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma autarquia finalidade
institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle
sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância
sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a
eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos
alfandegados.
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Aquífero: Formação porosa (camada ou estrato) de rocha permeável, areia ou
cascalho, capaz de armazenar e fornecer quantidades significativas de água.
APM: Anticiclones Polares Migratórios. São sistemas transientes que invadem
periodicamente o continente sul-americano com ventos de oeste a sudoeste.
APP: Área de Preservação Permanente. Área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
APR: Análise Preliminar de Riscos.
Área Contaminada: Área que comprovadamente contenha quantidades ou
concentrações de quaisquer substâncias ou resíduos em condições que causem ou
possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger,
que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou
infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural.
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.
ASAS: Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul.
Aspecto Ambiental: Qualquer intervenção direta ou indireta das atividades e serviços
de uma organização sobre o meio ambiente, quer seja adversa ou benéfica.
ASPS: Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul.
Associação (de solo): Dois ou mais solos semelhantes que são mapeados, por
conveniência, como unidade única no mapa de solos.
Assoreamento: Processo em que lagos, rios, baías e estuários sofrem aterramento
pelos solos, detritos e outros sedimentos neles depositados pelas águas das
enxurradas, ou por outros processos.
Aterro sanitário: local para tratamento de resíduos domincilares urbanos, onde os
resíduos são depositados em área preparada com camada de impermeabilização,
sistemas de coleta de chorume e gases, recebendo após a deposição e compactação
camada de argila e solo orgânico com plantio de gramíneas; tanto o chorume quanto
os gases são tratados.
ATS: Sistema Automático de Controle.
Audiência pública: Procedimento de consulta à sociedade, ou a grupos sociais
interessados em determinado problema ambiental ou que estejam potencialmente
afetados pelo projeto, dirimindo dúvidas e recolhendo críticas e sugestões a respeito.
A audiência pública faz parte dos procedimentos, como canal de participação da
comunidade nas decisões em nível local.
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Avaliação de risco: Processo pelo qual os resultados da análise de riscos são
utilizados para a tomada de decisão (Sánchez,2006).
Avifauna: Conjunto das espécies de aves que vivem numa determinada região.
B
Bacia hidrográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes.
A noção de bacias hidrográficas inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou
nascentes, divisores d'água, cursos d'água principais, afluentes, subafluentes, etc.
BCS: Sistema de Controle Básico.
Benefício e adversidade: Do ponto de vista social trata-se de elementos contrários
que relacionam o resultado de uma ação movida pelos agentes sociais, gerando
satisfação ou insatisfação individual ou coletiva.
Bentos: Conjunto de seres vivos que vivem restritos ao fundo de rios, lagos, lagoas
ou oceanos.
BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Biodegradável: Substância que se decompõe pela ação de seres vivos.
Biodiversidade - representa o conjunto de espécies animais e vegetais viventes.
Biodiversidade: Representa a diversidade de comunidades vegetais e animais que
se interrelacionam e convivem num espaço comum, que pode ser um ecossistema ou
um bioma.
Bioindicador: Espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico
de um ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema.
Bioma: Conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de
vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas
similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade
biológica própria. Biomas são as grandes 'paisagens vivas' existentes no planeta,
definidas em geral de acordo com o tipo dominante de vegetação.
Biomassa: Quantidade de matéria orgânica presente num dado momento numa
determinada área, e que pode ser expressa em peso, volume, área ou número.
Biosfera: Sistema único formado pela atmosfera (troposfera), crosta terrestre
(litosfera), água (hidrosfera) e mais todas as formas de vida. É o conjunto de todos os
ecossistemas do planeta.
Biota: Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico, em
estreita correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste
ambiente.
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Biótico: É o componente vivo do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, bactérias,
etc.
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
BPC: Benefício de Prestação Continuada.
C
°C: Sigla para expressar a unidade de temperatura Celsius.
Caput: Enunciado de artigo de lei ou regulamento.
CAR: Cadastro Ambiental Rural.
Carvão Mineral: Material rochoso, fóssil, encontrado em jazidas localizadas no
subsolo e que pode ser extraído por meio do processo de mineração. Tem em sua
composição o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o enxofre e cinzas.
CASF: Centro de Apoio a Saúde da Família.
CCEAR: Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado.
CCEAL: Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Livre.
CCEE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
CCM: Complexos Convectivos de Meso Escala.
CDB: Convenção sobre Diversidade Biológica.
CE: Carvão Energético.
CEEE: Companhia Estadual de Energia Elétrica (do Estado do Rio Grande do Sul).
CEPPA: Centro de Educação Popular Pesquisas Agroecológicas.
CETESB: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
Certidão de Uso de Solo: Documento com informações sobre as atividades
permissíveis ou toleradas, e parcelamento do solo no município.
CF: Constituição Federal.
CFB: Combustão em leito fluidizado circulante.
CGTEE: Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica.
Chuva ácida: Precipitação de água sob a forma de chuva, neve ou vapor, tornada
ácida por resíduos gasosos proveniente, principalmente, da queima de carvão e
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derivados de petróleo ou de gases de núcleos industriais poluidores. As precipitações
ácidas podem causar desequilíbrio ambiental quando penetram nos lagos, rios e
florestas e são capazes de destruir a vida aquática.
CLA: Camada Limite Atmosférica.
cm: Sigla para expressar unidade em centímetros.
