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Sumário Executivo 
A CH2M foi contratada pela CELSE S.A. para realização de uma Complementação dos Estudos 
Ambientais do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe, tendo em vista as lacunas previamente 
identificadas em relação às demandas estabelecidas pelas políticas, diretrizes e critérios de 
sustentabilidade socioambientais do Interamerican Investiment Corporation – IIC. 

O Complexo Termelétrico Porto de Sergipe, a ser implantado no município de Barra dos Coqueiros, 
vizinho à capital do Estado, Aracaju, será constituído pelas seguintes unidades: 

a) Usina Termelétrica – UTE Porto de Sergipe I, com 1.516 MW de potência instalada; 

b) Usina Termelétrica – UTE Laranjeiras I, com 450 MW; 

c) Usina Termelétrica – UTE Marcelo Déda, com 950 MW; 

d) Linha de Transmissão de 500 KV e 34 km de extensão; e 

e) Instalações e Operações Offshore: 

O objeto deste Estudo Ambiental Complementar é constituído pela 3 UTEs, UTE Porto de Sergipe 
I, UTE Laranjeiras e UTE Marcelo Déda e pelos dutos – gasoduto, adutora e emissário – em suas 
seções terrestres, não contemplando as seções marítimas, as quais serão consideradas em estudo 
ambiental complementar específico, juntamente com as demais instalações offshore. 

A complementação teve por base os estudos que compõem o Estudo de Impacto Ambiental - EIA 
– elaborados pela Consultoria Genival Nunes e que subsidiou a emissão da Licença Ambiental 
Prévia – LP 11-3/2016 - de todas as instalações do Complexo Porto de Sergipe pela ADEMA em 15 
de abril de 2016, e abrangeu com maior detalhe os aspectos sociais associados ao projeto, levando 
a uma avaliação mais aprofundada dos impactos socioambientais previstos com a implantação e 
operação do Empreendimento, incluindo um levantamento dos stakeholders a elaboração da 
respectiva matriz. 

Relativamente aos meios físico e biótico, grande parte das informações foi mantida do referido 
EIA (Genival Nunes, 2015), com algumas complementações e/ou atualizações, principalmente 
devido à realização de sondagens e coleta de águas subterrâneas.  

Alguns aspectos mais relevantes são destacados a seguir: 

• As 3 UTEs serão implantadas em área terraplenada desde o ano de 1969, quando se 
pretendia construir na área um complexo cloroquímico, portanto, não há impactos 
relevantes associados à vegetação. Apenas para a faixa de dutos será necessária a 
intervenção em Área de Preservação Permanente – APP – constituída por restinga 
arbustiva/arbórea fixadora de dunas, em área aproximada de 0,2 hectares; 

• Esta mesma faixa de dutos implica a necessidade de desapropriação e deslocamento 
involuntário de 6 famílias situadas na comunidade denominada Praia de Jatobá. Uma 
negociação já ocorreu, e todas as famílias chegaram a um acordo amigável, de indenização 
pelas benfeitorias existentes e pela cessão da posse dos terrenos; 

• A faixa de praia necessária para a instalação dos dutos está incluída da região de entorno 
da Reserva Biológica Santa Isabel, cujo limite se situa a cerca de 15 ao norte, na costa do 
município de Pirambu. Esta ReBio tem como um dos objetivos principais proteger as áreas 
de reprodução de 3 espécies de tartarugas marinhas que utilizam suas praias para a 
desova. Assim, também a área desta praia do Jatobá pode eventualmente ser utilizada, o 
que impõe limitações para ao período de implantação das obras dos dutos; 
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• O município de Barra dos Coqueiros possui pouco mais de 20 mil habitantes e sua 
economia gira, em boa parte, em torno das atividades imobiliárias demandadas pela 
população de Aracaju, tanto para moradia principal como para moradia de veraneio, 
especialmente em condomínios fechados voltados para uma classe de renda mais 
elevada;

• Atividades industriais são bastante restritas, destacando-se o Terminal Marítimo Inácio 
Barbosa, também conhecido como Porto de Sergipe, o qual se localiza junto ao 
Empreendimento e lhe empresta o nome. Apresenta pequena movimentação de 
cargas, também bastante restrita a alguns tipos de granéis sólidos – coque, cimento 
e mais recentemente, soja – e granéis líquidos, como ácido sulfúrico;

• A renda média per capita em Barra dos Coqueiros é bastante limitada, com 
aproximadamente 78% da população recebendo até 1 Salário Mínimo mensalmente. 
Também o nível educacional é baixo, com 60% da população sem instrução ou com apenas 
o ensino fundamental incompleto;

• Das aglomerações urbanas próximas ao Empreendimento, a Praia do Jatobá é constituída 
essencialmente por moradias de veraneio, que são utilizadas pelos seus proprietários 
e/ou alugadas para terceiros, com poucos moradores fixos e com alguma atividade 
comercial de pequeno porte. A atividade de turismo local e bastante limitada, não 
existindo sequer uma infraestrutura mínima pata tal. Alguns poucos pescadores residem 
neste aglomerado;

• As comunidades denominadas Cajueiro I e Cajueiro II, são invasões já consolidadas de 
terras entre a faixa de domínio da rodovia SE-100 e o mangue junto ao canal do rio 
Pomonga. Seus moradores exercem atividades variadas, algumas de subsistência e outras 
apenas residem no local e trabalham em outras localidades, como Aracaju;

• Três comunidades – ou povoações – situadas ao nordeste, em direção a Pirambu, embora 
estivessem fora da delimitação de Área de Influência Direta, foram nela inseridas por 
constituírem populações vulneráveis, devendo ser objeto de futuras ações de 
responsabilidade socioambiental do Empreendimento. São elas os povoados de Touro, 
Canal de São Sebastião e a Comunidade Remanescente de Quilombolas Pontal da Barra;

• Não se espera uma atração relevante de pessoas de outras localidades em decorrência da 
implantação e operação do Complexo Porto de Sergipe, pois, para além da etapa de 
implantação, a mão de obra permanente da fase de operação será bastante reduzida, em 
torno de 40 funcionários diretos. Além disso, essas localidades já experimentaram 
situações similares, como da implantação do próprio TMIB e, mais recentemente, do 
lindeiro Parque Eólico Barra dos Coqueiros;

• Com relação aos impactos físicos, destacam-se as emissões atmosféricas, sendo que a 
modelagem de emissões e qualidade do ar demonstrou que os padrões legais 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90 não serão ultrapassados para quaisquer 
dos parâmetros controlados. Apenas para a restrição imposta pelo IFC, de limitar a 
25% da capacidade de saturação da qualidade do ar da bacia aérea por um 
empreendimento singular, tal limite foi ultrapassado para o parâmetro NOx, tanto pelas 
emissões conjuntas das 3 UTEs, como pela emissão apenas da UTE Porto de Sergipe I, 
o que demandará a adoção de alterações, como concentrações de emissão de NOx 
mais reduzidas ou o aumento da altura das chaminés. 

Considerando a reavaliação de impactos realizada, elaborou-se também uma revisão e 
restruturação dos planos e programas ambientais, apresentados conforme a relação a seguir e 
que compõem um Plano Básico Ambiental que poderá ser apresentado à ADEMA oportunamente, 
de forma ser ajustadas às condicionantes definidas pela Licença Previa 11-3/2016 já mencionada: 
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• Programa de Gestão Ambiental (PGA); 

• Programa de Controle Ambiental das Obras (PCO); 

- Programas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

- Programa de Controle e Gestão de Efluentes; 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

- Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores; 

 Subprograma de Educação Ambiental Voltado à Comunidade (PEA); 

 Subprograma de Educação Ambiental Voltado aos Trabalhadores (PEAT); 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas; 

• Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar; 

• Programa de Monitoramento de Ruído; 

• Programa de Comunicação e Responsabilidade Social; 

• Programa de Desenvolvimento de Fornecedores; e 

• Programa de Aquisição de Terras e Indenização de Benfeitorias na Faixa de Dutos 

Deve-se destacar que a ADEMA não definiu, até o momento, a Compensação Ambiental permitida 
pela Lei Federal 9985/2.000 nas licenças emitidas até o presente momento. 

Diante dos impactos identificados e avaliados e das ações de gestão ambiental propostas e 
estruturadas nos planos e programas ambientais apresentados, a equipe responsável por este 
trabalho considera o empreendimento Complexo Porto de Sergipe ambientalmente viável, 
destacando-se que não estão considerados, por ora, os impactos decorrentes das Instalações 
Offshore, cuja avaliação se encontra em elaboração. 
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1 Introdução 
A CH2M foi contratada pela CELSE S.A. para realização de uma Complementação dos Estudos 
Ambientais do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe. Para tanto, utilizou-se como base o Estudo 
de Impacto Ambiental –EIA (GENIVAL NUNES, 2016) elaborado para o Complexo, além do emprego de 
equipes de técnicos especializados para a realização de coleta de dados em campo e junto a órgãos 
públicos, de forma a se obter uma contextualização dos meios físico, biótico e socioeconômico da área 
onde serão realizadas as obras de implantação do empreendimento, viabilizando a proposição de 
medidas de controle para os potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. 

A implantação do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe, composto pelas UTEs PORTO DE SERGIPE 
I, LARANJEIRAS I e GOVERNADOR MARCELO DEDA, no Estado de Sergipe, sob responsabilidade da 
empresa CELSE S.A., tem como principal justificativa o crescimento do mercado de energia elétrica no 
Brasil. Os investimentos de médio prazo no setor energético fazem parte do planejamento 
orçamentário do governo, em resposta à demanda do mercado consumidor.  

No atual cenário de descompasso entre o aumento de demanda energética e aumento de oferta 
desta, vários setores estão se mobilizando para criação de alternativas energéticas, minimizando o 
risco de desabastecimento de energia. Na ocorrência deste desabastecimento, seriam gerados graves 
prejuízos financeiros, assim como a quebra de acordos firmados entre os setores afetados e seus 
clientes.  

A mudança na estrutura dos investimentos para geração de energia elétrica leva em conta a instalação 
de centrais termelétricas a gás natural, que, por ser fonte mais limpa e ter menor custo, é uma 
alternativa energética bastante viável em relação aos outros combustíveis fósseis. O gás natural 
representa 21% da matriz mundial e quase 14% da brasileira, segundo o Ministério de Minas e Energia 
(2015). Tal combustível revela-se competitivo quando comparado aos outros, tendo atuação no setor 
industrial, no de transporte e na geração de energia elétrica, por exigirem prazos de implementação 
e investimentos menores que os empreendimentos hidroelétricos, como Usinas Hidroelétricas e/ou 
mesmo Pequenas Centrais Hidrelétricas. 

A utilização de gás natural na geração de energia elétrica trará benefícios, como a redução da poluição 
atmosférica pela queima de combustível isento de enxofre, com queima completa e límpida, com 
emissões desprezíveis de monóxido de carbono e de fuligem, e sem emanação de material 
particulado. Dessa forma, o gás natural oferece uma resposta às preocupações do mundo moderno, 
relativas à proteção da natureza e à melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos, uma vez que 
as emissões de óxido de enxofre também são desprezíveis. 

Neste contexto, foi criada em 2015 a empresa Centrais Elétricas de Sergipe S.A - CELSE S.A., tendo 
como acionistas a EBRASIL Energia Ltda. e a GG Power S.A., cada uma com participação acionária de 
50%. No 21º Leilão de Energia Nova, realizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE em abril de 
2015, vendeu a energia a ser gerada pela Usina Termelétrica Porto de Sergipe I, movida a Gás Natural, 
com potência instalada de 1.515,64 MW e Garantia Física de 860 MW médios, com início de operação 
comercial em Janeiro de 2020. 

O Complexo Termelétrico, a ser implantado no município de Barra dos Coqueiros, vizinho à capital do 
Estado, Aracaju, será constituído pelas seguintes unidades: 

a) Usina Termelétrica – UTE Porto de Sergipe I, com 1.516 MW de potência instalada; 

b) Usina Termelétrica – UTE Laranjeiras I, com 450 MW; 

c) Usina Termelétrica – UTE Marcelo Déda, com 950 MW; 

d) Linha de Transmissão de 500 KV e 34 km de extensão; e 
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e) Instalações e Operações Offshore: 

 Unidade de Regaseificação FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), atracada a um 

soft yoke, sem cais; 

 Transbordo de Gás Natural Liquefeito - GNL a contrabordo, entre o navio metaneiro e a 
FSRU (operação Ship-to-Ship - STS); 

 Conexão da FSRU ao gasoduto via Soft Yoke; e 

 Dutos, com sua maior parte em trecho submarino e parte em terra: 

 Gasoduto para o escoamento do GNL; 

 Adutora para captação de água do mar; e 

 Emissário para o lançamento dos efluentes no mar. 

O objeto deste Estudo Ambiental Complementar é constituído pela UTE Porto de Sergipe I, cujo 
projeto de engenharia se encontra em estágio mais avançado – projeto executivo – das UTEs 
Laranjeiras e Marcelo Déda (450 MW e 950 MW, respectivamente), cujos projetos estão em estágio 
anterior de desenvolvimento.



SEÇÃO 2 – INFORMAÇÕES GERAIS  

2-1 
 

2 Informações Gerais 
2.1 Empreendedor 
Razão Social: CELSE Centrais Elétricas de Sergipe S.A. 

CNPJ: 23.758.522/0001-52 

Endereço: Rua Valdemar Dantas, 100. Aracaju -Se 

Telefone/E-mail: 55 79 3024-3324   /   Karla.casagrande@celse.com.br 

Responsável Legal: Karla Casagrande Lorencini 

2.2 Consultoria Ambiental 
Razão Social: CH2M Hill do Brasil Engenharia Ltda. 

CNPJ: 01.655.351/0001-01 

Endereço: Rua do Ródio, 351, conjunto 61/62 – Vila Olímpia, CEP: 04552-000, São Paulo/SP 

Telefone/E-mail: (11) 3040-0800 / lucila.telles@ch2m.com 

Responsável Legal: Lucila Telles 

2.3 Localização e objeto do licenciamento 
O Complexo Termelétrico será instalado no município de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, mais 
precisamente nas coordenadas UTM 725547,73 mE; 8803642,36 mS, estando a apenas 30 Km da 
capital estadual, Aracaju.  

Barra dos Coqueiros faz divisa com os municípios de Santo Amaro das Brotas e Pirambu, além da 
capital, Aracaju. Situa-se no litoral sergipano, sendo banhado pelo Oceano Atlântico e tendo como 
delimitantes o rio Pomonga, que o separa de Santo Amaro das Brotas, o rio Japaratuba, que o separa 
do município de Pirambu e o rio Sergipe, que o separa do município de Aracaju. A Figura 2-1 apresenta 
a localização geral do Empreendimento e a Figura 2-2 apresenta a área do empreendimento e suas 
vias de acesso.  
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O terreno destinado ao empreendimento possui uma área de 126,7 hectares e faz limite com a rodovia 
SE-100 ao norte, com o Terminal Marítimo Inácio Barbosa ao oeste e com o Parque Eólico de Barra 
dos Coqueiros a leste e sul. A Figura 2-3 apresenta a localização da área total destinada às UTEs e as 
instalações Offshore previstas. 

O Complexo Termelétrico será composto por três UTEs: Porto de Sergipe I, UTE Laranjeiras I, UTE 
Marcelo Déda, além da Linha de Transmissão de 500 kV e extensão de 34 km, das instalações Offshore, 
como a Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação – FSRU, navios metaneiros de 
abastecimento, gasoduto, adutora e emissário de efluentes.  

No entanto, este relatório abrangerá somente as três UTEs e a porção terrestre dos dutos e da estação 
de bombeamento. 

 
Figura 2-3 - Localização da Gleba destinada às UTEs e as Instalações Offshore previstas (DE-232-01-001_B Planta de 

Locação) 

A Figura 2-3 apresenta a localização aproximada do traçado dos dutos junto à comunidade de Praia 
do Jatobá, a única a ser afetada pela desapropriação de terras e benfeitorias.  

A Linha de Transmissão será tratada em estudo complementar específico, já elaborado, bem como as 
instalações Offshore, cujos estudos ambientais ainda estão em andamento. A Figura 2-4 apresenta a 
localização aproximada do LT, entre a Subestação da UTE PS-1 e a Subestação Jardim, pertencente à 
CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco – situada no município de Nossa Senhora do 
Socorro, onde será conectada ao Sistema Interligado Nacional – SIN. 
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2.4 Objetivos 
O objetivo do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe é aumentar a diversificação de suprimento de 
fontes energéticas no mercado, atendendo à evolução do número de consumidores e do consumo de 
energia elétrica, além de estimular a geração de energia elétrica de forma competitiva e rentável, 
favorecendo o desenvolvimento tecnológico do setor energético e contribuindo, desta forma, para a 
produção e uso da energia.  

A primeira parte do Complexo a ser instalada será a UTE Porto de Sergipe I, que será responsável pelo 
fornecimento de energia elétrica a partir de janeiro de 2020, a ser comercializada no Ambiente de 
Contratação Regulada. A comercialização de energia se dará pelo Contrato de Comercialização de 
Energia no Ambiente Regulado – CCEAR por Disponibilidade, assegurado no 21° Leilão de Energia Nova 
promovido pela EPE em abril de 2015.  

O projeto contemplará pontos de medição de energia elétrica, conforme determinado pela ANEEL, e 
atenderá às exigências dos órgãos fiscalizadores, prevendo inclusive medição individualizada para 
obtenção das cargas parasitas da usina (consumo próprio). 

O presente relatório visa complementar o entendimento das condições ambientais atuais, 
notadamente quantos aos aspectos sociais, apresentar uma avaliação dos impactos ambientais mais 
aprofundada e, ainda, o conjunto de ações de gestão ambiental para as etapas de implantação e 
operação estruturado de forma lógica e objetiva e que garanta o atendimentos aos padrões e 
diretrizes socioambientais dos órgãos multilaterais, além da própria legislação nacional pertinente. 

2.5 Aspectos Legais 
Tendo em vista o imbricamento entre as referências normativas a serem tomadas na avaliação do 
Projeto Porto de Sergipe, com boa parte dos critérios socioambientais das duas instituições 
multilaterais – IIC e IFC - sendo sobrepostos e, ainda, adotando denominações similares para os 
mesmos instrumentos de gestão e de avaliação, esta etapa dos trabalhos consistiu no atendimento às 
referências técnicas para a avaliação socioambiental do Projeto Porto de Sergipe. 

A seguir é apresentada a relação dos documentos que compõem o arsenal de referência para a 
avaliação socioambiental do BID/IIC e BIRD/IFC e Princípios do Equador, aplicáveis ao presente caso: 

Quadro 2.5-1 – Documentos de referência para a avaliação socioambiental aplicáveis ao empreendimento 
ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Meio Ambiente - 
Geral 

Federal Constituição Federal 
do Brasil de 1988, 
capítulo VI - Do Meio 
Ambiente, artigo 255 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (...) 

Lei Federal nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 
1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. 

Decreto Federal nº 
3.179, de 21 de 
setembro de 1999 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

Licenciamento 
ambiental 

Federal Lei Federal nº 6.938, 
de 31 de agosto de 
1981 

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

Lei Federal nº 7.661, 
de 16 maio de 1988 

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá 
outras providências. 

Lei Federal nº 8.617, 
de 4 de janeiro de 
1993 

Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona 
econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e 
dá outras providências. 
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ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Decreto Federal nº 
5.300, de 7 dezembro 
de 2004 

Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que 
institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, 
dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e 
estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras 
providências. 

Decreto Federal nº 
8.437, de 22 de abril 
de 2015 

Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea 
“h”, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de 
dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de 
empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental 
será de competência da União. 

Resolução CONAMA 
nº 1, de 23 de janeiro 
de 1986 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios 
básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da 
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos 
da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA 
nº 9, de 3 de 
dezembro de 1986 

Dispõe sobre a questão de audiências públicas. 

Resolução CONAMA 
nº 4, de 31 de março 
de 1993 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento ambiental 
para as atividades, obras, planos e projetos a serem 
instalados nas áreas de restinga. 

Resolução CONAMA 
nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos 
e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 

Resolução CONAMA 
nº 279, de 27 de 
junho de 2001 

Estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental 
simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno 
potencial de impacto ambiental. 

Resolução CONAMA 
nº 341, de 25 de 
setembro de 2003 

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. 

Portaria MMA nº 
421, de 26 de 
outubro de 2011 

Dispõe sobre o licenciamento e a regularização ambiental 
federal de sistemas de transmissão de energia elétrica e dá 
outras providências. 

Lei Complementar 
140/2011 

Define a competência da união para o licenciamento 
ambiental de atividades localizadas em mar territorial 

Estadual Lei Estadual nº 5.858, 
de 22 de março de 
2006 

Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, institui o 
Sistema Estadual do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 

Flora e supressão 
de vegetação 

Federal Lei Federal nº 12.651, 
de 25 de maio de 
2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 
1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 11.428, 
de 22 de dezembro 
de 2006 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 
6.660, de 21 de 
novembro de 2008 

 Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.  

Resoluções CONAMA 
nº 302 e 303, de 20 
de março de 2002 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o 
regime de uso do entorno. 

Resolução CONAMA 
nº 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. 
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ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Estadual Lei Estadual nº 2.683, 
de 16 de setembro 
de 1988 

Protege as áreas de mangue no Estado de Sergipe e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 3.117, 
de 19 de dezembro 
de 1991 

Altera o art. 1º da Lei nº 2.683, de 16 de setembro de 1988, 
que protege as áreas de mangue no Estado de Sergipe, e dá 
outras providências.  

Unidades de 
Conservação 

Federal Lei Federal nº 9.985, 
de 18 de julho de 
2000 

 Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 
nº 11, de 3 de 
dezembro de 1987 

Dispõe sobre a declaração de Unidades de Conservação, de 
várias categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural. 

Resolução CONAMA 
nº 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.  

Resolução CONAMA 
nº 428, de 17 de 
dezembro de 2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a 
autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 
36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a 
ciência do órgão responsável pela administração da UC no 
caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não 
sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências. 

Decreto s/n, de 19 de 
setembro de 2005 

 Cria a Floresta Nacional do Ibura, no Município de Nossa 
Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, e dá outras 
providências. 

Portaria nº 44, de 9 
de maio de 2016 

Aprova o Plano de Manejo da Floresta Nacional do Ibura, 
localizada no estado de Sergipe (Processo nº 
02070.000479/2013-17). 

Fauna Federal Lei Federal nº 5.197, 
de 3 de janeiro de 
1967 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 3, de 26 de 
maio de 2003 

Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 146, de 10 
de janeiro de 2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao 
manejo de fauna silvestre em áreas de influência de 
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao 
licenciamento ambiental. 

Emissões 
Atmosféricas 

Federal Decreto-Lei nº 1.413, 
de 14 de agosto de 
1975 

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 
provocada por atividades industriais. 

Resolução CONAMA 
nº 5, de 15 de junho 
de 1989 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do 
Ar - PRONAR. 

Resolução CONAMA 
nº 3, de 28 de junho 
de 1990 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

Resolução CONAMA 
nº 8, de 6 de 
dezembro de 1990 

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de 
emissão de poluentes no ar para processos de combustão 
externa de fontes fixas de poluição. 

Ruído Federal Resolução CONAMA 
nº 1, de 8 de março 
de 1990 

Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos 
decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, 
sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. 
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ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Norma ABNT NBR 
10.151, de junho de 
2000 

Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 
conforto da comunidade - Procedimento. 

Recursos Hídricos Federal Lei Federal nº 9.433, 
de 8 de janeiro de 
1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e 
altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Decreto Federal nº 
24.643, de 10 de 
julho de 1934 

Decreta o Código das Águas. 

Resolução CONAMA 
nº 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. 

Estadual Lei Estadual nº 3.870, 
de 25 de setembro 
de 1997 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 
providências. 

Decreto Estadual nº 
18.456, de 3 de 
dezembro de 1999 

Regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
de domínio do Estado, de que trata a Lei nº 3.870, de 25 de 
setembro de 1997, e dá providências correlatas. 

Resíduos Sólidos Federal Lei Federal nº 12.305, 
de 2 de agosto de 
2010 

 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  

Resolução CONAMA 
nº 307, de 5 de julho 
de 2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos da construção civil. 

Estadual Lei Estadual nº 5.857, 
de 22 de março de 
2006 

Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, e dá providências correlatas.  

Política Urbana Federal Lei Federal nº 6.766, 
de 19 de fevereiro de 
1979 

Dispõe sobre o uso e parcelamento do solo. 

Lei Federal nº 10.257, 
de 10 de julho de 
2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. 

Patrimônio 
Arqueológico e 
Cultural, Terras 
Indígenas e 
Comunidades 
Quilombolas 

Federal Lei Federal nº 3.924, 
de 26 de julho de 
1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Decreto-Lei nº 25, de 
30 de novembro de 
1937 

Organiza a proteção ao patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Decreto Federal nº 
4.887, de 20 de 
novembro de 2003 

Regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Portaria 
Interministerial nº 
60, de 24 de março 
de 2015 

Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 
atuação dos órgãos e entidades da administração pública 
federal em processos de licenciamento ambiental de 
competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. 

Energia Federal Lei Federal nº 9.427, 
de 26 de dezembro 
de 1996 

Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
disciplina o regime das concessões de serviços públicos de 
energia elétrica e dá outras providências. 
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ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Lei Federal nº 10.762, 
de 11 de novembro 
de 2003 

Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e 
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos 
de Distribuição de Energia Elétrica, altera as Leis nos 8.631, 
de 4 de março de 1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. 

Decreto-Lei nº 3.365, 
de 21 de junho de 
1941 

Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. 

Resolução CONAMA 
nº 6, de 16 de 
setembro de 1987 

Dispõe sobre regras gerais para o licenciamento ambiental de 
obras de grande porte, especialmente aquelas nas quais a 
União tenha interesse relevante como a geração de energia 
elétrica. 

Resolução ANEEL nº 
281, de 1º de 
outubro de 1999 

Estabelece as condições gerais de contratação do acesso, 
compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de 
transmissão de energia elétrica. 

Resolução Normativa 
ANEEL nº 63, de 12 
de maio de 2004 

Aprova procedimentos para regular a imposição de 
penalidades aos concessionários, permissionários, 
autorizados e demais agentes de instalações e serviços de 
energia elétrica, bem como às entidades responsáveis pela 
operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica 
e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. 

Resolução Normativa 
ANEEL nº 77, de 18 
de agosto de 2004 

Estabelece os procedimentos vinculados à redução das tarifas 
de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de 
distribuição, para empreendimentos hidrelétricos e aqueles 
com base em fonte solar, eólica, biomassa ou cogeração 
qualificada. 

Resolução Normativa 
ANEEL nº 583, de 22 
de outubro de 2013 

Estabelece os procedimentos e condições para obtenção e 
manutenção da situação operacional e definição de potência 
instalada e líquida de empreendimento de geração de energia 
elétrica. 

Segurança do 
Trabalho 

Federal Norma 
Regulamentadora - 
NR 09 

Dispõe sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA). 
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3 Compatibilidade com Planos, Programas 
e Projetos Colocalizados 

Nos últimos anos, principalmente após a implantação da Ponte Governador João Alves, que liga o 
município de Barra dos Coqueiros a Aracaju, a região de Barra dos Coqueiros, onde será implantada a 
UTE Porto de Sergipe I, tem sido alvo de Planos e Programas de Desenvolvimento por parte do 
Governo Estadual, como a implantação do sistema de drenagem e pavimentação de vias na zona 
urbana municipal, urbanização da Orla de Atalaia Nova, construção da rede de esgotamento sanitário, 
construção de unidades habitacionais, entre outros. 

Após a construção da Ponte Governador João Alves, sobre o rio Sergipe, o município de Barra dos 
Coqueiros passa por expansão crescente no ramo imobiliário com a implantação de diversos 
empreendimentos residenciais na Zona Urbana e de Expansão Urbana do município, produto de 
investimentos privados e públicos, estes últimos dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, do 
Governo Federal.  

Trata-se de expansão urbana de cunho residencial tendo em vista a proximidade com a área urbana 
de Aracaju e também empreendimentos utilizados como segunda residência, uma tendência de 
ocupação ocorrente principalmente nos povoados de Olhos D’água, Capuã e Jatobá, em função da 
localização privilegiada (próxima às faixas litorâneas desocupadas e à rodovia SE 100). Estes 
investimentos incidem positivamente sobre a área, dinamizando a ocupação e consequentemente a 
geração de empregos no setor de comércio e serviços. 

3.1 Projetos Colocalizados 
Existem diversos projetos privados instalados ou previstos no município de Barra dos Coqueiros e 
municípios vizinhos, que ocasionam impactos negativos como poluição atmosférica, do ar e água e 
impactos positivos, como a geração de emprego e renda e dinamização econômica nessas 
municipalidades. 

Cita-se, dentre os projetos, o Terminal Marítimo Inácio Barbosa – TMIB e o Parque Eólico de Barra dos 
Coqueiros, ambos no território do município de Barra dos Coqueiros, as indústrias de cimento nos 
municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados – FAFEN 
da Petrobrás e a Usina de Álcool e Açúcar São José do Pinheiro LTDA, ambas localizada no município 
de Laranjeiras e a Usifértil Fertinor no município de Maruim. 

• Parque Eólico de Barra dos Coqueiros – UEE Barra dos Coqueiros  

O Parque Eólico Barra dos Coqueiros localizado no município de Barra dos Coqueiros, na área 
adjacente às UTEs e início da LT, é constituído por vinte e três unidades aerogeradoras totalizando 
34,5 MW de capacidade instalada e 10,5 MW médios de garantia física de energia.  

Esta energia está contratada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE") como 
energia de reserva por um prazo de 20 anos, a partir de julho de 2012.  

Inaugurada em 29 de janeiro de 2013, a Usina Eólica no município de Barra dos Coqueiros foi 
construída através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) com a concessão de 
incentivo locacional, disponibilizando a área de 300 hectares, vizinha ao Porto de Sergipe, também 
conhecido como Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMIB. O investimento total da obra foi de R$ 125 
milhões.  

No âmbito deste empreendimento, foram implantados diversos projetos socioambientais, como os 
Programas de Monitoramento Ambiental e da Avifauna, Recuperação de Áreas Degradadas, Controle 
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de Espécies Invasoras e Exóticas, que preveem a recuperação e manutenção dos Biomas locais, como 
dunas, áreas de charco e de restinga, por meio de ações permanentes no entorno do Parque Eólico.  

• Terminal Marítimo Inácio Barbosa – TMIB 

O Terminal Portuário Marítimo Ignácio Barbosa, ou Porto de Sergipe, localizado a 13 quilômetros da 
sede de Barra dos Coqueiros, é o mais importante canal de transporte aquático de Sergipe, facilitando 
o escoamento de parte da produção industrial, como cimento e fertilizantes. Além disso, recebe 
produtos utilizados nas indústrias, a exemplo do coque, para a indústria cimenteira, ácido sulfúrico 
para a indústria de fertilizantes e do trigo, além de apoiar as atividades de exploração de petróleo e 
gás natural, desenvolvidas offshore, pela PETROBRAS. O Terminal Portuário é operado pela Vale 
Logística – Vli - e ocupa diretamente 600 empregados, além de gerar empregos indiretos, 
especialmente no Povoado Jatobá. 

O Terminal possui um cais de acostagem a 2,4 quilômetros da costa, protegido por um quebra-mar e 
interligado por uma ponte de acesso rodoviário e que também sustenta uma correia transportadora 
e uma linha de dutos para transferência de granéis líquidos. A profundidade natural é de 9,50m (maré 
mínima) elevada para 10,90m com dragagem. A atracação só é realizada na face interna, em dois 
berços com capacidade de atender navios com, no máximo, 30.000TPB. 

No retroporto estão implantados sete armazéns e dois silos de 63 metros de altura, com capacidade 
para armazenar 17.500 toneladas cada. No primeiro semestre de 2014, o Terminal apresentou uma 
movimentação de cargas de 453.935 toneladas, sendo 98% de granel sólido e apenas 2% de carga 
geral. (ANTAQ, 2015). 

Em 2012, foi assinado acordo de intenções entre o Governo do Estado e a empresa AMSIA para a 
instalação de uma montadora de automóveis, no município de Barra dos Coqueiros, com expectativa 
de geração de mais de três mil empregos, havendo previsão de ampliação do Terminal, para atender 
as necessidades da empresa. 

• Votorantim Cimentos – Unidade CIMESA 

A Fábrica Cimesa-Laranjeiras foi inaugurada no município homônimo no ano de 1985. A unidade é 
responsável pela produção dos cimentos Itaú e Poty e emprega diretamente cerca de 760 
funcionários. 

• Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN  

A FAFEN Sergipe entrou em operação em 6 de outubro de 1982 e representou novo ciclo do 
desenvolvimento no estado, com a construção da adutora do Rio São Francisco, a ampliação da rede 
de energia elétrica, a revitalização da ferrovia que liga Sergipe à Bahia, atualmente desativada, e ainda 
com a instalação do Terminal Portuário Inácio Barbosa, em Barra dos Coqueiros. 

A unidade industrial, que ocupa área de 1 km² no território de Laranjeiras,  produz amônia, ureia 
fertilizante, ureia pecuária, ureia industrial, ácido nítrico, hidrogênio e gás carbônico. Desde 2014, a 
Fafen-SE conta com planta de produção de sulfato de amônio com capacidade para produzir até 303 
mil toneladas/ano, o que representou 80% da importação da região Nordeste em 2014. O sulfato de 
amônio contém nitrogênio na composição e também é excelente fonte de enxofre, muito utilizado no 
cultivo de milho, cana-de-açúcar e algodão. 

A capacidade instalada é de 900 mil t/ano de amônia, 1,1 milhão de t/ano de ureia, 36.000 t/ano de 
ácido nítrico e 150.000 t/ano de CO2. 

• Usina de Álcool e Açúcar São José do Pinheiro LTDA 

Localizada também no Município de Laranjeiras, a Usina São José do Pinheiro é uma indústria que 
fabrica e comercializa açúcar, álcool, melaço e a partir do ano de 2015 também gera energia elétrica 
em sistema de cogeração a partir da queima de bagaço de cana. 
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Sua constituição vem da fundação do Engenho São José com outros engenhos da região. No ano de 
1973 é constituída a Franco e CIA, mudando no ano de 1973 a razão social para Usina São José do 
Pinheiro S.A. quando foi iniciada a produção de uma nova usina Pinheiro, fechando as unidades 
Pinheiro, Central e Pedras. 

A partir do ano de 1983, quando recebeu a denominação de Usina São José do Pinheiro Ltda., a 
produção vem mantendo-se estável, com pequenas elevações e quedas, compatíveis com a atividade 
da agroindústria açucareira. No ano de 2010 a usina passou a oferecer ao mercado a energia elétrica 
obtida do processamento da biomassa da cana de açúcar, produção esta que foi ampliada na safra 
2015/2016. Recentemente, na safra 2014/2015 a Usina Pinheiro obteve sua maior safra agrícola, 
colhendo 1.032.155 toneladas de cana-de-açúcar. Também nessa safra se obteve a maior produção 
de etanol, produzindo ao todo 9.140.830 litros de álcool hidratado e 15.311.764 litros de álcool anidro. 

• Usifértil Fertinor 

A fábrica de fertilizantes Usifértil Fertinor foi inaugurada no município de Maruim no ano de 2008 e 
começou a operar com uma capacidade produtiva de 8 mil toneladas/mês de fertilizantes, gerando 
cerca de 33 empregos diretos e 100 indiretos. A unidade inaugurada é um empreendimento que 
contou com o incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), criado para 
oferecer apoio e incentivo fiscal aos novos empreendimentos que desejarem se instalar no Estado. 

Sergipe já se configura como polo produtor e exportador de fertilizantes graças à decisiva atuação da 
Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) e à presença da Vale, em Rosário do Catete, com a única 
mina de potássio do hemisfério sul do planeta, o que permite o barateamento do frete desse insumo 
essencial na composição dos fertilizantes. 

• Projetos Previstos 

Há a perspectiva da implantação de mais uma unidade industrial cimenteira em Santo Amaro das 
Brotas - cimento Apodi - com investimento aproximado de 1 bilhão de reais, que poderá contribuir 
para geração de emprego e renda na região e para um maior entrosamento entre os municípios, 
gerando relações de complementariedade.  

As novas descobertas de petróleo em águas profundas realizadas pela Petrobrás, trazem novas 
perspectivas para a região, com previsão de início de produção, em 2020, fator que pode contribuir 
para a dinamização também da economia local, em função da possibilidade de contratação de mão 
de obra oriunda dos municípios da AII. 

Na faixa norte do município de Barra dos Coqueiros, entre a rodovia SE-100 e o povoado Canal de São 
Sebastião existe a previsão de criação de Parque Ecológico, destinado ao turismo ecológico. A 
implantação do Parque foi definida no Plano Diretor Municipal, em 2007, porém a implantação ainda 
não foi concluída por depender de negociações entre o município e o governo estadual. 

Dessa forma, considerando os planos e projetos públicos e privados existentes e previstos na área de 
influência do Complexo Porto de Sergipe, o aumento da oferta de energia a partir das UTEs do 
Complexo será de grande importância estratégica, garantindo um fornecimento regular e seguro, 
dentro do próprio centro de carga, reduzindo os riscos de instabilidade e de interrupção de 
fornecimento. 
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Foto 3-1 - Entrada do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, TMIB, no povoado de Jatobá, município de Barra dos Coqueiros 

 
Foto 3-2 - Área e edificações do TMIB – silos de cimento e galpões de armazenamento - vistas a partir da futura área de 

implantação dos dutos da UTE Porto de Sergipe I 

 
Foto 3-3 - Parque Eólico de Barra dos Coqueiros – UEE Barra dos Coqueiros 
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Foto 3-4 - Entrada da Cimesa – Fábrica da Votorantim Cimentos, no município de Laranjeiras 

• Salmouroduto 

Um salmouroduto subterrâneo atravessa a área da gleba destinada à implantação do Complexo Porto 
de Sergipe, porém em setor que não se prevê qualquer instalação industrial ou de apoio, evitando 
quaisquer riscos de danos a esta obra de infraestrutura. 

Este salmouroduto conduz os efluentes do beneficiamento dos sais de potássio explorados na mina 
subterrânea de Taquari-Vassouras, situada no município de Rosário do Catete, a cerca de 30 km a 
noroeste e operada pela Vale Fertilizantes. 

A salmoura conduzida por esta tubulação é lançada no mar, a cerca de dois quilômetros da linha da 
costa, a uma profundidade aproximada de 9 metros, conforme se pode observar na Figura 3-1. 

 

 
Figura 3-1 – Traçado do salmouroduto em relação ao layout do Complexo Termelétrico 
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4 Descrição do Empreendimento 
4.1 Histórico do Processo 
A CELSE S.A. foi criada em 2015, tendo como acionistas a EBRASIL Energia Ltda. e a GG Power S.A., 
cada uma com participação acionária de 50% e, no 21º Leilão de Energia Nova realizado pela Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE - em Abril de 2015, vendeu a energia a ser gerada pela Usina Termelétrica 
Porto de Sergipe I, movida a Gás Natural, com potência instalada de 1.515,64 MW e Garantia Física de 
860 MW médios, com início de operação comercial em Janeiro de 2020.  

A UTE Porto de Sergipe I faz parte do Complexo Porto de Sergipe, a ser implantado no município de 
Barra dos Coqueiros, vizinho à capital do Estado, Aracaju, e será constituído pelas seguintes unidades:  

i. Usina Termelétrica Porto de Sergipe I  1.516 MW de potência instalada  

ii. Usina Termelétrica Laranjeiras I   450 MW e 1.520 MW 

iii. Usina Termelétrica Marcelo Déda  950 MW e 1.300 MW 

iv. Linha de Transmissão                  500 KV / 34 km de extensão  

 v.  Instalações e Operações Offshore:    

o Unidade de Regaseificação FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) atracada 
a um soft yoke, sem cais;  

o Transbordo de Gás Natural Liquefeito - GNL – a contrabordo entre o navio metaneiro 
e a FSRU (operação Ship-to-Ship - STS);  

o Conexão da FSRU ao gasoduto via Soft Yoke e  
o Dutos, maior parte em trecho submarino, parte em terra:  

 Gasoduto para o escoamento do GNL,   
 Adutora para captação de água do mar; e  
 Emissário para o lançamento dos efluentes no mar.  

O empreendimento Complexo Porto de Sergipe encontra-se em fase de licenciamento ambiental, 
tendo já obtido a Licença Ambiental Prévia – LP n° 11-3/2016 – emitida em 15/04/2016 junto à 
Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA - órgão ambiental do estado de Sergipe com 
validade até 15/04/2019. Destaca-se que uma das UTEs, a Porto de Sergipe I está em fase de análise 
da solicitação da Licença de Instalação – LI – tendo obtido as Licenças de Instalação para a implantação 
de Canteiro de Obras e Terraplenagem. 

Ressalta-se que para este estudo serão consideradas as seguintes unidades constituintes do 
Complexo: 

• As três UTEs; 
• Dutos na parte terrestre- gasoduto, adutora com uma estação de bombeamento e emissário 

- ou seja, os aspectos e impactos referentes aos dutos e respectiva implantação e operação 
na parte offshore não serão aqui analisados, pois os mesmos serão tratados quando da 
elaboração dos estudos ambientais de todas as Instalações Offshore. 

A Figura 4-1 a seguir ilustra a área a ser ocupada especificamente pela UTE PS-1 e faixa de dutos e a 
Figura 4-2 apresenta o arranjo geral da UTE PS-1. 
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Figura 4-1 - Área a ser ocupada pela UTE PS-1 e faixa de dutos 

 

 
Figura 4-2 - Arranjo geral da UTE PS-1. 

Fonte: GE POWER, 2016 
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4.2 Concepção Técnica das UTEs 
As unidades termoelétricas operarão em ciclo combinado, utilizando ciclo Brayton nas turbinas a gás 
e ciclo Rankine nas turbinas a vapor.  

O Quadro 4.2-1 apresenta um comparativo entre os equipamentos que irão compor cada uma das 
unidades termelétricas. 

Quadro 4.2-1 – Comparativo das UTEs 

UTE PORTO DO SEGIPE I UTE LARANJEIRAS I UTE GOV. MARCELO DEDA 

Ciclo Combinado Ciclo Combinado Ciclo Combinado 
SE de interligação à rede de 
distribuição 

SE de interligação à rede de 
distribuição 

SE de interligação à rede de 
distribuição 

3 turbinas de combustão com 
geradores 

1 turbina de combustão com 
geradores 

2 turbinas de combustão com 
geradores 

1 gerador de vapor para 
recuperação de calor 

1 gerador de vapor para 
recuperação de calor 

1 gerador de vapor para 
recuperação de calor 

1 turbina a vapor com gerador 2 turbinas a vapor com gerador 2 turbinas a vapor com gerador 
4 transformadores elevadores 
20/500 kV 

3 transformadores elevadores de 
20/230 kV 

3 transformadores elevadores de 
20/230 kV 

Fabricante: Alstom Switzerland Fabricante: Siemens GmbH Fabricante: General Eletric 
Company 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Além dos equipamentos listados acima, cada uma das unidades contará com equipamentos auxiliares 
comuns entre si que correspondem a: 

• Torre de resfriamento; 

• Condensadores;  

• Sistema de óleo lubrificante; 

• Sistema de tratamento de água; 

• Sistema de tratamento de efluentes; 

• Sistema de resfriamento; 

• Sistema de compressão de gás; 

• Subestação elevadora; 

• Linhas de transmissão; 

• Sistema de admissão de ar; 

• Sistema de exaustão de ar. 

4.3 Combustíveis Principais e Reagentes 
 Disponibilidade de Combustível 

As características do combustível utilizado nas unidades do Complexo Termelétrico estão descritas 
no Quadro 4.3-1 e Quadro 4.3-2.  
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Quadro 4.3-1 – Composição do Gás Natural  

GÁS FÓRMULA % VOLUMÉTRICA 
Metano CH4 92,93 
Etano C2H6 4,32 
Propano C3H8 1,01 
Iso-Butano IC4 0,12 
N-Butano NC4 0,16 
C5+ C5+ 0,10 
Dióxido de Carbono CO2 0,78 
Enxofre S 0 
Nitrogênio N2 0,58 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.3-2 Características do Gás Natural (Fonte: Genival Nunes Consultoria, 2015) 

ITEM QUANTIDADE 
PCS (PCR) - kcal/Nm³ @ 20 °C 9.400 
PCI - kcal/Nm³ @ 20 °C 8.470 
Massa Específica - kg/m³ 0,7247 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

O combustível principal será expurgado do gasoduto de uso exclusivo, vindo do Terminal de 
Regaseificação – FRSU – a cerca de 7 km da linha da costa. A Figura 4-3 apresenta o Fluxograma do 
Processo de Gaseificação. 

 
Figura 4-3 –Fluxograma do processo de gaseificação 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016 

As características do gasoduto são apresentadas no Quadro 4.3-3. 
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Quadro 4.3-3 - Característica dos dutos de distribuição de Gás  
ITEM QUANTIDADE 

Diâmetro Máximo do Tubo  406 mm (16 in) 
Espessura de Parede 26,19 mm (mínima) 
Material da Tubulação Aço Carbono API 5L GRX60 
Material do Revestimento Polietileno tripla camada 
Comprimento do Duto 1km (onshore, aproximado) 
Profundidade do Duto no Terreno Mínimo 1,0 m 
Pressão Mínima de Operação (UTE Porto Sergipe I) 35 bar 
Pressão Máxima de Operação (UTE Porto Sergipe I) 50 bar 
Pressão Mínima de Operação (UTE Laranjeiras) 20 bar 
Pressão Máxima de Operação (UTE Laranjeiras) 45 bar 
Pressão Mínima de Operação (UTE Marcelo Deda) 35 bar 
Pressão Máxima de Operação (UTE Marcelo Deda) 50 bar 
Sistemas de Válvulas de Bloqueio Bloqueio automático 
Número de Válvulas 02 
Vida Útil Esperada 50 anos 
Proteção Catódica Sim 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

 Rendimento Previsto Referido ao PCI do Combustível 

O rendimento bruto do Complexo Termelétrico, a ser considerado referido ao PCI do combustível, 
está detalhado no Quadro 4.3-4, separado por unidade, considerando os consumos internos e 
perdas de cada planta. 

Quadro 4.3-4 – Rendimento Previsto referido ao PCI do Combustível, na Unidade Termelétrica UTE Porto de Sergipe I. 

ITEM QUANTIDADE 
Potência de Geração de Energia Elétrica Bruta 1.516.000 kWe 
Consumo Específico da Planta (“Heat Rate”) 5.970 kJ/kWh 
Poder Calorífico Inferior – PCI 48.236 kJ/Nm³ 
Rendimento Bruto da UTE (bornes do gerador) 60,3 % 
Consumo de Combustível 6.195.574 Nm³/dia 
Potência Consumida e Perdida (e) 28.677 kWe 
Potência de Geração de Energia Elétrica Líquida (e) 1.486.964 kWe 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.3-5 – Rendimento Previsto referido ao PCI do Combustível, na unidade Termelétrica UTE Laranjeira 
ITEM QUANTIDADE 

Potência de Geração de Energia Elétrica Líquida (e) 450.000 kWe 
Consumo Específico da Planta (“Heat Rate”) 5.917 kJ/kWh 
Poder Calorífico Inferior – PCI 35.381 kJ/Nm³ 
Rendimento Bruto da UTE (bornes do gerador) 60,84 % 
Consumo de Combustível 1.806.155 Nm³/dia 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.3-6 – Rendimento Previsto referido ao PCI do Combustível, na unidade Termelétrica UTE Marcelo Deda  
ITEM QUANTIDADE 

Potência de Geração de Energia Elétrica Líquida (e) 950.000 kWe 
Consumo Específico da Planta (“Heat Rate”) 5.917 kJ/kWh 
Poder Calorífico Inferior – PCI 35.381 kJ/Nm³ 
Rendimento Bruto da UTE (bornes do gerador) 60,84 % 
Consumo de Combustível 3.728.053 Nm³/dia 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 
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4.4 Características dos Equipamentos Principais 
Os equipamentos principais de cada UTE serão descritos a seguir, baseado no Memorial Descritivo da 
UTE Porto do Sergipe I (CELSE, 2016). 

4.4.1 Turbinas a Gás 
O Complexo Termelétrico será constituído por 3 (três) Usinas Termelétricas (UTE) que irão operar 6 
(seis) conjuntos de turbina a gás e caldeira de recuperação em ciclo combinado, utilizando gás natural 
como combustível, distribuídos nas seguintes características: 

− UTE Porto Sergipe I: 3 (três) conjuntos de turbina a gás e caldeira de recuperação de potência 
unitária de 517 MW. 

− UTE Governador Marcelo Deda: 2 (dois) conjuntos de turbina a gás e caldeira de recuperação de 
potência unitária de 475 MW. 

− UTE Laranjeiras I: 1 (um) conjunto de turbina a gás e caldeira de recuperação de potência de 450 
MW. 

A turbina a gás será acionada através da combustão de gás natural, que acionará o gerador elétrico. 
Os gases quentes da turbina serão encaminhados para caldeira de recuperação para geração de vapor, 
que alimentará o gerador elétrico. Os gases da caldeira de recuperação serão encaminhados para 
chaminé. 
 
UTE Porto de Sergipe I 

A UTE PORTO DE SERGIPE I possuirá 3 Turbinas a Gás (TG). O ar ambiente será conduzido através da 
válvula de admissão e do revestimento de admissão, para o compressor, que irá pressurizá-lo e 
alimentá-lo nos combustores. Nos combustores, este será misturado com o combustível e inflamado, 
onde irá aumentar a temperatura de mistura dos produtos de combustão. A mistura comprimida e 
aquecida irá expandir-se na turbina, reduzindo a pressão e a temperatura, conforme a energia térmica 
seja absorvida e convertida em trabalho mecânico. Uma parcela deste trabalho mecânico será 
utilizada para acionar o compressor e o restante será utilizado para acionar o gerador elétrico. 

Para a partida da TG, se faz necessária a utilização de um sistema de conversor de frequência de 
partida, que utilizará o gerador elétrico como motor para fornecer a velocidade autossustentável à 
unidade, durante o ciclo de partida. Ao atingir uma velocidade autossustentável, o sistema de partida 
será consecutivamente desenergizado e a TG atingirá sua velocidade nominal sozinha. 

Cada TG será equipada com um resfriador de baixa pressão e um de alta pressão, para seu 
resfriamento. A água será suprimida pelos economizadores AP. O vapor gerado pelos resfriadores será 
retornado ao sistema de vapor AP do GVRC. 

O Quadro 4.4-1 apresenta as principais características de cada TG projetada, utilizada para queima de 
gás natural. 

Quadro 4.4-1 - Características principais da Turbina a Gás da UTE Porto de Sergipe I  

DESCRIÇÃO CAPACIDADE 
Fabricante  Alstom 
Modelo  GT36 
Temperatura de Admissão de Ar  25,5 °C 
Altitude Absoluta do Terreno  10 m 
Umidade Relativa  80,0 % 
Taxa de compressão  33,2:1 
Temperatura dos Gases de Exaustão da Turbina 635,4 °C 
Potência Líquida nas Condições do Sítio  315.316 kWe 
Consumo Específico da Turbina (Heat Rate) 9.070 kJ/kWh (gross @ LHV) 
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DESCRIÇÃO CAPACIDADE 
Consumo Específico da Planta (Heat Rate) 5.970 kJ/kWh (gross @ LHV) 
Eficiência da Planta 60,3 % 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

O Quadro 4.4-2 apresenta as principais características das emissões de poluentes das chaminés que 
serão implantadas para a UTE Porto de Sergipe I. 

Quadro 4.4-2 - Estimativas MP10, NOx, SOx e CO – UTE Porto Sergipe I  

PARÂMETROS 
CHAMINÉS 

PS01 PS02 PS03 

Potencia Nominal Mw 517 517 517 

Consumo Gás Natural Nm³/h 86050 86050 86050 

Vazão do Efluente Gasoso 
m3/s 730,8 730,8 730,8 

Nm3/h (bs) 1819382 1819382 1819382 

Teor de Oxigênio de Efluente Gasoso na 
Chaminé %vol (bs) 11 11 11 

Temperatura de Efl. Gasoso °C 82 82 82 

Chaminé 
H-Altura  D-Diâmetro m H – 60  D – 

7,0 
H – 60  D – 

7,0 
H – 60  D – 

7,0 

Emissão Residual de MP10 
na Chaminé 

mg/Nm3 
(bs) 

15% O2 
1,7 1,7 1,7 

mg/Nm3 
(bs) 2,73 2,73 2,73 

Kg/h 4,97 4,97 4,97 

Emissão Residual de NOx 
na Chaminé 

mg/Nm3 
(bs) 

15% O2 
50,0 50,0 50,0 

mg/Nm3 
(bs) 80,42 80,42 80,42 

Kg/h 146,31 146,31 146,31 

Emissão Residual de SOx (como NO2) na 
Chaminé 

mg/Nm3 
(bs) 

15% O2 
4,6 4,6 4,6 

mg/Nm3 
(bs) 6,2 6,2 6,2 

Kg/h 11,22 11,22 11,22 

Emissão Residual de CO 
na Chaminé 

mg/Nm3 
(bs) 

15% O2 
65,0 65,0 65,0 

mg/Nm3 
(bs) 104,54 104,54 104,54 

kg/h 190,20 190,20 190,20 

Fonte: Yamagata, 2017 

Nota: Emissão SOx determinado pelo teor de enxofre (70 mg/m³) no gás natural. 
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UTE Laranjeiras I 

A UTE LARANJEIRAS I possuirá 1 Turbina a Gás (TG), com o mesmo fluxo de processo apresentado para 
a UTE PS-1. 

O Quadro 4.4-3 apresenta as principais características de cada TG projetada, utilizada para queima de 
gás natural. 

Quadro 4.4-3 - Características principais da turbina a Gás da UTE Laranjeiras I  

DESCRIÇÃO CAPACIDADE 
Fabricante Siemens 
Modelo SGT6-8000H 
Temperatura de Admissão de Ar 25,5 °C 
Altitude Absoluta do Terreno 10 m 
Umidade Relativa 80,0 % 
Taxa de compressão 33,2:1 
Estágios de Expansão 02 
Temperatura dos Gases de Exaustão da Turbina 637,6 °C 
Potência Bruta em Condições ISO 281.400 kWe 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

O Quadro 4.4-4 apresenta as principais características das emissões de poluentes das chaminés que 
serão implantadas para a UTE Laranjeiras I. 

Quadro 4.4-4 - Estimativas MP10, NOx, SOx e CO – UTE Laranjeiras 

PARÂMETROS CHAMINÉ LA01 
Potencia Nominal Mw 450 

Consumo Gás Natural Nm³/h 75256 

Vazão do Efluente Gasoso 
m3/s 708,1 

Nm3/h (bs) 1685432 
Teor de Oxigênio de Efluente Gasoso na Chaminé %vol (bs) 13 

Temperatura de Efl. Gasoso °C 91 
Chaminé 

H-Altura  D-Diâmetro m H – 60  D – 7,0 

Emissão Residual de MP10 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 1,7 

mg/Nm3 (bs) 2,27 
Kg/h 3,82 

Emissão Residual de NOx 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 50,0 

mg/Nm3 (bs) 66,67 
kg/h 112,36 

Emissão Residual de SOx (como NO2) na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 4,4 

mg/Nm3 (bs) 5,8 
Kg/h 9,82 

Emissão Residual de CO 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 65,0 

mg/Nm3 (bs) 86,67 
kg/h 146,07 

UTE Governador Marcelo Deda 

A UTE GOVERNADOR MARCELO DEDA I possuirá 2 Turbinas a Gás (TG), seguindo o mesmo fluxo de 
processo apresentado para as outras UTEs. 

O Quadro 4.4-5 apresenta as principais características de cada TG projetada, utilizada para queima de 
gás natural. 
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Quadro 4.4-5 - Características principais da turbina a Gás da UTE Marcelo Deda  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Fabricante  GE 
Modelo  7HA.02 
Temperatura de Admissão de Ar  25,5 °C 
Altitude Absoluta do Terreno  10 m 
Umidade Relativa  80,0 % 
Taxa de compressão  33,2:1 
Estágios de Expansão 02 
Temperatura dos Gases de Exaustão da Turbina 637,6 °C 
Potência Bruta nas Condições do Sítio  316.977 kWe 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

O Quadro 4.4-6 apresenta as principais características das emissões de poluentes das chaminés que 
serão implantadas para a UTE Gov. Marcelo Déda I. 

Quadro 4.4-6 - Estimativas MP10, NOx, SOx e CO – UTE Gov. Marcelo Déda. 

PARÂMETROS 
CHAMINÉS 

MD01 MD02 
Potencia Nominal Mw 475 475 

Consumo Gás Natural Nm³/h 77668 77668 

Vazão do Efluente Gasoso 
m3/s 705,0 705,0 

Nm3/h (bs) 1723660 1723660 
Teor de Oxigênio de Efluente Gasoso na Chaminé %vol (bs) 13 13 

Temperatura de Efl. Gasoso °C 88 88 
Chaminé 

H-Altura  D-Diâmetro m H – 60  D – 7,0 H – 60  D – 7,0 

Emissão Residual de MP10 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

1,7 1,7 

mg/Nm3 (bs) 2,32 2,32 
kg/h 4,00 4,00 

Emissão Residual de NOx 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

50,0 50,0 

mg/Nm3 (bs) 68,33 68,33 
kg/h 117,78 117,78 

Emissão Residual de SOx (como NO2) na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 4,4 4,4 

mg/Nm3 (bs) 5,9 5,9 
kg/h 10,13 10,13 

Emissão Residual de CO 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

65,0 65,0 

mg/Nm3 (bs) 88,83 88,83 
kg/h 153,12 153,12 

 

 Gerador de Vapor de Recuperação de Calor (GVRC) 
UTE Porto de Sergipe I 

Para a recuperação do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás, e a geração de vapor para injetá-
los na turbina a vapor, será utilizado um Gerador de Vapor de Recuperação de Calor (GVRC) do tipo 
tambor em circulação normal, com três níveis de pressão e queima suplementar.  