CNA/DEPAM: Centro Nacional de Arqueologia (CNA) é um órgão descentralizado do
Departamento de Patrimônio Material de Fiscalização (DEPAM), caracterizado como
Unidade Especial, e integra o Comitê Gestor do IPHAN.
CNES: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil.
CNSA: Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos.
CNUMAD: Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Cobertura morta: Camada natural de resíduos de plantas espalhadas sobre a
superfície do solo, para reter a umidade, protegê-lo da insolação e do impacto das
chuvas.
Cobertura vegetal: Expressão usada no mapeamento de dados ambientais para
designar tipos ou formas de vegetação, natural ou plantada, que recobrem uma certa
área.
COFINS: Contribuição Financeira para a Seguridade Social.
CONABIO: Comissão Nacional de Biodiversidade.
CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente.
CONSEMA: Conselho Estadual do Meio Ambiente.
Contaminação: Introdução no meio ambiente de organismos patogênicos,
substâncias tóxicas ou outros elementos, em concentrações que possam afetar a
saúde humana. É um caso particular de poluição.
COOPERSUL: Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Fronteira Sul Ltda.
COPTIL: Cooperativa de Produção de Trabalho Integrado LTDA.
COREDEs: Conselhos Regionais de Desenvolvimento.
Corpos d’água: Qualquer coleção de águas interiores. Denominação mais utilizada
para águas doces, abrangendo rios, igarapés, lagos, lagoas, represas, açudes etc.
CPRM: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
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CR: Criticamente em Perigo (Critically Endangered). Classificação utilizada pela IUCN
quando a melhor evidência disponível sobre o estado de conservação de uma espécie
indica que enfrentam risco extremamente elevado de extinção na natureza. É a
categoria de maior risco atribuído pela Lista Vermelha da IUCN para espécies
selvagens.
CRAS: Centro de Referência da Assistência Social.
CRBio: Conselho Regional de Biologia.
CREA: Conselho Regional dos Engenheiros e Agrônomos.
CREAS: Centro de Referência Especializada da Assistência Social.
CRH: Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
CRM: Companhia Riograndense de Mineração.
CRS: Coordenadoria Regional de Saúde.
CTF: Cadastro Técnico Federal.
CTGs: Centros de Tradições Gaúchas.
Custo: Valor financeiro que importa em gastos de um investimento.
D
DAER/RS: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul.
Dano ambiental: Qualquer alteração provocada por intervenção antrópica.
DATASUS: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde.
dB: Decibel, unidade que serve para avaliar a intensidade do som.
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio.
DECEX: Departamento de Comércio Exterior.
Decompositores: Organismos que transformam a matéria orgânica morta em matéria
inorgânica simples, passível de ser reutilizada pelo mundo vivo. Compreendem a
maioria dos fungos e das bactérias. O mesmo que saprófitas.
Degradação ambiental: Alteração imprópria às características do meio ambiente.
Demanda: Consumo de um bem ou insumo, o que se gasta com a renda ou
adiantamento dela a um custo de oportunidade.
Diagnóstico ambiental: (1) É a avaliação das áreas de influência de um determinado
empreendimento. (2) Apresenta a descrição das condições ambientais existentes na
área, antes da implantação do projeto.
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Discrepância: Desigualdade, diferença, discordância.
Distrófico: São solos pouco ou muito pouco férteis e sem reserva de nutrientes.
DNAEE: Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica. Antigo órgão normativo
do setor de energia elétrica (atual ANEEL).
DQO: Demanda Química de Oxigênio.
Drenagem: Remoção natural ou artificial de água superficial ou subterrânea de uma
área determinada; feição linear negativa, produzida por água de escorrência, que
modela a topografia de uma região.
Drenagem ácida: São drenagens com pH baixo (águas ácidas. As drenagens ácidas
são geradas principalmente, pela oxidação de minerais de sulfeto e têm alta
capacidade de lixiviação de elementos presentes no minério e nas rochas
circundantes.
DRH: Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul.
E
EAR. Estudo de Análise de Risco.
Ecossistema: A comunidade total de organismos, junto com o ambiente físico e
químico no qual vivem se denomina ecossistema, que é a unidade funcional da
ecologia.
Ecótono: Área de transição entre dois (ou mais) hábitats ou ecossistemas distintos,
que pode ter característica de ambos ou próprias.
Ecossistema: Conjunto de comunidades de espécies vegetais, animais e
microrganismos de um habitat que, em conjunto com os elementos abióticos do
ambiente, interagem como um sistema estável e clímax.
EDI: Eletrodeionização.
Efeito estufa: Fenômeno natural que ocorre quando gases, como o dióxido de
carbono entre outros, atuando como as paredes de vidro de uma estufa, aprisionam o
calor na atmosfera da Terra, impedindo sua passagem de volta para a estratosfera.
Efeitos ambientais: Alterações nas características e na qualidade do meio ambiente
produzida por ação humana.
Efluente: Qualquer tipo de água ou líquido, que flui de um sistema de coleta, ou de
transporte, como tubulações, canais, reservatórios, e elevatórias, ou de um sistema
de tratamento ou disposição final, com estações de tratamento e corpos de água
receptores.
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EIA: Estudo de Impacto Ambiental. Estudo detalhado destinado a identificar e avaliar
todas as alterações que determinada atividade poderá causar ao meio ambiente. Deve
ser elaborado apenas para as atividades capazes de provocar impactos significativos.
EIA/RIMA: Instrumento legal do licenciamento ambiental, é uma exigência
constitucional para a instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora de
significativa degradação do meio ambiente.
ELAT: Grupo de Eletricidade Atmosférica.
EMATER: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Emissão: Ação de emitir, de transmitir, de entregar à circulação ou expelir de si.
Empreendimento: Toda e qualquer ação física com objetivos sociais ou econômicos
específicos, seja de cunho público ou privado, que cause intervenções sobre o
território, envolvendo determinadas condições de ocupação e manejo dos recursos
naturais e alteração sobre as peculiaridades ambientais.
EN: Em Perigo (Endangered). Classificação utilizada pela IUCN quando a melhor
evidência disponível sobre o estado de conservação de uma espécie indica que
provavelmente será extinta num futuro próximo. Este é o segundo estado de
conservação mais grave para as espécies na natureza.
Energia da biomassa: Energia que provém de massa biológica.
Energia eólica: Energia que provém do vento.
Energia Hidrelétrica: Energia obtida a partir da energia potencial de uma massa de
água.
Energia nuclear: Consiste no uso controlado das reações nucleares para a obtenção
de energia para realizar movimento, calor e geração de eletricidade.
Energia solar: Energia proveniente do Sol. Esta energia é captada por painéis
solares, formados por células fotovoltáicas, e transformada em energia elétrica ou
mecânica.
Ensecadeira: Desvio provisório de curso d’água no trecho onde será construída a
barragem.
Entorno: Área que circunscreve um território.
EPC: Engenharia, Diligenciamento e Construção.
EPE: Empresa de Pesquisa Energética.
EPI: Equipamentos de Proteção Individual.
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Epífitas: Plantas que crescem agarradas a outras plantas, tais como as orquídeas,
musgos, liquens, bromélias, etc.
Epifitismo: Crescimento de uma planta em outras plantas, mas que não são
parasíticas, utilizando-se do hospedeiro apenas para fornecimento de sustentação
estrutural.
Equipe multidisciplinar: Grupo de técnicos de diversas modalidades que participam
de um Estudo de Impacto Ambiental.
Equitabilidade: Grau de uniformidade na distribuição da abundância de padrões de
espécies.
Erosão do solo: Perda ou remoção de material do solo por um processo de
transporte, como numa erosão provocada por rio, valeta, lençol freático ou vento.
EFS: Estratégia de Saúde da Família de Candiota.
ESP: Precipitadores eletrostáticos.
Espécie pioneira: Espécie vegetal que inicia a ocupação de áreas desabitadas de
plantas em razão da ação do homem ou de forças naturais.
Espeleológico: Relativo ao estudo e à exploração das cavidades naturais do solo:
grutas, cavernas etc.
Estratégia: Habilidade de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de
objetivos específicos.
Estudos ambientais: São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença
requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental,
relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.
ETA: Estação de Tratamento de Água.
ETE: Estação de Tratamento de Efluentes.
ETES: Estação Compacta Móvel de Tratamento de Esgoto Sanitário.
ETP: Evapotranspiração potencial.
Eutrófico: Significa que são solos que possuem as melhores condições de fertilidade
dentro de sua classe.
Eutrofização: Enriquecimento das águas superficiais por compostos nutrientes, em
particular os nitrogenados e fosforados, que levam a um grande crescimento de algas
e outras espécies vegetais aquáticas. A morte e apodrecimento desta flora aquática
provocam um grande consumo do oxigênio dissolvido no corpo de água, levando à
morte os animais por asfixia.
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Extrativismo: Ato de extrair madeira ou outros produtos das florestas ou minerais.
F
Fauna: Conjunto de espécies animais de uma determinada região.
FEPAM: Fundação Estadual de Proteção Ambiental.
FFD: Tubulações de ferro fundido.
FGD: Desulfurização de gás de combustão.
FISPQs: Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico.
Fitocenose: Comunidade de plantas ou componentes vegetais de uma comunidade
biótica.
Fitofisionomias: Classificação dos tipos de vegetação observados em diferentes
regiões do planeta (exemplo: caatinga, cerrado (savana), floresta ombrófila e etc.).
Fitoplâncton: Conjunto de plantas flutuantes, como algas, de um ecossistema
aquático.
Fitossociologia: Ciência que trata das comunidades vegetais quanto à origem,
estrutura e relações com o meio.
FJP: Fundação João Pinheiro.
Flora: Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma
determinada região ou ecossistema específico.
Fonte de contaminação: Local onde foi gerada a contaminação ou onde funciona ou
funcionou uma atividade potencialmente contaminadora.
Fontes renováveis: São aquelas que têm seus combustíveis inesgotáveis ou que
suas reposições são realizadas em curto prazo.
Friabilidade: Termo que descreve a consistência física de um solo ou o grau em que
um solo se desagrega quando manipulado.
Frugívoras: Animal que se alimenta de frutas.
G
GEE: Gases de Efeito Estufa.
Geomorfologia: É a ciência que estuda e interpreta as formas do relevo terrestre e
os mecanismos responsáveis pela sua modelação.
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Gestão ambiental: A tarefa de administrar o uso produtivo de um recurso renovável
sem reduzir a produtividade e a qualidade ambiental, normalmente em conjunto com
o desenvolvimento de uma atividade.