O GVRC será do tipo horizontal e irá operar em modo de recirculação natural. Os gases de exaustão 
da Turbina a Gás são a fonte quente para produção de vapor superaquecido.  

A bomba de água de alimentação combinada de Alta Pressão (AP) e Média Pressão (MP) fornecerá a 
água para alimentação ao Gerador GVRC. A água de alimentação de Baixa Pressão (BP) será extraída 
dos economizadores AP/MP e, em seguida, será estrangulada até o nível de BP. O fluxo de água de 
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alimentação será pré-aquecido nos economizadores e admitido nas baterias AP, MP e BP, onde irá 
gerar vapor saturado. 

As bombas de recirculação alimentarão a serpentina de pré-aquecimento no final frio do GVRC. A água 
será retornada ao tanque de água de alimentação, a fim de manter a temperatura de fornecimento 
da água de alimentação nos níveis desejados. 

O tanque de purga coletará os drenos contínuos e intermitentes do GVRC e também durante a partida 
da planta, drenando os sistemas externos da turbina a vapor, que estarão próximos do GVRC. O 
tanque de purga atuará como um separador de fases, onde o vapor será descarregado para a 
atmosfera e o condensado será bombeado ao sistema de água e vapor. 

Os estados de vapor gerados na seção de alta, intermediária e baixa pressão encontram-se indicados 
no Quadro 4.4-7. 

Quadro 4.4-7 - Características principais da geração de vapor da UTE Porto de Sergipe I  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Alta Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 1.149,9 t/h 

Temperatura de Vapor Superaquecido 582,5 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido 173,1 bar 

Média Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 1.259,4 t/h 
Temperatura de Vapor Superaquecido 585,0 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido 44,82 bar 

Baixa Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 93,0 t/h 
Temperatura de Vapor Superaquecido 288,2 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido  5,28 bar 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Após a passagem pelo Gerador de Vapor de Recuperação de Calor, os gases de combustão serão 
emitidos à atmosfera pela chaminé da caldeira. O Quadro 4.4-8 apresenta as principais características 
dos gases emitidos e das referidas chaminés.  

Quadro 4.4-8 - Características principais dos gases de exaustão e chaminés da UTE Porto de Sergipe I.  

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 
Altura da Chaminé da caldeira 60 m 
Diâmetro Interno da chaminé 7,0 m 
Temperatura dos Gases de Exaustão 71 °C 
Velocidade dos Gases de Exaustão 17,3 m/s 
Vazão dos Gases de Exaustão 2.192,4 m³/s 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

UTE Laranjeiras I 

Para a recuperação do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás, e a geração de vapor para injetá-
los na turbina a vapor, serão utilizados 02 Geradores de Vapor de Recuperação de Calor (GVRC) do 
tipo tambor e circulação normal, com três níveis de pressão e queima suplementar.  

Os GVRCs serão do tipo horizontal e irão operar em modo de recirculação natural. Os gases de 
exaustão da Turbina a Gás são a fonte quente para produção de vapor superaquecido.  

A bomba de água de alimentação combinada de Alta Pressão (AP) e Média Pressão (MP) fornecerá a 
água para alimentação aos Geradores GVRC. A água de alimentação de Baixa Pressão (BP) será 
extraída dos economizadores AP/MP e, em seguida, será estrangulada até o nível de BP. O fluxo de 
água de alimentação será pré-aquecido nos economizadores e admitido nas baterias AP, MP e BP, 
onde irá gerar vapor saturado. 
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As bombas de recirculação alimentarão a serpentina de pré-aquecimento no final frio dos GVRCs. A 
água será retornada ao tanque de água de alimentação, a fim de manter a temperatura de 
fornecimento da água de alimentação nos níveis desejados. 

O tanque de purga coletará os drenos contínuos e intermitentes dos GVRCs e também durante a 
partida da planta, drenando os sistemas externos da turbina a vapor, que estarão próximos do GVRC. 
O tanque de purga atuará como um separador de fases, onde o vapor será descarregado para a 
atmosfera e o condensado será bombeado ao sistema de água e vapor. 

Os estados de vapor gerados na seção de alta, intermediária e baixa pressão encontram-se indicados 
no Quadro 4.4-9. 

Quadro 4.4-9 - Características principais da geração de vapor da UTE Laranjeiras I  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Alta Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 1.149,9 t/h 

Temperatura de Vapor Superaquecido 582,5 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido 173,1 bar 

Média Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 1.259,4 t/h 
Temperatura de Vapor Superaquecido 585,0 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido 44,82 bar 

Baixa Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 93,0 t/h 
Temperatura de Vapor Superaquecido 288,2 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido  5,28 bar 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Após a passagem pelos Geradores de Vapor de Recuperação de Calor, os gases de combustão serão 
emitidos à atmosfera pela chaminé da caldeira. O Quadro 4.4-10 apresenta as principais 
características dos gases emitidos e das referidas chaminés.  

Quadro 4.4-10 - Características principais dos gases de exaustão e chaminés da UTE Laranjeiras I 
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Altura da Chaminé da caldeira 60 m 
Diâmetro Interno da chaminé 7,0 m 
Temperatura dos Gases de Exaustão 91 °C 
Velocidade dos Gases de Exaustão 17,3 m/s 
Vazão dos Gases de Exaustão 708,1 m³/s 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

UTE Governador Marcelo Deda 

Para a recuperação do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás, e a geração de vapor para injetá-
los na turbina a vapor, serão utilizados 02 Geradores de Vapor de Recuperação de Calor (GVRC) do 
tipo tambor e circulação normal, com três níveis de pressão e queima suplementar.  

Os GVRCs serão do tipo horizontal e irão operar em modo de recirculação natural. Os gases de 
exaustão da Turbina a Gás são a fonte quente para produção de vapor superaquecido.  

A bomba de água de alimentação combinada de Alta Pressão (AP) e Média Pressão (MP) fornecerá a 
água para alimentação aos Geradores GVRC. A água de alimentação de Baixa Pressão (BP) será 
extraída dos economizadores AP/MP e, em seguida, será estrangulada até o nível de BP. O fluxo de 
água de alimentação será pré-aquecido nos economizadores e admitido nas baterias AP, MP e BP, 
onde irá gerar vapor saturado. 

As bombas de recirculação alimentarão a serpentina de pré-aquecimento no final frio dos GVRCs. A 
água será retornada ao tanque de água de alimentação, a fim de manter a temperatura de 
fornecimento da água de alimentação nos níveis desejados. 
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O tanque de purga coletará os drenos contínuos e intermitentes dos GVRCs e também durante a 
partida da planta, drenando os sistemas externos da turbina a vapor, que estarão próximos dos GVRCs. 
O tanque de purga atuará como um separador de fases, onde o vapor será descarregado para a 
atmosfera e o condensado será bombeado ao sistema de água e vapor. 

Os estados de vapor gerados na seção de alta, intermediária e baixa pressão encontram-se indicados 
no Quadro 4.4-11. 

Quadro 4.4-11 - Características principais da geração de vapor da UTE Marcelo Deda  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Alta Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 257,65 t/h 

Temperatura de Vapor Superaquecido 565,6 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido 155,86 bar 

Média Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 277,496 t/h 
Temperatura de Vapor Superaquecido 565,6 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido 41,74 bar 

Baixa Pressão Vazão de Vapor Superaquecido 22,73 t/h 
Temperatura de Vapor Superaquecido 264,4 °C 
Pressão do Vapor Superaquecido  6,25 bar 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

 

Após a passagem pelo Gerador de Vapor de Recuperação de Calor, os gases de combustão serão 
emitidos à atmosfera pela chaminé da caldeira. O Quadro 4.4-12 apresenta as principais 
características dos gases emitidos e das referidas chaminés.  

Quadro 4.4-12 - Características principais dos gases de exaustão e chaminés da UTE Marcelo Deda 
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Altura da Chaminé da caldeira 60 m 
Diâmetro Interno da chaminé 7,0 m 
Temperatura dos Gases de Exaustão 88 °C 
Vazão dos Gases de Exaustão 1.410 m³/s 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

4.4.2 Turbina a Vapor 
UTE Porto de Sergipe I 

A Turbina a Vapor (TV) será do tipo condensação reaquecida, composta por 3 câmaras de pressão. Os 
dois eixos da turbina para cada parte da turbina serão acoplados juntos, rigidamente, e o eixo da 
turbina de BP será acoplado rigidamente ao gerador elétrico, montado em eixo único com a TG. 

O vapor de AP será injetado na turbina de AP através de 2 válvulas paralelas de parada e 2 válvulas 
paralelas de controle, onde será expandido à pressão reaquecida.  

O vapor reaquecido será misturado ao vapor de MP e reaquecido no GVRC, para aquecimento do 
vapor reaquecido, que será admitido na turbina de MP através de 2 válvulas de parada e 2 válvulas de 
controle. 

O vapor de BP será admitido na turbina de BP através de 1 válvula de parada e 1 batente de controle, 
para ser expandido e descarregado no condensador. 

O condensador de água resfriada condensará o vapor de descarga da TV, ou vapor de superaquecido 
do bypass da TV, pela rejeição de calor para a água de resfriamento. 

Uma caixa rápida coletará o vapor dos drenos internos da TV na partida da planta. Após a separação, 
o vapor será descarregado para a câmara de vapor do condensador e o condensado será descarregado 
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no reservatório do condensador. O sistema de controle de nível mantém o nível constante no tanque 
principal de condensado. O Quadro 4.4-13 apresenta as principais características da TV. 

Quadro 4.4-13 - Características principais da turbina a vapor da UTE Porto de Sergipe I.  
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Fabricante Alstom 
Velocidade de Rotação 3.600 rpm 
Pressão de Vapor para Acionamento  173,1 bar 
Temperatura de Vapor para Acionamento 582,5 °C 
Pressão de Descarga 0,08 bar 
Potência Elétrica Bruta na Saída do Gerador 570.052 kWe 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

UTE Laranjeiras I 

A Turbina a Vapor (TV) será do tipo condensação reaquecida, composta por 3 câmaras de pressão. Os 
dois eixos da turbina para cada parte da turbina serão acoplados juntos, rigidamente, e o eixo da 
turbina de BP será acoplado rigidamente ao gerador elétrico, montado em eixo único com a TG. 

O vapor de AP será injetado na turbina de AP através de 2 válvulas paralelas de parada e 2 válvulas 
paralelas de controle, onde será expandido à pressão reaquecida.  

O vapor reaquecido será misturado ao vapor de MP e reaquecido no GVRC, para aquecimento do 
vapor reaquecido, que será admitido na turbina de MP através de 2 válvulas de parada e 2 válvulas de 
controle. 

O vapor de BP será admitido na turbina de BP através de 1 válvula de parada e 1 batente de controle, 
para ser expandido e descarregado no condensador. 

O condensador de água resfriada condensará o vapor de descarga da TV, ou vapor de superaquecido 
do bypass da TV, pela rejeição de calor para a água de resfriamento. 

Uma caixa rápida coletará o vapor dos drenos internos da TV na partida da planta. Após a separação, 
o vapor será descarregado para a câmara de vapor do condensador e o condensado será descarregado 
no reservatório do condensador. O sistema de controle de nível mantém o nível constante no tanque 
principal de condensado. O Quadro 4.4-14 apresenta as principais características da TV. 

Quadro 4.4-14 - Características principais da turbina a vapor da UTE Laranjeiras I  

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 
Fabricante Siemens 
Modelo SST6-5000 
Velocidade de Rotação 3.600 rpm 
Pressão de Vapor para Acionamento  155,86 bar 
Temperatura de Vapor para Acionamento 565,6 °C 
Potência Elétrica Bruta na Saída do Gerador 144.600 kWe 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

UTE Governador Marcelo Deda 

A Turbina a Vapor (TV) será do tipo condensação reaquecida, composta por 3 câmaras de pressão. Os 
dois eixos da turbina para cada parte da turbina serão acoplados juntos, rigidamente, e o eixo da 
turbina de BP será acoplado rigidamente ao gerador elétrico, montado em eixo único com a TG. 

O vapor de AP será injetado na turbina de AP através de 2 válvulas paralelas de parada e 2 válvulas 
paralelas de controle, onde será expandido à pressão reaquecida.  
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O vapor reaquecido será misturado ao vapor de MP e reaquecido no GVRC, para aquecimento do 
vapor reaquecido, que será admitido na turbina de MP através de 2 válvulas de parada e 2 válvulas de 
controle. 

O vapor de BP será admitido na turbina de BP através de 1 válvula de parada e 1 batente de controle, 
para ser expandido e descarregado no condensador. 

O condensador de água resfriada condensará o vapor de descarga da TV, ou vapor de superaquecido 
do bypass da TV, pela rejeição de calor para a água de resfriamento. 

Uma caixa rápida coletará o vapor dos drenos internos da TV na partida da planta. Após a separação, 
o vapor será descarregado para a câmara de vapor do condensador e o condensado será descarregado 
no reservatório do condensador. O sistema de controle de nível mantém o nível constante no tanque 
principal de condensado. O Quadro 4.4-15 apresenta as principais características da TV. 

Quadro 4.4-15 - Características principais da turbina a vapor da UTE Marcelo Deda.  
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Fabricante GE 
Modelo GE D17 
Velocidade de Rotação 3.600 rpm 
Pressão de Vapor para Acionamento  155,86 bar 
Temperatura de Vapor para Acionamento 565,6 °C 
Potência Elétrica Bruta na Saída do Gerador 316.045 kWe 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

4.4.3 Gerador Elétrico 
UTE Porto de Sergipe I 

Os Quadro 4.4-16 e Quadro 4.4-17 apresentam as principais características dos geradores elétricos 
acoplados a cada uma das TGs e da TV. 

Quadro 4.4-16 - Características principais dos geradores elétricos acoplados à turbina a gás da UTE Porto de Sergipe I.  
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Fabricante Alstom 
Tipo Síncrono – Trifásico 
Potência Nominal 380 MVA 
Fator de Potência 0,85 
Voltagem nominal 19 kV 
Faixa de ajuste de voltagem +/- 5 % 
Frequência 60 Hz 
Rotação 3.600 rpm 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

 

Quadro 4.4-17 - Características principais dos geradores elétricos acoplados à turbina a vapor da UTE Porto de Sergipe I.  
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Fabricante Alstom 
Tipo Síncrono – Trifásico 
Potência Nominal 770 MVA 
Fator de Potência 0,85 
Voltagem nominal 24 kV 
Faixa de ajuste de voltagem +/- 5 % 
Frequência 60 Hz 
Rotação 3.600 rpm 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 
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UTE Laranjeiras I 

O Quadro 4.4-18 apresenta as principais características dos geradores elétricos acoplados à TG e à TV. 

Quadro 4.4-18 - Características principais dos geradores elétricos acoplados à cada turbina da UTE Laranjeiras I.  
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Fabricante Siemens 
Tipo Síncrono – Trifásico 
Fator de Potência 0,90 
Voltagem nominal 20 kV 
Faixa de ajuste de voltagem +/- 5 % 
Frequência 60 Hz 
Rotação 3.600 rpm 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

UTE Governador Marcelo Deda 

O Quadro 4.4-19 apresenta as principais características dos geradores elétricos acoplados a cada uma 
das TGs e da TV. 

Quadro 4.4-19 - Características principais dos geradores elétricos acoplados à cada turbina da UTE Marcelo Deda.  
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA 

Fabricante Siemens 
Tipo Síncrono – Trifásico 
Fator de Potência 0,90 
Voltagem nominal 20 kV 
Faixa de ajuste de voltagem +/- 5 % 
Frequência 60 Hz 
Rotação 3.600 rpm 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

4.5 Sistemas Auxiliares 
Adicionalmente aos equipamentos citados acima, as Centrais Geradoras Termelétricas: UTE Porto de 
Sergipe I, UTE Laranjeiras I e UTE Governador Marcelo Deda, necessitam de diversos sistemas 
auxiliares para seu funcionamento. Os equipamentos auxiliares das UTE serão descritos a seguir. 

4.5.1 Sistema de Fornecimento de Gás Natural  
O sistema de fornecimento de gás natural deverá atender às necessidades das TGs em termos de 
pressão, temperatura e qualidade.  

Antes de entrar na TG, o gás natural passará pelos medidores de vazão, pelo sistema de filtragem fina 
da TG e pelo sistema de preaquecimento do gás natural a temperatura constante, sendo alimentados 
pela água extraída dos economizadores BP.  

Para atendimento aos requisitos do gás combustível exigidos para o pleno funcionamento da TG, será 
necessário a utilização de compressor de gás com pressão mínima de entrada de 20 bar para as UTEs 
Laranjeiras I e Porto de Sergipe I, e a UTE Governador Marcelo Deda contará com pressão mínima de 
entrada de 40 bar. 

4.5.2 Sistema de Tratamento de Água  
No sistema de tratamento de água, será efetuado o tratamento desta água a fim de atender às 
especificações de qualidade e quantidade para consumo de todas as plantas. Os processos a serem 
utilizados serão clarificação, floculação e filtragem.  
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O tratamento de água para o sistema fechado de água de resfriamento será do tipo leito misto com 
osmose reversa e ultrafiltrarão.  

4.5.3 Sistema de Água de Resfriamento Principal  
O sistema de água de resfriamento principal proverá água fria ao condensador da TV e aos resfriadores 
do sistema fechado de água de resfriamento. A água aquecida será levada ao topo da torre de 
resfriamento onde será resfriada e coletada em sua base, e as bombas de água de resfriamento terão 
o papel de circular a água no sistema.  

A reposição de água será alimentada diretamente na base da torre de resfriamento. A purga será feita 
na descarga da bomba de água de resfriamento e levada à planta de tratamento de efluentes.  

A água de resfriamento será tratada com ácidos e biocidas, para prevenir a escalada e o crescimento 
orgânico no sistema. Para manter os tubos do condensador limpos e manter a transferência de calor, 
será instalado um dispositivo de limpeza do tipo bola de esponja.  

4.5.4 Sistema Fechado de Água de Resfriamento 
O sistema de água de resfriamento é um sistema fechado, preenchido com água desmineralizada, 
para suprimento de vários consumos da ilha de potência com água fria limpa e não corrosiva.  

A água aquecida será resfriada por meio de resfriadores água/água, alimentados a partir do sistema 
de água de resfriamento auxiliar.  

4.5.5 Sistema de Dosagem para Ciclo Água Vapor  
Dentro das baterias de BP, MP e AP do GVRC, será dosado fosfato em solução diluída, com o propósito 
de manter o valor de pH necessário na água do GVRC. A água de alimentação e o sistema de 
condensado do ciclo água-vapor serão alcalinizados e dosados numa solução diluída de amônia. 

Em caso excepcional de alta concentração de oxigênio, poderá ser utilizada uma solução diluída para 
remoção de oxigênio.  

4.5.6 Sistema de Compressão de Ar  
O sistema de ar comprimido será instalado com o objetivo de suprir ar de serviço de instrumentação 
para o consumo das válvulas da usina, acumuladores, atividades de manutenção e outros.  

4.5.7 Sistema de Óleo Lubrificante  
O sistema de óleo lubrificante contemplará tanques para armazenamento de óleo novo e óleo usado, 
bombas para esvaziamento e filtragem do óleo lubrificante, unidade de bombeamento para 
carregamento e descarregamento dos tanques.  

4.5.8 Sistema de Tratamento de Efluentes  
Todos os efluentes provenientes da bacia de contenção, da sala de máquinas e dos sistemas de 
tratamento de óleo lubrificante serão tratados em tanques distintos, para o recebimento de resíduos 
industriais e para óleo lubrificante.  

O pré-tratamento se dará por placas de gravidade, onde a maior parte do óleo será retirada. Após o 
pré-tratamento, os efluentes oleosos deverão ser tratados por flotação, com adição de produtos 
químicos para a remoção dos resíduos e correção do pH da água.  

A estação de tratamento de efluentes atenderá ainda aos efluentes gerados nas instalações 
hidrossanitárias da UTE, assim como os rejeitos provenientes dos processos industriais destas. 
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A água tratada sairá da unidade por ranhuras previstas para a retenção de partículas pesadas e, após 
analisada, será utilizada para regar as áreas ajardinadas da planta.  

Os resíduos oleosos remanescentes serão coletados em tanques e recolhidos por firma especializada, 
autorizada para este fim, conforme legislação em vigor.  

Os efluentes líquidos não deverão exceder os limites máximos especificados de acordo com a 
Resoluções CONAMA nº 357/05 e 430/11 ou níveis inferiores, de acordo com requisitos ambientais 
locais.  

O monitoramento da qualidade da água de descarga será constante. Os sistemas de tomada e a saída 
deverão ser providos de pontos de amostragem, para o monitoramento de rotina da qualidade de 
água, de maneira segura.  

Deverá ser implantado um sistema para monitoramento contínuo do pH dos efluentes de descarga, 
com alarme no anunciador local do ponto de monitoração da descarga e remotamente no anunciador 
principal do sistema DCS. 

4.5.8.1 Sistema de Combate a Incêndio e Sistemas de Segurança 

O sistema básico de combate a incêndio contempla: torre de água de incêndio, bombas que manterão 
o sistema sempre pressurizado (sendo uma de emergência, acionada por motor a diesel), tubulação 
com hidrantes, mangueiras e pulverizadores.  

Na sala de máquinas e na subestação, haverá sistema fixo de CO2, composto por cilindros de 
armazenamento, válvula de abertura rápida, tubos coletores, acionador e detector automático, com 
objetivo de detectar e extinguir o fogo através de inundação total do gás na área efetiva de risco. O 
CO2 diminui a concentração de oxigênio do ambiente, impedindo o fogo de realizar o trabalho de 
combustão. 

4.6 Recursos Hídricos Disponíveis para o Suprimento das 
Unidades Termoelétricas 

Conforme o Memorial Descritivo da UTE Porto do Sergipe I (CELSE, 2016), os recursos hídricos a serem 
utilizados para resfriamento das unidades geradoras serão captados no mar, através de dispositivo de 
captação situado a cerva de 1.200 m da linha de costa, e uma linha de adução com traçado 
aproximadamente paralelo ao do gasoduto proveniente da FSRU. 

Na zona de praia será instalada uma Estação de Bombeamento, que recalcará a água do mar até a 
Estação de Tratamento de Água situada na UTE, seguindo por adutora a ser implantada na mesma 
faixa que a adutora e o emissário de efluentes, junto ao limite do terreno da CODISE com as terras do 
TMIB, com largura aproximada de 25 metros. 

Para a estrutura do Complexo Termelétrico a ser instalado em Barra dos Coqueiros, será necessário 
captar água em vazão máxima de 3.600 m³/h para a UTE Porto de Sergipe, 1.075 m³/h para a UTE 
Laranjeiras, e 2.800 m³/h para a UTE Marcelo Deda, quando as UTEs estiverem operando em sua 
capacidade máxima.  

A restituição ao mar será, respectivamente, de 2.000 m³/h, 229m³/h e 1.000 m³/h através de um 
emissário, com difusores situados a montante do local de adução, com uma variação de temperatura 
inferior a 3°C na zona de mistura. O restante da vazão será transferido à atmosfera, através da 
evaporação ocorrida no processo de resfriamento. 
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4.7 Sistema de Proteção Ambiental 
As UTEs do Complexo Termelétrico terão um sistema de monitoramento contínuo das emissões 
atmosféricas com as características descritas a seguir. 

As amostras dos gases de exaustão serão extraídas de cada chaminé do GVRC. As amostras serão 
condicionadas para alimentação do analisador. O sistema foi projetado para medir alternadamente 
NOx, O2, CO e SO2, para cada ponto de extração.  

As características das emissões das TGs para cada unidade estão detalhadas nos Quadro 4.7-1 a 
Quadro 4.7-3. 

Quadro 4.7-1 - Emissões Atmosféricas de Gases de Exaustão da UTE Porto de Sergipe I  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Emissão de Dióxido de Nitrogênio (NO2)  < 25 mg/Nm³ 
Emissão de Monóxido de Carbono (CO)  < 30 mg/Nm³ 
Emissão de Dióxido de Enxofre (SO2)  0 g/s 
Emissão de Material Particulado (MP)  < 2 g/s 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.7-2 - Emissões Atmosféricas de Gases de Exaustão da UTE Laranjeiras I  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Emissão de Dióxido de Nitrogênio (NO2)  < 30 mg/Nm³ 
Emissão de Monóxido de Carbono (CO)  < 4 ppmV 
Emissão de Dióxido de Enxofre (SO2)  0 g/s 
Emissão de Material Particulado (MP)  < 2,8 mg/Nm³ 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.7-3 - Emissões Atmosféricas de Gases de Exaustão da UTE Marcelo Deda  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Emissão de Dióxido de Nitrogênio (NO2)  < 30 mg/Nm³ 
Emissão de Monóxido de Carbono (CO)  < 4 ppmV 
Emissão de Dióxido de Enxofre (SO2)  0 g/s 
Emissão de Material Particulado (MP)  < 2,8 mg/Nm³ 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Na modelagem de emissões atmosféricas foram adotados valores de emissão conservadores, mas 
ainda dentro dos limites legais da legislação nacional e do IFC. 

Os resultados considerando tais parâmetros, para as 3 UTEs operando simultaneamente em 
capacidade máxima, num total de 6 turbinas a gás, mostram que não houve ultrapassagem de 
quaisquer dos parâmetros controlados – NO2, Material Particulado, CO e SO2.  

4.8 Equipamentos Elétricos 
4.8.1 Subestação Elevadora  
As características da subestação elevadora, englobando seus transformadores elevadores e arranjo 
dos barramentos estão detalhadas nos Quadro 4.8-1 a Quadro 4.8-3. 

Quadro 4.8-1 – Características da Subestação elevadora da UTE Porto de Sergipe I  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Instalação  Ao tempo 
Tensão  500 kV 
Frequência  60 Hz 
Configuração  Barra dupla 
Transformadores Elevadores  4x20/5000 kV  171/228/285 MVA 
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Tensão Nominal dos Equipamentos  145 kV 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.8-2 – Características da Subestação elevadora da UTE Laranjeiras I 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Instalação  Ao tempo 
Tensão  230 kV 
Frequência  60 Hz 
Configuração  Barra dupla 
Transformadores Elevadores  3x20/5000 kV  171/228/285 MVA 
Tensão Nominal dos Equipamentos  145 kV 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Quadro 4.8-3 – Características da Subestação elevadora da UTE Marcelo Deda  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Instalação  Ao tempo 
Tensão  500 kV 
Frequência  60 Hz 
Configuração  Barra dupla 
Transformadores Elevadores  3x20/5000 kV  171/228/285 MVA 
Tensão Nominal dos Equipamentos  145 kV 

Fonte: adaptado de CELSE, 2016. 

Adicionalmente à subestação elevadora, serão instalados 2 transformadores de serviço de 30/15/20 
MVA com relação de transformação de 20/4,16 kV. 

4.8.2  Conexão do Empreendimento na Rede Básica  
A linha de transmissão prevê um traçado de 34 km de extensão, passando por ao norte do município 
de Santo Amaro das Brotas em cerca de 1,7 km de distância. Após atravessar o rio Sergipe, a linha de 
transmissão se aproxima da margem leste da rodovia BR-101, cruzando a mesma na altura das 
coordenadas -10,863398°S e -37,135121°O. A linha de transmissão se aproxima da Subestação Jardim 
pela direção nordeste, cruzando as linhas de 230 kV existentes e se conectando pelo sudeste em uma 
futura expansão dos bays de conexão de 500 kV. 
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Figura 4-4: Traçado aproximado da Linha de Transmissão de 500 kV 

Fonte: Google Earth, 2016. 

4.9 Canteiros de Obras 
O Canteiro de Obras para a construção da UTE OS-1 será instalado na área destinada futuramente à 
instalação da UTE Laranjeiras, em área já terraplenada deste 1969, sem qualquer intervenção em área 
de vegetação nativa ou necessidade de intervenções de terraplenagem. 

A água necessária para utilização nos serviços de terraplenagem – umedecimento de solo – e controle 
de poeira será fornecida por um poço tubular profundo já existente e om outorga de uso emitido pela 
ADEMA, anteriormente utilizada nas obras de implantação do Parque Eólico de Barra dos Coqueiros. 

Após a desmobilização desse canteiro, não será necessária a implementação de ações de recuperação 
de área degradada, pois nesta área será implantada outra UTE do Complexo. 

Detalhes do canteiro, como layout geral e memorial descritivo das instalações ainda estão sendo 
desenvolvidos. 

N 
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Figura 4-5 – Layout do canteiro de obras para instalação da UTE Porto do Sergipe I 

Fonte: adaptado de GE POWER, 2016. 
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4.10 Estruturas dos Dutos  
As instalações Offshore contemplam a Unidade de Regaseificação – FSRU (Floating Storage and 
Regasification Unit), o transbordo de Gás Natural Liquefeito (GNL) Ship to Ship com Navio Metaneiro, 
Soft Yoke para ancoragem da FSRU e três dutos (gasoduto, adutora e emissário). A Figura 4-6 
apresenta estas instalações. 

 

Figura 4-6 - Instalações Off-Shore 

Fonte: Celse, 2016 

A FSRU tem como objetivo armazenar Gás Natural Liquefeito, regaseificá-lo e transferi-lo para a UTE 
através de um gasoduto. Esta unidade servirá às 3 UTEs a serem instaladas no Complexo Porto de 
Sergipe, iniciando pela UTE PS-I. Não haverá um píer para a atracação da FSRU, permanecendo a 
mesma fixada por um Sistema denominado Soft Yoke Submerso, que permitirá que esta gire 
completamente num raio de 360º, de acordo com a ação das correntes e ventos locais, ao mesmo 
tempo que permite o engate do início do gasoduto à FSRU por meio de um riser flexível. 

O abastecimento de GNL para a FSRU será feito periodicamente, por meio de um navio metaneiro – 
GNLC - que acostará a contrabordo, em operação denominada transbordo Ship to Ship – STS – 
utilizando exclusivamente equipamentos e tripulação próprias das duas embarcações. 

No entanto, neste relatório referente ao Completo Termelétrico serão consideradas apenas as 
estruturas que serão instaladas na parte terrestre, ou seja os dutos. Portanto, os aspectos e impactos 
referentes as áreas de mar territorial não serão aqui analisados.  

Segue abaixo as estruturas: 

• O gasoduto para o escoamento do GNL; 
• A adutora para captação e recalque de água do mar; e 
• O emissário para o lançamento dos efluentes no mar. 
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As unidades termelétricas utilizarão água do mar, a ser captada junto à faixa do gasoduto, a cerca de 
1,2 km da linha da costa, para o resfriamento das unidades geradoras e para a geração de vapor. A 
captação de água do mar será feita por bombeamento e seguirá por adutora paralela ao gasoduto 
proveniente da FSRU. 

O gasoduto de exportação do gás inicia-se no flange de conexão do soft-yoke e termina no flange de 
entrada da Unidade Termelétrica, em terra, a cerca de 1,5 km a partir da linha de praia, numa extensão 
total aproximada de 8,5 km (7 km no mar e 1,5 km em terra). 

O sistema compreende toda a tubulação, acessórios e equipamentos interligados, necessários ao 
transporte do gás natural desde a estrutura submarina estaqueada para a ancoragem da FSRU, até o 
recebedor de esferas localizado no Complexo Termoelétrico, e possui duas seções, que são distintas 
pelas suas técnicas construtivas e normas aplicáveis: 

a) Seção submarina – construída a partir da soldagem de topo de tubos carbono manganês de 
alta resistência e com revestimento anticorrosivo; 

b) Seção terrestre – construída com auxílio de guindastes com lanças laterais, conhecidos por 
side-boom, que são os principais equipamentos para permitir soldagem e abaixamento do 
gasoduto na vala de forma progressiva e com as deformações controladas. A seção terrestre 
contempla os seguintes componentes: receptor temporário de pig, válvula redutora de 
pressão, medidor de vazão e coletor de amostra. 

Os dutos terrestres são construídos com auxílio de guindastes com lanças laterais, conhecidos por 
side-boom, que são os principais equipamentos para permitir soldagem e abaixamento do gasoduto 
na vala de forma progressiva e com as deformações controladas. As principais etapas da construção 
do gasoduto propriamente dito contemplam: 

• Mobilização; 

• Identificação da faixa de domínio e abertura de pista; 

• Limpeza e nivelamento da faixa de domínio; 

• Recebimento e Inspeção dos tubos e materiais; 

• Abertura e preparação da vala; 

• Desfile / distribuição dos tubos na faixa de domínio; 

• Curvamento de tubos, onde necessário; 

• Soldagem, inspeção e revestimento da junta; 

• Abaixamento do duto na vala; 

• Cobertura / preenchimento da vala; 

• Limpeza, recuperação e revegetação da faixa de domínio; 

• Interligação com o recebedor de esferas e com a seção submarina; 

• Enchimento, limpeza e inspeção interna do gasoduto; 

• Teste hidrostático; 

• Condicionamento; 

• Desmobilização. 

A limpeza e inspeção interna e o teste hidrostático do gasoduto deverão ser realizados com a seção 
submarina já interligada em uma única operação contemplando todo o gasoduto. Ao término da 
construção, a faixa de domínio deverá ser sinalizada, com o objetivo de proteger as novas instalações, 
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impedindo a escavação ou o tráfego de veículos. O projeto requer levantamento de campo para obter 
as informações de topografia e geotecnia na faixa de domínio para a sua execução, além de ser 
necessário o conhecimento da resistividade elétrica do solo e a posição correta tridimensional da 
passagem dos cabos de potência. 

A largura estimada da faixa para a implantação dos 3 dutos na seção terrestre é de 25 metros e 
aproximadamente 1,2 km de comprimento. Para a sua implantação, haverá necessidade de 
intervenção em Área de Preservação Permanente, constituída por vegetação de restinga fixadora de 
dunas, numa extensão aproximada de 140 metros.
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5 Diagnóstico Ambiental 
Neste tópico serão apresentados, primeiramente a delimitação das áreas de influência do 
empreendimento e, posteriormente, os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico 
dessas áreas.  

Esses estudos têm por objetivo subsidiar a identificação e avaliação dos impactos positivos e/ou 
negativos que o empreendimento poderá vir a causar nos diversos meios, em função das atividades 
inerentes à implantação e operação do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe. 

Ressalta-se que, para o diagnóstico dos meios físico e biótico, grande parte das informações foi 
baseada no Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016), com algumas complementações 
e/ou atualizações, principalmente devido à realização de sondagens e coleta de águas subterrâneas. 
Para o meio socioeconômico houve um levantamento mais aprofundado, baseado em dados 
primários, incluindo a elaboração de uma matriz de stakeholders. 

5.1 Áreas de Influência do Empreendimento 
Qualquer empreendimento potencialmente poluidor ou causador de impacto, que seja passível de 
licenciamento ambiental, possui uma área de abrangência do seu impacto. Segundo a Resolução 
CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, esta área de abrangência dos impactos ambientais é 
definida como Área de Influência, cuja delimitação dos limites geográficos constitui-se em requisito 
legal e fundamental para o direcionamento da coleta de dados necessários ao embasamento do 
Diagnóstico Ambiental. 

A Área de Influência de um empreendimento pode ser classificada da seguinte forma: 

 Área de Influência Indireta – AII: consiste no espaço geográfico que será real ou 
potencialmente impactado pelo empreendimento, durante a sua fase de implantação e 
operação, seja negativa ou positivamente, também sobre os compartimentos físico, biótico e 
socioeconômico. 

 Área de Influência Direta – AID: consiste no espaço geográfico que receberá impactos diretos 
do empreendimento, ou seja, terá seus aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos alterados 
pela ação direta do empreendimento em sua fase de implantação e operação, tanto na área 
do sítio quanto em seu entorno. Sua delimitação é estabelecida em função das características 
dos compartimentos ambientais a serem avaliados (meios físico, biótico e socioeconômico) e 
das particularidades do empreendimento. 

 Área Diretamente Afetada – ADA: área que será efetivamente ocupada pelo 
empreendimento, ou seja, a área de intervenção. 

Abaixo seguem as definições das áreas de influência do empreendimento para cada um dos meios 
estudados: físico, biótico e socioeconômico. 

5.1.1 Área de Influência Indireta – AII 
A Figura 5-1 apresenta a Área de Influência Indireta – AII dos meios físico, biótico e socioeconômico. 
A AII foi definida considerando os rios Pomonga e Japaratuba, que delimitam o município de Barra dos 
Coqueiros pelo lado continental, mais uma faixa no Oceano Atlântico com 10 km de largura e 
aproximadamente 30 km de extensão, presumida como a área onde se exercem atividades 
econômicas pela população local, como pesca e turismo.
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5.1.2 Área de Influência Direta – AID 
As Figura 5-2 e Figura 5-3 apresentam, respectivamente, as Áreas de Influência Direta – AID dos meios 
físico e biótico e do meio socioeconômico. 

Para a delimitação da AID dos meios físico e biótico foi considerado um buffer de 500 m para cada lado 
da área do empreendimento nos sentidos nordeste e sudoeste, se estendendo à noroeste até o rio 
Pomonga e à sudeste até a praia. Foi agregada à AID, ainda, um buffer de 500 m ao redor do gasoduto, 
que adentra aproximadamente 7 Km no Oceano Atlântico. 

Para a delimitação da AID do meio socioeconômico foram mantidos os limites apresentado no Estudo 
de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016) que compreende os povoados contíguos à área do 
empreendimento e faixa litorânea, localizada a sul e sudeste, ocupada por povoados e loteamentos de 
médio padrão. 
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Área de Influência Direta (AID)
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5.1.3 Área Diretamente Afetada – ADA 
A delimitação da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento é definida como a área que sofrerá 
as transformações necessárias para que sejam instaladas as estruturas do empreendimento 
propriamente dito, ou seja, onde haverá as intervenções diretas. Assim, a delimitação da ADA abrange 
o terreno às margens da rodovia SE-100, anteriormente pertencente à CODISE, que comportará todas 
as instalações das 3 UTEs, mais uma faixa de aproximadamente 1,2 km de comprimento e 25 de 
largura, que sediará a faixa de dutos – gasoduto, emissário e adutora – e que também foram 
considerados no escopo deste estudo. 

A Figura 5-4 apresenta a delimitação da ADA. 
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5.2 Diagnóstico do Meio Físico 
Conforme já informado, para a descrição dos aspectos do meio físico referentes à região onde será 
instalado o empreendimento, foram utilizados como base as informações do Estudo de Impacto 
Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016). 

No mês de fevereiro de 2017 foi realizado um levantamento de campo para a complementação de dados, 
como a instalação de poços de coleta de água subterrânea e a coleta de amostras de águas subterrâneas 
na área de implantação das UTEs. 

5.2.1 Clima 
5.2.1.1 Caracterização Climática Regional 

Conforme descrito no Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016), o estado do Sergipe possui 
clima do tipo tropical úmido com estação seca (Aw), segundo a classificação de Köppen (1928). Em 
Aracaju, o período de maior precipitação acontece no outono/inverno, enquanto no verão o tempo é 
seco. Devido à sua posição geográfica, entre as regiões norte e sul do Nordeste, o estado de Sergipe é 
afetado principalmente por dois sistemas meteorológicos: as Ondas de Leste (de maior influência, 
responsável pelas chuvas entre maio e agosto) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Além disso, 
durante o ano o estado é controlado pelo anticiclone semifixo do Atlântico Sul, que dá origem às massas 
de ar Tropical Atlântica (mTa) e Equatorial Atlântica (mEa). A primeira, proveniente da região oriental do 
anticiclone, atinge o Nordeste brasileiro provocando os alísios de SE; e a segunda, oriunda da parte 
setentrional do anticiclone, atinge o litoral sergipano, originando os ventos de NE, chamados alísios de 
retorno (MULTIAGRO, 2010 apud GENIVAL NUNES, 2016). 

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (Semarh), o litoral 
leste do Estado possui médias de precipitação que podem superar 1600 mm/ano, enquanto no sertão 
semi-árido podem não chegar nem a 800 mm/ano. A Semarh informa ainda que o período chuvoso 
compreende os meses de abril a agosto, tendo uma concentração de volume no mês de maio. 

5.2.1.2 Caracterização Climática Local 

Para a caracterização do clima local foi utilizado a estação meteorológica mais próxima a área de estudo, 
ou seja, a Estação Aracaju, monitorada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e que apresenta 
disponibilidade de dados confiáveis. Abaixo serão apresentados os dados de precipitação, temperatura, 
umidade relativa do ar, evaporação e direção dos ventos, para o período, em geral, de 1961 a 2012, 
podendo o período variar para cada parâmetro meteorológico. 

A Figura 5-5 apresenta a localização da estação utilizada para este estudo em relação a área do 
empreendimento. 
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Figura 5-5 - Localização da estação meteorológica Aracaju (A409). Em amarelo, a delimitação da ADA. 

Fonte: INMET; Google Earth, 2016. 

Ressalta-se que os dados e gráficos apresentados abaixo foram retirados do Estudo de Impacto Ambiental 
(GENIVAL NUNES, 2016) elaborado para obtenção da Licença Prévia do Completo Termelétrico. 

• Precipitação 

Os ventos alísios de sudeste se intensificam no inverno, propiciando uma estação chuvosa para a região 
de Sergipe, enquanto no verão, o tempo é seco. A Figura 5-6 apresenta a média da precipitação acumulada 
de cada mês, no período de 1991 a 2012 (INMET), sendo a linha que corta o gráfico a média da 
precipitação acumulada para o mesmo período.  

Verifica-se no gráfico que nos meses de abril a julho ocorrem os maiores índices pluviométricos, entre 
150 e 240 mm mensais, e nos meses de agosto a março a precipitação é menor, com valores que variam 
de 30 a 100 mm mensais. A precipitação média anual situa-se em torno de 1.400 mm/ano. 
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Figura 5-6 - Precipitação Mensal Acumulada para o período de 1961 a 2012 para a estação Aracaju  

Fonte: INMET apud GENIVAL NUNES, 2016 

• Temperatura 

A Figura 5-7, Figura 5-8 e a Figura 5-9 apresentam os médias mensais das temperaturas máximas, mínimas 
e média para o período de 1994 a 2012 para a estação Aracaju (INMET). 

De acordo com o gráfico (Figura 5-7), os valores da temperatura média máxima oscilou entre 30,3° e 
31,1°C durante os meses de verão (dezembro a fevereiro), e de 28,3° a 30,4°C nos meses que 
compreendem outono e primavera, e de 27,7° a 28,5°C durante o inverno (junho a agosto). 

 

 
Figura 5-7 - Médias mensais da temperatura máxima para o período de 1994 a 2012 na estação Aracaju  

Fonte: INMET apud GENIVAL NUNES, 2016 

Em relação às médias das temperaturas mínimas, seus valores oscilaram entre 21,9° e 22,7°C no verão, 
18,5° e 22,5°C durante outono e primavera, e 16,9° a 17,5°C no inverno (Figura 5-8). 
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Figura 5-8 - Médias mensais da temperatura mínima para o período de 1994 a 2012 na estação Aracaju  

Fonte: INMET apud GENIVAL NUNES, 2016 

 
A Figura 5-9 apresenta as médias mensais das temperaturas compensadas médias e mostram valores 
sempre superiores a 27,0°C para o verão, intervalos de 25,3°a 27,7°C para o outono e primavera e valores 
que variam entre 24,7° e 25,5°C no período de inverno. 

 

 
Figura 5-9 - Médias mensais da temperatura média para o período de 1994 a 2012 na estação Aracaju  

Fonte: INMET apud GENIVAL NUNES, 2016 

• Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar pode ser verificada entre a pressão de vapor de água na atmosfera e a saturação 
da pressão de vapor na mesma temperatura. Expressado em percentagem, tal indicador climático pode 
apresentar variações significativas de comportamento ao longo de um dia em função de fatores como 
insolação, nebulosidade, direção e velocidade dos ventos e precipitação pluviométrica. De modo geral, a 
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umidade relativa do ar tende a aumentar à noite e madrugada, passando a diminuir gradualmente, à 
medida que o dia transcorre, após o nascer do sol (VAREJÃO-SILVA, 2006) 

A Figura 5-10 apresenta as médias mensais de umidade relativa do ar na estação Aracaju para o período 
de 1994 a 2012. Nota-se valores de 75,6% a 77,8% para o verão (dezembro a fevereiro); 75,7% a 78,9% 
para outono (março a maio); 78,4% a 78,9% durante o inverno (junho a agosto); e de 76,9% a 77,8% para 
a primavera.  

Verifica-se que não há grandes oscilações de um mês para outro referente a este parâmetro, sendo de 
até 4% a variação durante o ano. Isso, devido ao fato de que a região recebe maior contribuição de 
umidade do ar de origem marinha, devido à sua proximidade ao litoral. 

 

 
Figura 5-10 - Médias mensais da umidade relativa do ar para o período de 1994 a 2012 na estação Aracaju  

Fonte: INMET apud GENIVAL NUNES, 2016 

• Direção dos Ventos 

O Quadro 5.2-1 apresenta as médias mensais da velocidade dos ventos com base nos dados da estação 
meteorológica do Aeroporto Santa Maria (SBJP 83095), adquiridas por meio da firma Trinity Consultants, 
Inc, para o período de 2011 a 2014. De acordo com o Quadro 5.2-1, a velocidade média para o período foi 
de 4,65 m/s, sendo os menores valores de velocidade dos ventos no mês de junho. 

 

Quadro 5.2-1 - Médias Mensais da Velocidade dos Ventos em Aracaju no período de 2011 a 2014  

ANOS 
MÉDIAS MENSAIS DA VELOCIDADE DOS VENTOS NA ESTAÇÃO 83095 EM M/S 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2011 4,64 4,60 4,09 4,12 4,19 3,80 4,55 4,28 5,28 4,90 5,04 4,76 
2012 5,20 5,22 4,85 4,27 4,02 3,97 4,43 5,13 4,75 4,83 5,46 5,08 
2013 5,22 5,01 4,86 4,39 4,74 3,49 5,55 4,31 5,05 5,51 5,20 5,00 
2014 4,78 4,51 4,43 4,55 4,72 4,28 4,65 4,87 5,22 5,61 4,82 4,87 

Fonte: Genival Nunes Consultoria, 2015 

Em relação a direção dos ventos, a Figura 5-11Quadro 5.2-1 apresenta a média anual para o período de 
2012 a 2016, cujos dados foram disponibilizados pela estação meteorológica do Aeroporto Santa Maria - 
Aracaju (Lat.: 10°59'1.02''S e Lon.: 37°3'58.89''O). Foram utilizados dados horários para o modelo 
AERMOD (Yamagata, 2017). Nota-se que a direção predominante dos ventos são ventos vindos de 
sudeste, e em segundo plano de leste.  
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Figura 5-11 - Média anual da direção do vento para o período de 2012 a 2016.  

Fonte: Yamagata, 2017 

5.2.2 Qualidade do Ar 
O Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016) não contemplou em seu diagnóstico a qualidade 
do ar da região, uma vez que não há estações próximas que realizam o monitoramento de qualidade do 
ar. 

Em levantamento de campo e por meio de imagem de satélite (Google Earth), constatou-se que nas 
imediações da área onde será instalado o empreendimento, não há presença de indústrias e/ou empresas 
que emitem poluentes na atmosfera. Somente o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) operado pela 
Vale Logística, localizado a aproximadamente 500 metros da ADA, se identifica a presença de um pátio de 
estocagem de coque de petróleo, utilizado para abastecer as indústrias de cimento da região e que são 
importadas por via marítima, além de silos de estocagem de cimento, direcionados para exportação. 

Além do pátio de estocagem de coque, apenas a correia transportadora que realiza a transferência do 
navio para a retroárea e desta para os navios, pode representar alguma fonte de emissão de material 
particulado. Este equipamento, no entanto, é enclausurado, implicando a possibilidade de emissões 
residuais fugitivas, apenas. 
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A Figura 5-12 apresenta as áreas e equipamentos no TMIB que podem configurar fontes potenciais de 
emissão de Partículas Totais em Suspensão (PTS) e a direção predominante dos ventos em relação às 
comunidades locais. 
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Figura 5-12: Localização das principais estruturas do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), que podem emitir PTS à atmosfera. Ao lado, rosa dos ventos mostrando a 

direção dos ventos, de acordo com os dados de clima Item 5.2.1 deste relatório  

Fonte: CH2M, 2017.
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A Foto 5-1 mostra a correia transportadora de cimento do TMIB que está localizada a sul da área da 
UTE. A esteira apresenta-se enclausurada por toda a sua extensão, contribuindo para a redução da 
emissão de material particulado.  

 

 
Foto 5-1 Trecho da correia transportadora vista pela praia Jatobá (nov/2016) 

A Figura 5-13 mostra a imagem do pátio de estocagem de coque a céu aberto, sem nenhum tipo de 
cobertura aparente, o que propicia o levante de poeira com o vento. E a Foto 5-2mostra o silo de 
cimento, onde há o armazenamento e carregamento do cimento, e também se configura como fonte 
de emissões de particulados. Não há informações referentes as ações de controle implementadas 
nessas estruturas. 

 
Figura 5-13 Imagem aérea do pátio de estocagem de coque  

Fonte: Google Earth, imagem de ago/2016 
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Foto 5-2 Silo de cimento da Votorantim próximo a praia Jatobá  

Conforme apresentado na Figura 5-11, a direção predominante dos ventos é de sudeste e leste. Neste 
sentido, verifica-se que a poeira vinda das estruturas do TMIB segue, principalmente, em direção ao 
povoado de Jatobá. 

5.2.3 Poluição sonora 
No EIA elaborado para obtenção da Licença Prévia, não foi contemplado o diagnóstico de ruído. No 
entanto, em documento denominado “Estudo de Impacto Sonoro – UTE Porto de Sergipe I (PSI)” 
(GENIVAL NUNES, NOV/2016) foram realizadas medições de níveis de ruído em quatro pontos no 
entorno do local de implantação da UTE PS-I, conforme apresenta a Figura 5-14. Como mostra a Figura 
5-14, os pontos de medição de ruído estão localizados nas imediações da área onde serão implantadas 
as usinas termelétricas, e foram realizadas no dia 21/12/2015, em período diurno e noturno. 

A Tabela 5-1 apresenta os resultados das medições realizadas em dezembro de 2015 considerando 
como referência os valores máximos para área mista com vocação comercial e administrativa 
predefinidos pela ABNT NBR 10.151, considerando que, efetivamente, se observa na área um misto de 
áreas residenciais, comerciais e a futura UTE. 

Tabela 5-1 Resumo dos valores medidos em comparação aos valores estabelecidos pela NBR 10151 (GENIVAL NUNES, 
NOV/2016). 

PONTO LOCAL 
PERÍODO DIURNO PERÍODO NOTURNO 

MEDIÇÃO 
DB(A) 

LIMITE 
DB(A) 

MEDIÇÃO 
DB(A) LIMITE DB(A) 

A1 Estrada de acesso à UTE 41 60 43 55 

A2 Estrada lateral da UTE 44 60 49 55 

A3 Estrada lateral de acesso à Praia de 
Jatobá 

54 60 49 55 

A4 Rotatória próxima à Rodovia SE-100 50 60 46 55 
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Figura 5-14 Pontos de medição de ruído 

Fonte: adaptado de Estudo de Impacto Sonoro (GENIVAL NUNES, 2016). 
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Conforme Tabela 5-1, a área apresentou valores de ruído dentro dos limites estabelecidos para área 
mista com vocação comercial e administrativa, tanto para o período diurno, quanto para o noturno. 
Segundo o Estudo de Impacto Sonoro (GENIVAL NUNES, 2016), os valores encontrados indicaram 
considerável influência de fontes geradoras externas de ruído, sendo durante o dia principalmente 
pelo trânsito de veículos leves e pesados e a noite se destacam as torres do Parque Eólico circunvizinho 
à área da UTE e pela ação do vento, aves e insetos. 

A Figura 5-15 mostra as áreas mais sensíveis (círculos roxos), onde há residências, em relação ao 
possível aumento do nível de ruído, uma vez que a direção predominante dos ventos é do quadrante 
ESE. O destaque em vermelho na figura refere-se à localização da Estação de Bombeamento de água 
do mar, a ser implantada junto às moradias da Praia do Jatobá. 

 
Figura 5-15 - Possíveis receptores em relação a emissão de ruídos na fase de implantação e operação do 

empreendimento. Destaques: amarelo = ADA/ verde = área do empreendimento; vermelho = casa de bombas; círculo 
roxo = possíveis receptores impactados; seta preta = sentido da direção do vento. 

Fonte: CH2M, Google Earth, 2017. 

 

5.2.4 Geologia  
A fim de caracterizar os processos e as dinâmicas referentes ao contexto geológico foram realizados 
levantamentos em referências bibliográficas referentes à temática na região do empreendimento. Este 
levantamento foi realizado com base no mapeamento geológico publicado pelo CPRM, 2000, escala 
1:250.000, seu respectivo relatório geológico regional, assim como diversos trabalhos científicos 
publicados em anais de congresso e revistas científicas. 

5.2.4.1 Geologia Regional 

Baseado no contexto tectono-estrutural evolutivo do estado de Sergipe, regionalmente esta costa 
leste é formada por uma Província Costeira, a qual é responsável por cobrir toda a região do município 
de Barra dos Coqueiros. Os litotipos são constituídos pelas bacias sedimentares mesocenozóicas, e 
suas extensões submersas na margem continental, assim como por sedimentos quaternários recentes. 
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Durante o período compreendido entre o Terciário e Quaternário, desenvolveu-se, na região costeira 
da Barra dos Coqueiros, sedimentação da planície litorânea com episódio de formação intimamente 
ligada às variações do nível do mar (DOMINGUEZ et al., 1996). Estes episódios foram responsáveis pela 
atual configuração paleogeográfica desta região, bem como, segundo Bittencourt et al (1983) podem 
ser compartimentados em seis eventos evolutivos, os quais foram responsáveis pela formação desde 
o tabuleiro costeiro da Formação Barreiras até as planícies costeiras, constituídas por diversas 
colmatações de terraços marinhos. 

O Quadro 5.2-2 mostra as unidades geológicas na região da AII do empreendimento, que apresenta 
idade pouco variada, ficando sua formação estreita à faixa temporal do Cenozóico. Os litotipos 
presentes na região vão desde depósitos holocênicos constituídos pelos terraços marinhos até 
depósitos eólicos litorâneos atuais. 

Quadro 5.2-2 - Unidades Geológicas presentes no município de Barra dos Coqueiros, Sergipe.  

EON ERA UNIDADE DESCRIÇÃO 

Cenozóico Quaternário 

Depósitos de 
pântanos e 

mangues atuais - 
QHp 

Ocorrem nas regiões inferiores dos vales entalhados na 
Formação Barreiras e regiões baixas, entre os Terraços 

Holocênicos e Pleistocênicos. 

Depósitos eólicos 
litorâneos atuais – 

Qhe1 

Formado através do retrabalhamento eólico dos depósitos 
sedimentares presentes no substrato, assim como 

retrabalhamento de diferentes depósitos eólicos que 
porventura estejam desprotegidos da ação dos ventos. 

Terraços marinhos 
holocênicos - QPt 

Cordões arenosos paralelos à costa do município de Barra 
dos Coqueiros, formado devido a variação do nível do mar. 

Estes depósitos podem ser divididos em dois momentos 
deposicionais: Pleistocênicos e Holocênico. Os cordões 

Holocênicos encontram-se dispostos ao longo da linha de 
costa. 

Terraços marinhos 
pleistocênicos - 

QPa 

Cordões arenosos paralelos à costa do município de Barra 
dos Coqueiros, formado devido a variação do nível do mar. 

Estes depósitos podem ser divididos em dois momentos 
deposicionais: Pleistocênicos e Holocênico. Os cordões 

Pleistocênicos encontram-se dispostos próximo ao canal de 
drenagem do rio Pomonga. 

Fonte: GENIVAL NUNES, 2015 

5.2.4.2 Geologia local 

A Figura 5-16 apresenta o mapa das unidades geológicas para a AII e ADA, com base no mapeamento 
realizado pela CPRM. Abaixo tem-se as descrições de cada uma das unidades que ocorrem na área de 
estudo. 

a) Depósitos de Pântanos e Mangues 

Relacionado à disposição dos depósitos de pântanos e mangues, é possível verificar que os mesmos 
ocorrem nas regiões baixas, entalhados em meio ao curso hídrico superficial do rio Pomonga, limite 
oeste do município de Barra dos Coqueiros, entre os Terraços Marinhos Holocênicos e Pleistocênicos. 

Esses depósitos sofrem influência do rio Pomonga e do canal São Sebastião, localizados no limite oeste 
da Área de Influência Indireta. Além disso, estas áreas estão sob influência das marés e, portanto, 
margeadas por manguezais. A sedimentação típica de manguezal é representada, 
predominantemente, por sedimentos argilo-siltosos, ricos em material orgânico. 
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Foto 5-3 - Foto aérea mostrando o mangue ao fundo da imagem, que se localiza a oeste/noroeste do empreendimento  

Fonte: CELSE, 2015 

b) Depósitos Eólicos Litorâneos Atuais 

Na região costeira do estado de Sergipe é possível identificar três grandes gerações de dunas. Nas 
imediações da área do empreendimento, foi verificada a presença de duas dessas gerações. A primeira, 
mais antiga, do município de Barra dos Coqueiros, está situada a oeste do Complexo Termelétrico, 
bordejando o ecossistema de manguezal e o leito do rio Pomonga. Já a segunda geração, e mais 
recente que a anterior, coloca-se paralelamente à costa, nas praias da Costa Azul, do Touro e parte da 
praia Pontal da Barra (Bittencourt, 1983). 
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Foto 5-4 - Dunas estabilizadas localizadas a leste do empreendimento  

c) Terraços Marinhos 

Este litotipo está apresentado em formato de cordões arenosos, paralelos à linha de costa da Barra 
dos Coqueiros, formado devido à variação do nível do mar durante a última transgressão. Os depósitos 
arenosos marinhos holocênicos possuem cota de 4 metros, a poucos centímetros acima da preamar 
atual (BITTENCOURT, 1982). Nesta região costeira é possível observar algumas áreas susceptíveis a 
alagamentos e de grande importância na hidrologia local pelo fato de servirem como “pulmões” de 
drenagem. 