Gregário: Que vive em bando.
Guildas tróficas: Grupo de espécies que ocupam o mesmo nível trófico.
H
h: Sigla para expressar unidade de tempo em horas.
ha: Sigla para expressar unidade de hectares, equivalente a 10.000 m².
Habitat: Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o
desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de determinados organismos.
Hidrodinâmica: Parte da mecânica dos fluidos que estuda o escoamento dos fluidos.
Heliófitas: Plantas que se desenvolvem melhor sob luz solar plena.
Herpetofauna: Relativo aos répteis e anfíbios.
Hidrosfera: Parte da biosfera representada por toda massa de água (oceanos, lagos,
rios, vapor d'água, água de solo, etc.).
hm³: Sigla que expressa unidade de hectômetros cúbicos, sendo 1 hm³ equivalente a
1.000.000 m³.
hr – Sigla que expressa unidade de hora (60 min)
I
IBAMA: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Ictiofauna: Termo relativo a todos os tipos de peixes.
Intermitente: Ocorrem interrupções e por vezes cessa e recomeça por intervalos;
intervalado, descontínuo (Relativo a cursos d’água naturais).
Inerente: Existe como um constitutivo ou uma característica essencial de alguém ou
de algo
Iminente: Fato que pode ocorrer a qualquer momento.
Impacto ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
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resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a
segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota,
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais. Estas alterações podem ser adversas (impactos NEGATIVOS) ou
benéficas (impactos POSITIVOS).
Impacto ambiental local: Impacto ambiental direto que ocorre dentro dos limites
territoriais do município.
Impacto ambiental regional: É todo e qualquer impacto ambiental que diretamente
(área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais
Estados.
Implantar: Estabelecer, inaugurar.
IN: Instrução Normativa.
INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Indicadores: São índices de medida que nos ajudam a compreender uma
determinada situação. Por exemplo: o número de árvores por habitante de um
município indica a sua cobertura vegetal e é um dos indicadores de sua qualidade
ambiental. Este número pode ser comparado ao recomendável e usado para decidir
se é necessário plantar mais árvores. Depois, este mesmo indicador servirá para
medir o sucesso ou fracasso de um programa de reflorestamento.
Indicadores ecológicos: Referem-se a certas espécies que, devido a suas
exigências ambientais bem definidas e à sua presença em determinada área ou lugar,
podem se tornar indício ou sinal de que existem as condições ecológicas para elas
necessárias.
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia.
Insumos: Combinação de fatores de produção, diretos (matérias-primas) e indiretos
(mão-de-obra, energia, tributos), que entram na elaboração de certa quantidade de
bens ou serviços.
Intrinsecamente: Essencial; inseparável; próprio e inerente.
IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
IPHAE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul.
IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
ISO: International Organization for Standardization (Organização Internacional de
Normas Técnicas).
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J
Jusante: Uma área ou um ponto que fica abaixo de outro ao se considerar uma
corrente fluvial ou tubulação na direção da foz, do final. O contrário de montante.
K
kcal: Sigla para expressar unidade de quilocaloria.
kg: Sigla para expressar unidade de quilogramas.
kJ: Sigla para expressar unidade de quilo joules.
km: Sigla para expressar unidade de quilômetros.
kV: Sigla para expressar unidade de quilovolt.
kW: Sigla para expressar unidade de kilowatts, unidades de potência.
kWh: Sigla para expressar unidade de kilowatts hora.
L
l ou L: Sigla para expressar unidade de litros.
Latifoliado: Relativo a espécies vegetais providas de folhas largas.
LC: Lei Complementar.
LEL: Limite inferior de explosividade.
Lençol freático: É um lençol d'água subterrâneo que se encontra em pressão normal
(atmosférica) e que se formou em profundidade relativamente pequena.
Lênticos: Ambiente que se refere a água parada ou a organismo que vive em água
parada, com movimento lento ou estagnado, incluindo lagos e charcos.
LI: Licença de Instalação. É o documento que autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controles
ambientais e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
Lianas: Plantas trepadeiras, em florestas, estas plantas crescem em torno dos
troncos de árvores a procura de luz.
Licença ambiental: Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
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consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental.
Licenciamento ambiental: Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares
e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
Lixiviação: Arraste vertical, pela infiltração da água, de partículas da superfície do
solo para camadas mais profundas.
LO: Licença de Operação. É o documento que autoriza a operação da atividade, obra
ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das exigências das
licenças anteriores (LP e LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de
controle ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes
determinados.
Lóticos: Relativo à água movente ou a organismo que nela habita, como um rio ou
corrente.
LP: Licença Prévia. É o documento que deve ser solicitado na fase preliminar de
planejamento da atividade, correspondente à fase de estudos para definição da
localização do empreendimento.
M
m: Sigla para expressar unidade de metros.
m3: Sigla para expressar unidade de metros cúbicos.
Manancial: Qualquer corpo d'água, superficial ou subterrâneo, utilizado para
abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação.
Manejo: Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, naturais ou
artificiais, baseada em teorias ecológicas sólidas, de modo a manter, de melhor forma
possível, nas comunidades, fontes úteis de produtos biológicos para o homem, e
também como fonte de conhecimento científico e de lazer.
Manejo ambiental: Ato de intervir no meio natural com base em conhecimentos
científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir a conservação da
natureza.