• Furos de Sondagens 

Em fevereiro de 2017 foram executadas quatro sondagens de reconhecimento ambiental na Área 
Diretamente Afetada, sendo distribuídos de modo a contemplar toda a área. 

Adotou-se a metodologia de perfuração com trado manual do tipo concha de 4”. A metodologia de 
perfuração seguiu a norma para execução de sondagens ABNT NBR 15492/2007 – “Sondagem de 
Reconhecimento para fins de Qualidade Ambiental”, que estabelece os requisitos para execução de 
sondagens para reconhecimento de solos e rochas para fins ambientais. Os perfis litológicos das 
sondagens são apresentados no Anexo I.  

Foram encontrados sedimentos inconsolidados de textura arenosa, cujas espessuras variam de 8,9 m 
próximo as dunas, a 4,7 metros em direção ao mangue, referendando-se a sua origem como terraços 
marinhos, intercalados com domínios de sedimentos de origem flúvio-marinha. 

A Tabela 5-2 sumariza os dados de dos furos de sondagens, e a Figura 5-17 apresenta as respectivas 
localizações. 

Tabela 5-2: Características das sondagens de reconhecimento  

Sondagem Profundidade do NA 
nas sondagens (m) 

Profundidade total 
(m) 

Coordenadas (UTM) 

Sul Leste 

PMP-01 6,5 4,7 725447,1069 8804206,587 

PMP-02 6,0 4,8 724954,2631 8803578,06 

PMP-03 3,0 8,9 725437,6339 8803164,898 

PMP-04 3,75 7,0 725926,7946 8803727,247 
Observação: (UTM) Universal Transversa de Mercator; (NA) Nível d’água; Fonte: CH2M, Fevereiro de 2017. 
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Figura 5-17 - Localização dos pontos de sondagens na ADA  

Fonte: Google Earth, 2016 

De acordo com os perfis das sondagens, na ADA foram encontrados sedimentos inconsolidados de 
textura arenosa, cujas espessuras variam de 8,9 m próximo as dunas, a 4,7 metros em direção ao 
mangue.  

5.2.5 Geomorfologia 
5.2.5.1 Caracterização Geomorfológica Regional 

De acordo com Polette (1997), há o predomínio de paisagens geologicamente novas na Zona Costeira, 
e devido a esses ambientes de formação geológica recente e de grande variabilidade natural, a zona 
costeira apresenta ecossistemas em geral fisicamente inconsolidados e ecologicamente imaturos e 
complexos.  

A zona costeira do estado de Sergipe possui uma linha de costa com extensão de 163km entre os rios 
São Francisco, ao norte e o Piauí/Real, ao sul, apresentando diversidade de aspectos físicos, biológicos 
e socioeconômicos. Segundo a classificação de Ab’Saber (2001), a zona costeira do estado de Sergipe 
pertence ao Litoral Leste brasileiro, estando incluído no contexto da unidade geotectônica Bacia 
Sedimentar Sergipe/Alagoas e na feição estrutural rasa denominada Plataforma de Estância.  

O segmento litorâneo sergipano compreende três setores: a) interface continental; b) planície costeira; 
e c) interface marinha; que correspondem a divisões transversais à linha de costa, onde cada setor 
apresenta as formas de relevo.  

 

• Interface Continental 

Segundo Carvalho & Fontes (2006), a Interface Continental está constituída, basicamente, pelos 
depósitos continentais do grupo Barreiras, e de forma secundária, por rochas sedimentares 
mesozóicas da Bacia Sedimentar e do Complexo Cristalino do pré-Cambriano.  

Esta interface de relevo plano a ondulado com declive regional na direção leste, corresponde ao 
domínio geomorfológico dos tabuleiros costeiros, modelados nos sedimentos do grupo Barreiras que 
se superpõem ao embasamento cristalino e aos sedimentos mesozóicos da Bacia Sedimentar SE/AL.  
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Os tabuleiros apresentam um nível mais conservado, referente à superfície tabular, que apresenta 
altitudes cimeiras de 100 a 200 m, onde mais incisivos são os efeitos da erosão linear pelos rios e 
riachos que drenam esta unidade geomorfológica.  

 

• Planície Costeira 

Este setor desenvolveu-se a leste dos tabuleiros costeiros esculpidos no grupo Barreiras, onde a 
Planície Costeira que integra a zona costeira do estado de Sergipe segue o modelo clássico das costas 
que avançam em direção ao oceano, em decorrência do acréscimo de sedimentos mais novos, em que 
cada crista de praia representa depósito individualizado associado a uma antiga linha de praia 
(DOMINGUEZ, et.al, 1992).  

Este segmento litorâneo ocupa uma faixa descontínua, assimétrica e alongada no sentido NE – SE ao 
longo do litoral e tem maior expressão areal na dependência do recuo dos tabuleiros costeiros.  

Os domínios ambientais são: terraços marinhos, dunas costeiras e estuários. Eles refletem as 
influências dos processos de origem marinha, eólica e fluviomarinha em decorrência das condições 
ambientais variáveis durante o Quaternário. Esta superfície arenosa expande-se lateralmente, 
chegando a alcançar os vales dos rios Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris e Piauí, sendo ocupada por 
coqueirais produtivos (Carvalho & Fontes, 2006).  

Nas áreas de influência do empreendimento, estes elementos podem ser identificados como um 
conjunto de cordões arenosos paralelos à linha de costa, formados devido à variação do nível do mar 
durante a Última e a Penúltima Transgressão. Este pacote sedimentar de origem marinha encontra-se 
disposto na área de estudo, entre os estuários do rio Sergipe e o rio Japaratuba, bem como a leste do 
rio Pomonga (GENIVAL NUNES, 2016). 

Além disto, neste setor ocorrem porções protegidas sob influência da maré, a exemplo da planície de 
inundação do rio Pomonga – a oeste da ADA, bem como sistema dunar assentado sob a unidade 
Terraços Marinhos – a nordeste da ADA. Nessas áreas protegidas sob influência da maré, são 
encontrados manguezais em franco desenvolvimento, com substrato constituído predominantemente 
de materiais argilo-siltosos, ricos em matéria orgânica. 

Baseado em observações de imagem de satélite e verificações in situ, foi possível identificar dois 
sistemas de dunas: o primeiro sistema encontra-se paralelo à borda noroeste da rodovia estadual SE 
100, sentido Terminal Portuário Inácio Barbosa - Município de Pirambu; e o segundo conjunto é 
associado à margem nordeste da zona costeira da AII. 

Na AII, também ocorrem os estuários do rio Japaratuba e do rio Sergipe que se localizam nas 
extremidades do município de Barra dos Coqueiros. O estuário se configura por ser um ambiente de 
transição entre um rio e o mar, sofrendo influência das marés. 

• Planície Marinha 

Este setor representa a zona de transição entre os continentes e as bacias oceânicas e, do ponto de 
vista geológico, fazem parte do continente, embora situem-se abaixo do nível do mar. Neles, os 
processos morfodinâmicos atuam na linha de costa e são representados por ações naturais físicas, 
basicamente gerados pela ação das ondas, correntes costeiras e marés, que exercem influência na 
modelagem costeira, seja através da ação destrutiva (erosão) em determinados locais ou da ação 
construtiva em outros (deposição), como observado na orla marítima do estado (Carvalho &Fontes, 
2006).  

A Figura 5-18 apresenta o mapa geomorfológico das áreas de influência do empreendimento, 
elaborado de acordo com a base do IBGE (2015). 
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5.2.5.2 Caracterização Geomorfológica Local 

A Figura 5-19 e a Figura 5-20 apresentam os mapas hipsométrico e clinográfico, respectivamente. Para 
a elaboração do mapa hipsométrico foram utilizados como base o levantamento topográfico da ADA, 
com espaçamento entre as curvas de 1 em 1 metro, e o modelo digital de elevação da Shuttle Radar 
Topography Mission. Em relação a elaboração do mapa clinográfico, os intervalos de declive foram 
baseados na classificação proposta pela EMBRAPA (1979), conforme mostra o Quadro 5.2-3. 

Quadro 5.2-3 Classificação de declividade. 

CLASSIFICAÇÃO DO RELEVO LIMITES PERCENTUAIS (%) 

Plano 0 – 3 
Suave Ondulado 3 – 8 
Ondulado 8 – 20 
Forte Ondulado 20 – 45 
Montanhoso 45 – 75 
Escarpado >75 

Fonte: EMBRAPA, 1979. 

De acordo com a Figura 5-19, a AII possui uma altitude de até 10 metros acima do nível do mar. Na 
zona costeira a altitude fica entre 2 e 5 metros, sendo mais elevado na zona dos terraços marinhos, 
onde se localiza a ADA, chegando aos 10 metros de altura em relação ao mar. 

A Figura 5-20, mostra que praticamente em toda a AII a declividade é quase nula. O relevo se configura 
como plano, com declives entre 0 e 3%. Somente em uma porção a nordeste da área do 
empreendimento o relevo passa a ser suave ondulado em uma pequena faixa, referente às dunas, 
cujas declividades chegam a até 8%. 

Com base nestas informações, na análise regional e em vistoria de campo, foi elaborado um croqui 
com as divisões das unidades geomorfológicas em nível local, considerando a delimitação da AID. A 
Figura 5-21 apresenta essas unidades. 
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Figura 5-21 – Croqui das unidades geomorfológicas na AID. 

Fonte: CH2M, 2017  
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De acordo com a Figura 5-21, a AID apresenta quatro unidades geomorfológicas, inseridas nos 
setores de planícies costeira e marinha. São estas unidades: a praia, dunas, cordões litorâneos e 
as áreas de mangue/planície aluvial. 
 

• Praia 

A unidade da praia se configura por uma forma alongada, em contato com o mar em toda a 
extensão. É constituída basicamente por areia/sedimentos tendo forte influência das marés. A 
altitude é praticamente zero, ou seja, mesmo nível do mar, e apresenta uma largura de 
aproximadamente 200 metros em toda sua extensão. Se localiza a leste da área do 
empreendimento, à cerca de 1 km de distância da área de implantação das UTEs (Foto 5-5). 

Na praia do Jatobá, a instalação do porto favoreceu “grande acúmulo de sedimentos na zona de 
sombra do quebra-mar [...]” em razão de alterações na propagação das ondas, enquanto à 
sotamar o déficit de sedimentos favorece o desenvolvimento da erosão (OLIVEIRA, 2003 apud 
Alves et al., 2011). 
Assim, se desenvolveu um “engordamento” da praia que afastou a linha da costa em direção ao 
mar, conforme se pode observar na Figura 5-22. 
 

 
Foto 5-5 - Área da praia em Barra dos Coqueiros.  

 
Figura 5-22 - Engordamento da praia – elipse em amarelo - na zona de sombra do quebra mar do TMIB. 

Fonte: Google Earth, 2017 
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• Dunas 

As dunas se localizam a leste da área do empreendimento, em uma faixa no sentido S-NE, próximo 
as torres eólicas. Em alguns locais apresentam vegetação de restinga fixadoras, e possuem uma 
altitude que varia de 5 a 10 metros acima do nível do mar (Foto 5-6). 

As dunas costeiras ativas e as dunas embrionárias são resultantes da atuação dos processos 
eólicos sobre os sedimentos dos terraços marinhos holocênicos. O primeiro conjunto é formado 
por dunas do tipo barcana, parcialmente vegetadas. O segundo é formado por dunas de baixa 
altitude, mais próximas à linha de costa, com cobertura vegetal rarefeita, que faz contato com o 
campo de deflação eólica – área situada entre os dois conjuntos dunares. A deflação eólica neste 
ambiente é, parcialmente, alterada pela implantação da rodovia SE-100.  

 

  

Foto 5-6 - Dunas com vegetação de restinga arbustiva, localizadas a sul do empreendimento.  

 

• Cordões Litorâneos 

Ao longo da faixa costeira, apresentam em superfície os cordões litorâneos alinhados 
paralelamente, entre os quais se formam lagoas temporárias, no período chuvoso. A área do 
empreendimento se insere sob esta unidade, em cordões arenosos e de altitude mais elevada, até 
10 metros (Foto 5-7). 

Os cordões litorâneos são remanescentes de antigas cristas de praia, parcialmente retrabalhados 
pela ação eólica ou semifixados pela vegetação herbáceo-arbustiva de restinga. As formações 
superficiais arenosas possibilitam o cultivo do coco-da-baía e frutíferas nativas, no entanto, a 
especulação imobiliária tem contribuído para o aterramento das lagoas e terraplenagem dos 
cordões (Carvalho, 2006). 

 

 
Foto 5-7 - Cordões litorâneos pós zona costeira.  
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• Mangues/Planícies aluviais 

A área de mangue está localizada a oeste do empreendimento, a aproximadamente 400 a 200 
metros de distância. O mangue se estende, em largura, até as margens do rio Pomonga e em 
extensão até os estuários dos rios Sergipe e Japaratuba. Nota-se que a sudoeste da ADA há 
atividade de carcinicultura, geralmente implantada pela formação de represamentos das águas 
em marés altas, em áreas ocupadas anteriormente por salgados e apicuns. 

O mangue se caracteriza por um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre 
e marinho, se configurando como uma zona úmida, normalmente associado às margens de baías, 
enseadas, desembocaduras de rios, lagunas, etc., onde haja o encontro de águas pluviais com a 
água do mar, ou seja, sob a influência das marés. 

 

5.2.6 Pedologia 
O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) define os solos como uma coleção de corpos 
naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados 
por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões 
continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde 
ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas (EMBRAPA, 
2006, p. 27). 

5.2.6.1 Caracterização Regional 

Com base no mapeamento realizado pelo Departamento Nacional de Pesquisa 
Agropecuária/Divisão de Pesquisa pedológica (Mapa Exploratório - Reconhecimento de Solos do 
Estado de Sergipe, escala: 1:400.000, 1973), o município de Barra dos Coqueiros (AII) apresenta 
os seguintes tipos de solos: Espodossolos, Neossolos Quartzarênicos (areia quartzossas marinhas) 
e Solos Indiscriminados de Mangue associado com solos aluviais distróficos. A Figura 5-23 
apresenta o mapa com destaque da Área Diretamente Afetada, e abaixo as descrições dos tipos 
de solos identificados. 

• Espodossolos 

São solos característicos pela presença de material mineral com gênese associada à desagregação 
de litotipos areno-quartzosos, com influência de alta taxa de umidade, nas regiões de clima 
tropical e subtropical. Esse tipo de solo abrange todas as áreas de influência direta do 
empreendimento e tem algumas características que o diferenciam de outros solos, a saber: 
pequena fertilidade e moderada a elevada acidez (EMBRAPA, 2006). Possui horizontes muito 
definidos, com alta variabilidade estre estes. Aglomera um horizonte B espódico, com aspecto 
escuro ou avermelhado, antecedido por um horizonte eluvial E (EMBRAPA, 2006). De modo geral, 
os espodossolos exibem textura arenosa ocupando regiões de baixo gradiente topográfico ou 
suavemente ondulados. 

• Solos Indiscriminados de Mangue 

Este tipo de solo possui gênese associada à ação de marés, com origem de sedimentação flúvio-
marinha atuais combinados com detritos orgânicos e granulometria diversa, contendo índices 
elevados de sais. Esta sedimentação se origina da deposição de recursos hídricos superficiais em 
contato com as águas salinas do oceano, em ambiente de fraca energia (IBGE, 2007). Abrange 
todas as áreas de influência do empreendimento, e em geral, expressa textura em formato de 
lama e coloração escura (GENIVAL NUNES, 2016). 

Este tipo de solo está associado com os Neossolos Flúvicos ou solos aluviais, que são derivados de 
sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre horizonte C constituído de camadas 
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estratificadas. São pouco evoluídos, desenvolvidos de camadas de sedimentos aluviais recentes 
sem relações pedogenéticas entre os extratos. Em geral, as camadas apresentam espessura e 
granulometria bastante diversificadas, tanto no sentido vertical quanto horizontal dos perfis de 
solo, devido à heterogeneidade de deposição do material originário. Todavia, existe situação 
pouco nítida, sobretudo quando as camadas são muito espessas (EMBRAPA, 2006).   
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• Neossolos Quartzarênicos 

Esse tipo de solo refere-se a antiga nomenclatura das Areias Quartzosas, e se localiza no limite sul 
da AII do empreendimento em toda sua extensão referente as áreas costeiras e de dunas. Em 
geral, são solos originados de depósitos arenosos, apresentando textura areia ou areia franca ao 
longo de pelo menos 2 m de profundidade. Esses solos são constituídos essencialmente de grãos 
de quartzo, sendo, por conseguinte, praticamente destituídos de minerais primários pouco 
resistentes ao intemperismo (EMBRAPA, 2006). 

5.2.6.2 Caracterização Local 

Conforme descrito no item 5.2.4 Geologia, foram realizados furos de sondagens na área do 
empreendimento (Figura 5-16 - Geologia). O Anexo I apresenta os perfis de cada uma das 
sondagens. 

De acordo com os perfis, o ponto PMP-03 foi o mais profundo, chegando a 8,9 metros localizado 
a sul da área, próximo as dunas, e o menos profundo chegou a 4,7 metros, ao norte da área, ou 
seja, mais próximo a área de mangue. Abaixo seguem algumas considerações em relação aos solos 
encontrados na área por meio das sondagens: 

• Predomínio de um horizonte, constituído por areia de diversas granulometrias devido a 
diferentes épocas de deposições. Pode-se diferenciar duas camadas: 

• Camada 1 – Primeiros 20 cm, solo areno-argiloso, coloração amarelo-avermelhada e 
apresenta superfície de contato irregular com a camada 2. Destaca-se que esta 
camada de solo foi trazida de uma jazida de saibro localizada em área da Formação 
Barreiras e recompactado. 

• Camada 2 (Sedimentos) – Areia de granulometria variada grãos angulares e seixos 
centimétricos, coloração amarela a branca e espessura de aproximadamente 6 
metros. Superfície de deposição marinha.  

De acordo com as informações apresentadas em termos geológicos, geomorfológicos e 
pedológicos verifica-se que na área de estudo apesar do tipo de solo ser muito friável e susceptível 
a processos erosivos e carreamentos, o gradiente hidráulico é insignificante devido ao terreno ser 
plano e a declividade praticamente nula, o que reduz significativamente a probabilidade de 
ocorrência de processo erosivo. 

Além disto, devido à sua textura arenosa, a permeabilidade é alta, ou seja, as areias retêm pouca 
água, pois seu grande espaço poroso permite a drenagem livre das águas nos solos, o que reduz 
significativamente a geração de fluxos superficiais e carreamentos de solos. 

Na área de dunas, apesar de ocorrer o mesmo tipo de solo que na área do empreendimento, com 
baixa capacidade de agregação de partículas, esses solos se tornam mais susceptíveis à erosão 
devido ao fato de apresentarem uma maior declividade e maior altitude. Além disso, o que dá 
certa estabilidade as dunas é a vegetação de restinga, que ao ser suprimida deixará este local mais 
frágil e propenso as ações do vento e da água. 

5.2.7 Recursos Hídricos 
5.2.7.1 Águas Superficiais 

A área de estudo está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (BHRS), que abrange 26 
municípios sergipanos e possui formato alongado no sentido NNW-SEE. O rio Sergipe percorre 210 
km de sua nascente até o oceano Atlântico, onde desemboca na forma de estuário entre Aracaju 
e Barra dos Coqueiros.  
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A AII do empreendimento possui como limite a sub-bacia do rio Pomonga, que liga os rios 
Japaratuba e Sergipe. Ao longo do rio Pomonga, é possível encontrar diversas manchas de 
manguezais, com grande diversidade de deposição de matéria orgânica e ação biológica, sendo 
possível denominar este ambiente como um berçário natural. 

O rio Pomonga é um afluente direto do rio Sergipe, sendo que em épocas passadas foi aberto um 
canal, em continuação a sua calha natural, até o rio Japaratuba. Atualmente a direção do fluxo de 
suas águas pode alterar devido a influência das marés. Este rio se localiza a N-NW da área do 
empreendimento (Figura 5-24). 

De acordo com Souza & Araújo (2013), a sub-bacia do rio Pomonga possui uma importante 
atividade de extrativismo (mangaba) e de agricultura. Apesar de possuir uma baixa disponibilidade 
hídrica, a sua água superficial e subterrânea é utilizada para diversos usos, como abastecimento 
humano, industrial e aquicultura. 

De acordo com o Plano Diretor Sustentável Participativo do município de Barra dos Coqueiros, as 
lagoas existentes na AII são consideradas APPs, contudo, o canal de drenagem artificial existente 
em meio a AID não é considerado como área de proteção. Destaca-se que esse canal foi construído 
à época da terraplenagem da área, no ano de 1969, e possui profundidade média de 1,5 m e 
encontra-se seco devido à alta permeabilidade do terreno. 
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A Foto 5-8 apresenta o rio Pomonga, e a Foto 5-9 o local onde se realizada a atividade de 
aquicultura (produção de camarão) em área de manguezal, às margens do rio Pomonga. 

 
Foto 5-8 - Rio Pomonga  

Fonte: CH2M, 2017 

 
Foto 5-9 - Local de aquicultura, localizado às margens do rio Pomonga, em área de manguezal, à oeste do 

empreendimento  

Fonte: CH2M, 2017 

5.2.7.2 Águas Subterrâneas 

O município de Barra dos Coqueiros é dominado em sua totalidade pelo domínio hidrogeológico 
das Formações Superficiais Cenozóicas (CPRM, 2002). 

De acordo com o Projeto Cadastro da Infraestrutura Hídrica do Nordeste-Sergipe (CPRM, 2002), 
as Formações Superficiais Cenozóicas são constituídas por pacotes de rochas sedimentares que 
recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos Sergipana e 
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do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento de “aquífero 
granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma 
elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições de armazenamento e 
fornecimento d’água. Na área do município este domínio está representado por depósitos eólicos 
litorâneos, terraços marinhos e depósitos de pântanos e mangues que, a depender da espessura 
e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas (CPRM, 2002). 

 

• Instalação dos poços de monitoramento na ADA 

Para a caracterização do aquífero e da qualidade das águas subterrâneas na área do 
empreendimento foram instalados 4 poços de monitoramento provisórios para medições de nível 
d´água (NA) e coleta de amostras de águas para análises físico-químicas, em fevereiro de 2017 
(Figura 5-25).  

 
Figura 5-25 - Localização dos poços de monitoramento instalados na ADA  

Fonte: Google Earth, 2016 

A instalação foi realizada em conformidade com a norma ABNT NBR 15495-1 – Poços de 
Monitoramento em Aquíferos Granulares – Parte 1 – Projeto e Construção, de julho de 2007. 
Foram utilizados tubos ranhurados e lisos em PVC geomecânico de 2” de diâmetro, rosqueáveis 
entre si. O filtro possui ranhuras de 0,25 mm de abertura e na base da tubulação foi colocado cap 
para fechamento do fundo do tubo.  

O preenchimento em torno do filtro (pré-filtro) foi feito com areia de diâmetro aproximado de 1 
a 2 mm. Este material foi disposto no poço de monitoramento até a cota aproximada de 0,5 metro 
acima do filtro. Em seguida, foi adicionada bentonita granulada (pellet) com água para obter um 
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selo até 0,5 m acima do pré-filtro, além de uma mistura bentonita e água (grout), do selo de 
bentonita até aproximadamente 0,5 m da superfície do solo. Por se tratar de poços provisórios, 
que após a coleta de amostra de água serão removidos e tamponados, não foi realizado o 
acabamento sanitário com concreto.  

Imediatamente após a instalação do poço de monitoramento, foi realizado o desenvolvimento 
com utilização de válvula de retenção, pistão de desenvolvimento e mangueiras descartáveis de 
16 mm de polietileno, de forma a promover a remoção dos resíduos da perfuração. De acordo 
com a norma ABNT NBR 15495-2/2008 – Poços de Monitoramento em Aquíferos Granulares, Parte 
2: Desenvolvimento – foi utilizado uma válvula de retenção vertical que teve a função de 
hidrojatear as paredes do poço para assentar o pré-filtro, de modo a impedir a formação de 
“pontes” de pré-filtro, permitindo assim a adequada acomodação do mesmo.  

Os poços de monitoramento foram instalados com base na presença de nível d’água interceptado 
durante a sondagem de modo a manter coluna d’água suficiente para coleta de amostra pelo 
método de baixa vazão e, de forma a manter o trecho superior do filtro livre para as variações de 
nível d’água. 

Após a coleta das amostras no dia 23 de fevereiro/2017 foi realizado o tamponamento dos poços 
construídos. Uma vez removido o tubo de PVC geomecânico, é realizada injeção de calda de 
bentonita para preenchimento até os 0,5 metros, finalizando com uma mistura de bentonita e 
cimento para fechar o acesso ao ponto de sondagem. 

A Tabela 5-3 seguir apresenta os dados construtivos dos poços instalados. 

Tabela 5-3: Detalhes da instalação do poço de monitoramento 

Sondagem Poço de monitoramento Diâmetro (polegadas) Prof. (m) Intervalo da Seção Filtrante (m) 

S-01 PMP-01 2 7,12 5,12 – 7,12 

S-02 PMP-02 2 7,14 5,14 – 7,10 

S-03 PMP-03 2 4,7 2,70 – 4,70 

S-04 PMP-03 2 4,8 2,80 – 4,80 

Fonte: Trabalho de campo da CH2M realizado em Fevereiro de 2017. 

A Tabela 5-4 apresenta as principais informações e valor da carga hidráulica dos poços instalados. 
Ressalta-se que a carga hidráulica foi calculada a partir da cota topográfica levantada e 
complementada por levantamento altimétrico por meio da utilização de GPS Garmin e dos NAs 
medidos em campo. 

Tabela 5-4 – Principais informações e carga hidráulica dos poços de monitoramento instalados na ADA. 

Poço de monitoramento Cota do tubo (m) 
Nível d’água 
(23/02/2017) 

(m) 

Carga hidráulica 
(23/02/2017) 

(m) 

PMP-01 8,666 6,66 2,001 

PMP-02 8,2177 6,29 1,9277 

PMP-03 6,3106 3,59 1,5807 

PMP-04 6,6385 4,10 2,5335 

Fonte: Trabalho de campo da CH2M realizado em fevereiro de 2017. 

As medições de nível d’água (NA) em relação ao tubo do poço foram feitas em um único dia 
(23/02/2017), a fim de evitar interferências de eventos de chuva ou variações sazonais nas cargas 
hidráulicas. O NA mais profundo foi de 6,66 metros (PMP-01) e o NA mais raso foi encontrado a 
3,59 metros (PMP-03), sendo o NA médio do terreno de 4,0 metros de profundidade. 
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O fluxo da água subterrânea segue das áreas de maior carga hidráulica (CH) para área de menor 
CH. O cálculo da CH é obtida em função da diferença entre a cota do tubo do poço e o NA medido: 

CH = Cota do Tubo – NA  
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Figura 5-26 - Seção transversal, no sentido E-W, apresentando o perfil topográfico do terreno e do lençol freático.  

Fonte: CH2M, 2017. 
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A Figura 5-26 apresenta o croqui de uma seção transversal que corta a área do empreendimento 
no sentido E-W, mostrando o perfil topográfico do terreno e do nível d´água, com base nos dados 
coletados em campo em função das sondagens realizadas. Nota-se que há um divisor natural, 
onde neste ponto o fluxo das águas subterrâneas seguem em sentidos opostos, como ilustra a 
Figura 5-27. Neste sentido, o fluxo preferencial das águas subterrâneas no local onde será 
instalado a UTE Porto Sergipe I, será sentido SE-NW, ou seja, sentido mangue. 

 
Figura 5-27 - Imagem ilustrando o divisor do nível freático na área do empreendimento e os fluxos subterrâneos 

preferenciais.  

Fonte: CH2M, 2017. 

Considerando tais características – pequena espessura da zona não saturada (até 7 metros de 
profundidade) e sua alta permeabilidade (10-2 cm/s), pode ser considerada como de 
vulnerabilidade Extrema à poluição do aquífero pelo método GOD. 

• Coleta das amostras de água subterrânea 

A amostragem da água subterrânea foi realizada seguindo os procedimentos recomendados no 
Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB, 2001). 

Ao todo foram coletadas 4 amostras de água subterrânea provenientes dos poços de 
monitoramento instalados nesta etapa de investigação e 4 amostras de água subterrânea obtidas 
de poços de produção localizados na comunidade vizinha. A Figura 5-28 apresenta a localização 
dos pontos de coleta de amostras de água subterrânea. 

 

DIVISOR 

Fluxo preferencial das 
águas subterrâneas 
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Figura 5-28 - Localização dos pontos de coleta de água subterrânea  

Fonte: Google Earth, 2016 

As amostras foram obtidas através do método de baixa vazão (Low Flow), de acordo com a norma 
brasileira ABNT NBR 15847/2010 – Amostragem de água subterrânea em poços de produção não 
foram realizados ensaios devido ao não conhecimento dos dados construtivo dos poços sendo 
assim foram apenas analisados os parâmetros físicos e coletada a alíquota para análise química. 

Esta etapa de amostragem foi executada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2017. Para a avaliação 
da qualidade das águas subterrâneas, foram avaliados os parâmetros indicados no Plano de 
Trabalho, para os seguintes grupos analíticos: 

• VOC Screening; 

• SVOC Screening; 

• Metais Dissolvidos; 

• PAH; 

• Pesticidas Organoclorados; 

• Tributilestanho; 

• Mercúrio (total e dissolvido); 

• Cromo VI (total e dissolvido). 

Para a avaliação de metais dissolvidos, as amostras de água foram filtradas em campo, utilizando 
filtro com porosidade de 0,45 micras, acoplável ao sistema Low Flow.  

Para a amostragem com a metodologia Low Flow, utilizou-se uma bomba peristáltica que permite 
o controle de vazão do bombeamento. Foram realizadas as seguintes etapas para esta 
amostragem: 

• Ajuste da vazão de bombeamento, de acordo com a taxa de recarga do poço; 
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• Controle do nível d’água do poço, de forma a alcançar a estabilização da coluna d’água e 
evitar o esgotamento; e 

• Monitoramento dos parâmetros indicativos de qualidade da água (pH, potencial de 
oxirredução, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido) através da utilização de um 
medidor multiparâmetro (AcquaRead) para determinar a estabilização e fim da purga. 

Este tipo de amostragem (baixa vazão) previne a perda de voláteis contidos nas amostras, 
minimizando mistura entre camadas, turbilhonamento e bolhas de ar, tornando-as mais 
representativas das reais condições ambientais. 

A purga de cada um dos poços foi realizada até a estabilização dos parâmetros hidrogeoquímicos, 
(pH, temperatura, condutividade elétrica, potencial de oxirredução e oxigênio dissolvido). A coleta 
foi iniciada após a estabilização desses parâmetros conforme os critérios recomendados pela 
USEPA (2000), conforme a Tabela 5-5, abaixo. 

Tabela 5-5 – Critérios de estabilização de parâmetros hidrogeoquímicos 

PARÂMETROS VARIAÇÃO PERMITIDA 
pH ± 0,2 unidade* 

Condutividade elétrica (CE) ± 5% das leituras 
Potencial de oxirredução (EH) ± 20 mV* 

Temperatura ± 0,5°C 
Oxigênio Dissolvido (OD) ± 10% das leituras ou ± 0,2 mg/L* 

• Resultados 

Para a análise dos resultados das amostragens de água subterrânea foram considerados como 
referência os valores orientadores da Resolução CONAMA nº 396 de 2008, que dispõe sobre a 
classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 
providências. Os laudos analíticos são apresentados no Anexo II. 

De acordo com os laudos (ALS), para os poços de monitoramento instalados na ADA, PMP-01, 
PMP-02, PMP-03 e PMP-04, nenhum dos parâmetros analisados houve ultrapassagem dos valores 
máximos permitidos (VMP), considerando o uso preponderante para consumo humano (o mais 
restritivo). 

Para as amostras de água subterrânea dos poços das comunidades, PC-01, PC-02, PC-03 e PC-04, 
houveram ultrapassagem de dois parâmetros em relação aos VMPs, sendo o arsênio, para o ponto 
PC-01 com valor de 35 ug/L, sendo que o máximo permitido é de 10 ug/L; e para o parâmetro 
Nitrato no ponto PC-04, com valor de 18.931 ug/L, quase duas vezes mais que o permitido pela 
Resolução CONAMA 396/08, que é de 10.000 ug/L. Provavelmente, o arsênio está presente devido 
a características naturais dos sedimentos marinhos. 

Para a descrição dos aspectos de fauna e flora apresentados neste diagnóstico, não foi realizado 
levantamento de dados primários, utilizou-se como base o Estudo de Impacto Ambiental 
(GENIVAL NUNES, 2016). Somente na faixa de dutos, que liga a UTE e segue até o mar, foi feito 
um levantamento de vegetação para a parte terrestre devido à necessária supressão de 
vegetação. 

 

5.2.8 Fauna e Flora Regional 
5.2.8.1 Características gerais dos ecossistemas identificados 

Conforme o EIA (GENIVAL NUNES, 2015), o litoral sergipano apresenta um cenário territorial 
diversificado composto por características urbanas, rurais e também espaços naturais protegidos. 
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As infraestruturas de transporte e comunicação instaladas nos espaços costeiros evidenciam a 
estruturação histórica do território onde tomam posse a indústria, a urbanização e principalmente 
o turismo (FONSECA et al., 2009). 

A condição natural dos ecossistemas regionais apresenta poucas características originais, tendo 
sido alterada por fatores externos aos sistemas comuns destes sistemas. Os ecossistemas 
terrestres, aquáticos e antrópicos encontrados na área de estudo que vão do litoral ao interior do 
continente são: 

Ecossistemas terrestres: 
•  Restingas 
  Praias; 
  Cordões Arenosos Pós-Praias; 
  Planícies Pós-Praia; 
  Dunas; 
  Florestas; 
  Restingas arbustivas. 

•  Manguezais 
  Mangues; 
  Apicuns 

Ambientes Aquáticos: 
•  Ambientes Lóticos 
  Rio Pomonga. 

•  Ambientes Lênticos 
 Lagoas; 

  Áreas periodicamente Alagadas. 

Ambientes Antrópicos: 
 Plantações; 
  Descampados; 
 Urbanizados. 

 

Abaixo serão descritas as principais características de cada um desses ambientes identificados nas 
áreas de influência do empreendimento, contemplando o tipo de vegetação e fauna 
predominantes em cada um. 

 

5.2.8.2 Praia  

Na área de influência do empreendimento a faixa de praia é relativamente extensa, com 
comprimentos variando entre 150-200 metros, quando se limita continentalmente com os 
primeiros cordões arenosos pós-praia.  

A maior parte da faixa de praia na região do empreendimento sofre efeitos diários das águas 
marinhas. Essa característica faz com que não haja praticamente qualquer vegetação terrestre na 
faixa de praia devido à grande dinâmica dos sedimentos e a excessiva salinidade dos solos. Uma 
vegetação incipiente pode ocorrer nas bordas da praia sem influência diária das ondas, 
geralmente com o surgimento anual de Paspalum maritimum e ramos de Ipomoea pes-caprae. 

A fauna de faixa de praia é constituída por uma variedade de organismos invertebrados 
bentônicos que regularmente são movidos pelo fluxo das ondas, ocorrendo de forma pontual 
através da maré, como peixes e organismos planctônicos, alimentando grande grupos de aves 
migratórias que ocorrem na região sazonalmente. 
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Foto 5-10 – Região de praia 

 

5.2.8.3 Cordões Arenosos Pós-Praia 

Área sujeita a influência de fatores ambientais tais como, ventos, marés, ondas e chuvas, tornando 
um relevo dinâmico, este ambiente localiza-se após a porção da praia em Área de Influência Direta 
do empreendimento. Trata-se de uma região com baixa diversidade de espécies (Foto 5-11).  

São comuns as plantas estoloníferas ou rizomatosas como Paspalum maritimum e Ipomoea pes-
caprae, que crescem de forma agrupada aumentando a estabilidade dos solos. Poucos animais 
habitam esta área composta quase que exclusivamente por crustáceos e pequenos roedores, 
devido à escassez de alimentos e elevadas temperaturas durante o dia. Porém há a ocorrência de 
desova de três espécies de tartarugas nas áreas dos cordões arenosos, tanto a tartaruga cabeçuda 
(Careta careta) quanto à tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) e a tartaruga oliva 
(Lepidochelys olivacea) desovam na área. No período de desova ocorre o acompanhamento e 
fiscalização dos tartarugueiros e técnicos na unidade da Reserva Biológica Santa Isabel.  

Alguns exemplos de espécies arbustivas ocorrentes na área das planícies pós-praia são: 
Anacardium occidentale, Schinus terebinthifolius, Tetracera breyniana, Erythroxylum passerinum, 
Byrsonima sericea, dentre outras. As vegetações das áreas alagadas possuem características 
sazonais a depender do nível de água do solo, algumas espécies praticamente desaparecem na 
estação seca, voltando abundantemente na estação das chuvas.  
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Foto 5-11 - Cordões arenosos pós praia  

 

5.2.8.4 Planícies Pós-Praia 

Caracterizados por zonas entre os cordões litorâneos denominadas de regiões intercordão, 
normalmente por serem mais baixas, coletam mais água na estação chuvosa quando o terreno 
fica então mais encharcado. Isto tende a ocorrer principalmente naqueles trechos onde o cordão 
litorâneo teve como origem a estabilização de bancos arenosos, o que faz com que a região 
intercordão seja originalmente mais baixa. 

As Planícies Pós-Praia são ricas em espécies de mamíferos e répteis, mas especialmente em aves 
e anfíbios, por se tratarem de áreas periodicamente alagáveis. Apresenta espécies de aves de 
hábitos aquáticos como Gallinula chloropus (Galinha d’água), Dendrocygna viduata (Marreco), 
Ardea alba (Garça-branca-grande) dentre outras. Nas áreas não alagáveis são encontradas muitas 
espécies como: Buteo magnirostris (Gavião carijó), Scardafela squammata (Fogo-pagô) e Tyto 
Alba (Coruja de igreja), mas destaca-se a presença de grande quantidade de ninhos de Speotyto 
cunicularia (Coruja buraqueira) e Vanellus chilensis (Quero-quero). 

A vegetação das planícies arenosas são ocupadas por herbácea nas áreas periodicamente 
alagáveis (intercordões) e por vegetação arbustiva agrupada ou esparsa nas áreas mais elevadas 
e portanto mais secas (cordões litorâneos). Atualmente a vegetação nativa está em processo de 
regeneração, encontrando-se bastante alterada do original. 
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Foto 5-12 – Planícies pós-praia (Fonte: CH2M, 2017). 

 

5.2.8.5 Dunas 

Na área de estudo ocorrem dunas do tipo estacionais devido seu processo de formação geológico 
e a contribuição de vegetação. A vegetação do local é mista, com presença de herbáceas (sopés 
das dunas e contínuas as áreas de planícies) e vegetação arbustivo-arbórea (regiões mais altas e 
áreas de sotavento), com relativa diversidade pois apresenta espécies diferentes com frequência 
e não possui dominância absoluta de uma ou duas espécies. A vegetação herbácea contém 
algumas espécies comumente encontradas nas planícies, como: Chamaecrista desvauxii, 
Conocliniopsis prasiifolia, Cereus fernambucensis, Pilosocereus arrabidae, Blutaparon 
portulacoides, Desmodium barbatum, Cnidoscolus urens, Commelina erecta, Sphagneticola 
trilobata dentre outras. As espécies arbustivo-arbóreas que ocorrem em grupamentos possuem 
espécies de Syagrus schizophylla (dicuri), Anacardium occidentale (cajueiro), Inga ciliata (ingá), 
Eugenia punicifolia (murta-vermelha), Tocoyena sellowiana (jenipapo bravo), Cecropia 
pachystachya (umbaúba) dentre outras. 

O principal grupo faunístico observado foram as aves, que visitam tais áreas ou nidificam nos solos 
ou nas árvores. Pode-se destacar a presença de bem-te-vis, rolinha-roxa, pardais e anus pretos 
como as principais aves da localidade, mas, conforme GENIVAL NUNES (2015), durante a 
elaboração do EIA também houve avistamento de garças, coruja-buraqueira, pequenos 
passeriformes e de um exemplar de gavião-carijó. A presença de mamíferos é dificultada devido 
a predominância de vegetação relativamente aberta. 
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Foto 5-13 – Vegetação mista sobre áreas de dunas (Fonte: CH2M, 2017). 

 

 
Foto 5-14 - Áreas de dunas  

 

5.2.8.6 Florestas  

Na AID do empreendimento a floresta de restinga apresenta-se com altura média de 10 metros 
com dossel relativamente contínuo e presença de espécies emergentes e clareiras. 

O dossel é formado principalmente por poucas espécies, como: Ficus gomelleira, Tapirira 
guianensis, Symphonia globulifera, Serjania salzmanniana, Cecropia pachystachya, Diptychandra 
aurantiaca, Cynophalla flexuosa dentre outras. O subdossel é formado por espécies arbóreas mais 
jovens e por algumas outras espécies típicas deste ambiente florestal como algumas lianas. O 
estrato herbáceo é dominado por monocotiledôneas macrófilas, arbustos malacófilos e por 
muitas plântulas das espécies de dossel. 

A fauna das formações florestais tende a ser mais diversificada e abundante quando comparadas 
com fisionomias de restinga da região. Na área de estudo foram avistadas algumas espécies 
endêmicas de aves e anfíbios. A fauna atual pode estar sofrendo também com a proximidade dos 
povoamentos, por aumento da pressão de caça e da presença de animais domésticos predadores 
(GENIVAL NUNES, 2016). 
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5.2.8.7 Restingas Arbustivas  

Na Área de Influência Direta do empreendimento a restinga forma cordões arenosos litorâneos 
mais antigo desta região, formadas no período Quaternário, este maior tempo e de existência das 
restingas de Santo Amaro acarretam em uma vegetação bem diversificadas, predominantemente 
arbustiva, variando de aberta a fechada, eventualmente elementos arbóreos isolados que não 
formam extrato contínuo (Foto 5-15). O estrato herbáceo é constituído pelas famílias Poaceae, 
Cyperaceae, Xyridaceae, Bromeliaceae, Cactaceae e Eriocaulaceae, cobrindo grande extensão do 
solo. Apresenta agrupamentos arbustivos (moitas) que se distribuem intercalados com áreas 
desprovidas de vegetação, sendo esta uma das principais características dessa formação 
fisionômica (GENIVAL NUNES, 2016).  

A fauna destes ambientes apresenta grande riqueza e abundância de mamíferos terrestres de 
médio porte, como raposas, guaxinins, pacas, tamanduás e tatus. Houve também grande 
incidência de répteis, com diversas espécies de lagartos e cobras, as aves também constituem uma 
grande importância neste ambiente. 

 

 
Foto 5-15 - Vegetação de restinga arbustiva próximo a área do empreendimento  

 

5.2.8.8 Manguezais 

O manguezal é um sistema ecológico costeiro tropical, distribuído por quase toda a costa 
brasileira, na interface entre o ambiente terrestre e áreas aquáticas com influência marinha. 
Embora os termos “manguezal” e “mangue” sejam utilizados de forma indiscriminada, alguns 
autores preferem utilizar o termo “manguezal” apenas para se referir ao ecossistema, enquanto 
o termo “mangue” sendo empregado o grupo de espécies vegetais que apresentam adaptações 
para colonizar áreas inundadas ou sujeitas a intrusões de água salgada (MCNAE,1968).  

As margens do Canal do Rio Pomonga, nas áreas de influência do empreendimento estão 
localizados manguezais. Como a área de inundação entre marés do Canal Pomonga – Foto 5-16-  
é bastante extensa, por ocorrer em uma planície, os mangues abrangem amplas áreas tanto no 
município de Santo Amaro como o município de Barra dos Coqueiros. Somente sete espécies 
ocupam os manguezais brasileiros: Rhizophora mangle, R. racemosa, R. harrisonii, Avicennia 
germinans, A. schaueriana, Laguncularia racemosa e Conocarpus erectus.  

A espécie Rhizophora mangle é dominante em todas as áreas com sedimento mais lodoso e 
instável, sendo praticamente única nas bordas dos cursos d’água. Outra espécie bastante comum 
nos mangues da região é a Laguncularia racemosa, conhecida como mangue branco. Ocupa a faixa 
mais externa do mangue, em solos mais estáveis e com períodos de inundação mais espaçados. 
Muitas vezes Laguncularia racemosa ocorre em locais com pouco sedimento lodoso e acaba por 
apresentar poucos dos seus característicos pneumatóforos, o que pode confundir na identificação 
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da formação vegetal, pois se assemelha bastante com vegetação florestal de terra firme. A 
ocorrência de Laguncularia racemosa em locais com pouco sedimento lodoso se deve à maior 
salinidade do solo provocada por curtos períodos de inundação estuarina anual ou em períodos 
passados. 

O manguezal abriga uma fauna diversificada de grande valor proteico e econômico. Serve de 
habitat para muitas espécies de animais a exemplo dos peixes, crustáceos (caranguejos, siris, 
aratus e camarıes) e moluscos destacando-se o sururu, ostra, lambreta e maçunim, além do 
guaiamum (Goniopsis cardisoma guanhumi), caranguejo de solos salobros que pode ser 
engordado em cativeiro. Essas espécies constituem a base alimentar e fonte de renda de parte da 
população ribeirinha. Os manguezais servem também de refúgio natural para diversas espécies, 
algumas delas ameaçadas de extinção. Vivendo no chão lodoso, está a Saracura de mangue 
(Aramydes mangle). Já os Socós, Socó-mirim (Ardea socoi) e o Socó-boi (Bretonides pinnatus) 
voam às vezes de uma margem para outra do manguezal até as nascentes dos rios e afluentes 
(FRANCO, 1983). 

 
Foto 5-16 - Canal do rio Pomonga e o manguezal na planície de maré adjacente. 

5.2.8.9 Ambientes Lóticos 

Na área de estudo somente foi diagnosticada existência de um corpo hídrico lótico, que foi o Canal 
do rio Pomonga, um curso d’água que interliga os estuários do Rio Sergipe e Rio Japaratuba, e que 
recebe aporte de águas doces continentais a partir da drenagem natural das áreas de planícies 
dominadas por restingas em seu entorno. Trata-se de um canal perene, de fundo lodoso e com 
vários locais de baixa profundidade. 

A maior parte de leito do Canal do Pomonga é dominada por mangues (Foto 5-16) por restingas 
naturais e cultivos agrícolas nas porções mais interioranas. Este conjunto de ambientes (canal, 
mangues, restingas e ambientes antrópicos) que sofrem influência das águas do Canal do 
Pomonga possui características bem marcantes do ponto de vista biótico e são de grande 
importância ecológica e de conservação, pois regula boa parte da vida dos organismos que vivem 
ou visitam tais áreas. O Rio Pomonga é ainda utilizado por pescadores locais como fonte de renda, 
através da pesca de peixes, caranguejos e ostras. 
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5.2.8.10 Ambientes Lênticos 

Na área de estudo foram encontradas somente pequenas lagoas temporárias nas planícies de 
restingas. A grande maioria destes corpos lênticos ocorre em somente alguns meses do ano, 
alimentados pelas chuvas de inverno e isoladas de verão. Existem, contudo, lagoas maiores que 
podem resistir a estações secas de alguns anos, sumindo somente em períodos de pluviosidade 
anual mais baixa. Na AID não se verificam tais lagoas, apenas aquelas de acumulação restrita aos 
períodos de chuva. 

Estes ambientes são importantíssimos para a biota local, pois permitem a existência de flora e 
fauna específica, como plantas macrófitas, anfíbios, peixes e outros organismos. Também são 
importantes para animais maiores e que vivem em áreas do entorno, pois estas pequenas lagoas 
são a principal fonte de água para a dessedentação de alguns animais silvestres. 

 

5.2.8.11  Ambientes Antrópicos 

O foco abordado neste tópico sobre os ambientes antrópicos das Áreas de Influência do 
empreendimento é puramente biótico, restringindo-se às alterações ambientais causadas pela 
substituição dos ambientes naturais. Outros aspectos serão abordados em outros capítulos 
pertinentes. 

Segundo descrito no Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016), As plantações são 
principalmente de coqueiros, onde a vegetação, geralmente arbustiva, foi desmatada para a 
implantação dos coqueirais. Neste tipo de prática, o estrato herbáceo também é alterado para o 
plantio consorciado de espécies exóticas de gramíneas forrageiras para o gado. A implantação dos 
coqueirais e pastagens é relativamente antiga e estes cultivos têm passado por problemas de 
manutenção, o que causa mortalidade dos coqueiros e gramados. Atualmente percebe-se um 
aumento da regeneração das espécies nativas nestes ambientes, principalmente o estrato 
herbáceo, porém a presença constante do gado diminui a regeneração natural das espécies 
arbustivas e arbóreas. 

Além das áreas destinadas a cultivos, existem muitos locais onde a vegetação natural foi 
desmatada e atualmente há um campo de espécies em regeneração com poucos elementos 
arbustivos arbóreos. É possível que a lentidão da regeneração natural nestas áreas se dê pela 
dificuldade de plantas maiores se desenvolverem em solos mais expostos de restinga, mas 
também foi diagnosticado que o fogo frequentemente é um problema em alguns ambientes da 
área de estudo. 

 

5.2.9 Fauna e Flora Local 
 

5.2.9.1 Área das UTEs 

A Figura 5-29 apresenta a Área Diretamente Afetada, ou seja, a gleba (em vermelho), em verde a 
delimitação da área onde efetivamente serão instaladas as UTEs, e em amarelo a faixa de dutos, 
juntamente com a localização da casa de bombas. 

No ano de 1969, a área delimitada em verde na Figura 5-29, foi suprimida e, posteriormente 
terraplanada. Na época, este local seria destinado a um distrito industrial. Juntamente com essa 
terraplenagem foi aplicada uma camada de solo areno-argiloso e realizado uma compactação. 
Desde então, não houve regeneração da vegetação natural.  
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Neste sentido, constatou-se em campo, que atualmente não há vegetação, lagos e/ou lagoas, ou 
presença de fauna neste local, uma vez que não houve a regeneração do habitat natural da área. 
Somente em uma pequena porção, devido a passagem da faixa de duto, haverá supressão de 
vegetação de restinga fixadora de dunas, que será detalhado no próximo item. 

A Foto 5-17 e a Foto 5-18 apresentam a situação atual da área onde será instalado o Complexo 
Termelétrico. 

 
Figura 5-29 - Localização da área onde será instalado o Complexo Termelétrico, evidenciando que não há vegetação 

neste local  

Fonte: Google Earth, 2016 
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Foto 5-17 - Local de instalação das UTEs. Nota-se que a terraplenagem foi refeita  

 
Foto 5-18 - Local de compactação do solo areno-argiloso na área de instalação das UTEs, e à direita, local 
onde não haverá intervenção  

No Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2015), segundo o levantamento primário da 
fauna e flora realizado, na época para esse estudo, constatou-se que, na AID nos cordões arenosos 
pós-praia podem ocorrer desovas de três espécies de tartaruga: a cabeçuda (Careta careta), 
tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) e a tartaruga oliva (Lepidochelys olivácea). Esta área 
faz parte da região de entorno da Reserva Biológica Santa Isabel, sendo as desovas acompanhadas 
e fiscalizadas por tartarugueiros e técnicos da unidade. 

 

5.2.9.2 Levantamento da vegetação na faixa de duto 

No local onde será enterrado os dutos, foi realizado um levantamento primário da vegetação, uma 
vez que haverá supressão de vegetação e intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) 
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em uma faixa de aproximadamente 25 a 30 metros de largura, em parte constituída por restinga 
fixadora de dunas (Código Florestal - Lei n° 12651/2012). 

A Figura 5-30 apresenta o mapa com a identificação e delimitação dos tipos de vegetação 
encontrados na faixa onde serão implantados os dutos.  

Esta faixa, considerando uma largura de 30 metros, que possui área total de 3,0 hectares, situa-se 
também dentro do bioma Mata Atlântica e é composto por vegetação de Restinga, sendo a maior 
parte herbácea, 93,0 % de toda a área levantada, e uma menor porção tipo arbustiva, com área 
de 0,18 ha que representa apenas 6,0% (Tabela 5-6). 

Conforme apresentado no mapa (Figura 5-30), 5,38 ha deverão ser suprimidos para o aterramento 
dos dutos, cuja vegetação foi classificada como restinga arbustiva fixadora de dunas. Além disso, 
essa supressão se configura como intervenção em APP, e deverá ser compensado. 

Tabela 5-6 - Quantificação e qualificação dos tipos de vegetação na área da faixa de dutos. 

TIPO DE VEGETAÇÃO ÁREA (HA) % 

Restinga herbácea (RE-HE) 2,8 93,5% 

Restinga Arbustiva (RE-ARB) 0,2 6,5% 

 

As espécies que ocorrem em maioria são indivíduos das Famílias Cactaceae, Bromeliaceae, 
Rhizophora mangle, conforme mostram as fotos abaixo (Foto 5-19 a Foto 5-32). 
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Foto 5-19 – vista da área do duto 

 
Foto 5-20 – Vista da área do duto 

 
Foto 5-21 – vista da área do duto 

 
Foto 5-22 – vista da área do duto 

 
Foto 5-23 – vista da área do duto 

 
Foto 5-24 – vista da área do duto 
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Foto 5-25 - Cereus sp 

 
Foto 5-26 - Cereus sp 

 
Foto 5-27 - Rhizophora mangle 

 
Foto 5-28 - Vista da área do duto 

 
Foto 5-29 - Bromelia terrícola 

 
Foto 5-30 - Vista da área do duto 
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Foto 5-31 - Vista da área do duto 

 
Foto 5-32 - Vista da área do duto 

 

5.2.10 Conclusões gerais 
Diante das informações apresentadas, pode-se concluir que a Área de Influência Indireta do 
empreendimento apresenta uma variedade de ecossistemas que pertencem ao Bioma Mata Atlântica. 
Os ecossistemas são manguezal, restinga, praia e corpos d'água alagáveis. Ambos os ambientes 
apresentam fauna e flora diversificadas, em que boa parte desses seres possui adaptações morfo-
fisiológicas diversas que os possibilitam de viver (permanente ou não) nesses ambientes. 

Nestes ecossistemas há a presença de muitas espécies que realizam migrações, a exemplo das 
espécies Eurialinas, para realização de atividades reprodutivas e de forrageamento, completando 
assim seu ciclo de vida. Estuários e manguezais apresentam características peculiares quanto à 
diversidade, com poucas espécies vegetais que possuem adaptações para sobrevivência em um solo 
com pouca compactabilidade e reduzida taxa de oxigênio, entretanto sua fauna é rica, pois recebe 
espécies dos mais diversos ambientes.  

As restingas são caracterizadas por áreas com dunas, de vegetação diversificada, que possui também 
diversos seres colonizadores provenientes de outros ambientes. As praias, assim como os rios, 
possuem importante papel ecológico ao fornecerem nutrientes dos mais diversos tipos para o 
estuário, havendo assim uma conectividade, fluxo de matéria e energia, e dessa forma, propicia 
também o equilíbrio de todos os ecossistemas adjacentes. 

No entanto, na Área Diretamente Afetada para a implantação das UTEs não há vegetação, uma vez 
que em 1969 toda esta área foi terraplanada e adicionada uma camada de solo de textura areno-
argilosa, o que impediu a regeneração da vegetação neste local. Atualmente, houve um 
decapeamento de cerca de 60 cm de solo e feito nova recompactação/terraplanagem da área onde 
serão instaladas as Termelétricas. 

Em relação a legislação pertinente, a implantação dos dutos interceptará áreas de APP, referente à 
vegetação de restinga fixadoras de dunas (Lei 12.651/2012). Além disso, são ambientes de vegetação 
primária protegidos pela Lei 11.428/2006 (Conhecida como Lei da Mata Atlântica). 

Na zona de praia, haverá intervenção temporária de curtíssimo prazo – semanas – para a implantação 
dos dutos – gasoduto, emissário e adutora.  
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5.3 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 
O empreendimento em estudo trata-se de Usinas Termelétricas a serem construídas em terreno 
situado no município de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, pertencente ao Governo do Estado – 
CODISE - onde seria anteriormente implantado um Polo Cloroquímico. 

O terreno está situado nas proximidades do povoado Jatobá, entre a Rodovia SE-100 Norte e os 
terrenos do Parque Eólico de Barra dos Coqueiros, nas proximidades da Rodovia SE-240, via de 
acesso ao Terminal Portuário Ignácio Barbosa. O empreendimento dista cerca de 14 quilômetros 
da sede urbana municipal, estando situado numa área de povoamento disperso e de baixa 
densidade de ocupação. 

Ressalta-se que foram utilizados como base, os dados do Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL 
NUNES, 2015), atualizações de dados, quando necessário, nos sites de órgãos pertinentes, e 
informações complementares coletadas em campo. 