Mata ciliar: Formação vegetal localizada nas margens dos rios, córregos, lagos,
represas e nascentes.
Matacão: Qualquer fragmento rochoso clástico com diâmetro médio maior que 256
milímetros.
MCR: Máxima Carga Contínua da Caldeira.
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Medidas compensatórias: Conjunto de ações a serem implantadas visando o
estabelecimento de equilíbrio ambiental, a partir dos impactos a serem gerados e não
mitigados.
Medidas mitigadoras: Conjunto de ações a serem implantadas visando a
compensação, o controle e a redução de impactos ambientais.
Meio ambiente: Conjunto dos agentes físicos, químicos, biológicos e dos fatores
sociais susceptíveis de exercerem um efeito direto ou mesmo indireto, imediato ou a
longo prazo, sobre todos os seres vivos, inclusive o homem.
Meio biótico: Componente tratado no EIA/RIMA sobre o conjunto de todos os agentes
biológicos que compõem o meio ambiente como um todo.
Meio físico: Componente tratado no EIA/RIMA, podendo ser considerado como
passivo e/ou ativo, recebendo ou deflagrando impactos e processos, em resposta à
interação com determinado empreendimento.
Meio socioeconômico: Componente tratado no EIA/RIMA sobre o uso e ocupação
do solo, os usos da água e a socioeconômica, 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.
Mercado: Ambiente livre no qual ocorrem as negociações dos agentes econômicos,
sem a participação do estado, dadas numa relação de oferta e procura.
Metais pesados: Grupo de elementos situados entre o cobre e o chumbo na tabela
periódica tendo pesos atômicos entre 63,546 e 207,2 e densidade superior a 4,0
gramas por centímetro cúbico.
mg: Sigla para expressar unidade de miligrama.
Microclima: Conjunto das condições atmosféricas de um lugar limitado em relação
às do clima geral.
min: Sigla que expressa unidade de minuto (60 segundos).
Mineração: Atividades desenvolvidas para extrair e beneficiar minério(s) de uma
jazida.
Minério: Rocha rica em que podem ser trabalhados para a extração de uma ou mais
substâncias úteis economicamente.
ml: Sigla para expressar unidade de mililitros.
mm: Sigla para expressar unidade de milímetros.
mm²: Sigla para expressar unidade de milímetros quadrados.
MMA: Ministério do Meio Ambiente.
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MME: Ministério de Minas e Energias.
mol: Nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades (SI) para a
grandeza quantidade de substância.
Monitoramento: Trata-se do ato de acompanhar o comportamento de determinado
fenômeno ou situação com o objetivo de detectar riscos e oportunidades.
Monitoramento ambiental: Procedimento destinado a verificar a variação, ao longo
do tempo, das condições ambientais em função das atividades humanas.
Montante: Lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração a corrente
fluvial que passa na região. O relevo de montante é, por conseguinte, aquele que está
mais próximo das cabeceiras de um curso d'água, enquanto o de jusante está mais
próximo da foz.
MP: Material Particulado, partículas muito finas de sólidos ou líquidos suspensos no
ar.
MST: Movimento de Trabalhadores Sem Terra.
MWe: Megawatt elétrico, corresponde à produção de potência elétrica.
MWh: Megawatt hora, é uma unidade de energia igual a 3.600 quilojoules.
N
NAAB: Núcleo de Apoio a Atenção Básica de Candiota.
NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família de Candiota.
NBR: Norma Brasileira (ABNT).
NE: Não avaliada (Not Evaluated). Classificação utilizada pela IUCN (International Union
for Conservation of Nature) quando uma espécie não foi submetida aos critérios de
avaliação de risco.
NFPA: National Fire Protection Association.
Normativo: Que tem a atribuição de estabelecer normas.
NR: Norma Regulamentadora.
NT: Quase Ameaçada (Near Threatened). Classificação utilizada pela IUCN quando
a melhor evidência disponível sobre o estado de conservação de uma espécie indica
que está perto de ser classificada ou provavelmente será incluída numa das categorias
de ameaça (‘Criticamente em Perigo’, ‘Em Perigo’ ou ‘Vulnerável’) num futuro próximo
O
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Ofiófago: Que se alimenta de serpentes.
Olerícola: Relativo a culturas de legumes.
OMS: Organização Mundial de Saúde.
Onívoro: Os consumidores de um ecossistema podem participar de várias cadeias
alimentares e em diferentes níveis tróficos, caso em que são denominados onívoros.
O homem, por exemplo, ao comer arroz, é consumidor primário; ao comer carne é
secundário; ao comer cação, que é um peixe carnívoro, é um consumidor terciário.
ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico.
ONU: Organização das Nações Unidas.
Outorga: Ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante faculta ao
outorgado (usuário requerente) o direito de uso dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no
respectivo ato administrativo.
Ovípara: Que se alimenta de ovos.
P
PAC: Programa de Aceleração do Crescimento.
PACUERA: Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas de
reservatórios.
PAE: Plano de Ação de Emergência.
Parâmetros: Significa o valor de qualquer das variáveis de um componente ambiental
que lhe confira uma situação qualitativa ou quantitativa. Valor ou quantidade que
caracteriza ou descreve uma população estatística. Nos sistemas ecológicos, medida
ou estimativa quantificável do valor de um atributo de um componente do sistema.
Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais: São áreas que representam um ou
mais ecossistemas, pouco ou não alterados pela ocupação humana, onde as espécies
animais, vegetais, os sítios geomorfológicos e os habitats ofereçam interesses
especiais do ponto de vista científico, educativo, recreativo e conservacionista. São
superfícies consideráveis que contém características naturais únicas ou
espetaculares, de importância nacional, estadual ou municipal.
Passivo ambiental: Pode ser entendido, em sentido mais restrito, o valor monetário
necessário para custear a reparação do acúmulo de danos ambientais causados por
um empreendimento, ao longo de sua operação. Todavia, o termo passivo ambiental
tem sido empregado, com frequência, para conotar, de forma mais ampla, não apenas
o custo monetário, mas a totalidade dos custos decorrentes do acúmulo de danos
ambientais, incluindo os custos financeiros, econômicos e sociais.
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PBA: Projeto Básico Ambiental.
PC: Carvão pulverizado.
PCA: Plano de Controle Ambiental. Estudo ambiental que além da apresentação do
empreendimento, do diagnóstico socioambiental, identifica os impactos gerados e
suas magnitudes, propondo medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas
ambientais.
PCHs: Pequenas Centrais Hidrelétricas.
PCI: Poder Calorífico Inferior, considera a umidade do combustível.
PCPV: Plano de Controle de Poluição Veicular.
PCS: Poder Calorífico Superior, considera o combustível seco.
PDE: Plano Nacional de Geração de Energia.
PE1: Citado no Cap. 6.5 – Meio Socioeconômico: Projeto de Assentamento Estadual.
PE2: Citado no Cap. 12 – Análise de Risco: temperatura de ebulição.
PEA: População Economicamente Ativa.
Pedologia: Estudo geral das características, taxonomia e origem dos solos.
Perene: Que permanece durante a mudança sazonal (Relativo a cursos d’água
naturais).
PF: Padrão de qualidade do ar final.
PGA: Programa de Gerenciamento Ambiental.
PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos.
pH: Medida da concentração relativa dos íons de hidrogênio numa solução; esse valor
indica a acidez ou alcalinidade da solução.
PI: Padrões de qualidade do ar intermediários.
PIB: Produto Interno Bruto.
Piracema: Movimento migratório de peixes no sentido das nascentes dos rios, com o
fim de reprodução. Ocorre em épocas das grandes chuvas, no período da desova.
PIS: Programa de Integração Social.
PJFF: Filtro tecido de jato pulsante.
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Planície aluvial: terreno relativamente plano, adjacente a um canal de rio, que é
construído de sedimento não-consolidado depositado por inundação periódica e
migração lateral do canal de rio.
Plano diretor: Instrumento básico de planejamento de uma cidade e que dispõe sobre
sua política de desenvolvimento, ordenamento territorial e expansão urbana.
PLD: Preço de Liquidação das Diferenças.
PMAQ: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.
PMSC: Plano Municipal de Saúde de Candiota.
PNF: Programa Nacional de Florestas.
PNMA: Política Nacional de Meio Ambiente.
PNPI: Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Poder calorífico: Quantidade de energia por unidade de massa (ou de volume no
caso dos gases) liberada na oxidação de um determinado combustível.
Poluente: Substância, meio ou agente que provoque, direta ou indiretamente
qualquer forma de poluição.
Poluição: É a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem
desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente, e lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões internacionais
estabelecidos.
ppb: Partícula por bilhão.
ppm: Partícula por milhão.
PQAr: Padrões de Qualidade do Ar.
Predatismo: Relação ecológica que se estabelece entre uma espécie denominada
predadora e outra denominada presa. Os predadores caracterizam-se pela
capacidade de capturar e destruir fisicamente as presas para alimentar-se.
PRFV: Plástico Reforçado com Fibra de Vidro.
PROCONVE: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
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Prognóstico ambiental: Projeção da provável situação futura do ambiente
potencialmente afetado caso a proposta em análise (projeto, plano, programa ou
política) seja implementada.
PRONABIO: Programa Nacional da Diversidade Biológica.
PRONAR: Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar.
Pteridófitas: Plantas sem flores que formam esporângios nas folhas (conhecidas
como samambaias e avencas).
PTS (=MP): Partículas Totais em Suspensão. Material particulado emitido por fontes
móveis ou fixas.
PVC: Policloreto de polivinila (ou policloreto de vinil).
Q
Q: Sigla utilizada para nomear vazão.
Qualidade da água: Características químicas, físicas e biológicas relacionadas com
o seu uso para um determinado fim.
R
Ravina: Depressão no terreno originado pelo trabalho erosivo de rolamento.
REBIO: Reserva Biologia.
Reciclagem: É qualquer técnica ou tecnologia que permite o reaproveitamento de um
resíduo, após o mesmo ter sido submetido a um tratamento que altere as suas
características físico-químicas.
Recurso ambiental: Toda matéria e energia que ainda não tenha sofrido um processo
de transformação e que é usada diretamente pelos seres humanos para assegurar as
necessidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais, tanto individuais quanto
coletivas.
Reflorestamento: Processo que consiste no replantio de árvores em áreas que
anteriormente eram ocupadas por florestas.
Rejeito: Para Mineração de Carvão Mineral, são os rejeitos da mineração são
compostos por partículas finas derivadas da rocha explorada, e que não são
aproveitados após o processo de beneficiamento. O beneficiamento é o processo
responsável por extrair o mineral de interesse econômico dos demais materiais
encontrados no processo de mineração.