5.3.1 Histórico de Ocupação do Território 
5.3.1.1  Município de Barra dos Coqueiros 

Barra dos Coqueiros está localizado na porção leste do Estado de Sergipe, integrando dentro das 
ações de planejamento do Governo do Estado, o Território da Grande Aracaju. Segundo o IBGE, o 
município é integrante da microrregião de Aracaju. 

Localizada à margem esquerda do rio Sergipe, a sede urbana do município está situada em frente 
à capital, Aracaju, com a qual estabelece fortes relações de complementaridade.  

Por muitos anos a ligação entre as cidades foi realizada por meio do transporte fluvial, com a 
utilização de pequenas embarcações e de serviço de transporte público que atendia as 
necessidades da população. Entretanto, havia limitações nessa comunicação, com a capital e com 
outros municípios situados ao norte, tendo em vista a necessidade de utilização de balsa para a 
travessia de veículos.  

Com a inauguração da Ponte sobre o rio Sergipe, no ano de 2006, os contatos passaram a ser 
realizados por meio de transporte rodoviário, intensificando as relações com outros municípios 
sergipanos. A garantia do transporte rodoviário facilitou a fixação de residência na sede do 
município por parte das pessoas que trabalham e estudam em Aracaju, assim como a vinda de 
pessoas da capital para trabalhar no município, especialmente aquelas mais especializadas como 
médicos, enfermeiros, professores, advogados, engenheiros, administradores, entre outros.  

Essa situação indica a complementariedade de ações de dois municípios integrantes de uma área 
metropolitana. Entretanto, desses trabalhadores provenientes da capital resulta uma 
transferência de renda, uma vez que todo o seu consumo se dá na cidade de origem. Esse 
movimento de trabalhadores e de pessoas para estudar, assim como em busca de bens e de 
serviços contribui para intensa migração pendular. 

5.3.2 Uso e Ocupação do Solo 
Conforme será detalhado no item 5.4.6 (Componente Econômico), preteritamente grande parte 
do território do município de Barra dos Coqueiros, no entorno da rodovia SE-100, era ocupado 
por propriedades rurais que praticavam o cultivo de coco da baía e mangaba, entremeados pelas 
áreas dos Povoados de Olhos D’água, Capuã e Jatobá. 

Uma das características da distribuição da terra na Barra dos Coqueiros era a presença de médias 
e grandes propriedades, com proprietários residentes em Aracaju e município vizinhos ou mesmo 
na sede da Barra dos Coqueiros. A agricultura familiar também se fazia presente, sobretudo 
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complementada pela a pesca de peixes e mariscos, além do extrativismo vegetal, especialmente 
da mangaba.  

Em decorrência da pobreza dos solos e das limitações ambientais, em Barra dos Coqueiros sempre 
houve o predomínio das lavouras permanentes, principalmente o cultivo do coco-da- baía. 

A redução inicial da participação das atividades ligadas ao setor primário na economia municipal 
e na ocupação do território está associada inicialmente à pobreza dos solos que acarreta baixa 
produtividade e à pequena empregabilidade e geração de renda associada à atividade.  

Mas após a construção da rodovia SE-100 norte e da ligação rodoviária entre Aracajú e Barra dos 
Coqueiros, por meio da Ponte Governador João Alves a fixação de residência na sede do município 
foi majorada, o que acarretou intenso parcelamento para fins urbanos, com significativa perda da 
função agrícola.  

As mudanças no uso e ocupação do solo têm sido significativas, com a presença de loteamentos 
e condomínios horizontais e verticais fechados, tanto nas proximidades da sede como mais 
distante, nas proximidades dos povoados.  

 

 
Foto 5-33 - Área ocupada por propriedade rural às margens da rodovia SE-100, no Povoado Jatobá.  
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Foto 5-34 - Coqueirais Abandonados em propriedades rurais na AII, margens da SE-100, povoado de Capuã.  

 
Foto 5-35 - Propriedades rurais ocupadas por coqueirais às margens da SE-100, entre os Povoados Capuã e Jatobá 

 
Nos últimos dez anos, a terra tem alcançado grande valorização, sobretudo para a utilização como 
segunda residência e lazer, mas também como residência fixa para o público que trabalha em 
Aracajú e nos municípios da região metropolitana, que fixando residência em Barra dos Coqueiros 
permanecem próximos ao local de trabalho na capital, porém em áreas com preços menos 
elevados.  

Assim, são inúmeros loteamentos e condomínios residenciais que vem exercendo pressão sobre 
áreas ocupadas com coqueirais, o que resultou na alteração do uso e ocupação do solo e no 
desinvestimento nas atividades agrícolas, sendo que muitos sítios estão à espera de valorização 
para a venda ou utilização com loteamentos residenciais.  

 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-65 

 
Foto 5-36 - Margens da rodovia SE-100, no povoado Capuã. Observa-se as áreas com remanescentes de coqueirais 

junto com stands de venda e anúncios de empreendimentos residenciais.  

É importante ressaltar que essa valorização imobiliária de vertente residencial ocorre com grande 
intensidade no entorno da sede urbana de Barra dos Coqueiros e nos povoados mais próximos à 
sede, como Olhos D’água e Capuã, em função da presença de infraestrutura urbana e da 
proximidade com Aracaju. Nessa área estão localizados grandes condomínios residenciais como o 
Thai e o Mai Kai. 
 

 
Foto 5-37 - Condomínios residenciais na saída da sede urbana de Barra dos Coqueiros.  
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Foto 5-38 - Anúncio de terrenos do condomínio Thai, na rodovia SE-100, na saída da sede urbana de Barra dos 

Coqueiros. Ao fundo da imagem também se observam condomínios residenciais.  

 

 
Foto 5-39 - Entrada do Condomínio Thai, no Povoado de Capuã.  

 

 
Foto 5-40 - Comércio nas margens da SE-100, no Povoado Capuã. Fonte: CH2M, 2017. 
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Nas áreas de entorno do Complexo Termelétrico, localizadas no povoado Jatobá, em porção mais 
afastada da sede urbana de Barra dos Coqueiros, também ocorre o abandono do cultivo do coco 
da baía e a valorização das terras, porém a ocupação é menos intensa, inclusive devido à presença 
do Terminal Marítimo Ignácio Barbosa e da Usina Eólica, que configuram um aspecto mais 
industrial à região. 

Nas proximidades da entrada do TMIB, às margens da rodovia SE- 226 próximo ao cruzamento 
com a rodovia SE-101, há grande a movimentação de carretas e caminhões, aguardando a carga 
e descarga no terminal marítimo, o que resultou no surgimento de atividades ligadas ao 
atendimento dessa demanda, como bares e restaurantes, oficinas mecânicas, borracharias, entre 
outros. Nessa região onde está o núcleo residencial do Povoado Jatobá, também se desenvolveu 
comércio local, com pequenos mercados, farmácia, entre outros. 

 

 
Foto 5-41 - Comércio e Serviços localizados no Povoado Jatobá, nas proximidades da entrada do TMIB.  
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Foto 5-42 - Infraestrutura comercial e de serviços na proximidade da entrada do futuro Complexo Termelétrico.  

 
Foto 5-43 - Serviços na proximidade da entrada do futuro Complexo Termelétrico. 

 
Foto 5-44 - Área Urbana do Povoado Jatobá.  

Ocorrem também aglomerados urbanos às margens da SE-100, entre a faixa de domínio da 
rodovia e a área de mangue. Essas ocupações são em grande parte irregulares, como as 
comunidades Cajueiro I e II. Outros estão em legitimação como o Loteamento Portal dos Ventos. 
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Foto 5-45 - Comunidade Cajueiro I (às margens da SE-100), vista do site do Complexo Termelétrico.  

 

 
Foto 5-46 - Comunidade Cajueiro II (às margens da SE-100), após o site do Complexo Termelétrico.  

No entorno do Complexo Termelétrico e UE Barra dos Coqueiros existem loteamentos residenciais 
de médio padrão, principalmente da faixa litorânea, como o Loteamento Costa Azul e Portal dos 
Ventos. 

Ainda na faixa litorânea está a comunidade da Praia do Jatobá, grande faixe de ocupação 
residencial, ainda não regularizada, localizada em área adjacente ao TMIB, UE Barra dos Coqueiros 
e ao futuro Complexo Termelétrico. 
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Foto 5-47 - Áreas Naturais dentro do terreno da Usina Eólica Barra dos Coqueiros em primeiro plano e Comunidade 

da Praia do Jatobá no fundo da imagem.  

 

 
Foto 5-48 - Loteamento Costa Azul, entremeado por áreas Naturais. 
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Foto 5-49 - Comunidade da Praia do Jatobá. 

De forma geral, observa-se que a expansão imobiliária de residenciais de médio e alto padrão 
estão localizadas na saída da sede urbana de Barra dos Coqueiros, em direção à Pirambu e nos 
povoados mais próximos.  

No entorno do Complexo Termelétrico, onde estão também o TMIB e UE Barra dos Coqueiros se 
configurou uma área mais industrial, com comércio e serviços associados. A ocupação residencial 
nessa área consiste no aglomerado urbano do Povoado Jatobá, que apresenta ocupações de baixo 
padrão residencial. 

Entre o povoado Jatobá e o do Canal existem poucos aglomerados urbanos: os loteamentos Portal 
dos Ventos e Costa Azul e as próprias sedes dos povoados Touro e Canal. 

Conforme pode ser observado no Quadro 5-4 e Figura 5-31, na AID do empreendimento existe 
percentual expressivo de ocupação do solo com Áreas naturais (37,43 %), que consistem em áreas 
naturais, com a presença de relevo de dunas e vegetação rasteira de restinga, entremeadas por 
alguns coqueiros, grande parte dessas áreas estão dentro do polígono da Usina Eólica.  
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No entorno dessas áreas naturais estão as ocupações residenciais do Povoado Jatobá, da Praia 
do Jatobá, os loteamentos da faixa litorânea e as ocupações da SE-100, classificadas no mapa 
como Área Urbanizada e que consistem em 8,71% da AID. 

O sistema viário, a infraestruturas de acesso às torres da Usina Eólica de Barra dos Coqueiros e as 
vias de acesso ao TMIB e à área do futuro Complexo Termelétrico estão classificadas como 
Infraestrutura e representam 2,76% da AID. 

As áreas de Cultivo estão presentes no entorno do empreendimento e são representadas pelos 
terrenos onde são cultivados os coqueirais. Porém, apesar da grande presença dessa tipologia de 
ocupação do solo, na AII, na AID o Cultivo representa apenas 10 % da área. 

Quadro 5-4 - Classes de Uso do Solo na AID 

Classes de Uso do Solo Total (ha) % na AID 
Áreas Naturais 650 37,43% 
Áreas Antropizadas 876,9 50,5% 
Área Urbanizada 151,4 8,71% 
Infraestrutura 47,9 2,76% 
Massa D´água 0,19 0,03% 
Cultivo 10 0,57% 
Total 1.736,39 100% 

Fonte: CH2M, 2017 

5.3.3 Zoneamento 
Barra dos Coqueiros 

De acordo com o Macrozoneamento definido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável De Barra Dos Coqueiros, definido por meio da Lei Complementar nº 002/2008 
alterado por meio das Leis Complementares nº 009/2015 e nº 004/2016, datada de 22 de 
dezembro de 2016, a área onde será instalada a UTE Porto de Sergipe I  e onde se inicia o traçado 
da Linha de Transmissão 500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim localiza-se na Zona de 
Adensamento Restrito, nas proximidades do povoado Jatobá, em área de baixo adensamento 
populacional, com a presença de atividades agrícolas, industriais e de serviços. 

As Zonas de Adensamento Restrito – ZAR são consideradas no Plano Diretor como aquelas áreas 
que apresentam padrão de ocupação disperso e descontínuo e com acentuado “déficit” ou 
ausência de infraestrutura e serviços urbanos. 

As diretrizes de urbanização das áreas de adensamento restrito visam garantir que a instalação de 
infraestrutura e serviços urbanos preceda o processo de uso e ocupação do solo e estruturar 
internamente a ZAR, em especial no que se refere ao sistema viário básico, sistema de macro-
drenagem, preservação e proteção do meio-ambiente. 

A área da UTE também se localiza, conforme o zoneamento, em ADEN2 (Área de Diretrizes 
Especiais - Revitalização de área do Polo Cloroquímico inativo com produção econômica a ser 
definida). 

Dessa forma a instalação da UTE e do traçado da LT estão de acordo com as diretrizes do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável De Barra Dos Coqueiros. 

5.3.4 Sistema Viário e Infraestrutura Regional  
A abertura da rodovia SE-100 norte trouxe novas perspectivas para o município, favorecendo a 
acessibilidade e fortalecendo as relações com os municípios de Pirambu, Santo Amaro das Brotas 
e outros municípios da porção norte do Estado, enquanto a construção da ponte sobre o Rio 
Sergipe (Ponte Construtor João Alves) intensificou as relações com Aracaju e os demais municípios 
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da área metropolitana. A rodovia SE-100 também tem sido utilizada pela população da parte norte 
do Estado, como uma alternativa à BR-101, que apresenta fluxo intenso. 

O Terminal Marítimo Ignácio Barbosa, situado a 13 quilômetros da sede municipal, se constitui 
em equipamento importante para o município e para o Estado de Sergipe. Nesse terminal ocorre 
intensa movimentação para a importação de trigo e coque para a indústria e exportação de 
recursos minerais e produtos industrializados, a exemplo do cimento. Além disso, serve de apoio 
às atividades de exploração de petróleo off shore da PETROBRÁS. 

Integrante da Grande Aracaju, a cidade de Barra dos Coqueiros faz parte do conjunto urbano mais 
complexo de Sergipe, uma área em formação metropolitana que concentra 41% da população 
estadual e 53,57% da população urbana estadual. Assim, a cidade de Barra dos Coqueiros não 
deve ser analisada isoladamente e sim como centros locais, na condição de complementaridade 
das ações entre a capital e as demais sedes integrantes, característica comum das aglomerações 
urbanas. 

Aracaju integra o sistema urbano brasileiro, sendo classificada como capital regional, que se 
caracteriza pela capacidade de gestão inferior às metrópoles, mas com influência sobre uma 
região que extrapola os limites estaduais, envolvendo municípios baianos e alagoanos situados 
nas vizinhanças do Estado de Sergipe (IBGE, 2008). Assim, o conjunto urbano metropolitano é 
considerado como autônomo. (Figura 5-32) 
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Figura 5-32 - Área de influência de Aracaju.  

Fonte: IBGE, 2008. 

O conjunto urbano metropolitano mantém interações em todas as escalas, desde o nível local, 
regional, nacional e internacional, com diversas possibilidades de comunicação, garantindo 
relações globais. As ligações com as demais cidades da região ocorrem por meio do sistema 
rodoviário e com as demais capitais através dos transportes rodoviário e aeroviário. 

No âmbito nacional, destacam-se as relações com Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. 
As ligações com as demais metrópoles nordestinas também ocorrem, embora de forma menos 
intensa. 
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As relações com as demais partes do país são garantidas através das rodovias federais que cortam 
o Estado de Sergipe: a BR-101, no sentido Sul-Norte e a BR- 235, na direção Leste- Oeste. Estas 
rodovias são tangenciadas por rodovias estaduais que garantem as ligações com todas as sedes 
municipais e os povoados distribuídos na zona rural (Figura 5-33). 

 

 
Figura 5-33 -  Mapa Rodoviário de Sergipe.  

Fonte: DNIT, 2012 

O Aeroporto Internacional Santa Maria, situado a 12 quilômetros do Centro de Aracaju, no bairro 
de mesmo nome liga Sergipe, por via aérea, ao restante do país e do mundo, facilitando as 
relações, os negócios e, principalmente o turismo, considerando que grande parte dos turistas 
que visitam Sergipe se utilizam do Aeroporto, especialmente nos períodos de alta estação. 
Diariamente, saem 20 voos domésticos para as diversas cidades brasileiras (Salvador, Recife, 
Natal, Maceió, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília), resultando num movimento mensal 
de mais de 115.000 passageiros (INFRAERO, 2015). Além disso, o aeroporto sedia o heliponto de 
onde saem os helicópteros que trabalham nas plataformas de extração de petróleo em alto mar. 
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Também é importante citar o Terminal Portuário Marítimo Ignácio Barbosa, localizado a 13 
quilômetros da sede da cidade de Barra dos Coqueiros, que é o mais importante canal de 
transporte aquático de Sergipe, facilitando o escoamento de parte da produção industrial, 
especialmente dos fertilizantes e, que também recebe produtos utilizados nas indústrias, a 
exemplo do coque, para a indústria cimenteira, e do trigo, além de apoiar as atividades de 
exploração de petróleo e gás natural, desenvolvidas off shore, pela PETROBRAS.  

Na AID do empreendimento o sistema viário mais importante consiste na rodovia SE-101 que faz 
a ligação do município de Aracajú a Barra dos Coqueiros e desta à Santo Amaro das Brotas, Maruim 
entre outras cidades da região. 

5.3.5 Componente Social 
5.3.5.1 População e Dinâmica Populacional 

Barra dos Coqueiros ocupa área de 90,322km², representando 0, 41 % do território sergipano, 
seus limites territoriais são: ao norte o município de Pirambu, a oeste com Santo Amaro das Brotas 
e Aracaju, ao sul Aracaju e a leste o Oceano Atlântico.  

O município de Barra dos Coqueiros integra a região conhecida como Grande Aracaju, área 
metropolitana que abrange quatro municípios: Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e 
Nossa Senhora do Socorro e ocupa 3,81% do território estadual, concentrando cerca de 925.744 
habitantes (41,27% da população sergipana) segundo IBGE (2015). 

O local aprazível e, principalmente o valor mais baixo da terra e dos aluguéis em comparação à 
Aracaju, estimulava a residência fixa da população no município de Barra dos Coqueiros e também 
a utilização de vastas propriedades para o cultivo de coco e de frutas como a mangaba.  

Na última década houve intensa valorização da terra em função da construção da Ponte 
Governador João Alves, ligação rodoviária entre Aracajú e Barra dos Coqueiros, fator que 
favoreceu a atratividade e aquisição de terrenos por grupos nacionais e regionais e a instalação 
de diversos empreendimentos, principalmente de cunho residencial, o que ocasionou a 
valorização imobiliária no município. 

 

 
Foto 5-50 - Ponte Governador João Alves, ligação entre Aracajú e Barra dos Coqueiros, visualizado à direita 

da imagem. 

A proximidade da capital facilita a utilização de sua infraestrutura regional de saúde, educação e 
lazer, como hospitais, escolas, universidades, aeroporto internacional, terminal rodoviário, entre 
outros equipamentos públicos e demais funções comerciais e de serviços.  

Segundo o IBGE (2010), diariamente saiam do município de Barra dos Coqueiros cerca de 3.818 
pessoas para trabalhar em outro município, o que correspondia a 45,08% das pessoas ocupadas 
residentes no município. 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-78 

Desse percentual a grande maioria se desloca para Aracaju. São trabalhadores de diversas 
categorias profissionais como pedreiros, serventes, trabalhadores domésticos, mecânicos, 
servidores públicos, comerciários e prestadores de serviços, entre outros que também aproveitam 
a infraestrutura disponível para adquirir bens e serviços. Nos últimos cinco anos, com a 
implantação de empreendimentos imobiliários, voltados para a classe média, trabalhadores mais 
especializados também passaram a residir no município. 

Na década de 1970 a população urbana representava dois terços do total de habitantes.  Entre 
1970 e 1980 a população aumentou em 40,78% com aumento significativo na população urbana 
(56,29%), enquanto a população rural cresceu 19,03%, bem superior ao crescimento da década 
anterior. Intervenções públicas estaduais ocorridas ao final da década de 1970 contribuíram para 
a urbanização municipal, visto a melhoria no sistema de transporte fluvial público entre Aracaju e 
Barra dos Coqueiros (Quadro 5-5 e Figura 5-34) 

Quadro 5-5 - Barra dos Coqueiros Evolução da População 1960 a 2010. 

ANO TOTAL VARIAÇÃO RELATIVA URBANA VARIAÇÃO RELATIVA RURAL VARIAÇÃO RELATIVA 
1970 5568 25,2 3.519 -37,94 2.049 1,13 
1980 7.939 40,78 5.500 56,29 2.439 19,03 
1991 12.762 60,75 7.474 35,89 5.288 116,81 
2000 17.807 39,53 15.176 103,05 2.631 -50,24 
2010 24.976 40,24 20.886 37,6 4.090 55,45 

Fonte: IBGE, 2010 

A partir da década de 1980, Barra dos Coqueiros passa a integrar a área metropolitana da Grande 
Aracaju, formada pelos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e 
São Cristóvão, sendo essa região alvo de políticas públicas que conduziram o crescimento 
populacional e econômico.  

Ainda na década de 1980, a expectativa de construção do Terminal Portuário Marítimo e da 
implantação do Polo Cloroquímico ocasionou atração de contingente significativo de pessoas que 
se instalou na zona rural, resultando entre 1980 e 1991, em crescimento de 60,75% para o 
município sendo 116,81% na zona rural, enquanto a urbana cresceu apenas 35,89%, inferior à 
década anterior.  

Assim, em 1991, o município apresentava população de 12.762 habitantes, predominantemente 
urbana. A conclusão das obras do Terminal Marítimo Ignácio Barbosa, no final de década de 1990, 
e a inexistência de obras no Polo Cloroquímico contribuíram para a migração da população que 
saiu da zona rural para a sede urbana e para outros municípios da região, resultando em perda de 
50,24% da população que vivia no campo, no período de nove anos.  
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Figura 5-34 - Barra dos Coqueiros – Porcentagem de Urbanização – 1970 a 2010 

Fonte: IBGE, 2010 

No ano 2000, menos de 15% habitantes de Barra dos Coqueiros viva na zona rural e em 2010, a 
população municipal era 24.976 habitantes, sendo 83,62% (20.886) urbana e 16,38% rural.  

Na última década, a construção da ponte sobre o Rio Japaratuba que faz a ligação entre Barra dos 
Coqueiros e Pirambu e a construção da rodovia SE-100 norte trouxeram para a zona rural novos 
habitantes, assim como a construção da Ponte sobre o Rio Sergipe com grande apelo sobre a 
população urbana, tendo em vista as facilidades de comunicação com Aracaju e com outros 
municípios.  

Além disso o valor da terra, mais baixo que nos demais municípios da Grande Aracaju, estimulou 
a procura do município como local de residência fixa, ocasionando dessa forma crescimento 
significativo tanto para a população urbana quanto para a rural em Barra dos Coqueiros, com 
crescimento superior ao verificado no Estado de Sergipe.  

Entre 2000 e 2010, a população municipal apresentou crescimento de 40,24%, enquanto a 
população urbana diminuiu o ritmo de crescimento (37,60%), quando comparada com a década 
anterior que tinha sido de 103,05%, mas a população rural se recupera das perdas anteriores, 
crescendo 55,45%. Para 2016, a estimativa do IBGE é de uma população de 29. 248habitantes. 

A valorização da terra foi um ponto de destaque no município, nos últimos dez anos, em virtude 
da melhoria das condições de acessibilidade. O atrativo de vastas áreas a preços baixos, próximas 
às praias, num local próximo à capital e com acessibilidade garantida pela ponte sobre o Rio 
Sergipe e pela rodovia SE 100 valorizaram as terras que passaram a ser alvo de interesse de grupos 
de investidores, sergipanos, regionais e nacionais. 

Neste último período intercensitário, Barra dos Coqueiros foi o município da área metropolitana 
que apresentou maior crescimento populacional, com níveis superiores à Grande Aracaju 
(23,67%), ao Estado de Sergipe (11,7%), ao Nordeste (8,65%) e ao Brasil (9,37%), evidenciando 
que a mudança nas condições de acessibilidade, garantida pelo transporte rodoviário representou 
estímulo para a ocupação mais intensa do município. 

A área metropolitana da Grande Aracaju, formada pelos municípios de Aracaju, Barra dos 
Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, foi alvo de políticas públicas que 
conduziram o crescimento populacional e econômico. A Grande Aracaju, nos últimos trinta anos, 
apresentou comportamento demográfico semelhante às outras regiões metropolitanas 
brasileiras, no qual núcleo central apresenta crescimento inferior ao restante da região, 
registrando-se o fenômeno da segregação socioespacial e da periferização da população de menor 
poder aquisitivo.  
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Os municípios vizinhos foram alvo de políticas públicas habitacionais as quais atraíram população 
de baixa renda que não dispunha de recurso para adquirir terra ou imóveis na capital e lá se 
instalam no entorno dos conjuntos habitacionais, como forma de pressionar o Estado pela 
moradia, acarretando a formação de assentamentos precários. 

 Portanto, no período analisado, Aracaju apresentou um crescimento populacional de 98,36%, 
enquanto Nossa Senhora do Socorro cresceu 1.074,94%, em virtude da implantação de grandes 
conjuntos habitacionais, assim como em São Cristóvão que aumentou 226,82% e por fim, a Barra 
dos Coqueiros, com 214,59%, que também recebeu empreendimentos públicos habitacionais de 
menor monta, em decorrência da luta da população para evitar a presença de grandes conjuntos 
habitacionais.  

A Grande Aracaju, entre 1980 e 2010, apresentou crescimento de 150,47%, passando de 333.695, 
em 1980, para 835.816 habitantes, em 2010 (Quadro 5-6).  

Quadro 5-6 - Barra dos Coqueiros Evolução da População 1960 a 2010. 

MUNICÍPIOS 
 

1980 2010 VARIAÇÃO ABSOLUTA VARIAÇÃO RELATIVA 
HABITANTES HABITANTES 1980/2010 % 

Aracajú 28.934 571.149 283.215 98 
Barra dos Coqueiros 7.939 24.976 17.037 215 

Nossa Senhora do Socorro 13.688 160.827 147.139 1.074,94 
São Cristóvão 24.134 78.864 54.730 226,82 

Total 333.695 835.816 502.121 150,47 

Fonte: IBGE, 2010 

Todos os municípios tiveram crescimento bem superior à região, à exceção de Aracaju que se 
manteve em patamar inferior, caracterizando elitização do núcleo metropolitano, que, 
contraditoriamente, também apresenta um grande número de assentamentos precários. 
 

• População por idade e Sexo 

No município de Barra dos Coqueiros ocorre situação semelhante a maioria dos municípios 
sergipanos com predomínio da população feminina (51,1 1% do total), sendo maioria também na 
zona urbana, enquanto na zona rural são os homens que predominam (50,88%) (Quadro 5-7). 

Quadro 5-7 - Barra dos Coqueiros – Situação por Gênero 

POPULAÇÃO TOTAL MASCULINO % FEMININO % 
Total 24.976 12.212 48,89 12.774 51,11 

Urbana 20.886 10.131 48,5 10.755 51,5 
Rural 4.090 2.081 50,88 2.009 49,12 

Fonte: IBGE, 2010 

As mulheres migram da zona rural para trabalhar nas cidades com maior intensidade do que os 
homens que ficam para garantir a permanência na terra e participar de atividades mais inerentes 
ás atividades rurais. 

Quanto à composição etária da população, em 2010, verificou-se que o município segue a 
tendência de envelhecimento ocorrente no Brasil, isto é, apresenta predomínio de adultos 
(55,61%), enquanto os jovens correspondem a 37,10% e os idosos representam 7,29% do total 
(Quadro 5-8). 

Quadro 5-8 - Barra dos Coqueiros – Composição Etária 

CLASSES DE IDADE FEMININA MASCULINA TOTAL 
Menos de ano 8 7 15 

1 a 4 anos 672 647 1.319 
5 a 6 anos 404 432 836 
7 a 9 anos 669 660 1.319 
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CLASSES DE IDADE FEMININA MASCULINA TOTAL 
10 a 14 anos 1.052 1.104 2.156 
15 a 19 anos 1.238 1.214 2.452 
20 a 39 anos 4.588 3.984 8.572 
40 a 49 anos 1.752 1.532 3.284 
50 a 59 anos 1.220 1.044 2.264 

Acima de 60 anos 1.241 996 2.237 
Total 12.844 11.620 24.464 

Fonte: IBGE, 2010 

A reduzida participação dos idosos indica uma área com tendência à imigração, recebendo 
maiores contingentes de adultos e de jovens. Em 2015, se mantém a mesma tendência, sendo 
que os jovens reduzem a participação, passando para 33,13% do total, enquanto os adultos e 
idosos a elevam, representando 57,73 e 9,14%, respectivamente (Figura 5-35). 

 

 
Figura 5-35 - Barra dos Coqueiros – População por Idade 

Fonte: IBGE, 2010 

 
• Migração e Movimento Pendular 

No ano de 2010, do total de pessoas residentes no município de Barra dos Coqueiros, 86,43% era 
constituído de sergipanos, sendo 58,66% destes, pessoas naturais do próprio município de Barra 
dos Coqueiros, enquanto aquelas pessoas procedentes de outros estados da federação 
correspondiam a 13,56% do total (Quadro 5-9). Nos últimos 10 anos migraram para o município 
cerca de 5.499 pessoas, o que corresponde a 22,01% da população total, indicando que a chegada 
de pessoas procedentes de outros municípios foi intensa, provavelmente em decorrência das 
mudanças nas condições de acessibilidade. 

Quadro 5-9 - Migração no Município de Barra dos Coqueiros 

LOCAL DE NASCIMENTO POPULAÇÃO RELAÇÃO COM O TOTAL (%) 
Naturais de Sergipe 21.589 86.49 

Não Naturais de Sergipe 3.387 13.56 
Naturais do Município 14.651 58,86 

Não naturais do Município 10.325 41,34 
Total 24.976 100 
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Considerando que o município de Barra dos Coqueiros é integrante de região metropolitana de 
Aracajú e a proximidade do mesmo à capital sergipana, a movimentação de trabalhadores e de 
estudantes é intensa, fazendo um movimento pendular diário para estudar e trabalhar na capital, 
tanto da zona urbana quanto da zona rural. Assim, da população ocupada residente no município 
(8.469 pessoas) 45,08% trabalha em outro município, enquanto dos estudantes matriculados 
(7.757 pessoas) 1.497 estudam fora do seu município de domicílio. 

Verifica-se que a migração pendular para o trabalho é intensa, havendo fluxos nas duas direções, 
isto é, além da saída da população da Barra dos Coqueiros para trabalhar em Aracaju, profissionais 
qualificados, residentes na capital se deslocam para trabalhar na Barra dos Coqueiros, a exemplo 
de professores, médicos, dentistas, enfermeiros, administradores, engenheiros, entre outros. 

Esta situação contribui para que ocorra a transferência de renda do município para a capital, além 
disso, esta situação se intensifica quando as pessoas que residem fazem suas compras em Aracaju, 
limitando as possibilidades de crescimento de funções urbanas mais especializadas. 

Na sua maioria, os deslocamentos de trabalhadores são feitos na direção de Aracaju, entretanto, 
sabe-se de pessoas que migram para trabalhar em outros municípios. Quanto aos estudantes, os 
fluxos são para Aracaju, especialmente para frequentar os cursos de níveis médio e superior. 

5.3.5.2 Equipamentos e Serviços Públicos 

5.3.5.2.1 Saúde 

As ações de saúde pública, voltadas para a atenção básica são desenvolvidas pelo governo 
municipal, havendo apenas um Centro de Saúde da Família, construído pelo Governo do Estado, 
e administrado pelo município. Além disso, existe uma equipe do SAMU e um Laboratório, ambos 
administrados pelo Estado. 
 

 
Foto 5-51 - Posto de Saúde na Sede Urbana de Barra dos Coqueiros  

A Secretaria da Saúde mantém 18 unidades distribuídas entre a sede e a zona rural. Dentre as 
unidades destacam-se: um Posto de Saúde, oito Unidades de Saúde da Família, um Centro de 
Assistência Psicossocial e um Centro Ambulatorial de Especialidades Médicas, além de uma 
Unidade de Apoio à Diagnose e Terapia e uma Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na área de 
Urgência (SAMU). Além da Clínica Geral, oferece Especialidades Médicas em três unidades e 
Serviços Odontológicos, em duas (MS/DATASUS) (Quadro 5-10). 
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Embora esteja registrada a presença de um hospital de pequeno porte, não consta a existência de 
leitos para internação, havendo uma relação estreita com as unidades existentes em Aracaju, para 
onde são encaminhados os pacientes, através da Unidade Móvel de Urgência. 

Quadro 5-10 - Estabelecimentos de Saúde em Barra dos Coqueiros 

NÚMERO ESTABELECIMENTO DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
1 Unidade de Saúde da Família Petherson Moura Teles Municipal 
2 Clínica de Saúde da Família Santa Luzia Estadual/Municipal 
3 Unidade de Saúde da Família Ana Luiza D. Valadares Municipal 
4 Unidade de S. da Família Nossa Senhora do Carmo Municipal 
5 Unidade de Saúde da Família Gileno de Jesus Municipal 
6 Unidade de Saúde da Família Dona Canti Municipal 
7 Unidade de Saúde da Família Luís Francisco Araújo Municipal 
8 Unidade de Saúde da Família Prisco Viana Municipal 
9 Posto de Saúde Nossa Senhora do Bom Parto Municipal 

10 Laboratório de Análises Clínicas Santa Luzia Municipal 
11 Centro de Atenção Psico Social I Pedro Bispo da Cruz Municipal 
12 Centro de Especialidades e de Serviços Médicos Municipal 
13 Secretaria da Saúde de Barra dos Coqueiros Municipal 
14 Unidade de Saúde da Família Ver. Ana dos Anjos Santos Municipal 
15 Hospital de Pequeno Porte Santa Luzia Municipal 
16 Centro Médico Barra dos Coqueiros Municipal Municipal 
17 LABOHEF Estadual 
18 SAMU 192 USB Barra Estadual 
19 Renove Sorriso Municipal 

Fonte: MS/DATASUS, 2015 

A cobertura dos serviços de saúde alcança 92% da população que está inserida nos diversos 
Programas disponibilizados pelo governo federal. 

A taxa bruta de natalidade, em 2008, era de 23,2 por mil habitantes, sendo superior a de Sergipe 
que registrou no mesmo período 17,6. Por outro lado, as taxas de mortalidade são de 5,4 por mil 
habitantes, enquanto a mortalidade infantil é de 19,6 por mil nascidos vivos (MS/DATASUS, 2013). 
Dentre as causas de mortalidades destacam-se as doenças do aparelho circulatório e as 
neoplasias, além das causas externas, dentre elas destacam-se os casos de violência urbana. 

Em 2014, foram registrados 462 nascidos vivos e o número de óbitos foi de 182 pessoas, 
registrando-se um crescimento vegetativo de 280 habitantes. Segundo o DATASUS/SIAB, em 2015 
estão cadastradas 7.155 famílias, totalizando 24.464 habitantes que são assistidos pelos 
programas desenvolvidos pelas diversas unidades presentes. 

Dentre as doenças mais presentes e acompanhadas estão Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, 
Tuberculose, Hanseníase, Tuberculose, entre outras. O atendimento materno infantil também é 
muito importante no município, sendo que em 2015, haviam 229 gestantes, destas 33 com menos 
de 20 anos. O acompanhamento nutricional e de vacinação também é realizado entre as crianças, 
principalmente até os 24 meses. 

No povoado Jatobá, situado nas proximidades do empreendimento, existe uma Unidade de Saúde 
da Família (Unidade de Saúde da Família Gileno de Jesus) que oferece atendimento médico e 
odontológico duas vezes por semana. A unidade conta com um médico, um dentista e uma 
enfermeira, além do pessoal auxiliar.  
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Foto 5-52 - Posto de Saúde localizado no povoado Jatobá  

Dentre as doenças mais relatadas nessa área estão as infecções respiratórias, hipertensão arterial, 
diabetes, parasitoses em geral, esquistossomose endêmica, além das doenças sexualmente 
transmissíveis.  

Ainda são frequentes os casos de gravidez na adolescência, prostituição infanto-juvenil, 
alcoolismo e uso de drogas (AMBIENTEC/VALE, 2012). A presença do Terminal Portuário contribui 
para que estes casos ocorram, havendo por parte da Unidade de Saúde o desenvolvimento de 
campanhas no sentido de minimizar a presença desses problemas. 

5.3.5.2.2 Saneamento Básico e Coleta de Resíduos Sólidos 

• Abastecimento de água 

O município de Barra dos Coqueiros localiza-se em área estuarina e não dispõe de mananciais de 
água doce suficientes para atender às necessidades do município. O sistema de abastecimento, 
operado pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, utiliza água da Adutora do São 
Francisco.  

Antes da ampliação da rede de abastecimento era comum no município, sobretudo no período de 
verão, quando era maior o fluxo de pessoas, ou ainda nos períodos de festas haver escassez de 
água.  

Com a construção da ponte foi feita também a ampliação da rede de água, já que a mesma 
facilitou a construção da adutora. Assim, os antigos poços foram desativados, ficando apenas 
aqueles que abastecem o povoado Jatobá e Capoã, atualmente zona urbana. Esses poços foram 
perfurados ainda na década de 1980. O povoado Touro dispõe de serviço ofertado pelo município, 
com a utilização de água subterrânea, a partir de poços tubulares. 

Segundo dados do IBGE, em Barra dos Coqueiros, em 2010, 5.996 domicílios estavam ligados à 
rede geral de distribuição de água, o que corresponde a 87,58% do total, sendo que 579 se 
abastecem de poço ou nascente e 271 utilizam outra forma de abastecimento. 

Dados do DATASUS/SIAB, para 2015, indicam que 6.385 famílias são abastecidas com água tratada 
distribuída pela rede pública, o que corresponde a 89,24% do total, enquanto 702 famílias são 
abastecidas por poço (9,81%) e apenas 68 por outro tipo de abastecimento. 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-85 

A instalação de novos empreendimentos habitacionais tem exigido a ampliação da rede de 
distribuição de água, assim como da disponibilidade de água, entretanto a DESO tem garantido o 
abastecimento aos empreendimentos que tem sido licenciado pela Prefeitura. 

• Esgotamento Sanitário 

A sede municipal de Barra dos Coqueiros dispõe de sistema de esgotamento sanitário, construído 
pelo governo do Estado através da DESO, empresa concessionária para prestação de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A rede de esgotamento que cobre o núcleo 
consolidado da cidade mantém Estação de Tratamento (ETE), lançando os dejetos através de 
emissário no Rio Sergipe à jusante da sede. 

Atualmente, a estação está sendo duplicada pela DESO em decorrência da presença do grande 
número de empreendimentos imobiliários que resulta em intensa ocupação urbana. 

Além da rede de esgotamento sanitário ainda são utilizadas as fossas sépticas parceria que, ainda 
ocorre a utilização de fossas sépticas ou ainda o lançamento de dejetos na rede de drenagem que 
desemboca nos Rios Sergipe e Pomonga ou mesmo, com intensidade menor, no Oceano Atlântico, 
contribuindo para a contaminação dos corpos hídricos, com rebatimentos sobre a qualidade de 
vida da população. 

Segundo dados do IBGE, em 2010, apenas 1.828 (26% do total) domicílios eram servidos por uma 
rede de esgotamento ou pluvial, enquanto 2.526 domicílios utilizavam fossas sépticas e 2.361 
tinham outra forma de escoamento dos dejetos, provavelmente, as fossas negras, enquanto 131 
não dispunham de banheiro.  

Em 2015, segundo o DATASUS/SIAB, são 1.629 famílias que lançam seus dejetos na rede de 
esgotamento sanitário (22,77%), enquanto 5.073 se utilizam de fossas (70.90%) e 453 jogam a céu 
aberto (6,33). Quando comparado com 2010, constata-se uma melhoria tendo em vista que antes 
era utilizado o sistema de escoamento de águas pluviais, contaminando os corpos hídricos. 
Entretanto, ainda é preciso ampliar as famílias que utilizam da rede, tendo em vista a existência 
de fossas negras que contaminam os corpos hídricos.  

No Povoado Jatobá não existe rede de coleta de esgoto, sendo utilizadas as fossas ou mesmo 
lançamento a céu aberto naquelas famílias de moradias precárias. 

• Coletas dos Resíduos Sólidos 

Os serviços de coleta dos resíduos sólidos e da limpeza urbana são de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal que mantém contrato com a empresa Torre para a execução dos serviços. 

De acordo com o IBGE, em 2010, dos 6.846 domicílios ocupados 95,55% tinha o seu lixo coletado, 
sendo que 81,4% eram coletados por serviço de limpeza contratado pela Prefeitura, enquanto 
18,6% são coletados através de caçamba do serviço de limpeza. Nos povoados com ocupação 
dispersa o lixo é queimado ou enterrado ou ainda jogado a céu aberto. Em 2015, são 6.554 famílias 
que tem o lixo coletado pelo poder público (91,60%), enquanto 448 famílias queimam o lixo 
(6,22%) e 153 jogam a céu aberto 2,14% do total). 

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros mantém sistema de varrição das ruas e das praias, com a 
disposição de contêineres em pontos estratégicos para a coleta de lixo, embora ainda se verifique 
a presença de lixo em terrenos baldios, esquinas e em calçadas evidenciando a falta de cuidado 
por parte da população e facilitando a proliferação de vetores transmissores de doenças.  

As condições ambientais do município impedem a disposição final dos resíduos no seu território, 
sem um tratamento adequado. Assim, a disposição final do lixo é feita em aterro sanitário, no 
município de Rosário do Catete, devidamente disposto, fato que resulta em ganhos significativos 
para o meio ambiente, entretanto apresenta altos custos para o município.  
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A instalação de um aterro sanitário para a Grande Aracaju será um ganho para o município que 
terá um tratamento adequado para os seus resíduos sólidos, o que resultará em melhores 
condições de saúde e de qualidade de vida para a população. 

• Drenagem 

O principal canal de drenagem natural da sede municipal é o Riacho Guaxinim que escoa na 
direção do rio Sergipe Este riacho foi canalizado após a construção do conjunto habitacional Prisco 
Viana, tendo suas margens ocupadas por um assentamento precário, intensificando a poluição de 
suas águas. Este Canal não é utilizado pelo Sistema de Tratamento de Esgoto, entretanto, embora 
revestido, é utilizado pela população como depósito de lixo, comprometendo significativamente 
a qualidade da água. 

As baixas altitudes e também a reduzida declividade dificultam a drenagem natural, sobretudo 
nos períodos chuvosos quando o lençol freático aflora, formando grandes lagoas, principalmente 
na zona rural, entre os cordões litorâneos. 

Como a tendência do município é o adensamento de construções e de população, torna-se 
necessário a elaboração de um Plano de Macrodrenagem, a fim de evitar problemas futuros. 

• Energia Elétrica 

A empresa Energética de Sergipe S/A – ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia 
elétrica a todo o município de Barra dos Coqueiros, atendendo a cerca de 99,5% do total existente 
no município. Apenas os domicílios localizados em áreas mais distantes, na zona rural não dispõem 
do serviço. 

5.3.5.2.3 Educação 

Em 2010, 13,4% da população de 15 anos e mais ainda era formada por pessoas analfabetas, 
condição melhor do que ocorria em 2000, quando 19,9% tinham essa situação (IBGE). Esta 
redução é resultado dos programas de erradicação do analfabetismo que ocorreram no município. 

Analisando a população de 10 anos e mais constata-se que, em 2010, 87,66% são alfabetizados, 
sendo que este percentual é superior ao ano 2000, que alcançava 81,1% do total (IBGE, 2010). A 
participação de alfabetizados na zona urbana é superior às condições do município (88,51%), 
enquanto na zona rural é inferior (83,32%.) A melhoria dos indicadores é sentida nessas duas 
últimas décadas. A situação do município pode ser considerada privilegiada quando comparada à 
maioria dos municípios sergipanos que apresentam índices mais elevados de analfabetismo. 

• Escolaridade 

Os níveis de escolaridade da população de 10 anos e mais ainda podem ser considerados baixos 
tendo em vista que, em 2010, 58,01% dessa população eram constituídos de pessoas sem 
instrução ou que tinham apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto 21,08% tinham 
curso médio completo ou curso superior incompleto. Apenas 3,26% da população tinham curso 
superior completo, enquanto 170 pessoas não declararam grau de instrução (Quadro 5-11). 

Quadro 5-11 – Nível de Instrução – Barra dos Coqueiros 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO NÚMERO DE HABITANTES % 
Sem instrução e Ensino fundamental incompleto 11.925 58,01 

Fundamental completo e Ensino médio incompleto 3.458 16,82 
Ensino médio completo e superior incompleto 4.332 21,08 

Superior completo 671 3,27 
Não determinado 170 0,82 

Total 20.556 100 

Fonte: ME, INEP, Censo Educacional,2012. 
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Em 2012, segundo o Censo Educacional, no município de Barra dos Coqueiros, 18 Escolas 
ofereciam o Ensino Fundamental, sendo que destas 8 pertencem a rede municipal, enquanto a 
rede estadual tinha 3 escolas, todas elas com o Ensino Fundamental e uma com Ensino Médio. 

Quanto às escolas privadas 2 delas oferecem o Ensino Médio, enquanto 7 oferecem o Ensino 
Fundamental e Pré-escolar. As escolas estaduais e privadas estão sediadas na zona urbana, 
enquanto a rede municipal dispõe de escolas na zona urbana e na rural. 

Em 2012, no município, 4.995 pessoas estavam matriculadas, sendo que destas 3.646 
frequentando o Ensino Fundamental, enquanto 564 frequentavam o Ensino Médio e 785 e Pré 
escolar (INEP,2012). Em todos os níveis de escolaridade predominam as matriculas em escolas da 
rede pública, sendo que, no Ensino Fundamental, a rede municipal concentra 52% das matriculas 
e a rede estadual 28%. No Ensino Médio, a rede Estadual é responsável por 92% das mesmas. No 
Ensino Pré-Escolar, a rede municipal abrange 62% das matriculas, ficando o restante na 
responsabilidade da rede privada (Quadro 5-12). 

Quanto aos docentes, são 292, distribuídos nos três níveis de Ensino. Cabe à rede municipal a 
responsabilidade por 106 docentes (36% do total), sendo que destes 73% estão lotados no Ensino 
Fundamental. A rede estadual conta com 87 docentes, sendo que destes, 68% voltados ao Ensino 
Fundamental. No Ensino pré-Escolar estão ocupados 51 docentes, sendo que destes 57% da rede 
municipal e o restante da rede privada. 

Grande parcela de docentes é constituída profissionais de nível superior, residentes em Aracaju, 
fazendo um movimento pendular, além disso, alguns deles ensinam em mais de uma escola de 
redes diversas. 

Quadro 5-12 – Rede de educação – Barra dos Coqueiros 

NÍVEIS DE ENSINO REDE ESTADUAL REDE MUNICIPAL REDE PRIVADA TOTAL 
Escolas Fundamental 3 8 7 18 

Escolas Médio 1  2 3 
Escolas Pré-Escolar  8 7 15 

Total 3 15 16 34 
Matriculas-Fundamental 1.023 1.905 718 3.646 

Matriculas-Médio 521  43 564 
Matrículas- Pré- 

Escolar 
 547 238 785 

Total 1.544 2.452 999 4.995 
Docentes- 

Fundamental 59 77 56 192 

Docentes- Médio 28  21  

Docentes Pré- 
Escolar 

  49  

Total 87 106 99 292 

Fonte: ME, INEP, Censo Educacional,2012. 

A Educação de Jovens e Adultos também ocorre no município, no nível Fundamental, com 468 
matrículas, concentradas na zona urbana e o Ensino Médio pela rede estadual, com 230 
matrículas, também na zona urbana (INEP, 2012). 

Além das matrículas no próprio município também ocorre o deslocamento de alunos para estudar 
em outros municípios, principalmente, em Aracaju, especialmente para o Ensino médio e também 
para cursos de nível superior e de pós-graduação. Parte dos moradores da Comunidade 
Quilombola Pontal da Barra estudam no município de Pirambu, em virtude da maior proximidade. 

A obrigatoriedade da matricula na escola das crianças de 4 a 14 anos e a participação das famílias 
nos programas sociais têm elevado os níveis de permanência na escola, reduzindo o abandono 
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que apresenta taxas mais reduzidas na escola privada, enquanto as escolas estaduais têm níveis 
mais elevados, especialmente no ensino médio (19,3%).  

AS taxas de reprovação ainda são elevadas, tanto nas escolas municipais quanto estaduais, sendo 
mais acentuada nos anos finais (36,6%). Nas escolas privadas essas taxas são bem inferiores. 
Quanto à Aprovação, observa-se que tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais os anos 
finais do Ensino Fundamental tem níveis menores (62,6 e 54,2%, respectivamente). No Ensino 
Médio as aprovações nas escolas privadas são mais elevadas do que nas escolas estaduais. 

5.3.6 Componente Econômico 
5.3.6.1 Valor Adicionado por Setor e PIB 

Como município integrante de área metropolitana de Aracaju, a economia de Barra dos Coqueiros 
apresenta forte relação com a capital do Estado. Atualmente, o setor que apresenta maior 
participação na composição do Produto Interno Bruto municipal é o terciário, que representa 
cerca de 59% do total, envolvendo as atividades de comércio e serviços assim como aquelas de 
administração pública que têm peso significativo no conjunto do setor.  

O setor secundário, com forte base na indústria naval, representa 32%, enquanto o setor primário 
apenas 1, % do total (Figura 5-36). Os impostos sobre produtos líquidos e subsídios representam 
8% do Produto Interno Bruto (IBGE 2017). 

 

 
Figura 5-36 - Distribuição do PIB – Barra dos Coqueiros 

Fonte: IBGE, 2014 

Nos últimos doze anos, constata-se o crescimento do Produto Interno Bruto do município, em 
decorrência do fortalecimento da indústria naval, das atividades portuárias e principalmente do 
incremento das atividades comerciais e de serviços, ocorrendo uma variação de 404% entre 2002 
e 2014 (Quadro 5-13). 

Quadro 5-13 – Evolução do PIB 

ANOS PIB (R$1.000,00) PIB PER CAPTA ($) 
2002 98.840 5.130 
2004 145.204 7.113 
2006 196.514 9.114 
2008 228.948 11.557 
2010 246.251 9.845 
2012 333.515 12.798 

1%

32%

59%

8%

PIB - Barra dos Coqueiros
2014

Primário Secundário Terciário Impostos sobre Produtos
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ANOS PIB (R$1.000,00) PIB PER CAPTA ($) 
2014 438.841 15.621 

Fonte: IBGE, 2014 

Em 2014, as atividades terciárias, com participação de 59% do total, foram as que mais se 
destacaram na formação do Produto Interno Bruto, enquanto as atividades industriais tiveram 
uma queda, sendo responsáveis por 32% e as primárias representaram apenas 1% do total. Os 
impostos sobre produtos líquidos totalizaram 8% do PIB (Quadro 5-14). 

Quadro 5-14- Distribuição do PIB por setor 

SETOR VALOR (R$ 1.000,00) PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DO PIB 
Primário 4.328 1 

Secundário 139.218 32 
Terciário 259.480 59 

Impostos sobre Produtos 35.814 8 
Total 438.841 100 

PIB/Per capta (2014)  
15.621,00 

 

Fonte: IBGE, 2014 

As atividades terciárias são aquelas desenvolvidas pelas funções comerciais e de serviços 
destinadas ao abastecimento da população local, além da administração pública que envolve as 
escolas, os serviços de saúde, o abastecimento de água e de energia. Nos últimos anos, vem 
ocorrendo uma diversificação das funções comerciais estando presentes lojas de materiais de 
construção, lojas de móveis, pequenas lojas de vestuário, lojas de peças de veículos automotores 
e de motocicletas, padarias, armazéns, pequenos mercados, casa lotérica, pizzaria, salão de 
beleza, empresas imobiliárias, madeireira, posto de gasolina, boutiques, entre outros. 

 
Foto 5-53 - Lojas e Boutiques em centro comercial na Avenida Oceânica, Barra dos Coqueiros 

 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-90 

 
Foto 5-54 - Supermercado na Avenida Oceânica, Barra dos Coqueiros 

 

 
Foto 5-55 - Pequenos comércios na Avenida Oceânica, Barra dos Coqueiros 

Nas atividades industriais, destacam-se a indústria naval e a produção de energia eólica, além de 
outras, como embarcações e flutuantes, esquadrias, estruturas pré-moldadas em concreto, 
padaria e confeitaria, Tornearia e solda, construção civil e terraplenagem.  

A produção de energia eólica está instalada no Parque Eólico Barra dos Coqueiros, inaugurado em 
janeiro de 2013, situado nas proximidades do Povoado Jatobá e do Terminal Portuário Marítimo, 
em terreno vizinho onde será implantada a Usina Termelétrica. São 23 torres aero geradoras, com 
capacidade de geração de 34 MW de energia limpa, sendo comercializada junto à Câmara de 
comercialização de Energia Elétrica (CCEE) pelo prazo de 30 anos. 

Como foi dito anteriormente, o Terminal Portuário Inácio Barbosa se constitui em importante 
função econômica na área de serviços do município, estando localizado nas vizinhanças do Parque 
Eólico. 

Quanto à pecuária, em 2014, a rebanho bovino apresentava um efetivo de apenas 845 cabeças, 
seguido do equino, com 236 cabeças, do ovino, com 89 cabeças e de 46 suínos, além das aves 
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(5.280 cabeças) que estão associadas à produção de ovos (11 mil dúzias) (IBGE, 2015). 
Comparando com anos anteriores, constata-se a redução dos rebanhos, a exceção das aves. 

As atividades de aquicultura estão presentes, através da carcinicultura e da piscicultura, 
especialmente localizadas nos povoados Touro e Canal de São Sebastião. Na carcinicultura, em 
2014, a produção de camarão alcançou 82.700 quilogramas, além da produção de 6.240.000 
larvas e pós-lavras de camarão. Quanto à piscicultura, o destaque é a produção de tilápias que, no 
mesmo ano, resultou em 4.360 quilogramas (IBGE,2015). 

As atividades informais também estão presentes no município, com destaque para os vendedores 
ambulantes, motoboys, carroceiros, charreteiros, pescadores, marisqueiras, pedreiros, serventes, 
além de outras categorias que trabalham em Aracaju. 

Em 2013, na estrutura empresarial do município haviam 293 empresas que ocupavam 3.369 
pessoas, sendo que destas 3.005 são assalariadas, com salário médio mensal 2,6 salários mínimos 
(Quadro 5-15).   

Quando se compara os dados com 2006, observa-se que houve aumento no número de empresas 
(53%), com crescimento significativo do pessoal ocupado (33,41%) assim como do número de 
empregados (70%), sendo que o volume de salários pagos se eleva em 291%. Entretanto, a 
melhoria no salário médio é pequena, passando de 2,3 salários mínimos, em 2006, mínimos para 
2,6, em 2013, indicando forte concentração nas faixas de renda menores. 

Quadro 5-15 – Barra dos Coqueiros Estrutura Empresarial 2007/2014 

ANO NÚMERO DE EMPRESAS 
ATUANTES 

PESSOAL OCUPADO 
ASSALARIADO 

PESSOAL OCUPADO 
TOTAL 

SALÁRIO 
MÉDIO 

2007 217 2.128 2.371 2,2 SM 
2008 226 2.107 2.379 2.3 SM 
2009 211 2.390 2.639 2,5 SM 
2011 260 2.432 2.720 2,5 SM 
2013 290 3.005 3.369 2,6 SM 
2014 274 3.029 3.366 2,6 SM 

Fonte: IBGE, Cadastro Central das Empresas, 2014 

Após a construção da ponte sobre o rio Sergipe houve uma intensificação das atividades 
econômicas no município, com o surgimento de novas funções e de novos empreendimentos 
imobiliários. Entretanto, a cidade toma outra direção, desativando atividades que estavam 
localizadas ao longo da Avenida Moysés Gomes Pereira e passando a ocupar as margens da 
Avenida Oceânica e das rodovias SE-100 e da rodovia José de Campos que liga a cidade ao povoado 
Atalaia Nova. 

O movimento de compra e venda de terras é muito grande, especialmente de pessoas de Aracaju 
e de outras cidades. Portanto, espera-se para os próximos anos aumento significativo da 
população residente e também de uma população flutuante, tendo em vista que grande parte dos 
loteamentos estão sendo ocupados como segunda residência. 

5.3.6.2 PEA e Empregabilidade 

• Renda 

Os níveis de renda guardam relação com os níveis de escolaridade. Embora venha se registrando 
uma melhoria de ambos os níveis a renda da maioria da população ainda pode ser considerada 
baixa. 

Em 2010, a população de 10 anos e mais residente na Barra dos Coqueiros era de 20.556 pessoas, 
dessas, 8.469 pessoas estavam ocupadas, sendo 5.098 do sexo masculino e 3.380 do sexo 
feminino. 
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Em 2010, dos 6.846 domicílios particulares existentes no município constata-se que 8% deles são 
sem rendimentos, sendo que essas famílias vivem exclusivamente de benefícios concedidos pelas 
políticas sociais do governo, a exemplo do Programa Bolsa Família. Por outro lado, 42,86% dos 
domicílios tem rendimentos de até meio salário mínimo per capita. Com rendimentos per capita 
de mais de meio a um salário mínimo são 27,56% dos domicílios. Apenas 298 domicílios têm renda 
per capita de mais de 3 salários mínimos, o que corresponde a 4,3 % do total dos domicílios 
presentes no município (Quadro 5-16). 

Quadro 5-16 – Barra dos Coqueiros Rendimento Per Capta Por Domicílio 2010 

RENDIMENTO NOMINAL MENSAL PER CAPTA DOMICÍLIOS % 
Sem Rendimento 544 8 

Até 1/4 de Salário Mínimo 1.004 14,76 
Mais de 1/4 até 1/2 salários mínimos 1.926 28,1 

Mais de 1/2 até 1 salários mínimo 1.887 27,56 
Mais de 1 até 2 salários mínimos 944 13,78 
Mais de 2 até 3 salários Mínimos 243 3,54 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 198 2,89 

Mais de 5 salários mínimos 100 1,46 
Total 6.846 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 

• Habitação 

Segundo o Censo Demográfico, em 2010, na Barra dos Coqueiros existiam 9.619 domicílios, sendo 
que destes 6.846 são domicílios particulares ocupados, enquanto 2.755 não estão ocupados, 
correspondendo a 40% do total. Dentre os domicílios não ocupados 1.267 são de uso ocasional e 
1.488 estavam vagos (IBGE).  

Os domicílios coletivos são 6 sendo que apenas 4 estavam ocupados. A alta incidência de 
domicílios não ocupados de uso ocasional ou vagos demonstra a função de segunda residência e 
lazer presente no município, assim como a especulação imobiliária. Estes domicílios de uso 
ocasional estão situados nos diversos loteamentos dispersos pela zona urbana, a exemplo do 
Bairro Atalaia Nova e nos diversos condomínios e na e zona rural, a exemplo da Praia do Jatobá e 
em outros loteamentos situados a beira mar, como os loteamentos Praia do Porto e Costa Azul. 

 

 
Foto 5-56 - Área urbana do bairro Atalaia Nova, em Barra dos Coqueiros 
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Foto 5-57 - Entrada do Loteamento Costa Azul, na SE-100, Barra dos Coqueiros. 

Nos últimos cinco anos, houve um rápido crescimento no número de empreendimentos 
habitacionais privados, havendo portanto um grande número de imóveis vazios ou com uso 
ocasional, neste último caso de pessoas de renda mais elevada, procedentes de Aracaju e de 
outros municípios. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, desde 2009, também tem atuado no município com a 
construção de condomínios residenciais, especialmente de apartamentos, totalizando 2.352.  

 

 
Foto 5-58 - Condomínio do Programa Minha casa, Minha Vida, localizado na saída da sede urbana de Barra dos 

Coqueiros, na SE-100, em direção à Pirambu. 

 
A formação do espaço urbano de Barra dos Coqueiros ocorreu de forma espontânea, com a 
presença de ruas estreitas e tortuosas, algumas delas sem condições de prolongamento. As 
calçadas são estreitas e dificultam a mobilidade e também a acessibilidade. Em grande parte as 
casas são de testada estreita e geminadas, sem recuos e afastamentos, dificultando a ventilação 
e a ampliação das mesmas. 

A implantação da rodovia SE-100 trouxe melhorias nas condições de acessibilidade, facilitando os 
contatos tanto com Pirambu quanto com a Barra dos Coqueiros.  

A garantia de condições de acesso ao município, com a construção da ponte sobre o Rio Sergipe 
contribuiu para a valorização da terra, fazendo surgir muitos loteamentos e condomínios 
residenciais, localizados distante da malha consolidada, na direção leste do município e ao longo 
da Rodovia SE-100 norte. Estes loteamentos e condomínios são destinados a uma população de 
renda elevada, ficando distante do alcance da população local. Além disso, muitos deles estão 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-94 

voltados para a segunda residência e aproveitam a proximidade do mar como vantagem 
locacional, a exemplo dos Condomínios Residencial Damha, Complexo Alphaville, Thai Residence, 
Mai Kai residence, Luas da Barra, Residencial Ilha Atlântico Sul, entre outros. 

 

 
Foto 5-59 - Residencial Mai Kai, na SE-100, Barra dos Coqueiros 

 

 
Foto 5-60 - Residencial Damha, em Barra dos Coqueiros 
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Foto 5-61 - Residencial Thai, na SE-100, Barra dos Coqueiros 

 

 
Foto 5-62 - Residencial Alphaville em Barra dos Coqueiros. 

 

5.3.7 Patrimônio Natural e Aspectos Culturais 
Organização Comunitária 

A comunidade do município de Barra dos Coqueiros apresenta intensa organização comunitária, 
através de Associações, Organizações não governamentais que atuam em diferentes áreas, 
associações de moradores, desportivas, educacionais, religiosas, entre outros. 

A Secretaria Municipal de Ação Social estabelece convênio com associações, exigindo para tanto 
que as mesmas mantenham inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

Com a aprovação da inscrição as associações desenvolverem trabalhos sociais apoiadas pela 
Secretaria. Atualmente, seis instituições mantêm em dia esta inscrição: Ação Social da Paróquia 
da Barra dos Coqueiros, Associação dos Moradores do Conjunto Prisco Viana, Associação dos 
Moradores do Loteamento Olimar, Associação Menino Jesus, Centro Comunitário Sócio Cultural 
da Barra dos Coqueiros e a organização Sócio cultural Amigos do Turismo e do meio Ambiente de 
Barra dos Coqueiros. 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-96 

Na área de influência do empreendimento duas associações estão presentes: Associação da 
Comunidade Jatobá com pequenos criadores e circunvizinhos da Barra dos Coqueiros e Associação 
dos proprietários de casas e de lotes do loteamento Praias do Porto. 

A presença do Conselho Cidadão, criado a partir de promulgação do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável, em 2007, se constitui num grande ganho para a sociedade 
contribuindo para a gestão democrática do desenvolvimento urbano. 

 

5.3.7.1 Comunidades Tradicionais 

Durante o mapeamento in loco, verificou-se ainda a existência de comunidades localizadas fora 
da AID, no sentido Pirambu (norte), contudo ainda próximas a área da Projeto, são elas: Povoado 
Touro, Povoado Canal de São Sebastião e Comunidade Remanescente de Quilombos (CRQ) Portal 
da Barra.  

Em conversa com lideranças e moradores desses povoados foi possível verificar uma situação de 
vulnerabilidade socioeconômica dessas localidades, principalmente frente à ausência de 
oportunidades de emprego e renda, bem como a potencial pressão de populações flutuantes 
sobre essas localidades decorrente de eventual atração populacional com a instalação do 
empreendimento. 

Assim, embora se tenha considerado a AID estabelecida no EIA como área de abrangência para o 
mapeamento de stakeholders, frente ao cenário encontrado nestas localidades ao norte da área 
da UTE associado às potenciais interferências do Projeto sobre as mesmas, o levantamento de 
partes interessadas ampliou a área de abrangência deste estudo visando incluir tais localidades 
como prioritárias para as ações previstas no Plano de Comunicação Social (Figura 5-37). 

A área de abrangência para a realização do mapeamento e identificação dos stakeholders do 
Complexo Termelétrico considerou, portanto, a área de influência direta (AID) do meio 
socioeconômico definida e apresentada junto ao órgão ambiental licenciador, a ADEMA, bem 
como os povoados localizados ao norte do município de Barra dos Coqueiros (Touro, Canal e CRQ 
Pontal da Barra).  

Embora tais povoados estejam fora da área da AID, se caracterizam como localidades de 
vulnerabilidade socioeconômica e, assim, com potencial criação de expectativas sobre a atuação 
da CELSE, e ainda passíveis de sofrerem pressões com uma eventual atração populacional 
decorrente do empreendimento, sendo importante sua inclusão nas ações de comunicação e 
engajamento social de forma mais intensa e permanente. 

 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-97 

 

Figura 5-37: Área de abrangência do Mapeamento de Stakeholders 

Fonte: CH2M HILL, mar/17 (Google Earth) 

A área alvo do mapeamento ora apresentado, portanto, levou em consideração a área que possui 
maior potencial de interferências diretas, negativas e positivas, ao longo da implantação e 
operação do empreendimento. Assim, a identificação dos stakeholders (partes interessadas) 
localizados nessa área de abrangência definida neste estudo, considerando a AID do estudo 
ambiental somada aos povoados localizados ao norte da área da UTE, se mostra fundamental para 
ser contemplada no Plano de Comunicação Social com o adequado envolvimento e engajamento 
social destas localidades ao longo de todo o ciclo do empreendimento. 

No sentido sul da área do empreendimento se constatou a existência de loteamentos que 
apresentam perfil específico de uso de veraneio, localizados próximos a sede urbana do município 
e atrelados à dinâmica do centro turístico Atalaia Nova, e se mostram distantes da área do 
empreendimento. Frente a tal constatação, tais loteamentos (Olhos D’Água e Capuã), bem como 
a sede urbana, Atalaia Nova e demais organizações sociais atuantes em Barra dos Coqueiros 
inserem-se no Plano de Comunicação Social com ações de comunicação mais amplas voltadas a 
divulgar informações sobre o empreendimento ao conjunto da sociedade barra-coqueirense.  

Como resultado do mapeamento proposto na área de abrangência definida para o estudo foi 
identificado um total de 9 stakeholders, composto por povoados e loteamento de casas 
localizadas na área do entorno da UTE e, assim, passíveis de interferências diretas, positivas e 
negativas, do empreendimento, sendo importante sua incorporação ações de comunicação e 
engajamento social específicas e mais intensas do Plano de Comunicação Social. 

O Tabela 5-7 a seguir sistematiza os stakeholders mapeados e identificados durante o 
levantamento e sua localização na área de abrangência em relação a área da UTE é apresentada 
na Figura 5-38 adiante. O detalhamento de cada stakeholder obtido através de levantamento de 
informações, visitas à área e entrevistas com representantes e lideranças locais é apresentado de 
forma detalhada ao longo deste item. 

No Anexo IV – Matriz de Stakeholders, é apresentada de forma sistematizada cada stakeholder 
mapeado na AID do empreendimento, contendo nome e informações de contato, coordenadas 

N 
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de localização e estratégias/ações propostas para cada parte interessada alinhada ao Plano de 
Comunicação Social. 

 

Tabela 5-7: Relação de Stakeholders Mapeados  

COMUNIDADE/LOC
ALIDADE REPRESENTANTE 

Povoado do 
Jatobá / Praia do 

Jatobá 

Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá (AMAPJ) – Liderança:  
 

Foi identificado uma Escola Municipal e um Posto de Saúde 
Comunidade 
Cajueiro I e 
Cajueiro II 

(ocupações SE-
100) 

Movimento de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra (MHOMTESE) – 
Liderança:  

Loteamento Praia 
do Porto 

Associação dos Proprietários de Casas e Lotes do Loteamento Praia do Porto – 
Liderança:  

Loteamento Costa 
Azul A Associação está em processo de criação – Liderança:  

Loteamento 
Recanto do Park Associação de Moradores Recanto do Park – Liderança:  

Loteamento Portal 
dos Ventos Associação de Moradores Portal dos Ventos – Liderança:  

Povoado Touro Associação do Povoado Touro – Liderança:  
 

Povoado Canal de 
São Sebastião 

A Associação está inativa – Liderança e Agente Comunitária de Saúde:  
 

Foi identificado uma Escola Municipal e um Posto de Saúde 
Comunidade 

Remanescente de 
Quilombo Pontal 

da Barra 

Associação CRQ Pontal da Barra – Liderança:  
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Figura 5-38: Stakeholders identificados na área de abrangência do mapeamento 

Fonte: Google Earth, 2017. 
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A seguir é apresentado o detalhamento da identificação dos stakeholders que resultou do 
levantamento e coleta de informações em fontes oficiais (dados secundários), das entrevistas 
realizadas com representantes locais e demais informações obtidas durante o trabalho de campo 
(dados primários). 

• Povoado Jatobá 

A partir do levantamento de dados secundários foi identificada previamente ao estudo de campo 
a existência de uma associação do Povoado Jatobá, a Associação da Comunidade Jatobá com 
Pequenos Criadores e Circunvizinhos, contudo não possível obter mais informações sobre a 
atuação dessa Associação. 

Durante o trabalho de campo, buscou-se mapear a referida Associação do Povoado Jatobá, sendo 
feito o mapeamento através de entrevistas e conversas com moradores locais. Segundo 
resultados do mapeamento, a Associação não existe mais, inclusive a antiga sede foi desativada e 
atualmente existe uma escola no local. Ainda conforme entrevistas locais, não existem 
associações tampouco lideranças locais do Povoado Jatobá. 

Na Praia do Jatobá, que pertence ao Povoado do mesmo nome, foi identificada a existência de 
uma Associação atuante, a Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá – AMAPJ. 
Segundo entrevista realizada com o presidente da AMAPJ, , a associação possui 
atualmente cerca de 290 associados e atua com foco na manutenção da limpeza da praia, 
segurança, iluminação pública e melhorias de modo geral aos moradores e veranistas que 
possuem casas na Praia do Jatobá.  

As reuniões da AMAPJ ocorrem na sede da associação (Foto 5-63) e não possui uma frequência 
estabelecida, sendo realizada conforme demanda dos moradores. A localização da sede da AMAPJ 
em relação à área da UTE é apresentada adiante na Figura 5-38. 

 

 
Foto 5-63: Sede da Associação de Moradores e Amigos 

da Praia do Jatobá – AMAPJ, Praia do Jatobá  

 
Foto 5-64: Residência do presidente da AMAPJ  

, Praia do Jatobá  

 

Em relação a CELSE e ao projeto da UTE, o presidente da AMAPJ,  indicou ter tido 
conhecimento, pois participou da audiência pública, manteve contato com técnicos do projeto e 
também pesquisou sobre a operação de uma termelétrica na internet para conhecer melhor. 
Alegou que, inicialmente, considerava a chegada do empreendimento como positivo para a 
região, pois entende que irá gerar empregos, investimentos nas comunidades e melhorias para a 
Praia do Jatobá, contudo atualmente tem receio dos impactos negativos do projeto, embora não 
saiba dizer quais poderão ocorrer. 

A expectativa em relação a CELSE se refere a possibilidade de melhorias no acesso da SE-100 até 
a praia, que hoje não é asfaltada e não possui iluminação pública. A AMAPJ espera que sejam 
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feitas melhorias nesse acesso, com o asfaltamento do mesmo e a instalação de iluminação pública 
para melhorar a segurança dos transeuntes. Espera ainda que o empreendimento traga melhorias 
para os moradores da praia do Jatobá e gere empregos para a população. 

Quanto aos canais de comunicação, o  indicou como melhores estratégias de divulgação de 
informações do projeto junto aos moradores o uso do grupo de whatsapp da AMAPJ, a veiculação 
de informações na Rádio Ilha (102.3 FM) e a circulação de carro de som. 

Ainda como referências no Povoado Jatobá, foi possível localizar a existência de 2 equipamentos 
sociais na localidade que podem servir como referência para a interlocução local e com os 
moradores nas ações previstas no Plano de Comunicação Social, são eles: i) Escola Municipal 
Deoclides José Pereira (Foto 5-65). e; ii) Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus (Foto 5-66), ambas 
localizadas no Povoado Jatobá e que servem como referência para os moradores desta localidade. 

 

 
Foto 5-65: Escola Municipal Deoclides José Pereira, 

Povoado Jatobá (CH2M, fev/17) 

 
Foto 5-66: Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus, 

Povoado Jatobá (CH2M, fev/17). 

 

A Escola Municipal Deoclides José Pereira localiza-se na Praça Antônio Válido, s/no, Povoado 
Jatobá – Barra dos Coqueiros/SE (Figura 5-38). Segundo entrevista realizada com a coordenadora 
pedagógica , a escola oferece educação infantil até a 4ª séria e possui atualmente 
225 alunos divididos em 2 turnos – manhã e tarde. Atualmente a escola está passando por uma 
reforma de ampliação de sua estrutura, inclusive com a previsão de 2 novas salas de aula. A 
diretora responsável é a . 

A Unidade de Saúde Gileno de Jesus localiza-se na margem da SE-100 logo na chegada ao Povoado 
Jatobá sentido Barra dos Coqueiros-Pirambu (Figura 5-38). A Unidade foi inaugurada em 
novembro/2015 para o atendimento aos moradores dos povoados Jatobá, Touro, Canal de São 
Sebastião, Pontal da Ilha e outras comunidades próximas.  

Segundo entrevista com a enfermeira responsável, , a unidade realiza atendimentos pontuais 
e pouco complexos, e seu objetivo é descentralizar os serviços básicos e, assim, reduzir o número 
de pacientes que procuram a Clínica de Saúde da Família, no Centro da Barra dos Coqueiros. 
Contudo, a enfermeira se recusou a prestar maiores informações sobre os atendimentos, 
solicitando que tais dados sejam obtidos diretamente junto a Secretaria Municipal de Saúde de 
Barra dos Coqueiros. 
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Figura 5-39: Localização dos equipamentos sociais do Povoado Jatobá e AMAPJ em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

• Ocupações Cajueiro I e Cajueiro II 

Ao longo da rodovia SE-100, na margem oposta a área prevista para a UTE, identifica-se um 
aglomerado de casas que resulta de uma ocupação de 9 anos ligada ao Movimento de Homens e 
Mulheres Sem Teto e Sem Terra do Estado de Sergipe (MHOMTESE) – Foto 5-67 e Foto 5-68. As 
ocupações são reconhecidas localmente com o nome Cajueiro I e Cajueiro II e localizam-se 
bastante próximas à área prevista para a instalação do empreendimento (Figura 5-40). 

Durante o levantamento de campo foi identificada a liderança das ocupações ligada ao 
Movimento de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra do Estado de Sergipe (MHOMTESE), o 

. A liderança entrevistada, , se apresenta como coordenador regional 
da ocupação e disse fazer parte da MHOMTESE que, por sua vez, está ligada a Central de 
Movimentos Populares de Sergipe (CMP/SE). As reuniões da MHOMTESE ocorrem mensalmente, 
sempre no 1º sábado do mês, na residência da liderança . 

 
Foto 5-67: Ocupações da localidade Cajueiro I e 
Cajueiro II ao longo da SE-100, Povoado Jatobá  

 
Foto 5-68: Ocupações da localidade Cajueiro I e 
Cajueiro II ao longo da SE-100, Povoado Jatobá  
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Figura 5-40: Localização das ocupações Cajueiro I e Cajueiro II em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

Segundo informações da entrevista, a MHOMTESE atua nas ocupações Cajueiro I e II através de 
apoio às famílias para a aquisição e regularização das terras e apoio na produção familiar para a 
geração de renda. A liderança entrevistada, , alegou ainda que a principal demanda atual 
das famílias residentes na ocupação é a geração de renda, oportunidades de emprego e também 
a criação de creches para as crianças da comunidade. 

Quando perguntado acerca do conhecimento sobre a CELSE e o projeto da UTE,  alegou 
ter tido conhecimento quando participou da audiência pública e, embora nunca tenha visto ou 
visitado uma termelétrica, disse ter tido conhecimento nos materiais da audiência pública e 
através pesquisas que realizou para conhecer melhor o Projeto.  

De modo geral, o entrevistado se mostrou bastante favorável ao empreendimento, uma vez que 
acredita que o projeto irá gerar empregos para os moradores e também um desenvolvimento da 
região, principalmente com o aquecimento do comércio e serviços para atender a demanda do 
aumento de pessoas ligadas às obras e operação da UTE. Nesse sentido, quanto a expectativa em 
relação ao empreendimento,  mencionou a geração de emprego e renda para os 
moradores do Cajueiro I e II, inclusive destacou que tais moradores devem sempre ser priorizados 
pela CELSE no processo de contratação.  

Outra expectativa existente se refere a possíveis investimentos da empresa na compensação de 
áreas com plantio de cajueiros e mangabeiras para o sustenta das famílias da ocupação, uma vez 
que a área onde as famílias colhiam mangabas anteriormente para vender na beira da SE-100 se 
localiza dentro da área da empresa e hoje está restrito o acesso dos moradores. Inclusive, nesse 
aspecto, ele apontou que existe expectativa que a empresa invista e contribua para a melhoria da 
estrutura das tendas ao longo da SE-100 onde são vendidos os produtos colhidos pelos moradores 
e/ou ofereça um espaço, tipo uma feira, para que as famílias possam vender seus produtos na 
região. 

Quanto aos canais de comunicação,  alegou que a melhor forma de divulgação de 
informações é o espaço da reunião da MHOMTESE que ocorrem mensalmente e que envolvem 
muitas famílias, bem como o “boca-a-boca”, pois as famílias mantem contatos permanentes e 
todas as notícias são rapidamente passadas aos moradores, seja através das reuniões do grupo 
ou no convívio diário dos moradores. 
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• Loteamento Praia do Porto 

O acesso ao loteamento Praia do Porto está distante cerca de 4 km da área prevista para a 
implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização do referido 
loteamento em relação a área do projeto é apresentada na Figura 5-41 adiante. Durante o 
levantamento de campo foi identificada a existência de uma associação, a Associação dos 
Proprietários de Casas e Lotes do Loteamento Praia do Porto, cujo presidente é o  

, entrevistado durante o mapeamento (Foto 5-69 e Foto 5-70). 

 

 
Foto 5-69: Vista do Loteamento Praia do Porto, Barra 

dos Coqueiros  

 
Foto 5-70: Residência do presidente da Associação, 

, Loteamento Praia do Porto  

 

 

Figura 5-41: Localização do Loteamento Praia do Porto em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

A Associação da Praia do Porto,  foi criada em 2001 e tem como foco de 
atuação buscar melhorias de infraestrutura para o loteamento, sendo que as atuais demandas dos 
moradores e veranistas que possuem casas no loteamento se refere a instalação de rede de água 
e esgoto e a pavimentação das vias.  

Atualmente, a associação tem um projeto de construção de sua sede própria no loteamento, mas 
por enquanto tem mantido reuniões na Igreja existente na localidade. As reuniões da associação 
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não possuem frequência definida, ocorrendo de acordo com a demanda dos moradores e donos 
de imóveis. 

Quando questionado sobre o seu conhecimento acerca da CELSE e do projeto da termelétrica, o 
 alegou ter “ouvido falar” por alguns moradores, mas não tem maiores informações sobre 

o assunto e, assim, apontou que gostaria de ter mais conhecimento sobre o Projeto e sobre a 
empresa.  

Embora possua poucas informações, o entrevistado disse que a chegada do empreendimento 
poderá trazer melhorias para a região através de investimentos e geração de desenvolvimento 
local, inclusive mostrou expectativa de que a empresa invista em melhorias no saneamento básico 
no loteamento e crie projetos para construir uma orla nas praias.  

Outro ponto destacado por ele em relação a instalação da UTE se refere a conferir um uso efetivo 
para área, pois até o momento aquele local estava deserto, sem uso e, inclusive, poderia ser 
ocupado por famílias sem moradia ou por bandidos para a prática de assaltos aos moradores. 

Quanto aos canais de comunicação dos moradores do Loteamento Praia do Porto,  indicou 
o uso de carros de som para divulgar informações, a convocação para reuniões da Associação de 
Moradores ou ainda a veiculação de notícias na Rádio Atalaia (95.1 FM) e Rádio Liberdade (930 
AM).  

• Loteamento Costa Azul 

O acesso ao loteamento Costa Azul dista aproximadamente 4km da área prevista para a 
implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização do referido 
loteamento em relação a área do projeto é apresentada na Figura 5-42 adiante. Durante o 
levantamento de campo foi identificado que existe uma Associação de Moradores sendo criada e 
a liderança local a frente desse processo e entrevistada durante o levantamento foi o  
(Foto 5-71 e Foto 5-72). 

 

 
Foto 5-71: Vista do Loteamento Costa Azul, Barra dos 

Coqueiros 

 
Foto 5-72: Residência da liderança local , 

Loteamento Costa Azul  
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Figura 5-42: Localização do Loteamento Costa Azul em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017  

Conforme indicado acima, está sendo criada uma Associação de Moradores do Loteamento Costa 
Azul, embora a mesma ainda não exista de fato. A liderança local identificada e entrevistada foi o 

, antigo morador e articulador local para a efetivação da associação do loteamento. 
Segundo ele, embora ainda não exista uma associação, é comum a realização de reuniões de 
moradores e veranistas do loteamento na sua casa para discutir assuntos e demandas referentes 
a melhorias na localidade, inclusive, frente a isso, houve o interesse de se efetivar uma associação. 

Quando questionado sobre o seu conhecimento acerca da CELSE e do projeto da termelétrica, o 
 alegou ter “ouvido falar” sobre o empreendimento, mas que desconhece totalmente sobre 

a empresa e o Projeto. Disse apenas ter tido a oportunidade de conhecer uma termelétrica a diesel 
e, por isso, consegue ter uma ideia mais geral sobre o empreendimento da CELSE. Frente a isso, o 
entrevistado solicitou mais informações sobre a operação da UTE, sobre a combustão do gás, qual 
é a origem do gás, se haverá armazenamento do gás e ainda como a empresa fará para garantir o 
fluxo constante do gás para a UTE. 

Embora desconheça a fundo o Projeto, o entrevistado disse que a chegada do empreendimento é 
importante para a região, pois gera empregos e aquece a economia local, promovendo o 
desenvolvimento da região e a atração de novos investimentos. Alegou ainda que a vinda de 
empresas tende a garantir mais segurança aos moradores, pois conferem um uso para áreas que 
estavam vazias. 

Por outro lado, mostrou preocupação com os possíveis impactos sobre o meio ambiente, embora 
não saiba dizer quais interferências poderiam ocorrer, e também indicou preocupação com a 
poluição do ar, pois sabe que termelétricas geram fumaça, mas não sabe se será prejudicial à 
saúde dos moradores. Contudo, de modo geral, o  alegou perceber mais benefícios do que 
prejuízos com a instalação do empreendimento e, portanto, se mostrou favorável, embora tenha 
ressaltada que devem ser tomados os cuidados necessários para não poluir o meio ambiente, as 
praias ou prejudicar a qualidade de vida dos moradores e veranistas.  

Quanto aos canais de comunicação dos moradores do Loteamento Costa Azul,  indicou a 
veiculação de notícias na Rádio Ilha (102.3 FM) e na TV Atalaia, ou ainda a divulgação de 
informações em eventuais reuniões dos moradores e veranistas do loteamento que ocorrem na 
casa dele. 
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• Loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park 

O acesso aos loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park dista aproximadamente 3,4km da 
área prevista para a implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A 
localização dos referidos loteamentos em relação a área do projeto é apresentada na Figura 5-43 
adiante.  

Durante o levantamento de campo, conforme indicado acima, foi identificada a existência de 2 
Associações de Moradores, são elas: i) Associação de Moradores do Portal dos Ventos, sendo o 
presidente  e; ii) Associação de Moradores do Recanto do Park, cujo presidente 
é  (Foto 5-73 e Foto 5-74). 

Embora se apresentem juridicamente como loteamentos distintos, inclusive com diferentes 
Associações de Moradores, na prática não existe uma distinção entre os limites de cada 
loteamento, que se mostram contíguos, tampouco existe distinção na atuação das respectivas 
Associações. Segundo entrevista realizada com a liderança da Associação do Portal dos Ventos, 

, sua Associação e a Associação do Recanto do Park, cujo presidente é o  
, são geridas e atuam de forma conjunta. Assim, neste estudo, ambos os loteamentos 

foram considerados como uma parte interessada. 

 
Foto 5-73: Vista dos Loteamentos Portal dos Ventos e 

Recanto do Park, Barra dos Coqueiros 

 
Foto 5-74: Residência da liderança local  

 e sede administrativa do loteamento Portal dos 
Ventos 

 

Figura 5-43: Localização dos Loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 
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As Associações de Moradores de Portal dos Ventos e Recanto do Park foram fundadas em 2010 e 
seus respectivos presidentes, , atuam de forma conjunta 
com foco na defesa dos interesses dos moradores, reforma urbana e melhoria de infraestrutura e 
preservação do meio ambiente. Segundo entrevista realizada com o , atualmente a maior 
demanda dos moradores junto as Associações se refere ao aumento da oferta de empregos. As 
reuniões das Associações ocorrem mensalmente em local alugado pela Associação do Recanto do 
Park. 

Quando perguntado sobre o conhecimento acerca da CELSE e do Projeto da UTE, o entrevistado 
alegou ter pouco conhecimento, somente o que soube quando participou da audiência pública, 
mas que, na verdade, desconhece sobre o funcionamento de uma termelétrica. Contudo, se 
mostrou favorável a instalação do empreendimento na região, pois acredita que irá gerar 
empregos para os moradores, atrair novos investimentos para a região e gerar o desenvolvimento 
local. 

Em relação aos canais de comunicação para divulgação de informações do empreendimento, o 
 indicou como melhor estratégia para disseminar conhecimentos nos moradores 

o uso das reuniões da associação, espaço geralmente adotado para divulgar informações para os 
moradores de ambos os loteamentos. 

• Povoado Touro 

O acesso ao Povoado Touro está distante cerca de 9 km da área prevista para a implantação da 
UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização deste Povoado em relação 
a área do projeto é apresentada na Figura 5-44 adiante. Durante o levantamento de campo foi 
identificada a existência de uma Associação de Moradores do Povoado Touro, cujo presidente é  

 (Foto 5-75 e Foto 5-76). 

 

 
Foto 5-75: Vista do Povoado Touro, Barra dos 

Coqueiros  

 
Foto 5-76: Residência do presidente da Associação do 

Povoado Touro,   
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Figura 5-44: Localização do Povoado Touro em relação a área do Projeto 
Fonte: CH2M HILL, mar/17 (Google Earth) 

Embora se tenha constatada a existência de uma Associação de Moradores do Povoado Touro, 
em conversa com os moradores da localidade foi falado que a referida Associação não é atuante, 
não existem reuniões sendo realizadas e que grande parte das pessoas não participam, tampouco 
se envolvem com a Associação. Dentre as reclamações relatadas está a ausência do presidente, o 

, que nunca está na localidade.  

De fato, ao longo do trabalho de campo foram feitas diversas tentativas de encontrá-lo em sua 
residência sem sucesso, tampouco foi possível contato telefônico com ele, pois o número de 
telefone obtido através de uma associada da Associação, não 
atende, mesmo após diversas tentativas em dias e horários alternados. 

Frente a impossibilidade de contato e entrevista com o presidente da Associação, o , foi feita 
uma conversa com um moradora e associada, indicada pelos moradores como pessoa próxima ao 
referido presidente,  A entrevista com ela 
alcançou poucos resultados, uma vez que a mesma mostrou resistência em responder as 
perguntas, ressaltando sempre que a entrevista tem que ser realizada com o , que é o 
representante da Associação. 

Dentre as poucas informações obtidas com a , está a importância de divulgar informações 
no Povoado Touro através de carro de som, que é geralmente usado para comunicar eventos aos 
moradores, ou ainda divulgar informações na reunião da Associação, embora ela não saiba 
informar quando a mesma ocorrerá novamente. 

• Povoado Canal de São Sebastião 

O acesso ao Povoado Canal de São Sebastião, também conhecido somente como Povoado Canal, 
dista aproximadamente 10,4 km da área prevista para a implantação da UTE através da rodovia 
SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização deste Povoado em relação a área do projeto é 
apresentada na Figura 5-45 adiante.  

Durante o levantamento de campo foi verificado que a antiga Associação de Moradores de Touro 
e Canal de São Sebastião não existe mais e, assim, atualmente a localidade não possui nenhuma 
Associação que a represente. Contudo, foi possível identificar uma liderança local, indicada pelos 
próprios moradores do Povoado, que é a  que atua 
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como Agente Comunitária de Saúde (ACS) na região e, assim, é bastante conhecida de todos e 
atua também como uma liderança local (Foto 5-77 e Foto 5-78). 

 

 
Foto 5-77: Vista do Povoado Canal, Barra dos 

Coqueiros (CH2M, fev/17) 

 
Foto 5-78: Residência da Agente Comunitária de Saúde 

e liderança local,  (CH2M, fev/17) 

 

Figura 5-45: Localização do Povoado Canal de São Sebastião em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

Frente a inexistência de uma Associação de Moradores do Povoado Canal, a ACS entrevistada, , 
não passou quaisquer informações sobre projetos e ou atuação de organizações no Povoado 
Canal, reforçando que a antiga Associação não existe mais e que, atualmente, não existe nenhuma 
organização que atue junto aos moradores da localidade. 

Ela disse ainda desconhecer sobre a CELSE e sobre o Projeto da UTE, inclusive mencionou não ter 
ouvido falar sobre esse assunto entre os moradores e, portanto, acredita que, de modo geral, as 
pessoas do Povoado Canal não têm informações sobre o empreendimento. Quanto as melhores 
estratégias de divulgação de informações junto aos moradores, ela destacou o uso de carro de 
som, alegando ser esta forma de divulgação comumente usada na localidade. 

Ainda como referências no Povoado Canal, foi possível localizar a existência de 2 equipamentos 
sociais na localidade que podem servir como referência de partes interessadas e moradores nas 
ações previstas no Plano de Comunicação Social, são eles: i) Escola Municipal Deoclides José 
Pereira (Foto 5-79). e; ii) Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus (Foto 5-80), ambas localizadas no 
Povoado Jatobá e que servem como referência para os moradores desta localidade. Contudo, 
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durante o trabalho de campo ambos os equipamentos estavam fechados, não sendo possível 
obter maiores informações sobre os mesmos. 

 

 
Foto 5-79: EMEF Profa. Maria de Lourdes Santos 

Oliveira, Povoado Canal de São Sebastião  

 
Foto 5-80: Unidade de Saúde, Povoado Canal de São 

Sebastião  

 

Figura 5-46: Localização da EMEF, Posto de Saúde e residência da ACS e liderança local  

Fonte: Google Earth, 2017 

• CRQ Pontal da Barra 

O acesso a Comunidade Remanescente de Quilombo Pontal da Barra (CRQ Pontal da Barra) está 
distante aproximadamente 12 km da área prevista para a implantação da UTE através da rodovia 
SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização deste Povoado em relação a área do projeto é 
apresentada na Figura 5-47 adiante.  

Cabe destacar que a área de demarcação da CRQ Pontal da Barra encontra-se a uma distância 
superior a 8 km da área previsto para a UTE e, portanto, conforme Portaria Interministerial no 
60/2015, não houve necessidade de estudos específicos. Entretanto, embora fora da AID definida 
no EIA (GENIVAL NUNES; dez/2015), sua inclusão neste mapeamento de stakeholders e, assim, 
sua incorporação às ações do Plano de Comunicação Social se mostram imprescindíveis frente as 
potenciais interferências das fases de implantação e operação da UTE sobre tal localidade, que se 
mostra bastante vulnerável no âmbito socioeconômico.   

A CRQ Pontal da Barra resultou de uma ocupação de 9 anos de famílias advindas da Ilha do Rato, 
no município de Pirambu, sendo reconhecida como Comunidade Remanescente de Quilombos em 
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2011. A comunidade possui atualmente cerca de 150 famílias residentes e está sendo beneficiada 
com investimentos do governo federal para construção de moradias populares, sendo previstas 
um total de 153 casas, onde 40 já foram entregues (Foto 5-81 e Foto 5-82). A principal atividade 
econômica dos moradores está ligada a pesca, ao camarão e às marisqueiras (Foto 5-83). 

A CRQ Pontal da Barra possui uma associação atuante, a Associação de Moradores CRQ Pontal da 
Barra, cujo presidente é . A Associação atua na defesa dos direitos e interesses da 
comunidade, tais como melhorias nos serviços de saúde e educação. As reuniões da Associação 
CRQ Pontal da Barra ocorrem mensalmente na igreja construída pelos moradores na localidade e 
que também é usada como a sede da associação para tais reuniões (Foto 5-84). 

 
Foto 5-81: Tipologia das casas da CRQ Pontal da Barra 
durante a fase de ocupação das famílias, CRQ Pontal 

da Barra  

 
Foto 5-82: Construção de moradias populares para as 

famílias, CRQ Pontal da Barra  

 

 
Foto 5-83: Pesca e o camarão/aratu como principal 

fonte de renda das famílias, CRQ Pontal da Barra  

 
Foto 5-84: Igreja construída pelos moradores e sede da 

Associação para reuniões, CRQ Pontal da Barra  
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Figura 5-47: Localização da área da CRQ Pontal da Barra em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

Durante a realização do trabalho de campo deste mapeamento e identificação de partes 
interessadas, em visita técnica a CRQ Pontal da Barra, o presidente da Associação de Moradores, 

, encontrava-se ausente e, assim foi possível entrevistar uma antiga moradora da 
localidade que esteve presente ao longo de processo de ocupação e reconhecimento da 
comunidade, .  

Em relação a CELSE e ao empreendimento, a entrevistada alegou não ter conhecimento sobre o 
Projeto e tampouco sobre a empresa, inclusive tal desconhecimento é comum aos demais 
moradores da comunidade. Frente a isso, a  apontou a importância de divulgar 
informações sobre o empreendimento junto aos moradores e deixar mais claro o que é o Projeto. 

Mesmo com pouco conhecimento, a entrevistada se mostrou favorável ao empreendimento, 
alegando a importância de gerar energia e apontando a expectativa de geração de emprego e 
renda para os moradores da CRQ Pontal da Barra. Como aspecto negativo,  mencionou 
a fumaça e a poluição do ar, ressaltando que “fumaça sempre tem, mas não pode causar mal para 
as pessoas” (  – CRQ Pontal da Barra). 

Em relação aos canais de comunicação, a entrevista alegou que as principais formas de divulgação 
de informações e notícias na comunidade é o “boca-a-boca” através de visitas entre amigos e 
familiares do povoado. Indicou também as reuniões mensais da Associação CRQ Pontal da Barra 
e um programa da Rádio Sergipe (95.9 FM), transmitido aos sábados à tarde, contudo ela não 
recordava o nome. 

5.3.7.2 Pesca, Turismo e Lazer 

O polo de turismo litorâneo do estado de Sergipe é chamado de Costa dos Coqueirais, que se 
divide em três áreas: litoral norte, central e litoral sul. O município de Barra dos Coqueiros está 
inserido na região central de turismo do estado, que conta com os seguintes municípios: Aracaju, 
Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras.  

Na porção regional denominada como central, encontram-se 80% da rede hoteleira ofertada, as 
rodovias de ligação SE-100 e BR-101 e o único aeroporto do estado. Contudo, mesmo frente a este 
contexto, o município de Barra dos Coqueiros não é integrado aos roteiros de turismo ofertados 
aos turistas oriundos de outros estados e países (turismo externo). O único roteiro de maior 
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expressão ligado a Barra do Coqueiros para o turismo externo é o passeio panorâmico sobre o rio 
Sergipe, que parte de Aracaju.  

Como fatores que estimularam implementação do turismo local em Barra dos Coqueiros, dois 
deles estão ligados à questão de infraestrutura, destacando-se a construção da orla da praia de 
Atalaia Nova (inaugurada em 2012) e a construção sobre o rio Sergipe da ponte Governador João 
Alves (construída entre os anos de 2004 a 2006), que faz a ligação dos municípios de Aracaju e 
Barra dos Coqueiros (Foto 5-85). Tal característica turística do município colaborou para o 
desenvolvimento da especulação imobiliária de loteamentos de classe média, devido em grande 
parte à proximidade de Aracaju (Foto 5-86). 

 

 
Foto 5-85: Ponte Governador João Alves que liga 

Aracaju a Barra dos Coqueiros: vetor de intensificação 
de ocupação e consequente pressão imobiliária  

 
Foto 5-86: Pressão de ocupação com loteamentos 

próximos a sede urbana de Barra dos Coqueiros: na 
placa, comunicado de 100% vendido em 72 horas  

Não obstante, o uso e ocupação das áreas do município motivado pela elevação de ofertas de 
empreendimentos imobiliários submeteu as áreas destinadas ao turismo de segunda residência a 
intensa pressão antrópica, que se caracteriza pelo uso inadequado de ocupação do espaço 
litorâneo e, que por consequência produz alterações na dinâmica socioespacial.  

Outros empreendimentos estimulados pelo poder público também interferiram no uso e 
ocupação do solo de Barra dos Coqueiros: o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), o Parque 
Eólico de Sergipe e mais recentemente o projeto do Complexo Termoelétrico Barra dos Coqueiros, 
da CELSE, que está previsto para ser implantado no antigo Polo Cloroquímico do estado.  

Cabe destacar que a pressão no uso e ocupação do município atrelada a implantação dos referidos 
empreendimentos decorre da atração populacional em busca de oportunidades de trabalho e 
renda somado a intensificação de ocupações irregulares, não se verificando interferências diretas 
destes empreendimentos em relação ao uso de lazer de frequentadores locais e habituais das 
praias de Barra dos Coqueiros, dentre elas da Praia do Jatobá. 

O turismo em Barra dos Coqueiros se caracteriza de maneira mais expressiva no turismo de 
segunda residência (casas de veraneio). Frente a esse perfil do turismo de segunda residência, a 
predominância do uso turístico nas praias da Barra dos Coqueiros se caracteriza pela existência 
de loteamentos de casas de veraneio que atrai principalmente a classe média dos residentes em 
Aracaju e sergipanos de cidades do interior do estado.  

As áreas no município de Barra dos Coqueiros, que são identificadas com potencial turístico, 
encontram-se nas seguintes localidades, conforme Quadro 5-17 a seguir:  
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Quadro 5-17 - Atrativos turísticos de Barra dos Coqueiros 

LOCALIDADE ATRATIVO 
Praia da Costa Praia da Costa e estuário do rio Sergipe 
Praia de Atalaia 
Nova 

Praia de Atalaia Nova e Orla de Atalaia Nova 

Praia do Jatobá 
* 

Praia do Jatobá 

Praça Central de 
Barra dos 
Coqueiros 

 Praça Central, Centro de Artesanato e atracadouro para To-to-tó (embarcação típica 
da região) 

* Área de Influência Direta (AID) do Complexo Termelétrico 

O levantamento de campo para a caracterização da atividade turística teve como foco a Praia do 
Jatobá no município de Barra dos Coqueiros localizada na área de influência direta do Completo 
Termelétrico (Figura 5-48). O estudo de campo na Praia do Jatobá (AID do empreendimento) se 
concentrou nos dias 25 e 26 de fevereiro/2017, fim de semana de carnaval e, portanto, com 
tendência a maior aglomeração de frequentadores locais na referida praia, possibilitando melhor 
compreender a frequência em períodos considerados de alta temporada. 

Na praia do Jatobá, além das casas de veraneio identificadas na rua principal da praia (Foto 5-87 
e Foto 5-88), identifica-se também a existência de 2 loteamentos de casas na mesma praia, são 
eles: Loteamento Praia do Porto (Foto 5-89) e Loteamento Costa Azul (Foto 5-90), além de outras 
localidades e povoados da região que, embora não se localizem próximos à praia, também se 
beneficiam com a prática de lazer na praia do Jatobá. 

 

 

Figura 5-48: Localização da Praia de Jatobá e Loteamentos de veraneio em relação à área do Complexo Termelétrico 

Fonte: Google Earth, 2017 
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Foto 5-87: Entrada da Praia do Jatobá  

 
Foto 5-88: Vista da rua principal da Praia do Jatobá: 
predominância de casas de veraneio para o turismo 

regional  

 

 
Foto 5-89: Vista do Loteamento Praia do Porto, Praia 

do Jatobá  

 
Foto 5-90: Vista do Loteamento Costa Azul, Praia do 

Porto  

 

Conforme se observou in loco, o turismo na praia do Jatobá se caracteriza pela frequência de 
turistas locais, de municípios circunvizinhos e que, geralmente, possuem casas de veraneio na 
praia.  Foi realizado, inclusive, um mapeamento de hotéis e pousadas na Praia do Jatobá, contudo 
os mesmos não existem, reafirmando o perfil de ocupação composto por casas de veraneio. 

Os frequentadores locais da praia se concentram em 2 pontos principais (Figura 5-49), são eles: 
(a) restaurante com cadeiras na praia próximo a rotatória da rua principal (Foto 5-91Foto 5-85) e; 
(b) no píer do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), sendo este local de maior concentração 
de frequentadores locais (Foto 5-92). 

No restante da extensão da praia do Jatobá, incluindo os loteamentos Praia do Porto e Costa Azul, 
se verifica frequentadores de forma dispersa, geralmente com sua estrutura própria para 
permanecer na praia (guarda-sol, cadeiras e isopor), uma vez que não existe infraestrutura para 
acomodar turistas, como quiosques, e também se constata ser usual a prática de esportes e 
atividades de lazer pelos frequentadores, como futebol, surf e caminhadas (Foto 5-93 e Foto 5-94).     
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Figura 5-49: Localização dos pontos de concentração de frequentadores na Praia de Jatobá 

Fonte: Google Earth, 2017 

 
Foto 5-91: Restaurante que oferece estrutura mínima 

para o frequentador: cadeira e guarda-sol, Praia do 
Jatobá  

 
Foto 5-92: Concentração de frequentadores da praia 

do Jatobá sob o píer do TMIB  

 

 
Foto 5-93: Frequentadores usam a praia do Jatobá 

para a prática de futebol  

 
Foto 5-94: Frequentadores de forma dispersa na praia: 
ausência de infraestrutura, como quiosques, Praia do 

Porto  

 

Como resultado, portanto, da caracterização da atividade turística na praia do Jatobá, localizada 
na AID do empreendimento, foi possível constatar se tratar de um turismo de segunda residência 
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(casas de veraneio), composto por frequentadores que, em sua maioria, possuem casas de 
veraneio nos loteamentos voltados a classe média, e que residem na sede urbana de Barra dos 
Coqueiros, Aracaju ou nos municípios circunvizinhos como Santo Amaro das Brotas, Maruim, 
Rosário do Catete entre outros.  

• Pesca 

Sergipe conta com uma faixa litorânea de 163 km, abrangendo quinze municípios costeiros e 
estuarinos, onde historicamente é praticada a pesca artesanal de camarões e peixes típicos da 
região. No estado, a atividade pesqueira encontra favorecimento devido a sua localização 
geográfica e extensa região estuarina, como por exemplo a do rio Sergipe.  

A pesca litorânea é feita por pequenas embarcações, contudo, uma mudança considerável 
ocorreu no ano de 2007, com o incremento de uma frota destinada a pesca do atum oriunda da 
cidade de Itaipava – ES. Estas mudanças incentivaram o ingresso de embarcações locais, que antes 
estavam envolvidas apenas com a pesca de camarões.  

Desse modo, a atividade pesqueira de Sergipe passou a configurar com um novo perfil, muito 
particularmente em relação a pesca do atum na sua região litorânea, que foi beneficiada pela 
presença das sondas de perfuração dos poços de petróleo, que funcionou como atrativo de atuns, 
facilitando a captura dos cardumes.  

Os principais municípios sergipanos que se destacam na produção pesqueira do estado são 
Aracaju, Pirambu, Santa Luzia do Itanhi e Barra dos Coqueiros, sendo responsáveis por 76,8% da 
produção pesqueira total de Sergipe em 2013. No Gráfico 5-1 a seguir é apresentada a evolução 
percentual da produção pesqueira destes municípios no período entre 2010 e 2013 e no Gráfico 
5-2 se apresenta a evolução da receita na primeira comercialização do pescado para o mesmo 
período. 

 

 

Gráfico 5-1 – Percentual de produção total por município do Estado de Sergipe 

Fonte: Estatística Pesqueira da Costa do Estado de Sergipe e Extremo Norte da Bahia (Universidade Federal de 
Sergipe/UFS) 
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Gráfico 5-2 – Evolução da receita na primeira comercialização do pescado (em milhões de reais) – 2010 a 2013 

Fonte: Estatística Pesqueira da Costa do Estado de Sergipe e Extremo Norte da Bahia (Universidade Federal de 
Sergipe/UFS) 

O município de Barra dos Coqueiros, localizado à margem do rio Sergipe, portanto a poucos 
quilômetros da capital Aracaju, se configura como um dos maiores produtores de pescado de 
Sergipe frente a abundância de peixes (escombrídeos, principalmente) e crustáceos, tanto no 
litoral como nos rios, fatores estes que estimulam a atividade pesqueira do município.  

Em 2012, conforme se observa nos gráficos apresentados acima, Barra dos Coqueiros foi 
responsável por 24% da produção pesqueira do estado, totalizando 1.231 toneladas de pescado, 
alcançando uma receita total de R$ 10,5 milhões, inclusive superior a receita de comercialização 
do pescado em Aracaju para o mesmo ano. Tal fato decorreu da grande produção de Atum 
ocorrida neste ano em Barra dos Coqueiros que representou 77% da produção total pesqueira do 
município, alcançando uma produção total de 951 toneladas.  

Ainda nesse aspecto, cabe destacar a importância do Atum na produção pesqueira de Barra dos 
Coqueiros, conforme verificado no Gráfico 5-3 a seguir. Em 2013, o Atum representou 69% dentre 
os dez principais recursos pesqueiros do município, sendo que nos anos anteriores, o percentual 
do Atum foi de 49% em 2010, 35,6% em 2011 e 77% em 2012, maior percentual no período 
considerado da estatística pesqueira.  
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Gráfico 5-3 – Os dez principais recursos pesqueiros de Barra dos Coqueiros, 2013 

Fonte: Estatística Pesqueira da Costa do Estado de Sergipe e Extremo Norte da Bahia (Universidade Federal de 
Sergipe/UFS) 

O litoral sergipano encontra na pesca uma importante fonte de renda para a população da faixa 
litorânea, que é praticada de modo artesanal e que contempla uma diversidade muito grande de 
espécies, muitas delas com valor comercial, sendo que a pesca comercial do atum é praticada 
principalmente nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, conforme identificado acima 
na estatística pesqueira.  

Em relação a comercialização da produção pesqueira, identifica-se que parte da produção de 
exemplares de menor tamanho (10-15 kg) são escoados em Aracaju para o abastecimento e 
consumo local, sendo também constatado em campo a existência de terminais pesqueiros de 
comercialização da pesca local nos municípios de Pirambu e Barra dos Coqueiros. Os pescados de 
maior tamanho (60 kg) são destinados para exportação.  

A Figura 5-50 a seguir apresenta, de forma sistematizada, a cadeia de comercialização da produção 
pesqueira no município de Barra dos Coqueiros e, adiante, são apresentados os registros 
realizados em campo dos terminais pesqueiros voltados a comercialização local do pescado, em 
geral para o abastecimento e consumo local, são eles: i) Terminal Pesqueiro Público de Aracaju, 
onde atualmente existe um projeto de ampliação deste terminal (Foto 5-95 e Foto 5-96); ii) 
Terminal Pesqueiro de Barra dos Coqueiros, na orla de Atalaia Nova (Foto 5-97), voltado a 
atracagem de embarcações e vendas locais diretamente com alguns pescadores e; ii) Terminal 
Pesqueiro em Pirambu, onde se concentra uma rede de comércio local de peixarias e restaurantes 
(Foto 5-98 e Foto 5-99). 
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Figura 5-50: Cadeia de comercialização em Barra dos Coqueiros 

Fonte: Cadeia de Comercialização de tunídeos no Estado do Sergipe 



SEÇÃO 5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

5-122 

 
Foto 5-95: Terminal pesqueiro em Aracaju  

 
Foto 5-96: Obras de ampliação do Terminal Pesqueiro 

Público de Aracaju  

 

 
Foto 5-97: Terminal pesqueiro em Barra dos 

Coqueiros, na orla de Atalaia Nova  

 
Foto 5-98: Terminal pesqueiro em Pirambu  

 

 
Foto 5-99: Concentração de peixarias e restaurantes 

próxima ao Terminal Pesqueiro de Pirambu  

 

 

As Colônias de Pescadores representam uma importante organização de apoio e orientação aos 
pescadores locais, atuando com foco na garantia de acesso a benefícios, como Seguro Defeso, 
auxílio doença, auxílio reclusão entre outros, apoio na realização de cursos técnicos e de 
capacitação, articulação com a Marinha para regularização de embarcações e emissão de 
documentações entre outras ações de apoio a pesca local. 

Em trabalho de campo foram realizadas visitas e entrevistas em duas Colônias de Pescadores, são 
elas: i) Colônia de Pescadores Z-13, em Barra dos Coqueiros, cujo presidente é e possui 
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atualmente cerca de 415 associados (Foto 5-100) e; ii) Colônia de Pescadores Z-5, em Pirambu, 
sendo o presidente  e com um número total de associados de 2.028 pescadores (Foto 
5-101).  

Cabe destacar que a afiliação a uma determinada Colônia não está atrelada ao local de residência 
e/ou área de pesca do pescador e, assim, o quantitativo de associados de cada Colônia inclui ainda 
pescadores de outros municípios; da mesma forma, verifica-se que existem pescadores de Barra 
dos Coqueiros e Pirambu que estão associados a Colônia de Pescadores Z-1, em Aracaju. 

 

 
Foto 5-100: Colônia de Pescadores Z-13, em Barra dos 

Coqueiros 

 
Foto 5-101: Colônia de Pescadores Z-5, em Pirambu 

O resultado das entrevistas com os representantes das Colônias de Pescadores visitadas 
apontaram aspectos comuns a prática pesqueira em ambos os municípios, como a pescagem em 
alto mar com o uso de pesca de arrasto (arrastão), pesca de espinhel e a linha de mão, muito 
usada na captura de peixes de fundo. Dentre os peixes mais citados pelas Colônias e com maior 
volume de produção/comercialização estão o atum, vermelho, badejo, robalo, corvina entre 
outros, além dos crustáceos, como o camarão 7 barbas, marisco, sururu, aratu e ostras.  

Ainda segundo os representantes das Colônias, a atividade pesqueira é praticada de duas formas 
distintas: a) pesca comercial com barcos que variam entre 8 e 17,8m, com cascos feitos de madeira 
e motores de 4-6 cilindros, com uma tripulação variando entre 3 a 8 homens e, após descontados 
os custos do barco com o rancho (alimentação e água) e combustível, é feita a divisão dos lucros 
entre o dono do barco e os pescadores e; b) pesca artesanal realizada de forma individual ou em 
dupla, utilizando canoa com motor de rabeta ou embarcações simples de madeira com cabine 
movidas a motor, conhecidas regionalmente como Tototó.  

Outro ponto comum das entrevistas nas Colônias de Pescadores se refere a dificuldade enfrentada 
atualmente para a prática pesqueira, principalmente a pesca artesanal. Além dos recursos 
escassos para investimentos na atividade, enfrentam diversos problemas com a diminuição da 
oferta de peixes, provocados pela pesca comercial de maior escala, poluição das águas e pelas 
alterações da dinâmica pesqueira decorrente da implantação das plataformas de petróleo na 
região.  

Outro fator limitante para a pesca, seja comercial ou artesanal, está na ausência de apoio do poder 
público com carência de investimentos na atividade e definição de políticas públicas efetivas. 
Corroborando com tal constatação, foi feita entrevista com um representante da Secretaria de 
Pesca de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Barra dos Coqueiros, sendo indicado que 
inexistem projetos e/ou investimentos efetivos sendo realizados ou previstos. 

Como resultado dessa fragilidade, foi indicado pela presidente  da Colônia de Pescadores Z-
13 de Barra dos Coqueiros, que atualmente muitos pescadores estão buscando fontes de renda 
na construção civil que tem oferecido mais oportunidades na região frente a intensificação do 
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processo de uso e ocupação após a construção da ponte ligando o município a Aracaju e aumento 
do número de loteamentos. 

Um pouco distanciada das atividades comerciais de pesca do município de Barra dos Coqueiros, 
encontram-se várias comunidades de pesca artesanal. Araújo, Barbosa, Carvalho & Souza (2015), 
na publicação Estatística Pesqueira da Costa do Estado de Sergipe e Extremo Norte da Bahia, 
apontam em seus estudos o perfil socioeconômico dos pescadores do estado de Sergipe, que 
abrangeu 65% dos proprietários de embarcações: 

• 75% dos donos de embarcações são do sexo masculino; 

• 100% da atividade de pesca é realizada por homens; 

• 50% dos pescadores são casados; 

• 83% possuem como nível de escolaridade o ensino fundamental completo; 

• 100% possui casa própria de alvenaria e com abastecimento de água; 

• Dos entrevistados apenas um é filho de pescador, demonstrando que a profissão já não 
mais é passada de geração em geração; 

• Na sua maioria são vinculados a colônia de pescadores e eventualmente participam de 
reuniões. 

Nestas comunidades a pesca é desenvolvida para consumo próprio e como fonte de renda, que 
ocorre com a venda do excedente do pescado, principalmente no período da entressafra da 
mangaba, que se constitui como uma das grandes fontes de renda da população mais pobre de 
Barra dos Coqueiros. Para essas famílias o índice de analfabetismo e a falta de presença do poder 
público, coloca estes pescadores artesanais e suas famílias em situação social marginalizada. 

Na área de influência direta (AID) do Completo Termelétrico Porto de Sergipe, especificamente na 
Praia do Jatobá e localidades próximas, foi constatada a coexistência de práticas pesqueiras, como 
a pesca comercial, pesca artesanal e as marisqueiras. A pesca comercial mostrou-se menos 
expressiva, predominando a pesca artesanal para subsistência e complementação de renda, 
sendo realizada por pescadores locais da praia do Jatobá, ocupações Cajueiro I e II, Povoados 
Touro e Canal de São Sebastião e, principalmente, pelos moradores da CRQ Pontal da Barra (Foto 
5-102). 

Outra fonte de renda de comunidades locais de Barra dos Coqueiros constatada se refere às 
marisqueiras, realizada geralmente por mulheres de pescadores, que vivem da coleta de mariscos 
para a subsistência e também para a complementação da renda familiar, principalmente nos 
períodos de maior demanda regional associados à alta temporada de turista. Dentre os recursos 
coletados pelas marisqueiras se destacam marisco, ostra, sururu e o aratu capturados em áreas 
estuarinas e manguezais, bastante abundantes na região (Foto 5-103). Também se verificou a 
existência de catadores de caranguejos, embora menos expressivo na área. 
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Foto 5-102: Pescadores da CRQ Pontal: importante 

fonte de renda local na AID 

 
Foto 5-103: Povoado Canal: importância das áreas 
estuarinas e manguezal como fonte de renda para 

famílias da região 

Em conversa com pescadores locais da Praia do Jatobá e localidades próximas foi apontado por 
eles que a pesca artesanal tem encontrado muita dificuldade e, portanto, tem comprometido a 
renda de muitas famílias locais. Dentre as principais razões da redução da produção pesqueira 
local está a falta de recursos e investimentos na atividade, a diminuição da oferta de peixes 
decorrente da pesca comercial de maior escala e poluição das águas e a restrição de áreas de 
pesca frente a movimentação de navios de grande porte, a operação do TMIB e a implantação das 
plataformas de petróleo na região.  