RENASEM: Registro Nacional de Sementes e Mudas.
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Reserva biológica: Unidade de conservação visando a proteção dos recursos
naturais para fins científicos e educacionais. Possui ecossistemas ou espécies da flora
e fauna de importância científica. Em geral não comportam acesso ao público, não
possuindo normalmente beleza cênicas significativas ou valores recreativos. Seu
tamanho é determinado pela área requerida para os objetivos científicos a que se
propõe, garantindo sua proteção.
Resíduo: Material descartado, individual ou coletivamente, pela ação humana, animal
ou por fenômenos naturais, que pode ser nocivo à saúde e ao meio ambiente quando
não reciclado ou reaproveitado.
Resíduos sólidos: Também conhecidos popularmente como lixo, são despejos
sólidos, restos, remanescentes putrescíveis e não putrescíveis ( com exceção dos
excrementos) que incluem papel, papelão, latas, material de jardim, madeira, vidro,
cacos, trapos, lixo de cozinha e resíduos de indústria, instrumentos defeituosos e até
mesmo aparelhos eletrodomésticos imprestáveis.
RIMA: Relatório de Impacto Ambiental. Documento que reflete as conclusões do
Estudo de Impacto Ambiental, redigido em linguagem acessível, de modo que se
possa entender as vantagens e desvantagens de um projeto, bem como todas as
consequências socioambientais de sua implementação.
Risco ambiental: Potencial de realização de consequências adversas para a saúde
ou vida humana, para o ambiente ou para bens materiais. (Segundo Society for Risk
Analysis).
RIVM: National Institute of Public Health and the Environment.
RS: Estado do Rio Grande do Sul.
Rupícolas: que vive nas rochas.
S
s: Sigla que expressa unidade de segundo (tempo).
Sanção: Medida repressiva infligida por uma autoridade.
Saneamento ambiental: Conjunto das ações que tendem a conservar e melhorar as
condições do meio ambiente em benefício da saúde.
SAO: Separador de Água e Óleo
Saprófitos: Plantas que vivem sobre matéria em decomposição.
Saprólito: Rocha decomposta por intemperismo químico para um material argiloso,
variavelmente friável, de cores amarelas a avermelhadas ou em tons de cinza, na
dependência da rocha original e do clima, podendo conter quartzo e outros minerais
resistentes à alteração e preservando, frequentemente, muitas das estruturas da
rocha sã que ocorre abaixo.
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Saturação de base: Nos solos, medida percentual dos locais de troca química que
são ocupados por
Saúde pública: Ciência e arte de promover e recuperar a saúde física e mental,
através de medidas de alcance coletivo e de motivação da população.
Sazonalidade: Relativo à estação do ano, próprio de uma estação.
SC: Sistemas convectivos.
SDCD: Sistema Digital de Controle Distribuído.
SEFAG: Superintendência Federal de Agricultura.
SEMA: Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura.
SMS: Secretaria Municipal de Saúde de Candiota.
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
Serviços ambientais: Serviços prestados pelos ecossistemas em estado natural ou
pouco alterados, tais como conservação e oferta de água, regulação do clima,
conservação do solo e controle de enchentes.
Serrapilheira: Matéria em decomposição encontrada no chão da floresta.
SEUC: Sistema Estadual de Unidades de Conservação.
SIG: Sistema de Informações Geográficas.
SIGRH: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio
Grande do Sul.
SIH: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde.
SIM: Sistema de Informações sobre Mortalidade.
SINAFLOR: Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais.
SINASC: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
Sinergia: Conceito derivado da química. Indica um fenômeno no qual o efeito obtido
pela ação combinada de duas substâncias diferentes é maior do que a soma dos
efeitos individuais dessas mesmas substâncias. O emprego desse termo indica,
portanto, a potencialização dos processos de cooperação.
SIN: Sistema Interligado Nacional. É o sistema de coordenação e controle, formado
pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região
Norte, que congrega o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do
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Brasil, que é um sistema hidrotérmico de grande porte, com predominância de usinas
hidrelétricas e proprietários múltiplos, estatais e privados.
SIOUT: Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul.
SIRGAS: Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul.
SISNAMA: Sistema Nacional de Meio Ambiente, constituído pelos órgãos e entidades
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e
melhoria da qualidade ambiental.
SMS: Secretaria Municipal de Saúde de Candiota.
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Software: Qualquer programa ou conjunto de programas de computador.
SPT: Standard Penetration Test (Sondagem a Percurssão).
SSA: Sistema de Abastecimento de Água.
SSM: Seival Sul Mineração.
ST: Turbina a vapor.
Sucessão ecológica: Sequência de comunidades que se substituem, de forma
gradativa, num determinado ambiente, até o surgimento de uma comunidade final,
estável denominada comunidade-clímax.
SUS: Sistema Único de Saúde. É a denominação do sistema público de saúde
brasileiro.
Susceptíveis: Que pode receber certas modificações, impressões, qualidades.
T
t: Sigla utilizada para expressar a unidade de medida tonelada.
Táxons: Qualquer unidade taxonômica, sem especificação da categoria (gênero,
espécie, etc.).
Tep: Tonelada equivalente de petróleo.
Termelétrica: Tipo de usina de elétrica que transforma a energia da queima,
geralmente de gás natural ou carvão mineral, em energia elétrica.