Quando questionados sobre sua percepção acerca de eventuais impactos da implantação e 
operação do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe sobre a atividade pesqueira, de modo geral, 
os pescadores alegam que não deverá ter impactos do empreendimento, pois não irá interferir 
diretamente na dinâmica do mar. Por outro lado, eles acreditam que a chegada do 
empreendimento contribuirá para aumentar as oportunidades de trabalho para os moradores, 
uma vez que viver da pesca tem sido muito difícil, pelas razões já indicadas anteriormente.  

• Navegação 

A faixa costeira do município de Barra dos Coqueiros considerada para esta caracterização 
corresponde a uma faixa abrangendo 30 km de extensão e cerca de 10 km de largura em relação 
ao continente. Conforme indicado na Figura 5-51, extraída do mapa “Brasil – Costa Leste de 
Maceió ao rio Itariri”, elaborado pela Marinha do Brasil, com detalhamento da costa de Barra dos 
Coqueiros, é possível verificar uma profundidade que varia de 3 e 9 metros a até 2,5 km da costa 
(faixa azul escuro), aprofundando de 11 a 18 metros na faixa de até aproximadamente 10 km 
aproximadamente da praia (faixa azul claro). 
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Figura 5-51: Profundidade da faixa costeira de Barra dos Coqueiros 

Fonte: Mapa “Brasil – Costa Lesta de Maceió ao rio Itariri”, Marinha do Brasil 

Nessa faixa de navegação (até 10 km da costa), considerada nesta caracterização, verifica-se 
exclusivamente duas atividades econômicas específicas atreladas ao tráfego de embarcações e 
navios, são elas: a atividade de pesca (comercial e artesanal) e a operação do Terminal Marítimo 
Inácio Barbosa (TMIB), popularmente conhecido como Porto de Barra dos Coqueiros. 

Em relação à navegação associada a atividade pesqueira, conforme detalhado anteriormente na 
caracterização da pesca, tais embarcações trafegam ao longo da faixa costeira barra-coqueirense 
a uma distância média de até 2 milhas da costa (cerca de 3,2 km) para realizar a pesca em alto 
mar, segundo informações obtidas junto às Colônias de Pescadores. Somente os peixes de aguas 
profundas são capturados a mais de 15 km da costa, no início do canyon submarino, na borda de 
Plataforma Continental.  

De modo geral, tais embarcações pesqueiras realizam a pesca comercial voltada ao abastecimento 
do comércio local/regional e para exportação. A embarcação utilizada na atividade de pesca 
comercial é caracterizada por embarcações que variam entre 8 e 17,8m, com cascos feitos de 
madeira e motores de 4-6 cilindros, com uma tripulação variando entre 3 a 8 homens. 

O Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) se localiza a no município de Barra dos Coqueiros, 
especificamente no litoral costeiro ao norte da capital Aracaju, nas coordenadas: Latitude 10°50,7’ 
Sul Longitude 036°55,16’ Oeste (Figura 5-52). Sua jurisdição compreende a costa do Estado de 
Sergipe, desde a extremidade Norte da foz do Rio Sergipe até a divisa do estado de Alagoas e a 
margem sergipana do trecho navegável do Rio São Francisco. 
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Figura 5-52: Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) 

Fonte: Google Earth - Latitude 10°50,7’ Sul Longitude 036°55,16’ Oeste 

O TMIB é constituído por um cais de concreto armado, localizado em mar aberto, afastado 2.400m 
da costa, à qual é ligado por uma ponte de concreto armado. O cais é protegido por um quebra-
mar com 550m de comprimento. As extremidades do quebra-mar são sinalizadas por 2 faroletes 
com luzes isofásicas amarelas com alcance de 8M e as do cais por 2 postes com luzes fixas 
amarelas.  

A bacia de evolução possui um raio de 300m centrada na posição de coordenadas geográficas:  
Latitude 10º 50,7’ Sul Longitude 036º 55,3’ Oeste e uma profundida de 9,70 metros. Frente as 
operações do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, conforme verificado na carta náutica 1001, a 
atividade de pesca de qualquer espécie é proibida na zona portuária do TMIB.   
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Figura 5-53: Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) 

Fonte: Carta Náutica 1001 – Marinha do Brasil 

A profundidade natural é de 9,50m (maré mínima) elevada para 10,90m com dragagem. Frente a 
profundida existente nas áreas do TMIB, as restrições referentes aos navios são: Porte bruto 
máximo: 60.000 toneladas, Comprimento total máximo: 210,00 metros, Boca Máxima: 32,00 
metros e Calado Máximo: 9,50 metros.  

 

Trata-se de um Terminal de Uso Privativo com movimentação (importação e exportação) de grãos 
e granéis sólidos e líquidos e suporte para as embarcações de apoio às plataformas de petróleo 
próximas à costa. Entre os principais produtos que passam pelo terminal, sejam importados ou 
com destino para exportação, estão coque, ureia, cimento, clínquer, trigo e fertilizantes.  As 
principais mercadorias movimentadas pelo TMIB são apresentadas a seguir. 

• No longo curso:  

o Cargas importadas – Granel sólido: trigo 71.750t, coque de petróleo 64.594t, coque 
de carvão 118.782t.  

o Cargas exportadas – Granel sólido: cimento 212.777t 

o Carga geral: suco de laranja 40.922t, outras 5.567t. 
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• Na cabotagem: Cargas embarcadas – Granel sólido: ureia 34.987t.

• Nas outras navegações: Cargas embarcadas – Granel líquido: água 56.632t.

Para esse referido volume de movimentação indicado acima foram utilizados nos transportes 36 
navios de longo curso, 3 de cabotagem e 34 embarcações de outras navegações, totalizando 73 
embarcações. 

Em 2015, o TMIB passou a ser utilizado também para exportação da soja, principal produto 
agrícola brasileiro. Nos meses de maio e junho de 2016, dois navios partiram do TMIB 
transportando, ao total, aproximadamente 54 mil toneladas de soja. No final de julho do mesmo 
ano, uma terceira embarcação deixou o terminal levando cerca de 27 mil toneladas. Esse 
montante pode aumentar ao longo da vigência do contrato que estabelece os moldes da operação 
estruturada para exportar soja até 2025. 

5.3.8 Arqueologia 
Um levantamento arqueológico já havia sido elaborado no âmbito do licenciamento ambiental 
do Parque Eólico Barra dos Coqueiros e abrangeu integralmente a área destinada à implantação 
do Complexo Porto de Sergipe. 

Dois sítios arqueológicos foram identificados nas proximidades: um junto ao acesso viário para a 
Praia do Jatobá, em área pertencente ao Parque Eólico e um segundo sítio, dentro da gleba 
destinada ao Completo Porto de Sergipe, porém em uma área que não será objeto de quaisquer 
instalações. 

As tratativas foram realizadas junto ao IPHAN visando manter a regularidade do processo de 
avaliação de impacto arqueológico e, em vista dos trabalhos anteriormente executados, este 
órgão apenas estabeleceu algumas condicionantes a serem cumpridos pela Celse, as tratam 
basicamente da instalação de placas de identificação e cercamento das áreas. 
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Foto 5-104 - Sítio arqueológico Dunas de Jatobá I, em área externa da gleba do Complexo Porto de Sergipe. 

 
Foto 5-105 - Sítio arqueológico Pomonga, no interior da gleba do Complexo Porto de Sergipe. 

A Figura 5-54 a seguir apresenta a localização dos dois sítios arqueológicos referidos acima. 
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Figura 5-54 - Localização dos sítios arqueológicos existentes na área do Projeto e entorno. 
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6 Identificação e Avaliação dos Impactos 
Ambientais, medidas mitigadoras e 
medidas de monitoramento 

6.1 Metodologia 
Neste estudo, primeiramente é feita a identificação dos impactos ambientais negativos e/ou positivos 
causados pela implantação do empreendimento em questão, tendo como base todo o diagnóstico 
ambiental levantado referente aos meios físico, biótico e socioeconômico, realizado na fase anterior. 
Isto permite que a identificação e/ou avaliação seja fundamentada em estudos técnicos detalhados. 

A partir disto, identificam-se os possíveis impactos com o cruzamento destas informações com as 
ações/atividades inerentes ao empreendimento, em todas as fases, ou seja, planejamento, 
implantação, operação e desativação. Com a descrição dos aspectos ambientais, que estão 
indissociavelmente ligados às respectivas atividades descritas, tem-se por consequência o impacto 
ambiental, que é a alteração da qualidade ambiental em função do mecanismo ou do processo gerado 
por determinada ação humana. 

Conhecido o processo potencial de mudança na qualidade ambiental preexistente, os impactos serão 
avaliados segundo um conjunto de atributos, no intuito de descrevê-lo ou qualificá-lo.  

O Quadro 6-1 detalha os tipos de atributos que serão empregados neste estudo para caracterizar cada 
um dos impactos ambientais previstos. Ressalta-se que estes atributos serão descritos de acordo com 
a fase do empreendimento. 

Quadro 6-1 Atributos para a avaliação de cada um dos impactos 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do 
Impacto 

Positiva Negativa 

Alteração benéfica ao ambiente ou 
sociedade 

Alteração adversa ao ambiente ou 
sociedade 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

Quando não há 
incerteza sobre a 
ocorrência do 
impacto 

Quando é muito 
provável que o 
impacto ocorra 
(baseado em casos 
similares e/ou 
projetos 
semelhantes) 

Quando é pouco 
provável que se 
manifeste o 
impacto, mas sua 
ocorrência não 
pode ser 
descartada 

Quando é muito 
pouco provável a 
ocorrência do 
impacto, mas, 
mesmo assim, não 
pode ser 
desprezado 

Incidência 

Direta Indireta 

Alteração decorrente de uma atividade do 
empreendimento - Causa e efeito 

Resulta de uma ação secundária ou 
quando é parte de uma cadeia de reações 
- impacto secundário 

Duração 
Temporária Permanente 

Alteração por um determinado tempo A alteração contínua, mesmo quando a 
atividade que o desencadeou cessa 

Alcance Pontual Local Regional 
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ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

A alteração se manifesta apenas na área de 
intervenção direta - ADA 

A alteração se 
manifesta na área 
de influência 
próxima - AID 

A alteração se 
manifesta na área 
de influência 
indireta - AII 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Impacto imediato, que ocorre 
simultaneamente à ação que o gera 

Apresenta uma 
certa defasagem 
em relação à ação 
que o gera - ordem 
de meses 

Apresentam uma 
certa defasagem em 
relação à ação que o 
gera - ordem de 
anos 

Reversibilidade 

Reversível Irreversível 

Quando o ambiente afetado retorna ao seu 
estado anterior caso cesse a solicitação 
externa, ou seja, implantada uma ação 
corretiva 

Quando o ambiente afetado não retorna 
ao seu estado anterior, mesmo que sejam 
implantadas ações corretivas e/ou de 
controle 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

A alteração ocorre 
sem interrupção 

A alteração ocorre uma única vez ou em 
intervalos não regulares 

A alteração ocorre 
em intervalos 
regulares e 
previsíveis 

Cumulatividade 

Sim Não 

Aumento em intensidade de ação por 
sucessivas adições sem perda ou 
eliminação correspondente, ou seja, os 
impactos se acumulam no tempo ou no 
espaço. Envolve dois ou mais 
empreendimentos próximos 

Não ocorre acumulação  

Sinergia 

Presente Ausente 

Ação cooperativa de dois ou mais 
impactos, de modo que o efeito resultante 
é maior que a soma dos efeitos individuais. 
Envolve dois ou mais empreendimentos 
próximos 

Não ocorre sinergia 

Magnitude 

Baixa Média Alta 

Quando a medida da mudança de valor de 
um fator ou parâmetro ambiental, em 
termos quantitativos ou qualitativos, 
provocada por uma ação é alterada de 
forma pouco expressiva 

Quando a variação 
do valor de um 
fator ou parâmetro 
ambiental produz 
alguma 
descaracterização 

Quando a variação 
do valor de um fator 
ou parâmetro 
ambiental leva à 
descaracterização 

Fonte: Resolução CONAMA 001/86; Reis e Queiroz, 2002; Santos, 2004; Sánchez, 2006. 

Após a descrição de cada um dos atributos referentes aos respectivos impactos e nas diferentes fases 
do empreendimento, é atribuída a Significância do impacto em questão, ou seja, Baixa, Média ou Alta 
Significância. Esta classificação não considera as possíveis medidas de controle, mitigação e/ou 
compensação que poderão ser adotadas.  
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A Significância do impacto é classificada de acordo com o cruzamento dos atributos considerados mais 
relevantes, porém não exclui os demais atributos para a classificação final. Estes atributos são: o 
alcance, a reversibilidade e a magnitude. O Quadro 6-2 apresenta o cruzamento destes atributos e as 
respectivas classificações quanto à Significância. 

Quadro 6-2 Cruzamento das informações referente a cada atributo adotado para a classificação da Significância do 
impacto ambiental  

ATRIBUTOS RESULTADO 

Alcance Reversibilidade Magnitude Significância 

Pontual Reversível Baixa Baixa 

Local/Regional Reversível Baixa Baixa 

Pontual Reversível Média Baixa 

Local/Regional Reversível Média Média 

Pontual Reversível Alta Média 

Local/regional Reversível Alta Alta 

Pontual Irreversível Baixa Baixa 

Local/Regional Irreversível Baixa Baixa 

Pontual Irreversível Média Média 

Local/regional Irreversível Média Alta 

Pontual Irreversível Alta Alta 

Local/Regional Irreversível Alta Alta 

Fonte: Santos, 2004; Sánchez, 2006 

Ressalta-se que a classificação da significância do impacto ambiental pode ser alterada para mais, de 
acordo com a descrição dos outros atributos, e se julgar relevante, com a respectiva justificativa. 

Após está primeira análise referente ao impacto ambiental frente à implantação do empreendimento, 
é realizada uma segunda análise levando em consideração as propostas de ações de controle 
ambiental e/ou de medidas mitigadoras, cuja adoção visa prevenir, corrigir e/ou compensar impactos 
de natureza negativa e potencializar aqueles de natureza positiva. Assim, define-se:  

• Ações de Controle: ações adotadas para controlar os aspectos ambientais e evitar e/ou 
minimizar a magnitude dos impactos, atuando junto às atividades que têm potencial de 
desencadear os aspectos ambientais; 

• Medidas Mitigadoras: compreende as ações e atividades propostas cuja finalidade é atenuar 
e/ou solucionar impactos negativos. Podem ser divididas em medidas preventivas e 
corretivas, conforme exposto a seguir:  

o Medidas Preventivas: compreende as ações e atividades propostas cujo fim é prevenir a 
ocorrência de impactos negativos;  

o Medidas Corretivas: compreende as ações e atividades propostas com a finalidade de 
corrigir a existência de impactos negativos. 

• Medidas Compensatórias: são ações e atividades propostas para a compensação pela 
ocorrência de impactos negativos de alta significância e/ou irreversíveis. As compensações 
seguem o disposto na Lei 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto Federal n° 4.340/2002. 
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• Medidas Potencializadoras: compreende as ações e atividades propostas para otimizar e/ou 
ampliar os efeitos dos impactos positivos; 

• Medidas de Monitoramento: são realizadas para monitorar os impactos ambientais, com 
intervalos a serem definidos e os respectivos relatórios técnicos de campo, no intuito de 
verificar como o impacto está se comportando e, a partir daí, tomar medidas para seu 
controle, quando necessário. 

A partir da eficiência das medidas de gestão adotadas pelo Empreendedor analisa-se a Relevância dos 
respectivos impactos ambientais frente à inserção destas medidas propostas. 

Portanto, a Relevância é o atributo final do impacto, levando-se em consideração os seus demais 
atributos, juntamente com as medidas para sua mitigação, prevenção, compensação, controle e 
monitoramento (grau de resolução) adotadas pelo Empreendedor. Assim, um impacto pode ser 
classificado como de Alta, ou Média, ou Baixa Relevância ou até mesmo Irrelevante. 

O Quadro 6-3 apresenta a descrição de cada uma das classes de relevância, que vai desde Irrelevante 
até Alta Relevância, e o Quadro 6-1mostra qual a classificação da relevância para o respectivo impacto, 
em decorrência dos aspectos ambientais gerados pelas atividades do Empreendimento frente ao grau 
de resolução das ações de gestão propostas e executadas pelo Empreendedor. 

Quadro 6-3 Descrição das classes de relevância dos respectivos impactos. 

RELEVÂNCIA 

CLASSE DESCRIÇÃO 

Irrelevante Alteração imperceptível ou não verificável; 

Baixa 
A alteração é verificável e/ou passível de quantificação, sem, no entanto, caracterizar 
ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área analisada, quando comparados à 
situação prévia ao impacto.  

Média 
A alteração é verificável e/ou passível de quantificação, caracterizando ganhos e/ou 
perdas na qualidade ambiental da área analisada, quando comparados à situação 
prévia ao impacto.  

Alta 
A alteração é verificável e/ou passível de medição, caracterizando ganhos e/ou perdas 
significativas na qualidade ambiental da área analisada, quando comparados à 
situação original.  

As ações de gestão apresentam duas classes: Alto e Baixo Grau de Resolução, em função da sua 
eficiência no controle, mitigação, monitoramento e/ou potencialização dos impactos ambientais 
previstos. Assim, as ações de gestão são classificadas como de alto grau de resolução se estas são 
capazes de impedir e/ou atenuar significativamente os impactos negativos ou potencializar os 
impactos positivos; e de baixo grau de resolução se as ações propostas não são suficientes para 
impedir e/ou minimizar os respectivos impactos, além de não potencializar os impactos positivos.  

Quadro 6-4: Cruzamento da significância de um impacto juntamente com o grau de resolução das 
ações de gestão, tendo como resultado a relevância do impacto em questão. 
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Quadro 6-4 Cruzamento da Significância de um Impacto 

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO 
NEGATIVO 

GRAU DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO 

ALTO BAIXO 

Alta Média relevância Alta relevância 

Média Baixa relevância Média relevância 

Baixa Irrelevante Baixa relevância 

Alta Alta relevância Alta relevância 

Média Alta relevância Média relevância 

Baixa Média relevância Baixa relevância 

Por fim, toda a avaliação de impactos ambientais subsidiará o prognóstico da qualidade ambiental na 
área de influência, tanto para o caso de adoção do projeto, quanto para hipótese de sua não 
implementação, determinando e justificando os horizontes de tempo considerados.  

Abaixo serão apresentados os impactos ambientais previstos neste estudo inerentes às atividades a 
serem desenvolvidas para a implantação e operação do empreendimento, de acordo com a 
metodologia exposta acima, divididos em Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico. 

Os impactos ambientais identificados expressarão as interações das informações obtidas por meio do 
diagnóstico ambiental da área, levando em consideração as características do projeto apresentado 
neste estudo.  

Desta forma serão apresentadas: 

• As atividades potencialmente geradoras de impactos inerentes ao empreendimento, divididas 
por fase;  

• Uma breve descrição do impacto;  

• A avaliação dos atributos;  

• As ações de gestão (medidas mitigadoras e programas ambientais) que serão implementadas; 
e; 

• A avaliação da relevância do impacto frente às ações de gestão. 

Ressalta-se que os possíveis impactos aqui identificados e avaliados referem-se a área onde serão 
instaladas as três termelétricas e equipamentos associados, e às faixas de dutos, ou seja, do gasoduto, 
da adutora e do emissário, somente na parte terrestre. 
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6.2 Impactos associados ao meio físico 
6.2.1 Desencadeamento e Intensificação de Processos de Dinâmica Superficial 

a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO AMBIENTAL 

Implantação e 
Operação 

− Implantação das 
estruturas de 
drenagem; 

− Abertura de vias 
de acesso 
internas. 

− Aumento do run 
off; 

− Concentração do 
escoamento das 
águas pluviais. 

− Desencadeamento 
e intensificação de 
processos de 
dinâmica 
superficial 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição  

Primeiramente, destaca-se que a área onde será instalado o empreendimento já se encontra 
terraplanada e compactada com uma camada de solo areno-argilosa, além de já possuir vias de 
acessos asfaltadas e não pavimentadas, uma vez que este local seria destinado à instalação de um 
Polo Cloroquímico e possui, inclusive, sistema de drenagem pluvial implantado. 

Em segundo, de acordo com as informações apresentadas no diagnóstico do meio físico, verifica-se 
que na área de estudo o gradiente hidráulico é insignificante devido ao terreno ser plano e a 
declividade praticamente nula. Além disso, o solo possui textura arenosa, o que o torna permeável 
reduzindo significativamente a geração de fluxos superficiais e carreamentos de solos. 

Na área de dunas, apesar de ocorrer o mesmo tipo de solo que na área do empreendimento, com 
baixa capacidade de agregação de partículas, esses solos se tornam mais susceptíveis à erosão devido 
ao fato de apresentarem uma maior declividade e maior altitude. Além disso, o que dá certa 
estabilidade as dunas é a vegetação de restinga, que ao ser suprimida, devido a implantação da faixa 
de dutos, deixará este local mais frágil e propenso as ações do vento e da água. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto 
Positiva Negativa 

 
X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
   

X 

Incidência 
Direta Indireta 

X 
 

Duração 
Temporária Permanente 

X 
 

Alcance 
Pontual Local Regional 

X X 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade 
Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade 
Sim Não 

 
X 

Sinergia 
Presente Ausente 

 
X 

Magnitude 
Baixa Média Alta 

X 
  

Significância 
Baixa Média Alta 

X 
  

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

o Adequação do cronograma em relação à movimentação de terra, reduzindo-se ao mínimo 
as operações no período de chuvas mais intensas; 

o Implantação de sistema de drenagem pluvial, contendo canaletas de concreto e demais 
estruturas ao redor da área de implantação das estruturas; 

o Os acessos internos deverão receber revestimento reforçado com a implantação de guias 
e sarjetas ou canaletas meia cana ou canal retangular em concreto e alvenaria nas laterais 
das vias para disciplinamento do escoamento superficial pluvial, com manutenções 
periódicas;  

o As áreas expostas deverão ser imediatamente revegetadas, de modo a evitar o 
carreamento de partículas sólidas e o desencadeamento de processos erosivos; 

o Na área de dunas, para a implantação dos dutos, deverá ser feito o devido escoramento 
para evitar carreamento e/ou possíveis erosões, e logo após a implantação deverá ser 
revegetado novamente com vegetação nativa de restinga herbácea ou arbórea. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
controle propostas, o impacto foi classificado como Irrelevante para as fases de implantação e 
operação do empreendimento. 
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e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será da 
empresa construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

6.2.2 Alteração na Qualidade das Águas Superficiais 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 

AMBIENTAL 

Implantação e 
Operação 

− Manutenção de 
equipamentos e 
máquinas; 

− Operação de banheiros; 
− Operação da sala de 

máquinas; 
− Armazenamento de 

tanques de óleo novo e 
óleo usado. 

− Produção e 
carreamento de 
líquidos percolados 
até os corpos d’água; 

− Geração de águas 
residuárias e águas 
oleosas; 

− Geração de efluentes 
sanitários; 

− Geração de resíduos 
diversos. 

Alteração nas 
propriedades 
das águas 
superficiais. 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Na área onde será instalado o Complexo Termelétrico haverá um sistema de óleo lubrificante, que 
contemplará tanques para armazenamento de óleo novo e óleo usado, bombas para esvaziamento e 
filtragem do óleo lubrificante, unidade de bombeamento para carregamento e descarregamento dos 
tanques. Estes locais deverão ser dotados de bacias de contenção e impermeabilizados, assim como 
ao redor da sala de máquinas. 

Em toda a planta industrial das UTEs será instalado sistema de drenagem pluvial, que disciplinará as 
águas pluviais até bacias de retenção instaladas em pontos estratégicos e, posteriormente essas águas 
serão lançadas no rio Pomonga. 

O empreendimento contará com Estação de Tratamento de Efluente, que tratará todos os efluentes 
provenientes das bacias de contenção, da sala de máquinas e dos sistemas de tratamento de óleo 
lubrificante. 

Segundo informações de projeto do empreendimento, o pré-tratamento se dará por placas de 
gravidade, onde a maior parte do óleo será retirada. Após o pré-tratamento, os efluentes oleosos 
deverão ser tratados por flotação, com adição de produtos químicos para a remoção dos resíduos e 
correção do pH da água.  

Esta estação de tratamento de efluentes atenderá também aos efluentes gerados nas instalações 
hidrossanitárias das UTEs, assim como os rejeitos provenientes dos processos industriais destas. 

Os efluentes tratados serão lançados em alto mar por emissário. Assim sendo, este impacto será 
descrito e avaliado por ocasião dos estudos ambientais das instalações offshore do Complexo 
Termelétrico Barra dos Coqueiros. 
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• Avaliação dos Atributos 

FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto 
Positiva Negativa 

 X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

 X   

Incidência 
Direta Indireta 

X  

Duração 
Temporária Permanente 

X  

Alcance 
Pontual Local Regional 

 X  

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

Reversibilidade 
Reversível Irreversível 

X  

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

 X  

Cumulatividade 
Sim Não 

 X 

Sinergia 
Presente Ausente 

 X 

Magnitude 
Baixa Média Alta 

 X  

Significância 
Baixa Média Alta 

 X  

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

As ações de controle já adotadas em projeto e outras adicionadas por sugestão deste EIA, são 
apresentadas a seguir:  

o Segregação dos resíduos e armazenamento adequado, conforme NBR 12.235 e NBR 
11.174, para a fase de implantação. Na fase de operação, a gestão dos resíduos das Usinas 
Termoelétricas e prédios administrativos deverá seguir as mesmas diretrizes legais; 

o Implantação de banheiros químicos nas frentes de obra para a implantação das Unidades 
e contratação de empresa licenciada para limpeza periódica e descarte adequado; 
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o Os locais de manutenção de caminhões e equipamentos deverão ser impermeabilizados, 
com canaletas de concreto, local adequado para armazenamento de óleos e graxas e um 
separador de água e óleo (SAO); 

o No caso de instalação de gerador de energia a diesel, a área deverá ser impermeabilizada 
e deverá ser instalado bacia de contenção e um separador de água e óleo (SAO). 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para as fases de implantação e 
operação. 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será da 
empresa construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

6.2.3 Alteração na Qualidade das Águas Subterrâneas 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 

AMBIENTAL 

Implantação e 
Operação 

− Movimentação e 
manutenção de 
equipamentos e 
máquinas; 

− Operação dos 
banheiros 

− Movimentação de 
caminhões e 
maquinários em solo 
exposto de áreas não 
impermeabilizadas; 

− Abastecimento, reparo 
e manutenção de 
veículos e 
maquinários; 

− Manuseio de resíduos 
sólidos diversos nas 
UTEs; 

− Armazenamento de 
tanques com óleos 
lubrificantes; 

− Operação da sala de 
máquinas 

− Geração de efluentes 
de oficina e lavagens 
de equipamentos; 

− Geração de efluentes 
sanitários; 

− Geração de resíduos 
diversos; 

− Vazamentos de 
lubrificantes; 

Contaminação 
do solo e das 
águas 
subterrâneas 

b) Avaliação do impacto ambiental 
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• Descrição 

Durante a construção do Complexo Termelétrico, serão manuseados resíduos sólidos, que 
corresponderão predominantemente a resíduos inertes de obra (entulhos) - classe IIB, resíduos 
sanitários - classe IIA (que deverão ser dispostos em aterro controlado). Por outro lado, como acontece 
em qualquer obra, também serão gerados resíduos perigosos, tanto na construção como na 
manutenção de veículos e equipamentos. Consistirão basicamente de óleos e lubrificantes, materiais 
impregnados com óleo e graxa, embalagens de materiais perigosos e materiais impregnados com 
tintas e outros materiais. 

Todos os resíduos serão colocados em contêineres identificados, e armazenados temporariamente na 
área especialmente destinada a eles, de acordo com as normas específicas sobre disposição de 
resíduos. O tratamento ou disposição final, conforme o caso, será realizado por empresas 
credenciadas e em acordo com a determinação do órgão ambiental. 

Além disso, na fase de operação, o empreendimento contará com tanques para armazenamento de 
óleo novo e óleo usado, bombas para esvaziamento e filtragem do óleo lubrificante, unidade de 
bombeamento para carregamento e descarregamento dos tanques. Estes locais deverão ser dotados 
de bacias de contenção e impermeabilizados, assim como ao redor da sala de máquinas. 

Assim sendo, conclui-se que a alteração da qualidade das águas subterrâneas poderá ser ocasionada 
por: vazamento/derramamento dos resíduos perigosos, a sua lixiviação e percolação, com os 
contaminantes atingindo a água subterrânea, uma vez que neste local o nível freático é alto e o solo 
altamente poroso. 

Ressalta-se que haverá uma Estação de Tratamento de Efluente, que tratará todos os efluentes 
provenientes das bacias de contenção, da sala de máquinas e dos sistemas de tratamento de óleo 
lubrificante, como também para os efluentes sanitários e indústrias, e os lançará no mar, por meio de 
emissário submarino. 

• Avaliação dos Atributos 

FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
 

X 
  

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X X 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 
 

X 
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Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 

Magnitude Baixa Média Alta 
  

X 

Significância Baixa Média Alta 
  

X 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

As ações de controle já adotadas em projeto e outras adicionadas por sugestão deste EIA, são 
apresentadas a seguir:  

o Segregação dos resíduos e armazenamento adequado, conforme NBR 12.235 e NBR 
11.174, para a fase de implantação. Na fase de operação, a gestão dos resíduos das Usinas 
Termoelétricas e prédios administrativos deverá seguir as mesmas diretrizes legais; 

o Projetar e instalar os sistemas de tratamento de efluentes de acordo com as Normas 
vigentes. A operação deverá ser acompanhada para se verificar se está se atingindo a 
eficiência requerida dos sistemas;  

o Implantação de banheiros químicos nas frentes de obra para a implantação das Unidades 
e contratação de empresa licenciada para limpeza periódica e descarte adequado; 

o Os locais de manutenção de caminhões e equipamentos deverão ser impermeabilizados, 
com canaletas de concreto, local adequado para armazenamento de óleos e graxas e um 
separador de água e óleo (SAO); 

o No caso de instalação de gerador de energia a diesel, a área deverá ser impermeabilizada 
e deverá ser instalado bacia de contenção e um separador de água e óleo (SAO). 

o O local da casa de máquinas deverá ser impermeabilizado, dotado de canaletas ao redor 
e caixa de contenção. 

o Alocar em pontos estratégicos tanto no canteiro de obras, quanto no próprio site do 
empreendimento após implantação, kits de mitigação ambiental. 

• Medidas de Mitigação 

o Instalação de sistemas de contenção do tipo bandejas metálicas, diques definitivos e/ou 
temporários ou bacias impermeabilizadas para todos os equipamentos estacionários, de 
modo a evitar eventuais vazamentos; 

o Onde os sistemas do tipo bandeja metálica ou diques não forem factíveis, utilizar lonas 
plásticas impermeáveis sob motores e máquinas fixas; 

o Em casos de acidentes com vazamentos, a medida corretiva deverá ser a remoção 
imediata da parte do solo que recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. 



SEÇÃO 6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E MEDIDAS DE MONITORAMENTO  

6-13 

O solo removido deverá ser armazenado e disposto em aterro industrial devidamente 
licenciado pelo órgão ambiental responsável.  

o Manutenção periódica de veículos e equipamentos; 

• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas deverá ser implantado e 
executado para as fases de implantação e operação, constituído por um conjunto de poços de 
monitoramento que permitirão a medição dos níveis potenciométricos e a coleta e análise periódicas 
de águas subterrâneas. 

O Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado como ALTO. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância ALTA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância para as fases de implantação 
e operação. 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será da 
empresa construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

6.2.4 Alteração da Qualidade do Ar 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 

AMBIENTAL 

Implantação 

- Remoção e movimentação 
de solo 

- Circulação de veículos em 
vias não pavimentadas; 

- Queima de combustíveis 
por motores de combustão 
interna. 

- Aumento das concentrações 
de material particulado 

- Aumento das concentrações 
de poluentes gasosos oriundos 
das emissões veiculares 

Alteração da 
Qualidade do Ar 

Operação Emissões atmosféricas pelas 
turbinas de combustão a gás 

- Emissão de gases pela 
queima de combustível fóssil; 

- - Produção de óxidos e 
dióxidos de enxofre, óxidos de 
nitrogênio, monóxido e dióxido 
de carbono, outros gases e 
particulados. 
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b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Fase de Implantação  

Durante a etapa de implantação do Complexo Termelétrico, deverão ocorrer emissões de material 
particulado decorrentes da movimentação de solo, obras civis e da combustão incompleta de 
combustíveis fósseis dos motores de veículos e equipamentos operados na área do empreendimento, 
para transporte de materiais e equipamentos nas vias de acesso e vias internas, que poderão alterar 
a qualidade do ar no entorno. 

Nestas condições, o material particulado emitido tem como componente predominante as partículas 
de solo, cuja dispersão apresenta alcance limitado, com a tendência de depositarem-se novamente 
no solo, devido ao diâmetro típico destas partículas. 

Quanto às emissões de gases pela queima de combustíveis nos motores de combustão interna, estas 
emissões representarão um acréscimo em relação as que ocorrem pela movimentação atual de 
veículos, pela Rodovia SE-100.  

Além dos veículos, a emissão de gases de combustão será gerada pelos motores dos geradores, 
guindastes e demais equipamentos. 

Considerando-se a quantidade de veículos e equipamentos utilizados no decorrer das obras na 
implantação, estima-se que haverá um acréscimo, porém insignificante, durante todo o período de 
construção (em especial civil), uma vez que o acesso será pela Rodovia SE-100. 

Fase de Operação 

Visando avaliar o impacto na qualidade do ar decorrente das emissões atmosféricas das turbinas à 
gás, durante a operação das três Termelétricas, foi realizado um estudo de dispersão visando a 
determinação das contribuições de concentrações de poluentes na qualidade do ar, para os seguintes 
poluentes: MP10 (MP como partículas inaláveis), NOx (óxidos de nitrogênio), SOx (como dióxido de 
enxofre) e CO (monóxido de carbono). A metodologia aplicada foi o modelo de dispersão AERMOD - 
AMS/EPA Regulatory Model da USEPA – United States Envirionmental Protection Agency e utilizando 
cinco anos de dados meteorológicos do aeroporto Santa Maria (Aracaju). Os resultados na íntegra 
dessa modelagem é apresentada no Anexo III.  

Ressalta-se que este estudo de dispersão foi elaborado tendo como referência os padrões de 
qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90 e recomendação da IFC – International Finance 
Corporation (World Bank Group).  

Neste sentido, o padrão de qualidade do ar vigente no Estado de Sergipe é o padrão primário de 
qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90, uma vez que não há uma classificação de áreas, e a IFC 
– International Finance Corporation solicita as seguintes condições técnicas relacionadas ao tópico 
qualidade do ar para UTE a gás natural: 

i. Emissões que não resultem em concentrações de poluentes próximas ou exceda os 
padrões de qualidade do ar da legislação vigente ou na ausência “guideline” da 
Organização Mundial de Saúde (WHO). 

ii. Atender “General EHS Guidelines”: a emissão não deve contribuir mais que 25% dos 
padrões de qualidade do ar para permitir o futuro desenvolvimento sustentável na 
mesma bacia aérea. 

Um resumo dos resultados obtidos neste estudo é reproduzido a seguir: 



SEÇÃO 6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E MEDIDAS DE MONITORAMENTO  

6-15 

As emissões de poluentes nas chaminés dos conjuntos de turbinas a gás e caldeira de recuperação 
foram determinadas com base nas informações fornecidas pelo empreendimento. 

• MP:  1,7 mg/Nm³ a 15%O2 

• NOx: 50 mg/Nm³ a 15%O2 

• SOx: teor de enxofre de 70 mg/m³ de gás natural. 

• CO:  65 mg/Nm³ a 15%O2 

As emissões residuais de MP, NOx, SOx e CO nas chaminés das UTEs atendem aos limites estabelecidos 
na Resolução CONAMA 382/06 e IFC conforme o Quadro 3.4. 

Quadro 6-5 Resumo de Emissões de MP, NOx, SOx e CO 

UTE 
POT 

(MW) 
- 

EMISSÃO UTE 

(MG/NM³ 15%O2) 

RES CONAMA 382 

(MG/NM³ 15%O2) 

IFC 

(MG/NM³ 15%O2) 

Porto Sergipe I 1551 

MP 1,7 - - 

NOx 50 50 51 

SOx 4,6 - - 

CO 65 65 - 

Gov. Marcelo Deda 950 

MP 1,7 - - 

NOx 50 50 51 

SOx 4,4 - - 

CO 65 65 - 

Laranjeiras I 450 

MP 1,7 - - 

NOx 50 50 51 

SOx 4,4 - - 

CO 65 65 - 

Ressalta-se que na região do empreendimento está implantada e em operação o “parque de 
aerogeradores” para geração de energia elétrica através de aerogerador com pás de 41 metros e 
altura do Hub de 100 metros. De acordo com a modelagem realizada referente ao efeito “Down Wash” 
dos aerogeradores nas plumas das chaminés das 3 (três) UTEs, considerando prédios de alturas 
equivalentes, foi verificado que os aerogeradores não irão interferem nas chaminés. 

Resultados: 

Abaixo seguem as tabelas referentes aos valores da modelagem em termos de concentrações 
máximas de poluentes na área de influência (fora do empreendimento), e para períodos curtos nas 
áreas urbanas (receptores discretos) da área de influência do empreendimento. E também figuras das 
modelagens referentes aos poluentes que ultrapassaram os valores permitidos, tanto na Resolução 
CONAMA 03/90, quanto aos padrões do IFC para padrões de concentrações horárias máxima e 
concentração anual. 
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Quadro 6-6 Concentração Máxima Fora da Área do Empreendimento 

3 UTEs (Porto Sergipe I, Gov., Marcelo Deda e Laranjeiras I) 

POLUENTES 
PQAR 

(µG/M³) 

25% 
PQAR 

(µG/M³) 

CMAX 

(µG/M³) 
COORDENADA UTM 

(METROS) LOCAL DE MÁXIMA 

MP10 
24 h 150 37,5 2,4 724.500 8.803.250 Limite Sudoeste da 

Unidade 

anual 50 12,5 0,58 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

NO2 

1 h 320 80 140,2 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da 
Unidade 

anual 100 25 14,3 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

SO2 

24 h 365 91,3 5,7 724.500 8.803.250 Limite Oeste da Unidade 

anual 80 20 1,4 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

CO 
1h 40.000 10.000 202,5 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da 

Unidade 

8h 10.000 2.500 132,4 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da 
Unidade 

3 UTEs: Porto Sergipe I, Gov. Marcelo Deda e Laranjeiras I. 

PQAR-Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 

25% PQAR – 25% do padrão primário da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 

MP10 – partículas inaláveis. 

NO2 – dióxido de nitrogênio 

SO2 – dióxido de enxofre 

CO – monóxido de carbono 

Quadro 6-7 Contribuições Máximas de Poluentes nas Áreas Urbanas – 3 UTEs 

ÁREAS URBANAS MP10 24H NO2 1H SO2 24H CO (µG/M³) 

(Receptores Discretos) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) 1h 8h 

Aracaju 0,094 19,1 0,22 27,5 10,7 

Carmópolis 0,15 16,7 0,35 24,1 9,7 

General Maynard 0,2 27,8 0,48 40,1 13 

Maruim 0,17 23,1 0,4 33,4 10,8 

Pirambu 0,11 34,3 0,25 49,6 9,4 

Rosário do Catete 0,19 26,2 0,44 38,3 13,2 

Santo Amaro das Brotas 0,22 26,1 0,53 38,6 13,3 
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ÁREAS URBANAS MP10 24H NO2 1H SO2 24H CO (µG/M³) 

PQAR – CONAMA 03/90 150 320 365 40.000 10.000 

25% CONAMA 03/90 37,5 80 91,3 10.000 2.500 

PQAR – Padrão Primário da Resolução CONAMA 03/90. 

CONAMA 03/90 – Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 

25% CONAMA 03/90 – 25% dos padrões primários da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 

 
Dióxido de Nitrogênio - Concentração Horária Máxima (µg/m3) – 3 UTEs 

(curvas: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 100 µg/m3) 

Poluente: Dióxido de Nitrogênio 

Período: 1 hora 

Padrão Primário Qualidade do Ar:  320 µg/m3 

25% do Padrão Primário:  80 µg/m3 

 

Concentração Máxima (Cmax): 140,2 µg/m3 (fora da unidade) 

Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.000 metros 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Anual (µg/m3) – 3 UTEs 

(curvas: 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 5, 7 e 10 µg/m3) 

 

Poluente: Dióxido de Nitrogênio 

Período: Anual 

Padrão Primário Qualidade do Ar:  100 µg/m3 

25% do Padrão Primário:  25 µg/m3 

 

Concentração Máxima (Cmax): 14,3 µg/m3 (fora da unidade) 

Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 

(curvas: 10, 12, 15, 17, 20, 30, 35, 50, 60 e 70 µg/m3) 

 

Poluente: Dióxido de Nitrogênio 

Período: 1 hora 

Padrão Primário Qualidade do Ar:  320 µg/m3 

25% do Padrão Primário:  80 µg/m3 

 

Concentração Máxima (Cmax): 97,4 µg/m3 (fora da unidade) 

Coordenada UTM para Cmax: 725.250 e 8.803.000 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 

(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 320 µg/m³ 

25% PQAR: 80 µg/m³ 

Concentração Máxima: 97,4 µg/m³ 

Considerações: 

Operação das 3 (três) UTEs 

i. As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

ii. Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

iii. As contribuições de NOx resultaram em valores maiores que 25% do padrão horário de 
qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

iv. Há necessidade de adequação ambiental de NOx na qualidade do ar visando atendimento 
a recomendação da IFC (25% do padrão). 
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Operação da UTE Porto Sergipe I 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de NOx resultaram em valores maiores que 25% do padrão horário de 
qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

(iv) Há necessidade de adequação ambiental de NOx na qualidade do ar visando atendimento a 
recomendação da IFC (25% do padrão). 

Operação da UTE Gov. Marcelo Deda 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de poluentes resultaram em valores menores que 25% do padrão horário de 
qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

Operação da UTE Laranjeiras I 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de poluentes resultaram em valores menores que 25% do padrão horário de 
qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 

 X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
 

X   

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X 
 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 

Magnitude Baixa Média Alta 

X 
  

Significância Baixa Média Alta 

X 
  

 

 

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS    POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
 

  

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 
 

X 

Alcance Pontual Local Regional 

 X X 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

X 
  

Cumulatividade Sim Não 

 X 

Sinergia Presente Ausente 

 X 



SEÇÃO 6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E MEDIDAS DE MONITORAMENTO  

6-23 

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS    POSSIBILIDADES 

Magnitude Baixa Média Alta 

 
 

X 

Significância Baixa Média Alta 

  X 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Emissão de PTS durante a Implantação: 

o Umectação das vias de acesso e das vias internas do empreendimento com caminhões 
pipa, caso não sejam asfaltadas. Esta medida deve ser intensificada em período de 
estiagem, principalmente na fase de implantação;   

o Definição de limites de velocidade de velocidade máxima permitida para movimentação 
de veículos dentro da área do empreendimento; 

o Manutenções periódica dos caminhões e equipamentos, com o objetivo de controlar e 
reduzir emissões de fumaça preta. 

Emissão de poluentes pelas chaminés: 

o Considerando que os resultados que ultrapassaram o limite de 25% dos padrões de 
qualidade do ar para a bacia aérea, tanto para as 3 UTEs conjuntas como para a UTE PS-1 
individualmente, foram obtidos com concentrações de NOx no limite máximo permitido 
pela legislação local (Resolução CONAMA 382/2006) e não pelas concentrações previstas 
em projeto, a modelagem será refeita considerando os parâmetros de emissão do projeto. 
Caso os resultados não sejam suficientes, serão estudadas medidas de mitigação, como o 
aumento da altura das chaminés. Caso, ainda assim, os valores não sejam alcançados, 
serão avaliadas outras medidas específicas de controle ambiental, como a utilização de 
redutores catalícos seletivos, por exemplo. 

• Medidas de Mitigação 

Emissão dos poluentes das chaminés: 

Pelo fato do estudo de modelagem ter mostrado que houve ultrapassagem na emissão de NOx, tanto 
para os padrões primários da Resolução CONAMA 03/90 quanto pelos padrões do IFC em termos de 
saturação de bacias aéreas, para as chaminés que compõe a UTE Porto de Sergipe I e também para as 
três UTEs operando de forma conjunta, sugere-se aumentar a altura das chaminés e, por meio de nova 
modelagem, verificar se ocorre maior dispersão dos poluentes. 

Caso esta medida não seja possível, deverá ser implantado sistemas de tratamento dos gases citado 
no item Ações de Controle. 

• Medidas de Monitoramento 

Será implementado o Programa de Controle e Redução de Emissões Atmosféricas para 
monitoramento da qualidade dos gases emitidose da qualidade do ar ambiente. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  
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Fase de implantação: 

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas para a fase de implantação, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância. 

Fase de implantação: 

Considerando-se a Significância ALTA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas para a fase de implantação, o impacto foi classificado como de Média Relevância. 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será do empreendedor e da 
empreiteira responsável pela implantação da UTE. 

6.2.5 Incremento dos Níveis de Ruído 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto 

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação  - Movimentação de maquinários, 
equipamentos e caminhões. 

Geração de ruído Incremento dos 
níveis de ruído 

Operação - Operação dos equipamentos das UTEs, 
em especial as torres de refrigeração; 

- Operação da estação de bombeamento. 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Na fase de implantação poderá haver um incremento de ruído devido a movimentação de 
maquinários, caminhões de transporte e equipamentos, e aumento de tráfego nos acessos. 

Para a fase de operação do empreendimento, os equipamentos a serem instalados inerentes as 
termelétricas podem gerar ruídos, principalmente as torres de refrigeração e as próprias turbinas. 

Além disso, haverá uma estação de bombeamento de água do mar, a ser instalada à aproximadamente 
1 km da termelétrica, próxima a faixa de praia, cujo funcionamento poderá gerar incomodo a 
população do entorno. 

De acordo com a Norma NBR 10151, o empreendimento está localizado em área mista com vocação 
comercial e administrativa. A Figura 6-1 mostra as áreas dos potenciais receptores (círculos roxos) em 
relação ao possível aumento do nível de ruído com a implantação/operação do empreendimento. 
Nota-se que a direção predominante dos ventos é de SE, ou seja, sentido povoado Jatobá. Em 
destaque vermelho na figura está a localização da casa de bombas, próximo às residências localizadas 
na faixa litorânea do município. 

A oeste da área do empreendimento, o povoado de Jatobá está a cerca de 500 metros de distância de 
onde será instalado a UTE Porto de Sergipe I, sendo a direção do vento favorável, conforme já descrito. 
A noroeste, a aproximadamente 130 metros da UTE, tem-se residências após a Rodovia SE-100, cuja 
população já sofre influência em relação ao incremento de ruído por parte de movimentação de 
veículos na rodovia. 
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Figura 6-1 Possíveis receptores em relação a emissão de ruídos na fase de implantação e operação do empreendimento. 

Destaques: amarelo = ADA; verde = área do empreendimento; vermelho = casa de bombas; círculo roxo = possíveis 
receptores impactados; azul = aerogeradores. 

Fonte: CH2M, 2017; Yamagata, 2017. 

Ressalta-se que atualmente a população de entorno já sofre impactos de incremento de ruído devido 
à operação da usina eólica, cujos aerogeradores estão instalados ao redor da ADA. 

 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
 

X   

Incidência Direta Indireta 

X  

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X 
 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

500 m 

130 m 

Casa de bombas 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 

 X 

Magnitude Baixa Média Alta 
 

X 
 

Significância Baixa Média Alta 
 

X 
 

 

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS  POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
 

X   

Incidência Direta Indireta 

X  

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X 
 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X   

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua  Descontínua Cíclica 

X 
  

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 

 X 
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FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS  POSSIBILIDADES 

Magnitude Baixa Média Alta 
  

X 

Significância Baixa Média Alta 
  

X 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

o Planejar as atividades de obra de forma que sejam definidos horários diferentes para cada 
tipo de atividade de obra que provoque ruído, e definir os turnos das atividades 
procurando-se evitar horários noturnos e no início da manhã para atividades geradoras 
de ruído; 

o Manutenções periódicas dos veículos e equipamentos (motores); 

o Implantação de canais de comunicação, no âmbito do Programa de Comunicação Social, 
para recebimento de reclamações em caso de incômodo à população em relação a ruído. 

• Medidas de Mitigação 

o Instalar sistema de redução/isolamento acústico e/ou abafadores nos prédios e áreas dos 
equipamentos geradores de energia; 

o Instalação de abafadores nas saídas dos sistemas de exaustão; 

o Acompanhar as ações de controle e mitigação como parte do Programa Ambiental da 
Construção. 

• Medidas de Monitoramento 

Será implementado o Programa de Monitoramento de Ruído nos receptores potenciais, conforme 
descrito no item 7.6 deste Relatório. 

O Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado como ALTO. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão 

Considerando-se a Significância ALTA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância para as fases de implantação 
e operação do empreendimento. 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será da 
empresa construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor.  
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6.3 Impactos associados ao meio biótico 
6.3.1 Alteração na Flora 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto 

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação Instalação da faixa de dutos na 
parte terrestre. 

Remoção da cobertura 
vegetal 

Perda de 
cobertura 
vegetal 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

A vegetação na ADA foi suprimida completamente em 1969, por ocasião da terraplanagem inicial, que 
visava a implantação de um polo cloroquímico no local. Considerando que a terraplanagem contou 
com uma cobertura de solo de textura areno-argilosa na camada superficial, tal impediu a vegetação 
de se recompor ao longo destes 47 anos. 

Assim sendo, não há vegetação alguma a ser suprimida na área de instalação das UTEs, com exceção 
daquela ao logo da faixa de dutos. 

A faixa de dutos passará por área de dunas, que atualmente é coberta por vegetação de restinga 
arbustiva fixadora de dunas. A área a ser suprimida será de 0,2 ha. Ressalta-se que este local, segundo 
o Código Florestal, é considerado Área de Preservação Permanente. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS  POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
 

X 
  

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 
 

X 

Alcance Pontual Local Regional 

X 
  

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS  POSSIBILIDADES 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 

Magnitude Baixa Média Alta 

 X 
 

Significância Baixa Média Alta 

 X 
 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Medidas de Mitigação 

Após a implantação da faixa de dutos, está área deverá ser revegetada com vegetação de restinga 
herbácea ou arbórea, conforme a fisionomia pré-existente. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de Resolução BAIXO das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância para a fase instalação  

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será da 
empresa construtora e/ou gerenciadora da obra. 

6.3.2 Alteração na Fauna Terrestre 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto 

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação Instalação da faixa de dutos na 
parte terrestre. 

Escavação na zona de praia Alteração na 
fauna 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Quanto à fauna terrestre, na área do Complexo Termelétrico não há presença de animais silvestres, 
visto que a vegetação foi suprimida completamente em 1969, por ocasião da terraplanagem inicial. 
Considerando que a terraplanagem contou com uma cobertura de argila na camada superior, tal 
impediu a vegetação de se recompor ao longo destes 47 anos, o que impediu a fauna de estabelecer 
habitat no local. 
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Conforme descrito no impacto sobre a flora, haverá apenas 0,2 hectares de vegetação de restinga a 
ser suprimida. Devido a área ser pouco representativa e já perturbada pelos impactos da usina eólica, 
e também pela passagem de pessoas do povoado para acesso à praia do Jatobá, não haverá alteração 
sobre a fauna terrestre, uma vez que nessa área o que havia de fauna silvestre foi afugentada pelas 
atividades antrópicas. 

No entanto, conforme descrito no diagnóstico do meio biótico, na zona de praia, onde haverá a 
passagem da faixa de dutos, poderá intervir em área de desova de três espécies de tartarugas. Ainda 
que não existam relatos de utilização recente desta faixa de praia pelas tartarugas, recomenda-se 
evitar a execução das obras no período de reprodução das mesmas e, caso não seja possível, 
identificar previamente a existência de áreas de oviposição e aguardar a eclosão dos ovos para 
implantar os dutos. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS  POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
  

X 
 

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 
 

X 

Alcance Pontual Local Regional 

X 
  

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 
 

X 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

X 
  

Cumulatividade Sim Não 

X 
 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 

Magnitude Baixa Média Alta 

 X 
 

Significância Baixa Média Alta 

 X 
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c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Realizar, antes da implantação da faixa dos dutos, a identificação de áreas de desova das tartarugas. 

• Medidas de Mitigação 

Caso a faixa de dutos interfira em áreas de desova das tartarugas, a implantação desses dutos deverá 
ser realizada após o período de eclosão dos ovos. 

Além disso, o Programa de Educação Ambiental tratará sobre informações de fauna e flora junto aos 
trabalhadores. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para a fase instalação  

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações acima descritas será do 
empreendedor. 

6.4 Impactos associados ao meio socioeconômico 
6.4.1 Alteração da paisagem 
6.4.1.1 Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação 

Operação 
Instalação das UTEs 

- Percepção de elemento 
artificial e estranho na paisagem; 

- Qualidade de Vida 

Alteração na 
Paisagem 

6.4.1.2 Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição  

O entorno da área onde pretende se instalar a UTE Porto de Sergipe I apresenta, de forma geral, 
tipologias variadas de ocupação do solo. 

As áreas adjacentes à UTE são compostas por fragmentos florestais nativos remanescentes de 
restinga, o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), pequenos aglomerados urbanos, compostos 
pela comunidade da Praia do Jatobá, pelos loteamentos costeiros como os Loteamentos Costa Azul e 
Praia do Porto, pela ocupação irregular de baixa padrão ocupacional ao longo da rodovia SE-100 
(comunidades Cajueiro I e Cajueiro II), pelo núcleo urbano do Povoado do Jatobá, além de áreas 
compostas por manguezais e propriedades rurais ocupadas por coqueirais e, ainda, o Parque Eólico 
Barra dos Coqueiros, com torres de aerogeradores de mais de 100 m de altura. 

As áreas de ocupação urbana mais próximas do local de implantação da UTE estão localizadas a cerca 
de 50 e 200 metros do empreendimento e se caracterizam, respectivamente, pelas concentrações nas 
porções sudeste nordeste do mesmo, e se configuram pela comunidade da Praia do Jatobá e pela 
comunidade Cajueiro I. 
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Considerando que a implantação da UTE ocorrerá em área cujos terrenos naturais já foram alterados 
para a implantação de um polo cloroquímico e, assim, não irá impactar novas áreas fora dos limites 
do mesmo, verifica-se que o empreendimento não ocasionará maiores alterações de uso do solo na 
região. 

Nas comunidades mais próximas ao aterro será possível visualizar as instalações da UTE, porém no 
entorno das mesmas já existe uma série de galpões comerciais, localizados no povoado Jatobá, além 
de outro empreendimento industrial colocalizado nas imediações, o TMIB e, principalmente, o Parque 
eólico Barra dos coqueiros Ainda assim, a instalação da UTE ocasionará alterações na paisagem 
observada a partir das comunidades do entorno do empreendimento. 

Assim, os potenciais impactos na paisagem decorrentes da instalação da UTE se referem à majoração 
da alteração de paisagem observada no entorno da ADA.  

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 

  X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
 

    

Incidência Direta Indireta 

X   

Duração Temporária Permanente 
 

X  

Alcance Pontual Local Regional 

  X   

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X     

Reversibilidade Reversível Irreversível 
 

X  

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

  X   

Cumulatividade Sim Não 

 X 
 

Sinergia Presente Ausente 

  X 

Magnitude Baixa Média Alta 

  X 
 

Significância Baixa Média Alta 

   X 
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6.4.1.3 Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Não há. 

• Medidas Mitigadoras 

Não há. 

• Medidas de Monitoramento 

Implantação da UTE na área delimitada de modo a alterar menos áreas e a paisagem local; 

6.4.1.4 Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Considerando-se a Significância Média do impacto avaliado e o Grau de Resolução Baixo das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância para a fase de implantação e 
operação. 

6.4.1.5 Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações descritas será da empresa 
construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

6.4.2 Geração de Expectativa na População 

a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Planejamento - Desenvolvimento dos Estudos Ambientais - Qualidade de 
Vida 

Geração de 
Expectativas na 
População Implantação 

Operação 
- Implantação da UTE 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição  

A mobilização social em função de um empreendimento começa mesmo antes das atividades de 
implantação, durante as atividades de elaboração dos Estudos Ambientais, e acarretam especulações 
da população em relação à futura modificação do entorno, em relação às questões de 
empregabilidade e também à possibilidade da geração de incômodos como odores, ruídos e material 
particulado.  

A geração de expectativas decorrente dessa especulação trata-se de impacto negativo na medida em 
que gera na população, quando desprovida de informações oficiais e confiáveis, receios e incertezas 
a respeito das alterações que ocorrerão em sua vizinhança, na qualidade de vida e na dinâmica urbana 
e social nos bairros onde residem. 

Alguns eventos tendem a aumentar o nível de expectativa, tais como a movimentação das equipes na 
fase de elaboração dos estudos e o início da mobilização para as obras. 

Porém, no caso da Instalação da UTE as expectativas da população do entorno vem sendo minimizadas 
em função da execução do Estudo de Percepção Ambiental, parte do diagnóstico do presente estudo. 
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Isso porque as pesquisas de percepção socioambiental foram elaboradas com foco na compreensão 
dos entrevistados sobre os principais problemas e potencialidades socioambientais existentes 
atualmente no município, na percepção sobre a empresa CELSE e também na expectativa local em 
relação ao projeto de Implantação da UTE.  

Assim, durante o desenvolvimento do estudo e aplicação dos questionários a população do entorno, 
incluindo lideranças comunitárias e associações de bairros, puderam obter informações oficiais a 
respeito da futura instalação do empreendimento, diminuindo o impacto de geração de expectativas. 

Outro evento responsável pela minimização de expectativas da população foi a Audiência Pública, 
parte do processo de licenciamento ambiental e de realização obrigatória anteriormente à aprovação 
do estudo ambiental, visto que na audiência foram apresentadas as informações relacionadas às 
obras, à operação do empreendimento e esclarecidas as principais dúvidas da população afetada, que 
compareceu ao evento, realizado em 2016. 

Porém, o principal instrumento de mitigação dos impactos de geração de expectativas será o 
desenvolvimento do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, cujas ações e atividades 
ajudarão a manter a população informada sobre as atividades do aterro em todas as suas fases e 
manterá um canal de comunicação aberto com todo o público interessado. As atividades do programa 
serão iniciadas em fase anterior ao início das obras de construção da UTE. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
   

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 
  

X 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Magnitude Baixa Média Alta 

X 
  

Significância Baixa Média Alta 

X 
  

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Apresentação de Informações durante a execução do Estudo de Percepção Socioambiental; 

Desenvolvimento das ações prévias do Programa de Comunicação Social. 

• Medidas Mitigadoras 

Desenvolvimento das ações do Programa de Comunicação Social. 

• Medidas de Monitoramento 

Desenvolvimento das ações contínuas do Programa de Comunicação Social 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância Baixa do impacto avaliado e o Grau de Resolução Alto das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para a fase de planejamento e 
implantação/Operação. 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações descritas será da empresa 
construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

6.4.3 Interferências na Infraestrutura Viária e no Tráfego 

a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação e 
Operação 

Aumento no fluxo de veículos Sobrecarga da 
Infraestrutura Viária 

Interferência na 
Infraestrutura Viária 
e no Tráfego 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição  

A maior movimentação de maquinário e veículos durante a implantação da UTE ocorrerá dentro do 
terreno delimitado e cercado. Essas atividades de Implantação da UTE demandarão apenas a entrega 
de materiais e saída, visto que, em função do terreno já ter reconfigurado para a implantação do polo 
cloroquímico, não haverá saída de resíduos da construção. 
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Tal entrega de materiais e as próprias atividades de construção acarretarão em maior fluxo de veículos 
e caminhões no local. Este fluxo se utilizará da rodovia dos SE-100, que possui configuração de alta 
capacidade viária, já que faz a ligação entre vários municípios à região metropolitana de Aracaju e à 
BR-101.  

Durante a operação da UTE o fluxo de veículos acessando a área do empreendimento será pequeno 
em função do caráter interno das atividades da operação da UTE e do transporte de grande parte dos 
funcionários por meio de veículo de transporte coletivo. Assim o volume diário médio de veículos na 
SE-100 não será alterado. Também não deverá haver aumento dos fluxos/tráfego concentrados no 
local na área de acesso ao empreendimento em função da operação por turnos, fato que não 
acarretará em horários de saída maciça de trabalhadores do local.  

Dessa forma os impactos sobre a infraestrutura viária e no tráfego durante a implantação e a operação 
do empreendimento serão de baixa magnitude. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 

  X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
  

 X   

Incidência Direta Indireta 

X   

Duração Temporária Permanente 

X   

Alcance Pontual Local Regional 

  X   

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X     

Reversibilidade Reversível Irreversível 
 

 X 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

  X   

Cumulatividade Sim Não 

 X 
 

Sinergia Presente Ausente 

  X 

Magnitude Baixa Média Alta 

 X 
  

Significância Baixa Média Alta 

 X   
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FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 
   

X 

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 
 

X 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X 
 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 

X 
 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 

Magnitude Baixa Média Alta 

X 
  

Significância Baixa Média Alta 

X 
  

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Desenvolvimento das ações prévias do Programa de Controle Ambiental das Obras 

d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para a fase de planejamento e 
implantação/Operação. 
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e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações descritas será da empresa 
construtora e/ou gerenciadora da obra. 

Na fase de operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

6.4.4 Impactos na qualidade de vida induzidos por atividades no (s) canteiros de 
obra (ruído, poeira e vibrações) 

a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação  Atividades do canteiro de obras; 

Movimentação de veículos e maquinário; 

-Qualidade de 
Vida da População 

Impactos na 
qualidade de vida 
induzidos por 
atividades nas 
frentes de obra 
(ruído, poeira e 
vibrações 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

Este impacto, resultante de diversas atividades das obras, poderá ter efeitos sobre a qualidade de vida 
da população localizada nas proximidades das áreas de intervenção, no terreno onde está sendo 
construída a UTE, local onde também será localizado o canteiro de obras. Essa população consiste na 
Comunidade da Praia do Jatobá e das comunidades Cajueiro I e II, localizadas na SE-100, em áreas 
adjacentes ao terreno da UTE. 

As ações de implantação da UTE, (atividades do canteiro de obras e movimentação de veículos e 
maquinário) podem gerar poeira, particulados e ruído. 

Conforme citado anteriormente, para a fase de operação do empreendimento, os equipamentos a 
serem instalados inerentes às termelétricas, como a estação de bombeamento, as turbinas e as torres 
de resfriamento devem gerar ruídos acima daqueles pré-existentes no local.  

As torres de resfriamento, que serão instaladas na parte sudoeste da ADA podem impactar a 
comunidade do Cajueiro (ocupações às margens da rodovia SE-100), que está localizada a cerca de 
200 metros do local onde serão implantadas as torres. Poderá impactar também algumas residências 
da sede urbana do Povoado do Jatobá, localizadas à aproximadamente 400 metros das torres. 

Haverá ainda uma Estação de Bombeamento instalada a cerca de 1 km da termelétrica, próxima a 
faixa de praia e aos moradores da Praia do Jatobá. O funcionamento dessa estação poderá gerar 
incômodos a essa população do entorno, localizada à cerca de 50 metros dessa casa de bombas. 

Existem poucos moradores no entorno direto do terreno da UTE (receptores dos impactos) e nenhum 
receptor sensível, como hospital, posto de saúde ou escola. Cita-se ainda que a perturbação pelo ruído 
das atividades construtivas temporária é restrita às áreas adjacentes ao terreno da UTE.  

Também é importante ressaltar que as obras somente ocorrerão no período diurno, que deve ser 
compreendido entre 7:00 h e 22:00 h (de acordo com a NBR 10.151/2000).  

A magnitude dos impactos poderá ser atenuada por dois fatores: o programa de controle ambiental 
das obras, que restringe as emissões a períodos diurnos, e a legislação incidente, que define 
parâmetros claros de ruído admissível.  
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Esses dois aspectos colocam o impacto em um patamar de menor expressividade, sobretudo se 
combinado a um plano efetivo de informações à população dentro do Programa de Comunicação e 
Responsabilidade Social. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 
 

X 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
   

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 

X 
  

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 
 

X 

Sinergia Presente Ausente 
 

X 

Magnitude Baixa Média Alta 
 

X 
 

Significância Baixa Média Alta 
 

X 
 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Aplicação das medidas do Programa de Controle Ambiental das Obras; 

Desenvolvimento das ações do Programa de Comunicação Social. 

d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  
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Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância para a fase de planejamento 
e implantação/Operação. 

d) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações descritas será da empresa 
construtora e/ou gerenciadora da obra. 

6.4.5 Geração de Empregos 

a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação e 
Operação 

 - Contratação de mão de obra - Atividades 
Econômicas 

Geração de 
Empregos 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição  

Para a Instalação da UTE é prevista a contratação de mão de obra especializada e não especializada, 
perfazendo cerca de 2.500 funcionários.  

Durante a operação do empreendimento haverá, também, contratação de mão de obra, porém será 
em sua maior parte mão de obra especializada. A estimativa é de que sejam contratados na operação 
cerca de 40 funcionários diretos, sendo metade desse quantitativo de mão de obra local, pouco 
especializada. Ressalta-se que haverá ainda geração de empregos indiretos, resultantes da 
contratação de fornecedores e prestadores de serviço. 

Conforme prevê o projeto de implantação e, de forma a não acarretar impactos na infraestrutura do 
município e dos povoados adjacentes com a migração de população, a mão de obra contratada será 
local e regional, com influência sobre o atual número total de empregos formais dos municípios de 
Barra dos Coqueiros e municípios vizinhos, principalmente Santo Amaro das Brotas, representando 
impacto de média magnitude e média relevância frente a mão de obra disponível (desocupada) na 
região. 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 

X 
 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
   

Incidência Direta Indireta 

X 
 

Duração Temporária Permanente 

X 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X X 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 
 

X 
 

Cumulatividade Sim Não 

X 
 

Sinergia Presente Ausente 

X 
 

Magnitude Baixa Média Alta 
 

X 
 

Significância Baixa Média Alta 
 

X 
 

 

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 

 X 
 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
 

    

Incidência Direta Indireta 

X   

Duração Temporária Permanente 
 

X  

Alcance Pontual Local Regional 

  X X  

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X     

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X   

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

  X   
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FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Cumulatividade Sim Não 

X  
 

Sinergia Presente Ausente 

 X 
 

Magnitude Baixa Média Alta 

 X 
  

Significância Baixa Média Alta 

   X 
 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Medidas Potencializadoras 

Contratação preferencial de mão de obra nos municípios da AII; 

Aplicação das ações do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores; 

Desenvolvimento do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância Média do impacto avaliado e o Grau de Resolução Médio das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância para a fase de implantação 
e operação. 

d) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações descritas será da empresa 
construtora e/ou gerenciadora da obra. 

6.4.6 Impactos nas Receitas Fiscais 

a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADES ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Implantação e 
Operação 

Cobrança de Impostos Estaduais e 
Municipais 

Finanças Públicas Impactos nas 
Receitas Fiscais 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição  

Na fase de implantação e operação, incidirão sobre as despesas e receitas operacionais do 
empreendimento encargos, contribuições, taxas e impostos. 

Na fase de implantação a mão de obra a ser empregada será de magnitude média, incidindo em 
despesas com salários e encargos sociais, que geram aumento da contribuição com encargos como 
ISS, INSS, FGTS, seguros, entre outros. Além dos empregos diretos, nessa fase também é esperado 
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aumento nos empregos indiretos, nos serviços e comércio, que geram indiretamente aumento nas 
arrecadações municipais e estaduais. Outras atividades associadas às obras de implantação são a 
compra de materiais e insumos e a contratação de serviços indiretos, que geram receita nas 
municipalidades e aumento na arrecadação, principalmente do ISS. 

Na fase de operação o aumento de mão de obra empregada, ainda que de baixa magnitude, incidirá 
em despesas com salários e encargos sociais, que incluem o aumento da contribuição com encargos 
como ISS, INSS, FGTS, seguros, entre outros. A contratação de fornecedores locais também deve 
acarretar no aumento das receitas fiscais e impostos nos municípios do entorno da AII. 

Assim como a geração de empregos, o impacto no aumento das receitas fiscais municipais e estaduais 
também é cumulativo, frente aos empreendimentos colocalizados existentes e previsto no município 
e na região (Parque Eólico Barra dos Coqueiros, TMIB, FAFEN, entre outros). 

• Avaliação dos Atributos  

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRIBUTOS POSSIBILIDADES 

Caráter do Impacto Positiva Negativa 

X 
 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa Alta Média Baixa 

X 
   

Incidência Direta Indireta 

X X 

Duração Temporária Permanente 

X 
 

Alcance Pontual Local Regional 
 

X X 

Tempo de 
manifestação 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

X 
  

Reversibilidade Reversível Irreversível 

X 
 

Forma de 
manifestação 

Contínua Descontínua Cíclica 

X 
  

Cumulatividade Sim Não 

X 
 

Sinergia Presente Ausente 

X 
 

Magnitude Baixa Média Alta 
 

X 
 

Significância Baixa Média Alta 
 

X 
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c) Descrição das Ações de Gestão  

• Medidas Potencializadoras 

Contratação preferencial de mão de obra e fornecedores de serviços e produtos nos municípios da 
AII; 

Desenvolvimento do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social. 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância Média do impacto avaliado e o Grau de Resolução Médio das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Alta Relevância para a fase de implantação e 
operação. 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

Na fase de implantação, a responsabilidade pela implementação das ações descritas será da empresa 
construtora e/ou gerenciadora da obra. 
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7 Programas Ambientais 
A CELSE é responsável pela implementação, controle e monitoramento por garantir o cumprimento 
dos planos e programas apresentados nos itens subsequentes, assegurando o atendimento  

A implementação, controle e monitoramento apresentados nos planos e programas são de 
responsabilidade da Celse. 

7.1 Programa de Gestão Ambiental (PGA) 
7.1.1.1 Justificativa 

O gerenciamento integrado dos planos e programas ambientais previstos para a fase de implantação 
do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe permitirá à CELSE garantir o cumprimento das medidas 
de controle e monitoramento ambiental previstas. 

Devido ao grande volume de atividades relacionadas aos programas ambientais e sociais, se faz 
necessária a gestão integrada de todos os programas entre todas as empresas contratadas. Além de 
fiscalizar e monitorar o atendimento dos programas pelas empresas subcontratadas. 

7.1.1.2 Objetivo 

O objetivo geral do PGA é garantir que todos os planos e programas ambientais sejam executados de 
forma a atender todos os requisitos legais aplicáveis em consonância às melhores práticas de controle 
ambiental. 

São objetivos específicos do PGA: 

• Estabelecer critérios e procedimentos necessários à supervisão ambiental das obras; 

• Monitorar e gerenciar atividades que apresentem riscos ou impactos ambientais; 

• Avaliar o desempenho ambiental das empresas contratadas e exigir adequações quando 
necessário; 

• Evidenciar as ações de mitigação e de controle ambiental adotadas; 

7.1.1.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 

A área de meio ambiente da CELSE é responsável pelo controle e verificação das contratadas e 
subcontratadas. Os responsáveis da área de meio ambiente da CELSE terão um canal de comunicação 
direto com as equipes de meio ambiente das empresas contratadas e subcontratadas de forma a 
facilitar verificações, controles e monitoramento das atividades realizadas. A figura a seguir apresenta 
o fluxo de relação entre as equipes de meio ambiente da CELSE, suas contratadas e subcontratadas. 
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Figura 7-1 Inter-relação das áreas das empresas atuantes no PGA 

 

Devido à abrangência dos planos e programas ambientais e sociais, diversas ações serão executadas 
por empresas contratadas, como a construtora do empreendimento, ou empresas de consultoria. 
Para ambos os casos a responsabilidade de fiscalização e monitoramento da execução dos programas 
é da CELSE. 

A gestão ambiental contemplará as seguintes atividades 

• Gerenciar os impactos e riscos ambientai; 

• Supervisão Ambiental das Obras; 

• Avaliar o apontamento de Não Conformidades bem como as medidas corretivas e preventivas 
adotadas; 

• Orientar e fiscalizar a execução dos planos e programas; 

• Paralisar, quando necessário, serviços e atividades em desacordo com os planos e a legislação 
aplicável; 

• Analisar e monitorar os resultados obtidos e os indicadores dos programas; 

• Apresentar relatórios de acompanhamento mensais; 

• Avaliar o desempenho ambiental das empresas contratadas; 

7.1.1.4 Inter-relação com outros programas ambientais 

O Programa de Gestão Ambiental está relacionado com todos os programas ambientais e sociais 
aplicados à fase de implantação do Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros. 

7.1.1.5 Legislação ambiental interveniente 

Não aplicável. 

7.1.1.6 Indicadores de avaliação e monitoramento 

• Percentual de atendimento aos condicionantes ambientais de licença; 

CELSE
Área de Meio Ambiente

SUBCONTRATADAS
Equipe de MA

CONTRATADA (EPC)
Equipe de MA
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• Número de não conformidades solucionadas pelo número de não conformidades geradas; 

• Percentual de reincidência de não conformidades. 

7.1.1.7 Cronograma de execução das atividades previstas 

O Programa de Gestão Ambiental será executado durante toda a fase de implantação do Complexo 
Termelétrico Porto de Sergipe. O cronograma detalhado a seguir apresenta as atividades previstas 
para implementação do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) onde estão contempladas as 
atividades de implementação do PGA. 
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Quadro 7-1 - Cronograma de implementação do SGSA 

Tema Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1. Política 

1.1 Definir a Politica socioambiental da CELSE             

1.2. Aprovação da Alta Direção             

1.3 Divulgação/Acesso para todas as partes interessadas             

2. Identificação de Riscos e 
Impactos 

2.1 Definir procedimento para o levantamento dos 
aspectos/impactos e dos perigos/riscos para as atividades do 
projeto 

            

2.2 Alinhamento do levantamento com as contratadas da 
obra             

2.3 Definir modelo de fiscalização da obra e as Diretrizes 
gerais de SGSA aplicáveis a todas as contratadas;             

3. Levantamento de 
requisitos legais 

3.1 Contratar empresa que irá prover a legislação 
socioambiental aplicável, bem como outros requisitos 
específicos 

            

3.2 Incluir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis a 
atividade (Licenças, Condicionantes, PBAs)             

3.3 Elaborar procedimento para atualização dos requisitos 
legais aplicáveis             

4. Programas de gestão 

4.1 Definir os programas de gestão e ações de mitigação para 
os impactos e riscos significativos             

4.2 Alinhar esses programas com aqueles já previamente 
definidos no processo de licenciamento ambiental;             

4.3 Estabelecer procedimento de implementação/fiscalização 
durante a fase da obra             

5. Objetivos e Metas 

5.1 Definir objetivos e metas para avaliação do desempenho 
do SGSA             

5.2 Definir procedimento de avaliação de desempenho dos 
indicadores;             
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Tema Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

6. Capacidade e 
Competência 
Organizacionais 

6.1 Estabelecer uma estrutura organizacional que defina 
funções, responsabilidades e autoridade para implantar o 
SGAS.  
As responsabilidades no que tange a gestão do risco 
socioambiental deverão ser claramente definidas. Essa 
estrutura deverá prover recursos e apoio para o efetivo 
desempenho socioambiental 

            

7. Monitoramento e Análise 

7.1 Estabelecer procedimentos para monitorar e medir a 
eficácia do programa de gestão, bem como o cumprimento 
de quaisquer obrigações legais e/ou contratuais e requisitos 
reguladores. 

            

7.2 Elaborar procedimento com a sistemática de auditorias 
internas e análise crítica do desempenho ambiental pela alta 
gestão. 

            

8. Engajamento das Partes 
Interessadas 

8.1 Desenvolver e implantar um Plano de Engajamento de 
Partes Interessadas dimensionado de acordo com os riscos e 
impactos e com a fase de desenvolvimento do projeto, e será 
adaptado às características e aos interesses das Comunidades 
Afetadas. 

            

9. Estabelecer mecanismo 
de comunicação externa 

9.1 Elaborar e manter um procedimento para comunicações 
externas             

10. Mecanismos de 
Reclamação 

10.2 Estabelecer mecanismo de comunicação/consulta com 
comunidades afetadas e partes interessadas no projeto.              

10.1 Definir canal de consulta e reclamação com stakeholders 
com monitoramento e avaliação sistemática os registros;              

11. Preparo e Resposta a 
Emergência 

11.1 Definir os critérios/requisitos solicitados aos contratadas 
da obra para o atendimento a situações de emergência             

12. Procedimento de Gestão 
de Contratada 

12.1 Elaborar procedimento de gestão que defina de maneira 
clara e transparente as diretrizes, práticas e padrões do SGSA 
da CELSE, aplicável ao projeto 

            

12.2 Definir sistemática de implementação e gestão do SGSA 
junto as contratadas durante a obra             
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Tema Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

13. Treinamento/ 
Sensibilização e 
Competência 

13.1 Elaborar procedimento e matriz de treinamento do 
SGAS, incluindo funcionários e terceiros             
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7.2 Plano de Controle Ambiental das Obras  
7.2.1 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
7.2.1.1 Justificativa 

A importância de se implementar um Programa de Gerenciamento de Resíduos na Usina Termelétrica 
se faz necessária para minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação na origem, 
controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em 
conformidade com a legislação vigente.  

Os principais impactos ocorrem na fase de implantação do empreendimento. Já durante a fase 
operacional, o impacto será menor, se restringindo apenas à manutenção e operação da usina. Sendo 
assim, principal ponto de preocupação deste Plano concentra-se às atividades durante a execução das 
obras. 

Caso haja qualquer modificação na execução das obras, que implique em alteração na gestão dos 
resíduos sólidos, este Programa deverá ser revisado e ajustado de acordo com as necessidades 
identificadas, além do comunicado à ADEMA, conforme necessário. 

7.2.1.2 Objetivo 

Este Programa tem como objetivo estabelecer critérios para a gestão de resíduos sólidos. Definir 
diretrizes e procedimentos a serem utilizados para controle da coleta, segregação, acondicionamento, 
transporte, armazenamento, movimentação, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 
gerados no empreendimento. 

São objetivos específicos do Plano: 

 Atender às legislações ambientais e normas aplicáveis; 

 Estabelecer e implantar as medidas de segregação dos resíduos de acordo com classificação, 
acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos resíduos em conformidade com a 
legislação ambiental aplicável e em consonância com as melhores práticas ambientais; 

 Implantar medidas de controle, sob o aspecto gerencial para minimização dos resíduos 
gerados (na fonte), maximização de reutilização e reciclagem dos resíduos, bem como a 
correta classificação e destinação dos resíduos (Classe I e II); 

7.2.1.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 

O Quadro 7-2 apresenta a matriz de resíduos a serem gerados durante a fase de implantação e 
operação da UTE. Eventuais resíduos poderão ser incluídos ou removidos da matriz durante a fase de 
implantação e operação. 

Quadro 7-2 - Resíduos a serem gerados na implantação e operação da UTE 

Resíduo Classe Geração Acondicionamento Destinação Final 

Orgânicos IIA 

Sanitários, 
refeitórios, 

alimentação nas 
frentes de trabalho 

Contêineres ou 
tambores 

Recolhimento por 
empresa licenciada para 

destinação final em 
aterro sanitário 

licenciado 

Óleo lubrificante usado I Manutenção de 
veículos 

Bombonas ou tonel 
(baia específica para 

resíduos Classe I) 

Recolhimento, 
transporte e rerrefino 

por empresa licenciada 
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Resíduo Classe Geração Acondicionamento Destinação Final 

Baterias / pilhas I Oficina Sacos plásticos ou 
caixas de papelão 

Contratação de empresa 
licenciada para coleta, 

transporte e destinação 
final como resíduo 

perigoso. 

Embalagem de papelão 
não contaminada II-B 

Montagem, 
refeitório e áreas 
administrativas 

Contêineres ou 
tambores 

Cooperativas de 
reciclagem devidamente 

licenciadas 

Embalagens metálicas 
contaminadas I Manutenção de 

veículos 

Bombonas ou tonel 
(baia específica para 

resíduos Classe I) 

Contratação de empresa 
licenciada para coleta, 

transporte e destinação 
final como resíduo 

perigoso. 

Embalagens plásticas 
contaminadas I Manutenção de 

veículos 

Bombonas ou tonel 
(baia específica para 

resíduos Classe I) 

Contratação de empresa 
licenciada para coleta, 

transporte e destinação 
final como resíduo 

perigoso. 

Lâmpadas fluorescentes I Áreas 
administrativas  

Bombonas ou tonel 
(baia específica para 

resíduos Classe I) 

Contratação de empresa 
licenciada para coleta, 

transporte e destinação 
final como resíduo 

perigoso. 

Plástico em geral (copos, 
garrafas) IIB 

Montagem, 
refeitório e áreas 
administrativas 

Sacos plásticos ou 
caixas de papelão, 

bombonas 

Cooperativas de 
reciclagem devidamente 

licenciadas 

Resíduos de Madeira 

II-B 
B 

(CONAMA 
307/02) 

Obras civis Pilhas 

Incineração e/ou 
queima em fornos, 

como lenha, em 
empresas devidamente 

licenciadas.  
Resíduos de luvas, trapos e 
estopas contaminadas com 
óleos, Latas contaminadas 
com tintas, solventes, cola 

e pincéis usados 

I-D 
(CONAMA 

307/02) 

Manutenção de 
veículos, oficina Tambor 

Contratação de empresa 
licenciada para coleta, 

transporte e destinação 
final como resíduo 

perigoso. 

Sucata de material ferroso, 
fios elétricos etc. 

II-B 
B 

(CONAMA 
307/02) 

Manutenção de 
veículos, oficina Bombonas ou tonel  

Cooperativas de 
reciclagem devidamente 

licenciadas 

Vidro 

II-B 
B 

(CONAMA 
307/02) 

Refeitório Bombonas ou tonel  
Cooperativas de 

reciclagem devidamente 
licenciadas 

Resíduos ambulatoriais I Ambulatório 
Caixas de papelão 

específicas para estes 
resíduos 

Convênio com Clínica 
Médica para coleta e 

destinação. 

Para a fase de operação das UTEs os processos de geração de resíduos serão administrativo, refeitório 
e manutenção de máquinas e equipamentos das usinas. No caso das usinas contarem com estação de 
tratamento de água (ETA) e estação de tratamento de efluente (ETE), os resíduos sólidos gerados 
serão contemplados no presente programa. 

7.2.1.3.1 Etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

7.2.1.3.1.1 Segregação, identificação e acondicionamento 

A segregação dos resíduos tem como finalidade evitar a mistura de resíduos incompatíveis, visando 
garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem e a segurança no manuseio. A mistura de resíduos 
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incompatíveis pode causar: geração de calor; fogo ou explosão; geração de fumos e gases tóxicos; 
geração de gases inflamáveis; solubilização de substâncias tóxicas, dentre outros. 

A segregação consiste na operação de separação dos resíduos por classe, conforme especificado no 
Quadro 7-2. Resíduos Gerados Implantação, Operação e Desativação da UTE, de acordo com norma 
ABNT NBR- 10.004:2004, e identificando-os no momento de sua geração, buscando formas de 
acondicioná-lo adequadamente, conforme a NBR-11174/89 (resíduos classe II e III) e NBR-12235/87 
(resíduos classe I), e a melhor alternativa de armazenamento temporário e destinação final. 

Serão acondicionados em equipamentos com capacidades variadas, de acordo com a quantidade 
gerada. Os resíduos serão dispostos temporariamente em caixas estacionárias.  

Todos os resíduos sólidos e líquidos gerados serão identificados e registrados, seguindo as 
informações contidas no formulário específico.  

7.2.1.3.1.2 Coleta e transporte interno 

Os resíduos segregados durante sua geração deverão ser coletados por colaborador treinado com as 
medidas preventivas a serem tomadas para preservação da sua integridade física e encaminhados 
para área de estocagem temporária de resíduos a ser definida em cada local.  

Deverão ser adotadas, durante a coleta e movimentação de resíduos, medidas para evitar as 
ocorrências de derrames ou vazamentos.  

Os resíduos segregados em cada localidade devem ser transportados para a Área de Estocagem 
Temporária de Resíduos localizada em local pré-determinado, devidamente sinalizada.   

7.2.1.3.1.3 Estocagem temporária 

As áreas de armazenamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos devem atender as diretrizes 
das Normas Técnicas NBR 12235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos e NBR 11174 – 
Armazenamento de Resíduos Sólidos Não Perigosos.   

Os resíduos devem estar organizados e adequadamente acondicionados com diferenciação por tipos, 
evitando a possibilidade de mistura entre resíduos de classes diferentes. O armazenamento dos 
resíduos deve evitar a alteração de sua classificação e minimizar os riscos de danos ambientais.  

Todo recipiente de armazenamento de resíduos sólidos será devidamente sinalizado de modo a 
possibilitar uma rápida identificação do resíduo armazenado, classe segundo a NBR 10.004, área de 
origem e empresa geradora. 

Todas as áreas de armazenamento de resíduos sólidos (recicláveis, perigosos, não perigosos e 
orgânicos) serão alvo de monitoramento para atendimento às normas ambientais e requisitos da 
CELSE. 

7.2.1.3.1.4 Coleta e transporte externo 

O transporte externo para a destinação final de resíduo perigoso será realizado por empresa 
devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes. 

Deverá ser encaminhado junto com o resíduo, o Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR) 
preenchido para cada lote enviado para cada empresa receptora de resíduos. Este documento 
apresentará informações do gerador, descrição dos resíduos encaminhados, transportador e 
destinatário. 

7.2.1.3.1.5 Destinação final 

Os resíduos serão encaminhados às empresas/associações autorizadas e/ou licenciadas que visam à 
otimização da reciclagem destes, tais como recicladoras (material reciclável), empresas que utilizarão 
os resíduos como insumo para outros processos (resíduos perigosos e não perigosos) ou 
reaproveitamento (material orgânico), de forma a minimizar o volume destinado para aterros. 
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7.2.1.4 Resultados esperados 

• Minimizar a geração de resíduos através da conscientização dos colaboradores envolvidos nas 
fases de implantação e operação do empreendimento; 

• Otimização da destinação final dos resíduos, através da adequada segregação e identificação 
dos mesmos que garantirá a não contaminação dos resíduos Classe II. 

• Melhor apresentação das áreas de apoio com a organização das baias de resíduos; 

• Não poluição das áreas de influência do projeto por conta das atividades de implantação e 
operação do empreendimento. 

7.2.1.5 Inter-relação com outros programas ambientais 

• Programa de Controle e Gestão de Efluentes; 

• Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores. 

7.2.1.6 Legislação ambiental interveniente 

A Tabela 7-1 apresenta a lista de leis, resoluções e normas que intervém no Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos. 

Tabela 7-1 – Referencias relacionadas ao Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Referência Descrição 

ABNT NBR 7500:2011 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 
movimentação e armazenamento de produtos. 

ABNT NBR 11174:1990 Armazenamento de resíduos classe II – não inertes e III- inertes. 

ABNT NBR 12235:1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

ABNT NBR 10004:2004 Resíduos Sólidos – Classificação. 

ABNT NBR 10005:2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 10006:2004 Procedimento para internação de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 13221:2010 Transporte terrestre de resíduos. 

Lei Nº 12.305/ 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei Nº 
9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras previdências. 

Decreto Nº 7.404/ 2010 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 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. 

Resolução CONAMA Nº 275/ 2001 
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, 
a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, 
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução CONAMA 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA Nº 348/2004 Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, 
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA Nº 358/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 
serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução CONAMA Nº 448/2012 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 
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Referência Descrição 

Resolução RDC ANVISA Nº 306/2004 Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. 

Lei nº 9.605 de 1998 
Lei de crimes ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio 
ambiente 

Lei Estadual Nº 5.857 de 2006 Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, e dá providências correlatas. 

Lei Municipal Nº 008 de 2014 Plano Diretor Sustentável Participativo do Município de Barra dos 
Coqueiros. 

7.2.1.7 Indicadores de avaliação e monitoramento 

 Quantificação da geração de resíduos sólidos gerados versus resíduos 
destinados/dispostos/reciclados. 

7.2.1.8 Cronograma de execução das atividades previstas 

A execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será durante toda a fase de 
implantação e operação do complexo termelétrico. 
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7.2.2 Programa de Controle e Gestão de Efluentes 
7.2.2.1 Justificativa 

De forma a atender a legislação e apresentar manter o empreendimento dentro dos padrões de 
responsabilidade ambiental e social, é necessário que sejam impostos procedimentos de controle e 
gestão de resíduos oriundos das atividades de implantação e operação da UTE, sendo, para tanto, 
elaborado um programa específico para o gerenciamento dos efluentes líquidos, individualmente ao 
PGRS. 

O Programa de Controle e Gestão de Efluentes estabelece procedimentos rotineiros e controlados 
para a redução da produção destes resíduos, oferecendo um nível de proteção ambiental e saúde 
pública para todos os envolvidos na instalação da UTE. 

Cabe ressaltar que esta fase do estudo não contempla a área offshore do empreendimento, como o 
lançamento de efluente pelo emissário submarino, cujos aspectos serão levantados em estudos 
futuros. 

7.2.2.2 Objetivo 

O objetivo deste programa é estabelecer diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados pela 
fase de implantação e operação do complexo termelétrico.  

São objetivos específicos do plano: 

• Assegurar que um sistema da gestão de efluentes seja estabelecido, implementado e mantido 
em conformidade com os requisitos legais aplicáveis; 

• Garantir a não poluição das águas subterrâneas e superficiais pelo descarte inadequado de 
efluentes. 

7.2.2.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 

Os efluentes a serem gerados durante a fase de implantação e operação da UTE contemplam: 

Quadro 7-3 – Matriz de geração de efluentes  

GERAÇÃO DE EFLUENTES IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO 

Efluentes Sanitários X X 

Água contaminada com óleo X X 

Purga da torre de resfriamento  X 

Purga de caldeira  X 

Sistema de desmineralização  X 

 

Eventuais efluentes poderão ser incluídos ou removidos da matriz durante a fase de implantação e 
operação. 

Conforme informado no Memorial Descritivo da UTE Porto do Sergipe I (CELSE, 2016), a unidade 
contará com uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Portanto os efluentes sanitários gerados 
durante a fase de operação serão encaminhados para a ETE. 

7.2.2.3.1 Gerenciamento dos efluentes 

Os efluentes provenientes da bacia de contenção, da sala de máquinas e dos sistemas de tratamento 
de óleo lubrificante serão tratados em tanques distintos para o recebimento de resíduos industriais e 
para óleo lubrificante.  
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O pré-tratamento será por placas de gravidade, que consistirá na remoção da maior parte do óleo. 
Após o pré-tratamento, os efluentes oleosos deverão ser tratados por flotação, com adição de 
produtos químicos para a remoção dos resíduos e correção do pH da água.  

A estação de tratamento de efluentes atenderá ainda aos efluentes gerados nas instalações hidro 
sanitárias da UTE, assim como os rejeitos provenientes dos processos industriais destas.  

A água tratada sai da unidade por ranhuras previstas para a retenção de partículas pesadas e, após 
analisada, será utilizada para irrigação de áreas verdes.  

Os resíduos oleosos remanescentes serão coletados em tanques e recolhidos por firma especializada, 
autorizada para este fim, conforme legislação em vigor.  

Os efluentes da produção de concreto devem ser coletados em um tanque de decantação para 
permitir a deposição dos sólidos como resíduo inerte, com posterior reutilização da água para 
atividades secundárias, tal como, por exemplo, a umidificação das vias de acesso às instalações do 
canteiro de obras. 

As águas pluviais oriundas de áreas limpas não necessitam de tratamento prévio, podendo ser 
descartadas em corpos d’água. 

7.2.2.3.2 Valores orientadores 

Deverão ser adotados os valores das Resoluções CONAMA nº 357 de 2005 e 430/2011, que 
estabelecem os critérios e padrões de lançamento de efluentes.  

Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, 
nos corpos d’água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e 
exigências dispostos nesta resolução e em outras normas aplicáveis, de acordo com a legislação. 

7.2.2.3.3 Destinação final 

No caso de utilização de banheiros químicos para atendimento das necessidades de frentes distantes 
das instalações sanitárias do empreendimento, os efluentes deverão ser coletados periodicamente 
pela empresa responsável contratada licenciada para esta atividade. Neste momento também deverá 
ocorrer a higienização destes dispositivos e reabastecimento de insumos. 

7.2.2.4 Resultados esperados 

Redução da geração de efluentes líquidos, tratando-os e reciclando-os, quando for o caso, antes de 
serem lançados no ambiente; 

7.2.2.5 Inter-relação com outros programas ambientais 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

7.2.2.6 Legislação ambiental interveniente 

A Tabela 7-2 apresenta a lista de leis, resoluções e normas que intervém no Gerenciamento de 
Efluentes. 

Tabela 7-2 – Referencias relacionadas ao Programa de Gerenciamento de Efluentes 

Referência Descrição 

Lei Nº 12.305/ 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei Nº 
9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras previdências. 

Lei nº 9.605 de 1998 
Lei de crimes ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio 
ambiente 
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Referência Descrição 

Lei Estadual Nº 5.857 de 2006 Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, e dá providências correlatas. 

Lei Municipal Nº 008 de 2014 Plano Diretor Sustentável Participativo do Município de Barra dos 
Coqueiros. 

Resolução CONAMA nº 357, 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 (alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 
397/2008, nº 410/2009, nº 430/2011 e complementada pela 
Resolução nº 393/2009). 

ABNT NBR 7.229 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

ABNT NBR 13.969 
Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e 
operação 

ABNT NBR 14.605 Posto de serviço – Sistema de drenagem oleosa 

Decreto Federal nº 49.974-A 
Regulamenta, sob a denominação de Código Nacional de Saúde, a 
Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954, de normas gerais sobre 
defesa e proteção da saúde 

Lei Federal nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera 
as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e 
dá outras providências. 

7.2.2.7 Indicadores de avaliação e monitoramento 

• Registro sistemático das atividades de gerenciamento dos efluentes líquidos; 

• Registro sistemático da execução dos tratamentos nos efluentes líquidos gerados e de análises 
periódicas dos efluentes nos pontos de entrada e saída do sistema de tratamento, para 
avaliação da eficiência do(s) processo(s); 

• Registro, quantitativo e qualitativo, dos efluentes lançados nos corpos hídricos; 

7.2.2.8 Cronograma de execução das atividades previstas 

O Programa de Controle e Gestão de Efluentes deve ser executado durante toda a fase de implantação 
e durante a operação das usinas. 
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7.2.3 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) (desativação do 
canteiro e outras áreas de apoio) 

Para a implantação da UTE Porto de Sergipe I será construído um Canteiro de Obras na área da futura 
implantação da UTE Laranjeiras, que já se encontra terraplenada desde 1969 e não apresenta qualquer 
cobertura vegetal. 

Este canteiro será desmobilizado somente quando da implantação dessa mesma UTE, não implicando 
a necessidade de quaisquer ações de recuperação ambiental. A própria implantação da UTE 
Laranjeiras “recuperará” eventuais degradações por meio de ações de preparação do terreno para a 
nova UTE. 

Segundo esta lógica, para a implantação da última UTE, será necessário construir um canteiro de obras 
em área externa ao polígono destinado às 3 UTEs e, por enquanto, não se tem qualquer diretriz para 
a sua localização. 

Deste modo, quando do licenciamento deste último canteiro, será elaborado um PRAD específico, o 
qual constituirá uma das condicionantes do licenciamento ambiental desta área de apoio, não se 
antecipando, neste momento, qualquer diretriz para tal PRAD. 
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7.2.4 Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 
7.2.4.1 Justificativa 

O Programa de Educação Ambiental será implementado durante a fase de construção, e envolverá as 
medidas destinadas à sensibilização e à transmissão de conhecimento sobre o meio ambiente, visando 
à transformação de atitudes e à introdução de valores ambientais e de questões associadas à 
convivência segura com o futuro sistema de transmissão.  

As ações de Educação Ambiental possuem o processo básico da construção de conhecimentos, 
habilidades e atitudes da população moradora nas áreas de influência indireta e direta das UTEs, assim 
como os trabalhadores das obras.   

Considerando-se que a fase de construção é o período em que as comunidades da AID do Complexo 
Termelétrico estarão mais expostas aos impactos do empreendimento, as ações de educação 
ambiental se concentrarão principalmente nessa fase.     
 

7.2.5 Subprograma de Educação Ambiental Voltado à Comunidade (PEA)  
7.2.5.1  Objetivos  

 O principal objetivo do Programa de Educação Ambiental é propor ações de educação ambiental junto 
à população moradora das áreas de influência indireta e direta da UTE e para os trabalhadores das 
obras, visando a aumentar o nível de conhecimento e proteção ambiental de ecossistemas regionais, 
assim como maximizar os benefícios socioambientais do empreendimento, disseminando cuidados 
necessários à conservação, proteção e preservação ambiental.  

 Conforme determina a IN nº 02/2012, “deverão ser priorizadas ações educativas de caráter não-
formal, voltadas à qualificação e organização dos sujeitos da ação educativa para proposição e/ou 
formulação e implementação dos projetos socioambientais de mitigação e/ou compensação, bem 
como o monitoramento e avaliação da sua efetividade”.  

 O Programa também objetiva incorporar a educação no processo da gestão ambiental do projeto, 
tendo por base a promoção de reflexões a respeito do empreendimento e de sua inserção local e 
regional.    Os objetivos específicos do Programa de Educação Ambiental são listados a seguir:  

• Identificar os atores sociais envolvidos; 

• Identificar as demandas socioambientais da região; 

• Desenvolver processo de ensino/aprendizagem com a adoção de ações participativas e 
inclusivas adequadas à realidade das comunidades existentes nas proximidades do 
empreendimento. Essas ações são voltadas para a promoção da formação do público-alvo, 
aliada a uma reflexão crítica da realidade socioambiental local;  

• Promover a reflexão em torno da interdependência econômica, social, política e ambiental do 
local e região; 

• Estimular o desenvolvimento de uma postura ecológica individual e coletiva, visando à 
produção de reflexos tanto em questões práticas e cotidianas – tais como diminuição de 
desperdícios, reutilização e reciclagem de materiais –, como em questões mais abrangentes, 
visando à conservação e preservação do meio ambiente para benefício das gerações atuais e 
futuras;  

• Contribuir para a prevenção e a minimização dos potenciais impactos ambientais e sociais 
decorrentes da construção e operação do empreendimento; 
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• Disponibilizar, à população, informações relativas às características ambientais da região por 
meio do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP);  

• Produzir conhecimento e promover o protagonismo dos grupos sociais participantes, 
contribuindo para ampliação do entendimento sobre as questões ambientais locais conforme 
os temas abordados nas Linhas de Ação do Programa. 

7.2.5.2 Público-alvo  

O resultado do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) definirá o público-alvo que será trabalhado nas 
oficinas de Educação Ambiental. No entanto, o DRP será direcionado às comunidades próximas ao 
Complexo Termelétrico, no município de Barra dos Coqueiros. 

7.2.5.3 Área de Abrangência 

As localidades mais apropriadas para participação no DRP e nos Projetos de Educação Ambiental serão 
escolhidas por meio de um levantamento no município de Barra dos Coqueiros. As comunidades mais 
indicadas são aquelas localizadas no entorno da UTE e na área de influência da mesma, levantadas 
preliminarmente durante a execução da Matriz de Stakeholders, no Plano de Comunicação Social: 

• Comunidade da Praia do Jatobá; 

• Comunidade do Cajueiro I e Cajueiro II (SE-100); 

• Povoado Jatobá; 

• Povoado Capuã; 

• Povoado Olhos D’água; 

• Povoado Touro; 

• Povoado Canal de São Sebastião; 

• Comunidade Remanescente Quilombola - Pontal da Barra. 

Serão utilizados espaços formais e informais de educação das localidades abrangidas pelo Programa, 
como escolas públicas municipais e estaduais (formal) e igrejas, sindicatos, associações, entre outros.  

7.2.5.4 Aspectos metodológicos e ações previstas 

• Articulação com o Poder Público Local: A articulação e contato com o poder público de Barra 
dos Coqueiros e com instituições nas comunidades próximas, são essenciais para 
operacionalizar tanto os DRPs como também as oficinas a serem propostos para 
implementação do Programa de Educação Ambiental.   

Este contato também visa à obtenção, no início das atividades, de informações 
complementares a respeito das comunidades localizadas nas proximidades da UTE. 

• Realização de Diagnóstico Rápido Participativo: Finalizada a etapa anterior, será realizado o 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que é uma técnica de diagnóstico voltada para 
programas e projetos que utilizam sistema de planejamento participativo. Nesse 
procedimento são levantadas as potencialidades, problemas e demandas das comunidades 
envolvidas, permitindo que o processo de ensino/aprendizagem previsto no Programa de 
Educação Ambiental se entrose com os saberes e repertórios político-culturais das 
comunidades locais, tal como orienta o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA 
(BRASIL, 2005).  

A utilização dessa técnica privilegia os dados qualitativos que são obtidos nos grupos sociais 
que devem ser envolvidos na sua elaboração, e o que a distingue de outras formas de 
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levantamento de dados é a sua realização de forma rápida, dinâmica e reflexiva. Nesse 
sentido, o objetivo é compreender os problemas existentes e as potencialidades da região, 
assim como os conflitos socioambientais existentes nas localidades, a partir da visão do 
público participante. Dessa forma, o conhecimento das percepções, saberes, simbologias e 
práticas das comunidades escolares devem emergir naturalmente.  

Conforme definido na Nota Técnica N° 25/2011, é objetivo do DRP:  

• Identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que estejam direta ou 
indiretamente relacionados à implantação e operação de empreendimento em 
licenciamento;  

• Identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que não estejam relacionados aos 
impactos ambientais;   

• Identificar e caracterizar potencialidades socioambientais encontradas nas localidades 
abrangidas pelo diagnóstico;  

• Identificar e caracterizar os sujeitos prioritários da ação educativa.   

7.2.5.5 Preparação para o DRP  

Após estabelecimento de contato e escolha das localidades mais apropriadas para realização do 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), a equipe entrará em contato com os representantes civis e 
públicos para marcar as reuniões e entrevistas de DRP.    

Para a aplicação do DRP será definida uma equipe mediadora, que será capacitada, de modo a permitir 
um maior entendimento do empreendimento por parte de seus integrantes. Dentre outras ações 
iniciais, destacam-se o desenvolvimento de um plano de trabalho com cronograma de atividades e a 
definição das responsabilidades de cada membro da equipe.  

Para a condução do DRP são propostas três estratégias de abordagem: a individual, a coletiva e a 
colaborativa. Na primeira, serão identificadas pessoas referência na comunidade, que conheçam a 
realidade local, para a aplicação do questionário semiestruturado. Na segunda, será realizada uma 
reunião com grupos, mobilizados por meio de contato prévio com as lideranças locais. Na terceira, 
será organizada uma oficina participativa também com grupos representativos.  

A condução e a aplicação do DRP podem apresentar variações de um local para o outro, adaptando-
se à realidade e à necessidade de cada público-alvo.  

As reuniões ocorrerão utilizando espaços físicos existentes e disponíveis na comunidade, como: sede 
das associações comunitárias, escolas, entre outros. Como base de informações serão utilizados os 
dados já existentes nos diagnósticos apresentados nos Estudos Ambientais. A metodologia adotada 
será participativa, baseada no processo de trabalho brainstorming (chuva de ideias), no qual a 
motivação do grupo e a criação de um clima de informalidade favorecem o surgimento de novas 
ideias, neutralizando as inibições. Serão utilizadas também adaptações do método “FOFA” (Fortalezas, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) e outros métodos de pesquisa e análise.  

7.2.5.6 Execução do DRP  
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O objetivo da execução do DRP é atender, de maneira prática, às demandas das comunidades em 
relação à educação ambiental, envolvendo as instituições que têm potencial natural em difundir 
valores e atitudes para o restante da população.  

Utilizando as diferentes estratégias de abordagem, será realizado no mínimo um (1) DRP em cada 
localidade escolhida, com carga horária de três (03) horas cada um. Estima-se a participação de, em 
média, 15 (quinze) pessoas em cada um dos DRPs.   

A partir de macrotemas geradores, serão identificadas as temáticas socioambientais de maior 
relevância local, que nortearão as reflexões coletivas e estruturarão o planejamento participativo 
desenvolvido durante as oficinas. A seguir, apresentam-se exemplos de alguns desses macrotemas 
comuns para atuação com as comunidades locais:  

• Sistema de transmissão de energia;  

•  Convivência segura da população com as linhas de transmissão;  

•  Agricultura de subsistência e orgânica;  

•  Uso eficiente do solo;  

•  Saneamento básico;  

•  Valorização da cultura local;  

•  Conservação e valorização do patrimônio natural local;  

•  Conservação e importância da fauna e da flora;  

•  Prevenção à caça de animais silvestres e à pesca predatória;   

•  Legislação Ambiental e Unidades de Conservação;  

•  Recuperação de áreas degradadas;  

•  Importância da preservação de áreas de Reserva Legal e APPs;  

•  Impactos ambientais e sociais decorrentes do uso do fogo;  

•  Doenças endêmicas (dengue, febre amarela, leishmaniose, etc.);  

•  Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), prostituição e gravidez na adolescência;  

•  Resíduos Sólidos/Lixo;  

•  Saneamento básico;  

•  Consumo consciente;  

•  Preservação e uso da água;  

•  Noções sobre patrimônio histórico, cultural e arqueológico local.   

Esta etapa destaca-se pela importância da coleta de dados que subsidiarão as atividades previstas 
para o Programa. Os materiais didáticos e de apoio às atividades serão:   

• Apresentação dos objetivos do DRP e informações sobre o empreendimento;  
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•  Apresentação do mapa de localização do empreendimento;  

•  Listagem com sugestão de temáticas para as oficinas;  

•  Folder do empreendimento;  

•  Questionários para entrevistas semiestruturadas;  

•  Roteiro de reuniões e oficinas;  

•  Outros materiais necessários à condução das atividades.  

A partir das atividades dos DRPs, espera-se que os participantes contribuam para um processo de 
mobilização social, promovendo a participação da população nas demais atividades a serem 
desenvolvidas no âmbito do Programa de Educação Ambiental.  

7.2.5.7  Adequação dos Resultados do DRP   

Após a realização do DRP serão elaboradas propostas de projetos de educação ambiental. Esses 
projetos deverão detalhar um conjunto de atividades a serem desenvolvidas junto aos públicos-alvo 
do Programa. Deverá ser planejado um projeto por localidade em que foi realizado o DRP, com foco 
em 01 (um) tema por localidade.   

Os relatos e informações reunidos e descritos no DRP devem ser a base para elaboração dos 
conteúdos e temas a serem ministrados e absorvidos pelo público que participará do projeto 
propriamente dito.  

Entre as diferentes técnicas de abordagem que poderão ser utilizadas conforme a diversidade do 
público, listam-se: oficinas, criação e interpretação de trilhas ecológicas, trabalhos em campo, visitas 
orientadas a locais que explorem os assuntos em pauta, exposições, produção cooperativa de 
materiais ecopedagógicos (textos, vídeos, jogos, maquetes e outros), palestras, atividades lúdicas, 
utilização das mídias locais etc.  

7.2.5.8 Elaboração de Projetos de Educação Ambiental  

Os Projetos de Educação Ambiental serão estruturados utilizando a seguinte itemização:  

1. Justificativa – caracteriza a questão a ser trabalhada, indicando como o programa contribui para a 
superação dos problemas, conflitos e aproveitamento de potencialidades ambientais, tendo em vista 
os impactos socioambientais gerados pela atividade a ser licenciada;   

2. Objetivo – indica os objetivos a serem atingidos com o projeto;  

3. Metodologia – entendida como modo de conceber e organizar a prática educativa para atingir os 
objetivos. Deve ser proposta metodologia de caráter participativo e dialógico, de forma a permitir o 
envolvimento efetivo dos sujeitos da ação educativa na construção de projeto que venha ao encontro 
de suas reais necessidades;  

4. Descrição das ações – o projeto deve ser estruturado a partir de etapas metodológicas bem 
definidas, que deverão observar e incorporar os resultados do DRP. As ações que serão desenvolvidas 



SEÇÃO 7 – PROGRAMAS AMBIENTAIS  

7-21 

em cada projeto devem observar o marco legal das políticas públicas de meio ambiente e de educação 
ambiental e estar em articulação com os programas governamentais desenvolvidos na região;   

5. Metas - identifica as metas em consonância com os objetivos e atividades propostas;   

6. Cronograma de atividades – apresenta cronograma de atividades;   

7. Equipe técnica – identifica a equipe técnica, formação e o tempo de dedicação ao programa e;   

8. Avaliação – apresenta mecanismos/instrumentos de avaliação, compreendendo os seguintes itens: 
(a) utilização de indicadores quantitativos e qualitativos que possibilitem o monitoramento e a 
avaliação de cada projeto; (b) determinação de instâncias de monitoramento e avaliação do projeto, 
composta por representantes dos diferentes grupos sociais envolvidos – conselho, fórum; (c) além de 
supervisão e acompanhamento para avaliação permanente.  

As propostas de Projetos de Educação Ambiental serão analisadas pela equipe executora do Programa 
de Educação Ambiental e pelo empreendedor, de modo a indicar eventuais modificações a serem 
incorporadas aos mesmos antes da sua aprovação. Nesse momento deverão ser avaliados aspectos 
técnicos e financeiros.  

Como parte da avaliação, cada projeto distribuirá fichas de avaliação aos participantes, para 
preenchimento de forma anônima, proporcionando um canal de comunicação anônimo para 
sugestões e/ou reclamações.    

7.2.5.9 Realização de Oficinas Participativas e de Retorno (devolutivas)  

Após a adequação dos resultados do DRP e a elaboração dos Projetos de Educação Ambiental, será 
realizada a etapa de apresentação dos resultados e dos projetos propostos para as comunidades 
participantes do DRP (devolutiva), utilizando metodologias apropriadas.  

Os trabalhos realizados deverão permitir:  

a) A socialização dos resultados do DRP entre os representantes dos grupos participantes;   
b) A organização das demandas comuns e elaboração de proposições a serem negociadas ao 

planejamento dos projetos de educação ambiental já elaborados preliminarmente;  
c) A incorporação e adequação dessas proposições ao projeto preliminar de educação 

ambiental.  

7.2.5.10  Aprovação de Propostas de Projetos de Educação Ambiental  

 As propostas de Projetos de Educação Ambiental serão analisadas pela equipe executora do Programa 
de Educação Ambiental e pelo empreendedor, de modo a indicar eventuais modificações a serem 
incorporadas aos mesmos antes da sua aprovação. Nesse momento deverão ser avaliados aspectos 
técnicos e financeiros.  

 Com base nesse resultado, será detalhado um Plano Executivo de Projeto, que conterá detalhamento 
do cronograma de implantação, orçamento, responsáveis do projeto e minutas de acordos / convênios 
/ contratos quando existir.  

7.2.5.11 Execução dos Projetos de Educação Ambiental  
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 Para realização desses projetos serão utilizados espaços formais e informais previamente 
selecionados para os públicos-alvo dos Projetos de Educação Ambiental.  

 O formato das apresentações dependerá do conteúdo que foi proposto e as características de cada 
atividade que compõem esses projetos.  Poderão ser utilizadas oficinas nas quais a primeira parte será 
feita a apresentação dos temas selecionados, por meio de conteúdos e fotografias que ilustrem os 
conceitos a serem ministrados aos participantes. Esta apresentação poderá ser feita em projeção 
Power Point de texto com imagens ou apresentação de vídeos institucionais.   

 Paralelamente, poderão ser realizadas exposições, seminários e palestras de educação ambiental, 
assim como distribuídos cartazes, faixas e material informativo em todos os eventos realizados. Para 
alguns temas essenciais serão feitas cartilhas de orientação.  

Serão realizados dinâmicas de integração de grupo, debates, estudos de caso, atividades de 
sensibilização e troca de experiências. Ao final de cada atividade será feita uma avaliação geral.  

 Inicialmente, será selecionada uma equipe especializada para execução das atividades do Programa 
de Educação Ambiental. Na sequência, será elaborado um Plano Executivo de Projeto (Plano de 
Trabalho), detalhando a metodologia utilizada e cada etapa do cronograma de atividades. A 
metodologia do PEA, portanto, seguirá as seguintes etapas: Articulação com o Poder Público Local, 
Realização de Diagnóstico Rápido Participativo, Adequação dos Resultados do DRP, Elaboração de 
Projetos de Educação Ambiental, Realização de Oficinas Participativas e de Retorno (devolutivas), 
Aprovação de propostas de Projetos de Educação Ambiental e Produção de Material Educativo.   

 A população localizada na área de aplicação do Programa é composta por grande variedade de 
pessoas em diferentes níveis de escolaridade, faixa etária e classe social. Portanto, a educação 
ambiental adotará linguagem específica direcionada, adequando-se a cada grupo de capacitação. O 
Programa deve focar em ações de educação ambiental que considerem as especificidades locais e os 
impactos gerados pelo empreendimento, e que utilizem um mesmo referencial teórico-metodológico 
para a promoção de processos educativos voltados ao desenvolvimento da gestão ambiental.  

7.2.5.12 Produção de Material Educativo  

 As atividades que serão desenvolvidas nas diferentes etapas de execução deste PEA serão 
acompanhadas de materiais educativos elaborados segundo as necessidades e finalidades de cada 
uma dessas ações. Assim, para desenvolvimento do DRP e das oficinas e/ou entrevistas que o 
comporão, serão elaborados materiais adequados à situação.   

 Os materiais didáticos a serem elaborados para as oficinas e/ou entrevistas semiestruturadas do DRP 
conterão informações sobre o licenciamento ambiental do empreendimento, para contribuir com a 
participação no processo de gestão ambiental e estimular a participação da comunidade/sociedade 
no processo.   

 Outros materiais também se basearão nos conteúdos apontados nos temas gerados durante a etapa 
de DRP e definidos na etapa de adequação dos resultados do DRP ao projeto a ser elaborado. Na etapa 
de execução dos projetos de educação ambiental a diversificação dos materiais estará diretamente 
vinculada aos objetivos e necessidades de cada projeto.  
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 A produção e a distribuição de diversos materiais educativos consistem em importante ferramenta 
para divulgação e orientação nos eventos de Educação Ambiental. Os principais materiais educativos 
a serem produzidos serão:   

• Folhetos ou Informativos: os informativos são importantes ferramentas para se disponibilizar 
informações locais específicas para os diferentes públicos-alvo, muitas vezes incorporando 
dados que foram obtidos durante o monitoramento ambiental realizado pelo empreendedor 
no âmbito do processo de licenciamento. Esses folhetos serão elaborados para utilização nas 
oficinas a ser realizadas com as comunidades e nas palestras com os trabalhadores.  