TR: Termo de Referência. Conjunto de critérios exigidos para a realização de
determinada atividade.
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Terraplenagem: Ato de planificar, alinhar o terreno para executar uma obra.
É a preparação do terreno para se construir algo, ou seja, deixá-lo livre de ondulações
e falhas.
Territorialidade: É uma forma de resistência ambiental - entre insetos, mamíferos,
peixes e aves - onde os animais defendem dos intrusos, não só os locais de
nidificação, como também uma área suplementar em volta.
Textura (de solo): Descrição das proporções relativas de areia, silte e argila numa
massa de solo.
Topografia: Ciência que estuda todos os acidentes geográficos definindo a situação
e a localização deles pode ficar em qualquer área. Tem a importância de determinar
analiticamente as medidas de área e perímetro, localização, orientação, variações no
relevo, etc. e ainda representá-las graficamente em cartas (ou plantas) topográficas.
Tr: Tempo de retorno. É o intervalo estimado entre ocorrências de igual magnitude de
um fenômeno natural, como chuvas, ventos intensos, granizo, etc.
Tramitação: Sequência de procedimentos para se alcançar um efeito ou objetivo.
Tratamento de água: É o conjunto de ações destinado a alterar as características
físicas e ou químicas e ou biológicas da água, de modo a satisfazer o padrão de
potabilidade adotado pela autoridade competente.
TVR: Trecho de vazão reduzida de um curso d’água.
U
UBS: Unidade Básica de Saúde. São locais onde o cidadão pode receber os
atendimentos gratuitos essenciais em saúde da criança, da mulher, do adulto e do
idoso, além de odontologia, requisições de exames por equipes multiprofissionais e
acesso a medicamentos.
UC: Unidades de Conservação. São áreas naturais criadas e protegidas pelo Poder
Público, municipal, estadual e/ou federal.
UHE: Usina Hidrelétrica.
μm: Micrometer. É uma unidade de comprimento do Sistema Internacional de
Unidades (SI).
Umidade: Medida da quantidade de vapor d'água contido no ar atmosférico.
Umidade relativa: Para uma dada temperatura e pressão, a relação percentual entre
o vapor d'água contido no ar e o vapor que o mesmo ar poderia conter se estivesse
saturado, a idênticas temperatura e pressão.
Unidades de conservação: Porções do território nacional com características de
relevante valor ecológico e paisagístico, de domínio público ou privado, legalmente
instituídas pelo poder público com limites definidos sob regimes especiais de
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administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção. Exemplo:
Parque Nacional, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas.
Urbanização: Concentração de população em cidades e a consequente mudança
sociocultural dessas populações, ou ainda, aumento da população urbana em
detrimento da rural.
UTE: Usina Termelétrica. Instalação industrial usada para geração de energia elétrica
a partir da energia liberada em forma de calor, normalmente por meio da combustão
de algum tipo de combustível renovável ou não renovável.
V
Vazão: Quantidade de líquido ou gás que uma corrente fluida fornece em determinada
unidade de tempo.
Variável ambiental: Aspecto ambiental de relevância em um estudo.
Vegetação: Quantidade total de plantas e partes vegetais como folhas, caules e frutos
que integram a cobertura da superfície de um solo.
Viscosidade: Propriedade física de um fluido que exprime sua resistência ao
cisalhamento interno, isto é, a qualquer força que tenda produzir o escoamento entre
suas camadas.
Voçoroca: Último estágio da erosão. Termo regional de origem tupi-guarani, para
denominar sulco grande, especialmente os de grandes dimensões e rápida evolução.
Seu mecanismo é complexo e inclui normalmente a água subterrânea como agente
erosivo, além da ação das águas de escoamento superficial.
VU: Vulnerável (Vulnerable). Classificação utilizada pela IUCN quando a melhor
evidência disponível sobre o estado de conservação de uma espécie indica que
enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem próximo, a
menos que as circunstâncias que ameaçam a sua sobrevivência e reprodução
melhorem.
VWO: válvula de admissão totalmente aberta (VWO).

W
WB: Banco Mundial (World Bank Group). É uma instituição financeira internacional
que efetua empréstimos a países em desenvolvimento.
WFGD: Sistema de Dessulfurização a Úmido do Gás.
X
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Xerófilos: Seres que vivem em meios secos, onde a água é quase inexistente tanto
no ar como no solo. Entre eles estão vegetais como as cactáceas, insetos, roedores
como a rata marsupial, que podem habitar os desertos e as dunas litorâneas.
Xerofitismo: São adaptações vegetais como cutícula espessa, estômatos protegidos,
cerificação e formações suculentas.
Z
ZCAS: Zona de Convergência da América do Sul.
ZI: Zona Industrial do município de Candiota. É um espaço territorial no qual se
agrupam uma série de atividades industriais ou empresariais que podem ou não estar
relacionadas entre si, definido pela Lei Complementar Municipal nº 81, de 18 de
dezembro de 2018.
Zona de amortecimento: Área no entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito
de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade.
Zoneamento ambiental: É instrumento normativo do Plano de Gestão Ambiental,
tendo como pressuposto um cenário formulado a partir de peculiaridades ambientais
diante dos processos sociais, culturais, econômicos e políticos vigentes e
prognosticados para uma determinada área de estudo e sua região.
Zoocoria: Dispersão de sementes ou esporos de plantas por meio de animais.
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