•  Apostilas e outros materiais educativos impressos: esses materiais serão bases de apoio para 
cursos e oficinas a serem desenvolvidas pelos Projetos de Educação Ambiental. Poderão 
reunir informações educativas, informações locais e regionais e outros temas 
socioambientais definidos como prioritários por este Programa. Serão produzidas cartilhas 
que atuarão como materiais educativos para alguns temas essenciais tanto para as oficinas a 
serem realizadas com as comunidades quanto para as palestras com os trabalhadores. Para 
estes últimos, as cartilhas focarão principalmente no que se refere à conduta, relacionamento 
com a comunidade e segurança do trabalho.   

•  Apresentação em PowerPoint: serão produzidas apresentações com diversos temas e 
conteúdos dirigidos aos diferentes públicos-alvo do Programa;   

•  Apresentação de material áudio visual: serão produzidas apresentações e selecionados 
vídeos educativos com diversos temas e conteúdos dirigidos aos diferentes públicos-alvo do 
Programa.  

Serão produzidos materiais didático-ludo-educativos, informativos e instrutivos, referentes à temática 
socioambiental, destinados à sensibilização, comunicação e informação das partes envolvidas, bem 
como para a divulgação das ações e projetos realizados. Exemplos: cartilhas, panfletos, jogos 
educativos, apostilas, cartazes, e outros relacionados. Será considerada ainda a utilização de 
ferramentas interativas no espaço virtual, como blogs, sites, grupos de e-mail e outros relacionados, 
que possam facilitar e agregar valores ao Programa.  

 Para as capacitações, caso sejam propostas pela comunidade no DRP, serão desenvolvidos materiais 
de apoio específicos, como apresentações, apostilas contendo fundamentação teórica dos temas 
abordados, exemplos de atividades práticas e bibliografia básica, exposições itinerantes, dentre 
outros itens pertinentes. Para fins de acessibilidade, todos os materiais produzidos possuirão versões 
digitais – CDs e/ou DVDs – e terão versões acessíveis, como disponibilização virtual.  

7.2.6 Subprograma de Educação Ambiental Voltado aos Trabalhadores (PEAT) 
7.2.6.1 Objetivos  

 É objetivo do Subprograma de Educação Ambiental Voltado aos Trabalhadores (PEAT) realizar ações 
de educação ambiental para os trabalhadores das obras empreendimento, de forma a conscientizá-
los sobre as características socioambientais da região, sobre a necessidade de preservação do meio 
ambiente, proibição da realização de ações predatórias com a fauna e flora, sobre as noções do Código 
de Conduta, reforçando as formas de convivência com o ambiente e as comunidades do entorno, 
sobre os patrimônios arqueológico e paleontológico a serem preservados, entre outras questões.  
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 Serão propiciados componentes de Educação Ambiental voltados para capacitação dos trabalhadores 
envolvidos direta e indiretamente com a atividade objeto do licenciamento, visando à melhoria e ao 
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 
produtivo no meio ambiente.  

7.2.6.2  Metas  

 Atingir o melhor entendimento sobre as medidas de controle, prevenção de acidentes, minimização 
e mitigação de impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais, por meio das ações de Educação 
Ambiental, visando promover reflexões a respeito do cotidiano do trabalho e da natureza da atividade 
em relação aos aspectos das localidades pelas quais a obra deve passar.  

 Metas Quantitativas:  

• Quantidade de treinamentos realizados.  
•  Atingir 100% dos trabalhadores da obra com os conteúdos de educação ambiental.  

7.2.6.3 Público-alvo  

 Todos os trabalhadores que estiverem alocados nos canteiros de obra, sejam eles funcionários, 
colaboradores ou prestadores de serviço da construtora e de suas subcontratadas.  

7.2.6.4 Atividades a serem Desenvolvidas  

O objetivo do PEAT é assegurar que os trabalhadores envolvidos com as obras do empreendimento 
realizem suas atividades de acordo com procedimentos adequados, considerando cuidados com o 
meio ambiente, com as comunidades e com o patrimônio histórico, arqueológico e paleontológico.  

 Para atingir ao objetivo proposto, os funcionários receberão treinamento em módulo padrão de 2 
(duas) horas de duração, ministrado nos canteiros de obra, no qual a participação será obrigatória, 
com registro de todos os participantes.   

 A aplicação de treinamento ambiental aos trabalhadores das construtoras será uma atribuição da 
equipe de Comunicação Ambiental.  

 O módulo de treinamento abrangerá o seguinte conteúdo:  

• Resumo expedito da legislação ambiental pertinente, com ênfase nas proibições referentes 
a: corte não autorizado de vegetação, caça a animais silvestres, coleta de plantas e danos ao 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paleontológico;  

•  Cuidados com a flora, fauna e patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paleontológico;  
•  Medidas de mitigação de impactos negativos e as Instruções de Controle Ambiental 

explicadas em linguagem simples e direta, com o auxílio de ilustrações, para informar sobre 
as boas práticas a serem utilizadas e fiscalizadas nas obras;  

•  Prevenção de incêndios florestais;  
•  Importância da prevenção e controle de erosão, poluição e contaminação do meio 

ambiente;  
•  Destinação de resíduos sólidos;  
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•  Reconhecimento de animais peçonhentos e procedimentos em caso de picadas;  
•  Descrição dos procedimentos de supervisão/monitoramento ambiental das obras, com foco 

no sistema de manejo de não conformidades;  
•  Explicação sobre como agir em caso de emergências, tais como acidentes de trabalho, fogo 

acidental, entre outros;  
• Apresentação do Código de Conduta para os Trabalhadores e de normas de relacionamento 

com as comunidades lindeiras 
• Treinamento sobre segurança do Trabalho; 
• Oficinas sobre saúde e educação sexual (com foco em doenças sexualmente transmissíveis). 

 

7.2.6.5 Resultados esperados 

• Disseminar e multiplicar entre a população do entorno da UTE os conhecimentos sobre meio 
ambiente e educação ambiental, construídos coletivamente nas oficinas. 

• Entendimento dos trabalhadores sobre as medidas de controle, prevenção de acidentes, 
minimização e mitigação de impactos sociais, culturais, econômicos, ambientais, saúde e 
educação sexual. 

7.2.6.6  Inter-relação com outros programas ambientais 

O Programa de Educação Ambiental possui interface mais direta com o Programa de Comunicação e 
Responsabilidade Social uma vez que atividades de divulgação e realização de oficinas, palestras e 
outras atividades deste Programa serão realizadas em conjunto com a equipe do Programa de 
Comunicação e Responsabilidade Social.   

 Uma vez que o programa objetiva atingir toda força de trabalho além de moradores circunvizinhos 
do projeto, pode-se inferir que este programa tem interface com todos os demais programas do PBA. 

7.2.6.7 Legislação Ambiental interveniente 

A execução de ações de Educação Ambiental passou a ser recomendação mundial em 1977, quando 
se definiram objetivos, princípios e diretrizes na “Declaração e Recomendações da Conferência 
Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental”.   

 No Brasil, a Lei 9.795 de 1999 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, segundo a qual, 
cabe às “empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas 
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente” 
(Art. 3º, V).  

 O Decreto Federal Nº 4.281/02, que regulamenta a Lei Nº 9.795/99, por sua vez, estabelece que 
devem ser criados, mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação 
ambiental integrados: “I - a todos os níveis e modalidades de ensino; II - às atividades de conservação 
da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de 
recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos 
ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental” (Art. 6º).  

 A Instrução Normativa IBAMA Nº 2, de 27 de março de 2012, em seu Art. 1º, “estabelece as diretrizes 
e os procedimentos para orientar e regular a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação 
de programas e projetos de educação ambiental a serem apresentados pelo empreendedor no âmbito 
do licenciamento ambiental”. Além disso, esta instrução define a estruturação para elaboração de 



SEÇÃO 7 – PROGRAMAS AMBIENTAIS  

7-26 

programas de educação ambiental, prevê procedimentos de avaliação permanente e continuada e 
define exigências contidas no documento Bases Técnicas para Elaboração dos Programas de Educação 
Ambiental no Licenciamento Ambiental Federal, anexo à Instrução Normativa.   

Este Programa foi elaborado com base legal e normativa, seguindo, por exemplo, as leis e normas a 
seguir:   

• Constituição Federal de 1988. Em seu Título VIII – da Ordem Social, Capítulo VI – do Meio 
Ambiente, Art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  

• Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação e dá outras providências. 

• Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

• Decreto Federal Nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que regulamenta a Lei Nº 9.795/99.  

• Instrução Normativa IBAMA Nº 2, de 27 de março de 2012, que estabelece as bases técnicas 
para programas de educação ambiental, apresentadas como medidas mitigadoras ou 
compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo 
IBAMA.  

• O Art. 1º da Política Nacional de Educação Ambiental define a educação ambiental como 
“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade”.  

• O Art. 3º (V) desta Lei define que, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm 
direito à educação ambiental, incumbindo às empresas, entidades de classe, instituições 
públicas e privadas, a promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, 
visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as 
repercussões do processo produtivo no meio ambiente.   

• O Art. 3º (IV) determina ainda que, cabem aos meios de comunicação de massa, entre outros, 
colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas 
educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação.  

7.2.6.8 Indicadores de avaliação e monitoramento 

Os indicadores de desempenho propostos para o Subprograma de Educação Ambiental:  

• Número de oficinas de DRP realizadas em relação ao inicialmente previsto;  

• Número de participantes nos DRPs;  

• Quantidade de material didático produzida e distribuída, em relação ao número de 
participantes;   

• Número de oficinas participativas e de retorno (devolutivas) realizadas;   

• Número de participantes nas oficinas participativas e de retorno (devolutivas);  

• Número de participantes nas atividades dos projetos de educação ambiental;  

• Desempenho dos participantes nas atividades dos projetos de educação ambiental (aplicar 
questionário de satisfação com participantes);  
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• Número de trabalhadores treinados nas questões socioambientais em relação ao número 
total de funcionários das construtoras. 

Os indicadores de desempenho propostos para o Subprograma de Educação Ambiental dos 
Trabalhadores são: 

• Número de trabalhadores treinados nas questões socioambientais em relação ao número 
total de funcionários das construtoras.  

• Número de treinamentos realizados com os trabalhadores da obra. 
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7.2.6.9 Cronograma de execução das atividades previstas 

ATIVIDADE PROJETO 

IMPLANTAÇÃO 2017-2018 
(TRIMESTRES) 

OPERAÇÃO 2019 
(TRIMESTRES) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Execução do PEA (Comunidades) 
 

            

Articulação com o Poder Público 
Local 

             

Realização de Diagnóstico Rápido 
Participativo 

 
            

Elaboração dos Projetos de 
Educação Ambiental 

             

Aplicação dos Projetos de 
Educação Ambiental 

             

Treinamento dos Funcionários 
(PEAT) 

 
            

Monitoramento e avaliação              

Relatórios Técnicos de 
Acompanhamento PCS 

             

Legenda:          

 Atividades com períodos de realização definidos          
 Atividades permanentes          
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7.3 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Subterrâneas 

7.3.1 Justificativa 
O município da Barra dos Coqueiros encontra-se sobre o domínio hidrogeológico das Formações 
Superficiais Cenozóicas. Essas são constituídas por pacotes de rochas sedimentares que recobrem as 
rochas mais antigas e têm um comportamento de aquífero granular. No geral possuem porosidade 
primária e nos terrenos arenosos apresentam uma elevada permeabilidade, garantindo excelentes 
condições de armazenamento e fornecimento de água (Araujo, 2009 apud GENIVAL NUNES, 2015). 

As águas subterrâneas são objeto de aproveitamento por meio dos poços tubulares profundos 
instalados nas comunidades vizinhas - Povoado de Jatobá – e por meio de poços rasos, como na Praia 
do Jatobá e Cajueiro 1 e 2, junto à SE-100.  

O empreendimento contará com a captação de água de dois poços tubulares profundos instalados na 
ADA, sendo que um, já com outorga emitida pelo órgão competente, refere-se a um poço 
remanescente das atividades de implantação do Complexo Eólico vizinho e está sendo utilizado para 
as atividades de terraplenagem e o outro fornecerá água a ser tratada pela Estação de Tratamento de 
Água do empreendimento de forma a conferir níveis de potabilidade. 

Considerando que o nível freático é relativamente raso – entre 4 e 7 metros de profundidade – 
capeados por camada não saturada composta por areias de alta permeabilidade, configura-se uma 
vulnerabilidade extrema de contaminação do aquífero por substâncias potencialmente poluidoras a 
serem manuseadas na operação das futuras UTEs. 

7.3.2 Objetivo 
São objetivos específicos do Plano: 

 Estabelecer, executar e assegurar o cumprimento de diretrizes e procedimentos para a 
proteção dos recursos hídricos na ADA e AID, relativos às atividades de implantação e 
operação da UTE e atividades associadas; 

 Identificar as áreas com potencial de contaminação do solo e recursos hídricos, para que 
sejam tomadas ações e medidas mitigatórias; 

 Atender às condições e padrões de qualidade das águas subterrâneas, bem como o 
monitoramento de parâmetros, quando aplicáveis, em consonância com a Resolução 
CONAMA nº 396/2008 e demais normas legais; 

 Elaborar e executar planos de ação caso as diretrizes e padrões aqui determinados não 
estejam sendo cumpridos; 

 Instalar poços de monitoramento na área do empreendimento após a implantação para 
realização de monitoramentos periódicos na fase de operação; 

 Utilizar os dados de monitoramento, bem como os indicadores por aqui estabelecidos, para 
avaliar o desempenho ambiental da instalação e operação do empreendimento, bem como a 
significância dos impactos adversos por ela, potencialmente gerados. 
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7.3.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 
7.3.3.1 Monitoramento de água subterrânea 

De modo a garantir a qualidade do recurso hídrico subterrâneo, deverá ser realizado o monitoramento 
dos poços, com base semestral, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 396/2008, que 
dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e 
dá outras providências, de acordo com o uso preponderante da água. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, deverão ser monitorados os poços de captação 
da vizinhança (PC-01 ao PC-04) citados no item 5 deste Relatório.  

Além dos parâmetros de qualidade das águas subterrâneas, serão apresentados os dados de 
vazão/volume captados durante o período analisado, bem como os níveis estático e dinâmico dos 
poços monitorados. 

7.3.3.2 Legislação ambiental interveniente 

A Tabela 7-3 apresenta a lista de leis, resoluções e normas que intervém no Monitoramento e Controle 
de Processos Erosivos. 

Tabela 7-3 – Legislação ambiental interveniente relacionada ao Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Subterrâneas 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº 6938 de 
31 de agosto de 1981 Constitui a Política Nacional do Meio Ambiente 

Resolução CONAMA Nº 
396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 
águas subterrâneas e dá outras providências. 

Decreto nº 24.643 de 
10 de julho de 1934 Institui o Código de Águas 

Resolução CONAMA Nº 
357 de 17 de março de 
2005 

Estabeleceu a classificação das águas doces, salobras e salinas no território 
nacional, segundo seus usos preponderantes. 

Lei nº 3.870 de 25 de 
outubro de 1997 

Dispõe sobre a política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
e dá outras providências. 

 

7.3.3.3 Indicadores de avaliação e monitoramento 

 Avaliação do atendimento aos padrões de qualidade das águas subterrâneas; 

 Reclamação ou queixas da população do entorno relacionada a recursos hídricos, oriunda das 
atividades de construção ou serviços associados. 

7.3.3.4 Cronograma de execução das atividades previstas 

Os poços de comunidades (4) deverão ser monitorados semestralmente, desde a fase de implantação 
do empreendimento. 

Os poços de monitoramento in site deverão sua localização e quantidade definidos a 12 meses antes 
da finalização da implantação e serem instalados antes do início da operação da UTE PS-1. 

As coletas deverão ser realizadas semestralmente. 
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7.4 Programa de Monitoramento das Emissões 
Atmosféricas e Qualidade do Ar 

7.4.1 Justificativa 
Durante a fase de instalação do empreendimento ressalta-se que as atividades de terraplanagem 
apesar de compreenderem movimentação de solo, refere-se a um solo predominantemente arenoso, 
não oferecendo, portanto, suspensão significativa. Já as atividades de montagem das estruturas, 
referem-se à montagem eletromecânica que não oferecem geração de material particulado. 

Para a fase de operação, as UTEs do Complexo Termelétrico contarão com um sistema de amostragem 
permanente de gases de exaustão. Cada chaminé GVRC (Geradores de Vapor de Recuperação de 
Calor) terá um analisador que medirá, alternadamente, NOX, O2, CO e SO2, para cada ponto de 
extração. Os resultados das medições realizadas serão compilados e estarão disponíveis para consulta 
do órgão ambiental. 

Conforme o estudo de dispersão atmosférica realizado, as contribuições de NOx resultaram em 
valores maiores que 25% do padrão horário de qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 
03/90), devendo ser adotadas medidas de controle e mitigação para reduzir tal parâmetro. Em vista 
desta previsão, o parâmetro NOx será alvo de monitoramento no entorno do complexo termelétrico. 

7.4.2 Objetivo 
De forma geral, este Programa objetiva monitorar a qualidade do ar atmosférico e monitorar as fontes 
de emissão atmosféricas provenientes da atividade de operação das UTEs.  

São objetivos específicos do monitoramento de emissões atmosféricas: 

 Quantificar a emissão de NOX, O2, CO e SO2 emitida pelas chaminés das usinas; 

 Verificar se as emissões atendem os padrões adotados para os parâmetros monitorados. 

São objetivos específicos do monitoramento da qualidade do ar: 

 Determinar o nível de concentração de NOX nos pontos monitorados; 

 Verificar se a qualidade do ar está dentro dos padrões adotados para os parâmetros 
monitorados. 

7.4.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 
7.4.3.1 Monitoramento da qualidade do ar 

No que concerne à qualidade do ar ambiental fora dos limites da área do empreendimento, não há 
conflitos entre os padrões definidos pelo IFC, também adotados pelo IIC, e as normas nacionais. A 
Resolução CONAMA 03/90 estabelece valores para os diversos parâmetros de qualidade do ar sempre 
iguais ou mais restritivos do que aqueles estabelecidos pelo IFC – Tabela 7-4 a seguir, exceto para o 
NO2, que para o IFC não deve exceder 40 μg/m3, enquanto a Resolução CONAMA 03/90 estabelece o 
valor de 100 μg/Nm3 tanto para o padrão primário como para o padrão secundário. Apenas para 
Material Particulado inferior a 2,5 μm a legislação nacional não estabelece padrão, enquanto o IFC 
define máximos de 75 e 35 μg/m3 para 24 horas e anual, respectivamente. 
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Tabela 7-4 – Comparação entre os padrões e qualidade do ar do IFC e da Resolução CONAMA nº 03 de 1990 

 
O monitoramento da qualidade do ar poderá ser atendido utilizando amostradores ativos ou passivos 
com resoluções temporais e espaciais aceitáveis. Será realizada uma primeira campanha antes do 
início da operação da usina de forma a estabelecer os níveis gerais de concentração de NOx na 
atmosfera para os pontos previstos no monitoramento. 

Os pontos de amostragem previstos para o monitoramento da qualidade do ar estão apresentados no 
item subsequente. 

7.4.3.2 Pontos de monitoramento 

Os pontos selecionados para execução das campanhas de monitoramento estão inseridos na AID do 
empreendimento e referem-se a pontos próximos aos receptores do empreendimento, considerando-
se a direção do vento predominantemente do oceano ao continente. A descrição destes pontos e 
coordenadas aproximadas estão apresentadas na Tabela 7-5. 
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Tabela 7-5 – Pontos de monitoramento de qualidade do ar 

PONTOS 
COORDENADAS (UTM) 

DESCRIÇÃO E S 
PQA1 727306 8805686 Entroncamento entre a SE-100 e SE-240 
PQA2 725166 8804200 Comunidade do Cajueiro (SE-100) 
PQA3 724290 8803117 Loteamento Praia da Costa (SE-100)  

Nota: Coordenadas apenas para referência (WGS 84). 

A Figura 7-2 apresenta os Pontos de Monitoramento de Qualidade do Ar da vizinhança. 

 
Figura 7-2 – Pontos de monitoramento de qualidade do ar 

Além dos pontos de monitoramento de qualidade do ar, que referem-se a potenciais receptores, serão 
também realizadas medições nas saídas das chaminés. 

7.4.3.3 Resultados esperados 

 Avaliar a tendência da qualidade do ar 

 Acompanhar o atendimento aos padrões legais. 

7.4.3.4 Inter-relação com outros programas ambientais 

 Programa de Comunicação e Responsabilidade Social. 

7.4.3.5 Legislação ambiental interveniente 

A Tabela 7-6 apresenta a lista de leis, resoluções e normas que intervém no Monitoramento das 
Emissões Atmosféricas e da Qualidade do Ar. 
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Tabela 7-6 – Legislação ambiental interveniente relacionada ao Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas 
e da Qualidade do Ar 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº 6938 de 31 de 
agosto de 1981 

Constitui a Política Nacional do Meio Ambiente 

Decreto nº 97.632 de 10 de 
abril de 1989 

Regulamenta o art. 2º inciso VIII da Lei nº 6938, determinando que os 
empreendimentos que se destinem à exploração de recursos minerais 
deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 
do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, submeter-se à aprovação do 
órgão ambiental competente um plano de recuperação de áreas 
degradadas. 

Resolução CONAMA nº 05 
de 1989 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR. 

Resolução CONAMA nº 03 
de 1990 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. 

Resolução CONAMA nº 08 
de 1990 

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de emissão de 
poluentes no ar para processos de combustão externa de fontes fixas de 
poluição 

Resolução CONAMA nº 242 
de 1998 

Dispõe sobre limites de emissão de material particulado para veículo leve 
comercial e limite máximo de ruído emitido por veículos com características 
especiais para uso fora de estradas. 

Resolução CONAMA nº 436 
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. 

Resolução CONAMA nº 382 
de 2006 

Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para 
fontes fixas. 

Resolução CONAMA nº 414 
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. 

Portaria IBAMA nº 85 de 17 
de outubro de 1996 

Dispõe sobre a criação e adoção de um Programa Interno de Auto 
Fiscalização da Correta Manutenção da Frota, quanto a emissão de fumaça 
preta, por empresa que possui frota própria de transporte de carga ou 
passageiro, cujos veículos são movidos a óleo diesel. 

Resolução CONTRAN Nº 441 
de 28 de maio de 2013 

Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à 
circulação pública em todo o território nacional. 

7.4.3.6 Indicadores de avaliação e monitoramento 

 Atendimento dos parâmetros da CONAMA nº 03 de 1990 

 Atendimento às diretrizes do IFC relativas à saturação de bacias aéreas. 

7.4.3.7 Cronograma de execução das atividades previstas 

Propõem-se a realização de campanhas semestrais de monitoramento da qualidade do ar nos 3 (três) 
pontos propostos. A primeira campanha deve ser realizada anteriormente à operação da UTE de 
forma a estabelecer os níveis gerais de concentração de NOx para a região. 

A medição nas chaminés será feita continuamente. 
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7.5 Programa de Monitoramento de Ruído 
7.5.1.1 Justificativa 

A importância do estudo dos níveis de ruídos de uma Usina Termelétrica se faz necessária para 
minimizar os impactos adversos ao meio físico e biótico na circunvizinhança das UTEs. A geração de 
ruído apresentará duas fases de “geração” distintas, primeiramente a de implantação da UTE e 
posteriormente a de Operação. 

A fase de implantação da UTE emprega a utilização de máquinas e equipamentos ruidosos. A geração 
de ruído pela utilização das máquinas e equipamentos é variável de acordo com a fase evolutiva da 
obra, podendo-se citar como principais fontes de ruído as atividades: 

• Estaqueamento 

• Terraplanagem 

• Concretagem 

• Obras civis e montagem industrial 

• Arruamento/pavimentação 

A fase de operação das UTE gerará ruídos que contribuirão para o aumento dos níveis de pressão 
sonora da região através da operação das chaminés de saída de gases, das turbinas e das torres de 
resfriamento. 

De acordo com as medições realizadas durante o Estudo de Impacto Sonoro (GENIVAL NUNES, 2016), 
os níveis de pressão sonora encontram-se abaixo dos limites preconizados pela NBR 10.151 para área 
industrial ou de uso misto, mesmo com a presença permanente de fontes geradoras de ruídos como 
o Parque Eólico e tráfego de veículo nas rodovias, porém se comparados aos níveis estabelecidos para 
área residencial, já apresentam medições que ultrapassam esses valores antes das atividades de 
implantação do empreendimento. 

O empreendimento prevê a instalação de uma estação de bombeamento localizada no povoado Praia 
Jatobá. Durante a fase de operação das UTEs a estação de bombeamento poderá gerar vibrações que 
impactem negativamente as residências próximas. 

7.5.1.2 Objetivo 

De modo geral, este Programa visa assegurar que haja o controle e monitoramento dos níveis de 
emissão de ruído durante a fase de implantação do empreendimento e atividades associadas, de 
acordo com a legislação ambiental vigente e melhores práticas existentes. O programa também tem 
o objetivo de monitorar os níveis de vibração gerados pela estação de bombeamento durante a fase 
de operação. 

São objetivos específicos do Plano: 

 Caracterizar o nível de pressão sonora dos receptores próximos durante sua fase de pré-
implementação, para complementação e atualização do background. Desta forma, propõe-se 
que sejam feitos monitoramentos em dias em que não estejam ocorrendo atividades de 
implantação, como finais de semana, por exemplo, de forma a se registrar o ruído ambiente; 

 Estabelecer, executar e assegurar o cumprimento de diretrizes e procedimentos para a 
emissão de ruídos das atividades principais e atividades associadas; 

 Caracterizar e monitorar o nível de pressão sonora de acordo com as normas aplicáveis, em 
períodos especificados durante a execução de obras (atividades diurnas) e durante o período 
noturno; 
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 Caracterizar e monitorar o nível de pressão sonora de acordo com as normas aplicáveis, em 
períodos especificados durante as atividades de operação; 

 Elaborar e executar planos de ações caso as diretrizes e padrões aqui determinados não 
estejam sendo cumpridos, além de propor medidas de atenuação de ruído, quando os efeitos 
dos ruídos percebidos pela população residente na AID ultrapassem os Níveis de Pressão 
Sonora, no que tange às atividades da UTE. 

7.5.1.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 

Com base no disposto nas Resoluções CONAMA nº 01/1990 e 02/1990, torna-se necessário o 
monitoramento do nível de pressão sonora para conforto acústico às comunidades no entorno da AID 
e ADA. 

Desta forma, propõe-se para este Programa, a aplicação do monitoramento com base na ABNT NBR 
10.151:2000, em pontos estrategicamente localizados e definidos para os potenciais receptores deste 
impacto adverso. 

O método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o nível de pressão sonora 
corrigido Lc e o nível de critério de avaliação NCA estabelecido pela legislação - ABNT NBR 10151:2000.  

7.5.1.3.1 Seleção dos pontos de monitoramento 

Os pontos selecionados para execução das campanhas de monitoramento estão inseridos na AID do 
empreendimento e referem-se a pontos próximos aos receptores do empreendimento. A descrição 
destes pontos e coordenadas aproximadas estão apresentadas na Tabela 7-7. 

Tabela 7-7 – Pontos de monitoramento de ruído 

PONTOS 
COORDENADAS (UTM) 

DESCRIÇÃO E S 
P1 724559 8803185 Povoado Jatobá 
P2 724853 8803633 Comunidade do Cajueiro (SE-100) 
P3 724959 8804270 Comunidade do Cajueiro (SE-100) 
P4 726024 8804927 Comunidade do Cajueiro (SE-100) 
P5 726530 8803056 Comunidade da Praia do Jatobá 

P6 726019 8802496 Comunidade da Praia do Jatobá próximo da estação 
de bombeamento 

Nota: Coordenadas apenas para referência. 

A Figura 7-3 apresenta os Pontos de Monitoramento de Ruído da vizinhança, sendo que os pontos 
de A1 a A4 referem-se aos pontos de medição realizados dentro da área a ser implantada a UTE no 
Estudo de Impacto Sonoro (GENIVAL NUNES, 2016) e os pontos de P1 a P6 referem-se aos pontos 
propostos para os monitoramentos de ruído (Tabela 7-7) durante a fase de implantação e operação. 
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Figura 7-3 – Pontos de monitoramento de ruído 

 

7.5.1.3.2 Execução do monitoramento de ruído 

Para a execução do monitoramento, deverão ser seguidos os procedimentos de amostragem, 
conforme a ABNT NBR 10151:2000, considerando medições trimestrais durante a fase de implantação 
do empreendimento e semestrais durante a fase de operação, com duração de pelo menos um ano. 

Os resultados das medições realizadas nos pontos externos à área do empreendimento deverão ser 
comparados aos níveis predefinidos na ABNT NBR 10.151 para área mista, predominantemente 
residencial. 

Devido à falta de registros prévios ao início das atividades de implantação, a primeira campanha de 
monitoramento deve ser realizada em um dia no qual não ocorram atividades de implantação 

São apresentados a seguir os critérios gerais para seleção do equipamento a ser utilizado e os 
procedimentos de medição. 

 Equipamento utilizado e calibração 

O medidor de nível de pressão sonora ou o sistema de medição deve atender às especificações da IEC 
60651 para tipo 0, tipo 1 ou tipo 2. 

Recomenda-se que o equipamento possua recursos para medição de nível de pressão sonora 
equivalente ponderado em “A” (LAeq), conforme a IEC 60804. 

O calibrador acústico deve atender às especificações da IEC 60942, devendo ser classe 2, ou melhor. 
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O medidor de nível de pressão sonora e o calibrador acústico devem ter certificado de calibração da 
Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (INMETRO), renovado no mínimo a cada dois anos. 

Uma verificação e eventual ajuste do medidor de nível de pressão sonora ou do sistema de medição 
deve ser realizada pelo operador do equipamento, com o calibrador acústico, imediatamente antes e 
após cada medição, ou conjunto de medições relativas ao mesmo evento. 

O microfone do medidor deverá estar equipado com protetor de vento, de forma a evitar sinais de 
baixa frequência que possam a interferir na caracterização do NPS. 

 Metodologia da medição de ruído ambiente 

A medição do Ruído Ambiente, ou seja, o nível de pressão sonora no local e horário considerados, na 
ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão, deverá ser efetuado segundo as 
especificações da ABNT NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

As medições deverão ser efetuadas utilizando medidor de pressão sonora que atenda às 
especificações da ISO IEC 60651. Recomenda-se que o equipamento possua recursos para medição de 
nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A” (LAeq), conforme a NBR 10.151. 

Todas as recomendações referentes à calibração do equipamento deverão estar de acordo a ABNT 
NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

É importante que se avalie o acréscimo dos níveis de ruído provocado pelo aumento do tráfego de 
veículos, especialmente veículos pesados, no local do canteiro de obras e vias de acesso aos locais de 
obra e a presença das instalações das usinas. 

De acordo com a NBR 10.151 (ABNT, 1987) a duração do ruído deve ser avaliada sobre um período de 
tempo relevante, no qual o histórico do nível sonoro apresente as características das variações do 
ruído. 

O tempo de medição na fase de pré-implantação deverá ser de 5 minutos, sendo esse tempo suficiente 
para poder coletar dados que expressem com mais fidelidade a realidade, assegurando a 
confiabilidade dos resultados e permitindo comparações com os dados dos ruídos dos equipamentos 
e dos aerogeradores, coletados posteriormente. 

7.5.1.3.3 Execução do monitoramento de vibração 

As campanhas de medição de vibrações serão realizadas no ponto P6 (Tabela 7-7) localizado próximo 
à estação de bombeamento no povoado Praia Jatobá para avaliar se há efeitos de vibração do 
ambiente em decorrência da operação da estação de bombeamento. 

O monitoramento de vibrações deve utilizar equipamentos devidamente calibrados e certificados por 
laboratório acreditado pelo INMETRO. Os resultados obtidos pelo monitoramento serão comparados 
com os valores estabelecidos pela legislação e normas aplicáveis. 

As medições de vibração (mm/s – pico) devem avaliar as condições de vibração com e sem o 
funcionamento da estação de bombeamento, apresentando separadamente os resultados obtidos. 

7.5.1.4 Resultados esperados 

• Minimização dos impactos sonoros oriundos das atividades de implantação e operação do 
empreendimento nos pontos monitorados. 

7.5.1.5 Inter-relação com outros programas ambientais 

 Programa de Comunicação e Responsabilidade Social; 

 Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores. 
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7.5.1.6 Legislação ambiental interveniente 

A Tabela 7-8 apresenta a lista de leis, resoluções e normas que intervém no Monitoramento de Ruído. 

Tabela 7-8 – Legislação ambiental interveniente relacionada ao Programa de Monitoramento de Ruído 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº 6938 de 31 de 
agosto de 1981 

Constitui a Política Nacional do Meio Ambiente 

Decreto nº 97.632 de 10 de 
abril de 1989 

Regulamenta o art. 2º inciso VIII da Lei nº 6938, determinando que os 
empreendimentos que se destinem à exploração de recursos minerais 
deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 
do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, submeter-se à aprovação do 
órgão ambiental competente um plano de recuperação de áreas 
degradadas. 

Resolução CONAMA nº 1 de 
8 de março de 1990 

Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive 
as de propaganda política 

Resolução CONAMA nº 2 de 
8 de março de 1990 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição 
Sonora – <<SILÊNCIO>>. 

ABNT NBR 10.151/2000 Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade - Procedimento 

7.5.1.7 Indicadores de avaliação e monitoramento 

 Monitoramento quanto aos requisitos normativos constantes na ABNT NBR 10151:2000 e 
demais requisitos legais; 

 Caracterização do acréscimo do nível de ruído ocasionado pela implantação e operação do 
empreendimento; 

 Reclamação ou queixas da população do entorno devido ao ruído oriundo das atividades de 
construção e operação ou serviços associados. 

7.5.1.8 Cronograma de execução das atividades previstas 

 Monitoramento de Ruído 

As campanhas de monitoramento de ruído durante a fase de implantação serão realizadas 
semestralmente durante todo o período de instalação da UTE.  

Durante o período de operação da UTE propõe-se a realização de campanhas trimestrais durante o 
primeiro ano de operação. Após o primeiro ano recomenda-se a avaliação dos resultados obtidos para 
definir a periodicidade das campanhas de monitoramento. 

 Monitoramento de Vibrações 

A campanha de monitoramento de vibrações será realizada durante a fase de operação do 
empreendimento, considerando o ponto próximo à estação de bombeamento. Propõe-se a realização 
de campanha única para avaliação. Caso os resultados ultrapassem os valores recomendáveis 
adotados, deve-se adotar medidas de mitigação e controle e então realizar uma nova campanha de 
monitoramento. 
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7.6 Programa de Comunicação e Responsabilidade Social 
7.6.1 Justificativa 
O Plano de Comunicação Social (PCS) referente ao Complexo Termelétrico Porto de Sergipe, no 
município de Barra dos Coqueiros/SE foi estruturado com vistas a ampliar o diálogo entre a CELSE 
e o público local de sua área de influência, disseminar importantes informações sobre o 
empreendimento e esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos, ampliando o nível de 
conhecimento local sobre o Projeto e a atuação da empresa e, assim, minimizando boatos e ruídos 
de comunicação.  

O Plano de Comunicação Social ora apresentado foi estruturado a partir dos resultados obtidos 
no mapeamento e identificação de stakeholders, bem como para o atendimento às exigências 
técnicas do processo de licenciamento ambiental apresentadas pelo órgão licenciador na Licença 
Prévia (LP no 11-3/2016), especificamente a condicionante no 6 que solicita “detalhamento do 
Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, contemplando forma e cronograma de 
execução”. 

Ainda em conformidade à uma prática de gestão socioambiental adequada e internacionalmente 
reconhecida, as diretrizes e ações propostas neste Plano de Comunicação Social mostram-se 
alinhadas e em atendimento aos requisitos constantes nos Princípios do Equador (IFC), 
especificamente o PE5 – Engajamento de Partes Interessadas, PE6 – Mecanismos de Reclamação 
e PD1 – Avaliação e Gestão de Riscos Socioambientais, subitens Engajamento de Partes 
Interessadas e Comunicações externas e Mecanismos de Reclamação. 

7.6.2 Objetivo 
O Plano de Comunicação Social (PCS) objetiva ampliar o nível de conhecimento local sobre a 
implantação e operação do Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros e sobre a atuação da 
CELSE, bem como consolidar canais de comunicação com a abertura de diálogo entre a empresa, 
população residente no entorno da área do empreendimento, representantes sociais e demais 
grupos de interesse locais. 

Específicos: 

• Divulgar junto à comunidade do entorno as ações a serem desenvolvidas ao longo da 
implantação e da operação do empreendimento; 

• Divulgar a importância econômica e social do empreendimento para o município e para o 
Território da Grande Aracaju; 

• Garantir às comunidades envolvidas o acesso às informações sobre o empreendimento, 
assim como os principais impactos ambientais, as medidas mitigadoras e compensatórias, 
bem como dos Planos e Programas a serem desenvolvidos; 

• Divulgar a necessidade de mão-de-obra, estabelecendo contato direto com a população 
do entorno e articulação com a Secretaria de Assistência Social do Município de Barra dos 
Coqueiros e do Núcleo de Apoio ao Trabalhador, do governo Estadual; 

• Estabelecer canais de comunicação com a comunidade utilizando meios mais tradicionais 
como carros de som, emissoras de rádio, folhetos e panfletos;  
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 Criar canais de comunicação permitindo o diálogo próximo entre a empresa e a 
comunidade, através novas tecnologias mais ágeis e com maior amplitude de alcance, a 
exemplo de número telefônico gratuito (0800), e-mails e redes sociais; 

 Divulgar eventos a ser realizados por outros Programas Ambientais. 

7.6.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 
7.6.3.1 Estratégias de Atuação 

O Plano de Comunicação Social do Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros foi estruturado 
tomando como base três conjuntos de atividades intrínsecas à adequada execução de ações de 
comunicação e engajamento social, apresentados a seguir: 

• Articulação - abrange as atividades e ações desenvolvidas com o objetivo de estabelecer 
um relacionamento construtivo com o público local, com a mídia local e, principalmente 
com a população diretamente afetada residente no entorno da área do empreendimento 
e famílias em processo de indenização. 

• Informação - envolve o conjunto de estratégias, ações e instrumentos de comunicação 
destinados a disseminar informações e informar os diferentes públicos-alvo sobre os 
diversos aspectos do empreendimento, potenciais interferências no cotidiano local, 
adoção de medidas mitigatórias e Programas Socioambientais. 

• Monitoramento e Avaliação - envolve o processo de monitoramento das ações de 
comunicação social durante todo o processo proposto, avaliando sua eficácia e 
abrangência, bem como a adequação das estratégias e instrumentos adotados, indicando 
adequações e/ou redirecionamentos se necessário. 

A metodologia a ser adotada, além de abranger técnicas de comunicação, prevê a interação com 
outros programas desenvolvidos como parte dos condicionantes ambientais atreladas ao 
processo de licenciamento em curso. A operacionalização das ações aqui propostas está centrada 
no contato direto com os públicos devidamente identificados e na realização de ações 
sistemáticas de comunicação que se pretende desenvolver. 

Nesse processo, faz-se necessária a utilização de uma linguagem simples e direta, facilitando a 
imediata compreensão por parte da população, tendo em vista a variedade de atores sociais, a 
área de abrangência pretendida e os resultados a serem alcançadas. Podemos assim, agrupar em 
dois subgrupos o conjunto de recursos de comunicação utilizados neste Programa de 
Comunicação e Responsabilidade Social: 

• Informal: utilização de uma forma de comunicação direta mediante a interlocução com o 
poder público local, representantes sociais e a população local, especificamente aquela 
localizada no entorno direto da área do Complexo Termelétrico através de reuniões, 
palestras, visitas técnicas dentre outras formas de abordagem direta; 

• Formal: veiculação de informações gerais e específicas sobre diferentes etapas das 
atividades do Complexo Termelétrico ao longo de sua ampliação e operação na mídia 
local, veiculação de materiais informativos como folders e cartazes dentre outros, 
buscando abranger um contingente maior da população. 

Tomando como referência as informações levantadas durante o mapeamento e identificação de 
stakeholders realizado em fevereiro/2017, bem como o atendimento às exigências do 
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licenciamento ambiental em curso e conformidade aos requisitos constantes no Princípios do 
Equador e Padrões de Desempenho (IFC), a seguir são apresentadas e detalhas as atividades 
previstas neste Plano de Comunicação Social juntos aos diferentes Grupos (1, 2 e 3). 

7.6.4 Atividades 
Elaboração de materiais informativos: elaboração de materiais informativos contendo 
informações importantes sobre o empreendimento e sobre a atuação da CELSE para serem 
distribuídos junto ao público local e demais partes interessadas. Estão previstos os seguintes 
materiais informativos, podendo ser adequados de acordo com o andamento das ações de 
comunicação e/ou readequação de estratégias visando garantir a eficiência da disseminação de 
informações: 

• Folder Institucional: Papel tam. A4 com duas dobras, Gramatura 120g; Colorido com 
ilustrações. 

• Apresentação Institucional e do empreendimento em formato slides (powerpoint) 
para servir de material de apoio em eventuais reuniões e palestras informativas; 

• Releases de comunicação contendo informações sobre o empreendimento e sobre a 
atuação da empresa a ser veiculado em mídias locais (TV, rádio, jornais/revistas); 

• Folders informativos: Papel tam.A4 com uma dobra, gramatura 120g; Colorido com 
ilustrações. 

• Cartazes de divulgação: Papel tam.A3, gramatura 150g: Colorido com ilustrações. 

Interface com os demais Programas Ambientais: por seu caráter de suporte ao empreendimento, 
o PCS articula-se com o conjunto das ações e atividades dos demais Programas Ambientais, assim 
será realizada a permanente interlocução junto ao corpo técnico responsável pelos diversos 
programas previstos para subsidiar com informações sobre o seu andamento dos mesmos para 
serem veiculados no PCS junto ao público local. Essa ação se mostra alinhada aos requisitos do 
PD1 – Sistema de Avaliação e Gestão Socioambiental (IFC). 

Campanhas de Comunicação Social (Grupos 1 e 2): realizar junto ao público-alvo prioritário – 
Grupos 1 e 2, um ciclo de Campanhas de Comunicação com periodicidade trimestral com visitas 
técnicas de comunicação, reuniões, palestras informativas, uso de carro de som e distribuição de 
materiais informativos disseminar informações e ampliar o nível de conhecimentos local sobre a 
atuação da CELSE e o empreendimento, tais como o processo de licenciamento, fases do Projeto, 
oportunidade de trabalho, possíveis interferências no cotidiano local, medidas ambientais 
adotadas, esclarecimento de dúvidas e expectativas identificadas. Atendimento aos requisitos do 
PE5 – Comunicação e Engajamento Social e PD4 – Saúde e Segurança da Comunidade (IFC). 

Criação de uma Comissão de Acompanhamento do Empreendimento – CAE (Grupo 1): mobilizar 
e consolidar uma Comissão de Acompanhamento do Empreendimento (CAE) envolvendo 
lideranças e representantes sociais dos povoados, loteamentos e população residente no entorno 
da área do Complexo Termelétrico (Grupo 1). As reuniões com os representantes da CAE servirão 
de importante canal de comunicação e interação local, devendo ser mantida reuniões com 
periodicidade mensal ao longo de toda a fase de implantação e início da operação do 
empreendimento. Atendimento aos requisitos do PE5 – Comunicação e Engajamento Social e PD4 
– Saúde e Segurança da Comunidade (IFC). 

Acompanhamento Social das Famílias em Processo de Negociação (Grupo 2): realizar o visitas 
técnicas e acompanhamento pré e pós mudança das famílias em fase de negociação com a CELSE 
decorrente da faixa de segurança do gasoduto. O Acompanhamento Social deverá ser realizado 
por um período mínimo de 1 ano com visitas técnicas bimestrais para acompanhar o processo de 
adaptação ao novo imóvel, verificação da adequação do local da nova moradia e se houve 
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alterações/comprometimentos da renda familiar decorrente da mudança, principalmente da 
atividade pesqueira. Após a mudança na nova moradia, realizar pesquisa qualitativa de adaptação 
ao novo contexto socioeconômico, verificação de potencial de empobrecimento e novas relações 
de vizinhança/do entorno. Atendimento aos requisitos do PE5 – Comunicação e Engajamento 
Social (IFC) e PD5 – Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário. 

Criação de canais de comunicação e mecanismos de recebimento de reclamações e solicitações: 
deverá ser criado um canal de comunicação permanente (Fale Conosco) para recebimento de 
eventuais reclamações, denúncias, solicitações e/ou elogios do público local. Tais canais de 
comunicação deverão ser amplamente divulgados e todas as manifestações recebidas serão 
devidamente registradas em Planilha, encaminhadas aos setores da empresa responsáveis e 
efetivar o retorno ao manifestante dentro de prazo máximo de 10 dias corridos da manifestação. 
Essa ação se mostra alinhada aos requisitos do PE6 – Mecanismos de Reclamação, PD1 – Sistema 
de Avaliação e Gestão Socioambiental e PD4 – Saúde e Segurança da Comunidade (IFC). 

Reuniões informativas e contatos institucionais (Grupo 3): realizar reuniões e demais contatos 
institucionais envolvendo representantes do poder público municipal – prefeitura, secretariado e 
vereadores buscando manter tais representantes permanentemente informados sobre o 
andamento do processo de licenciamento do Complexo Termelétrico, fases do 
projeto/cronograma, impactos e programas socioambientais, potenciais interferências na 
dinâmica local do município, medidas ambientais adotadas, esclarecimento de dúvidas e 
questionamentos. Atendimento aos requisitos do PE5 – Comunicação e Engajamento Social (IFC). 

Veiculação de informações em mídias locais e digitais - TV, rádio, jornal, internet, redes sociais 
(Grupo 3): buscando ampliar o alcance das informações a serem disseminadas relativas ao 
Complexo Termelétrico e a atuação da empresa para além do público prioritário – Grupos 1 e 2, 
está prevista a veiculação de informações e notícias em mídias locais possibilitando maior 
abrangência das informações relevantes ao conjunto da sociedade local, incluindo demais 
organizações sociais atuantes na região, loteamentos distantes da área do empreendimento, 
moradores da sede urbana de Barra dos Coqueiros e demais públicos. Atendimento aos requisitos 
do PE5 – Comunicação e Engajamento Social (IFC). 

Ações de monitoramento e avaliação: o monitoramento e avaliação do PCS será permanente 
durante toda a sua implantação, sendo realizadas avaliações pontuais a cada ação realizada 
(reunião e palestra), utilizando questionários e/ou avaliações abertas para identificar o nível de 
conhecimento do público-alvo frente às ações comunicativas realizadas, bem como as principais 
dúvidas, esclarecimentos necessários e expectativas para subsidiar a continuidade do PCS e 
proposição de redirecionamento do Programa se necessário Também será feito o monitoramento 
e avaliação das ações do Programa através de Relatórios Técnicos de Acompanhamento do PCS. 
Atendimento aos requisitos do PD1 – Sistema de Avaliação e Gestão Socioambiental (IFC). 

Relatórios Técnicos de Acompanhamento do PCS: Elaboração de relatórios contendo provas 
documentais das ações realizadas no período (registros fotográficos e escritos, listas de presença, 
atas de reuniões, ...), balanço das atividades, resultados alcançados, avaliações e análise técnica 
pertinente com proposição de redirecionamento do PCS se necessário. Atendimento aos 
requisitos do PD1 – Sistema de Avaliação e Gestão Socioambiental (IFC). 

7.6.4.1 Público Alvo 

Conforme identificado no mapeamento e identificação de stakeholders do Complexo Termelétrico 
Barra dos Coqueiros, o público-alvo das ações de comunicação e engajamento social previstas 
neste Plano de Comunicação Social (PCS) é constituído por 3 Grupos, conforme apresentados e 
detalhados a seguir: 
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Grupo 1: Público-alvo prioritário constituído pelos povoados, loteamentos, grupos sociais e 
moradores localizados no entorno da atual área do empreendimento (AID), sendo realizadas 
ações de comunicação direcionadas e intensivas. A partir do mapeamento de stakeholders, foram 
identificados os seguintes públicos que constituem esse Grupo 1 (ver Figura 1 adiante): 

• Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá (AMAPJ); 

• Escola Municipal Deoclides José Pereira - Povoado Jatobá; 

• Posto de Saúde Sr. Gileno de Jesus - Povoado Jatobá; 

• Ocupações Cajueiro I e Cajueiro II - Povoado Jatobá (SE-100); 

• Associação dos Proprietários de Casas e Lotes do Loteamento Praia do Porto; 

• Loteamento Costa Azul; 

• Associação de Moradores Portal dos Ventos; 

• Associação de Moradores Recanto do Park; 

• Associação do Povoado Touro; 

• Povoado Canal de São Sebastião; 

• Escola Municipal (EMEF) Profs. Maria de Lourdes Santos Oliveira - Povoado Canal de 
São Sebastião; 

• Posto de Saúde - Povoado Canal de São Sebastião; 

• Associação CRQ Pontal da Barra. 
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Figura 7-4: Stakeholders identificados na área de abrangência do mapeamento – GRUPO 1 

Fonte: Google Earth, 2017. 
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Grupo 2: Público-alvo prioritário constituído pelas famílias em processo de negociação para 
liberação da faixa de segurança do gasoduto, totalizando 6 famílias. As ações deste Grupo 2 
centram-se no acompanhamento social destas famílias, visitas técnicas e ações de comunicação e 
engajamento. A partir do Cadastro Socioeconômico (CSE) realizado foram identificados os 
seguintes proprietários/famílias (ver Figura 2 adiante): 

  
  
  
  
  
  

 
Figura 7-5: Famílias em processo de negociação – GRUPO 2 

Fonte: Google Earth, 2017 

Grupo 3: Representantes do poder público municipal – prefeitura, secretariado e câmara 
municipal e o conjunto da sociedade de Barra dos Coqueiros, incluindo a população residente na 
sede urbana do município, organizações sociais e demais loteamentos distantes da área do 
Complexo Termelétrico e que, portanto, não sofrerão interferências diretas da implantação e 
operação do empreendimento no seu cotidiano local, sendo realizadas ações de comunicação 
mais abrangentes via veiculação de informações em mídias locais, divulgação de materiais 
informativos e eventuais reuniões informativas quando solicitadas.  

7.6.4.1.1 Mapeamento de Partes Interessadas / Matriz de Stakeholders 

A área prevista para a implantação do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe, da empresa 
CELSE, localiza-se na localidade Povoado do Jatobá, município de Barra dos Coqueiros/SE. 
Segundo informações obtidas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), elaborado pela consultoria 
Genival Nunes Consultoria de Projetos e Meio Ambiente Ltda. em dezembro/2015, a área de 
influência direta (AID) do Complexo Termelétrico para o meio socioeconômico foi definida 
conforme transcrição a seguir e  ilustra a AID do meio socioeconômico. 
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“De forma geral, foram consideradas, para a definição das áreas de influência dos meios 
socioeconômico, biótico e físico, a proximidade da área do empreendimento a comunidade 
vivente, assim como bacia hidrográfica, fragmentos e remanescentes florestais e a Unidades de 
Conservação. Além disso, foram observadas características do uso e ocupação do solo, condições 
físico-ambientais existentes e dinâmica viária, entre outros. ” (GENIVAL NUNES; dez/15, pp.65). 
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Durante o mapeamento in loco, verificou-se ainda a existência de comunidades localizadas fora 
da AID, no sentido Pirambu (norte), contudo ainda próximas a área da Projeto, são elas: Povoado 
Touro, Povoado Canal de São Sebastião e Comunidade Remanescente de Quilombos (CRQ) Pontal 
da Barra. Em conversa com lideranças e moradores desses povoados foi possível verificar uma 
situação de vulnerabilidade socioeconômica dessas localidades, principalmente frente a ausência 
de oportunidades de emprego e renda, bem como a potencial pressão de populações flutuantes 
sobre essas localidades decorrente de eventual atração populacional com a instalação do 
empreendimento. 

Assim, embora se tenha considerado a AID estabelecida no EIA como área de abrangência para o 
mapeamento de stakeholders, frente ao cenário encontrado nestas localidades ao norte da área 
da UTE associado às potenciais interferências do Projeto sobre as mesmas, o levantamento de 
partes interessadas ampliou a área de abrangência deste estudo visando incluir tais localidades 
como prioritárias para as ações previstas no Plano de Comunicação Social. 

A área de abrangência para a realização do mapeamento e identificação dos stakeholders do 
Complexo Termelétrico considerou, portanto, a área de influência direta (AID) do meio 
socioeconômico definida e apresentada junto ao órgão ambiental licenciador, a ADEMA, bem 
como os povoados localizados ao norte do município de Barra dos Coqueiros (Touro, Canal e CRQ 
Pontal da Barra).  

Embora tais povoados estejam fora da área da AID, se caracterizam como localidades de 
vulnerabilidade socioeconômica e, assim, com potencial criação de expectativas sobre a atuação 
da CELSE, e ainda passíveis de sofrerem pressões com uma eventual atração populacional 
decorrente do empreendimento, sendo importante sua inclusão nas ações de comunicação e 
engajamento social de forma mais intensa e permanente. 

 
Figura 7-7: Área de abrangência do Mapeamento de Stakeholders 

Fonte: Google Earth, 2017 

A área alvo do mapeamento ora apresentado, portanto, levou em consideração a área que possui 
maior potencial de interferências diretas, negativas e positivas, ao longo da implantação e 
operação do empreendimento. Assim, a identificação dos stakeholders (partes interessadas) 
localizados nessa área de abrangência definida neste estudo, considerando a AID do estudo 
ambiental somada aos povoados localizados ao norte da área da UTE, se mostra fundamental para 



SEÇÃO 7 – PROGRAMAS AMBIENTAIS  

7-50 

ser contemplada no Plano de Comunicação Social com o adequado envolvimento e engajamento 
social destas localidades ao longo de todo o ciclo do empreendimento. 

No sentido sul da área do empreendimento se constatou a existência de loteamentos que 
apresentam perfil específico de uso de veraneio, localizados próximos a sede urbana do município 
e atrelados à dinâmica do centro turístico Atalaia Nova, e se mostram distantes da área do 
empreendimento. Frente a tal constatação, tais loteamentos (Olhos D’Água e Capuã), bem como 
a sede urbana, Atalaia Nova e demais organizações sociais atuantes em Barra dos Coqueiros 
inserem-se no Plano de Comunicação Social com ações de comunicação mais amplas voltadas a 
divulgar informações sobre o empreendimento ao conjunto da sociedade barra-coqueirense.  

Como resultado do mapeamento proposto na área de abrangência definida para o estudo foi 
identificado um total de 9 stakeholders, composto por povoados e loteamento de casas 
localizadas na área do entorno da UTE e, assim, passíveis de interferências diretas, positivas e 
negativas, do empreendimento, sendo importante sua incorporação ações de comunicação e 
engajamento social específicas e mais intensas do Plano de Comunicação Social. 

O Quadro 7-4 a seguir sistematiza os stakeholders mapeados e identificados durante o 
levantamento e sua localização na área de abrangência em relação a área da UTE é apresentada 
no Quadro 7-4 adiante. O detalhamento de cada stakeholder obtido através de levantamento de 
informações, visitas à área e entrevistas com representantes e lideranças locais é apresentado de 
forma detalhada ao longo deste item. 

No Anexo IV – Matriz de Stakeholders, é apresentada de forma sistematizada cada stakeholder 
mapeado na AID do empreendimento, contendo nome e informações de contato, coordenadas 
de localização e estratégias/ações propostas para cada parte interessada alinhada ao Plano de 
Comunicação Social. 

Quadro 7-4 – Relação de Stakeholders mapeados 

COMUNIDADE/LOCALIDADE REPRESENTANTE 

Povoado do Jatobá / Praia do 
Jatobá 

Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá (AMAPJ) – 
Liderança:  
Foi identificado uma Escola Municipal e um Posto de Saúde 

Comunidade Cajueiro I e Cajueiro II 
(ocupações SE-100) 

Movimento de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra 
(MHOMTESE) – Liderança:  

Loteamento Praia do Porto Associação dos Proprietários de Casas e Lotes do Loteamento 
Praia do Porto – Liderança:  

Loteamento Costa Azul A Associação está em processo de criação – Liderança:  
 

Loteamento Recanto do Park Associação de Moradores Recanto do Park – Liderança:  
 

Loteamento Portal dos Ventos Associação de Moradores Portal dos Ventos – Liderança:  
 

Povoado Touro Associação do Povoado Touro – Liderança:  
 

Povoado Canal de São Sebastião 
A Associação está inativa – Liderança e Agente Comunitária de 
Saúde:  
Foi identificado uma Escola Municipal e um Posto de Saúde 

Comunidade Remanescente de 
Quilombo Pontal da Barra Associação CRQ Pontal da Barra – Liderança:  
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Figura 7-8: Stakeholders identificados na área de abrangência do mapeamento 

Fonte: CH2M HILL, mar/17 (Google Earth) 
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A seguir é apresentado o detalhamento da identificação dos stakeholders que resultou do 
levantamento e coleta de informações em fontes oficiais (dados secundários), das entrevistas 
realizadas com representantes locais e demais informações obtidas durante o trabalho de campo 
(dados primários). 

7.6.4.1.2 Povoado Jatobá 

A partir do levantamento de dados secundários foi identificada previamente ao estudo de campo 
a existência de uma associação do Povoado Jatobá, a Associação da Comunidade Jatobá com 
Pequenos Criadores e Circunvizinhos, contudo não possível obter mais informações sobre a 
atuação dessa Associação. 

Durante o trabalho de campo, buscou-se mapear a referida Associação do Povoado Jatobá, sendo 
feito o mapeamento através de entrevistas e conversas com moradores locais. Segundo 
resultados do mapeamento, a Associação não existe mais, inclusive a antiga sede foi desativada e 
atualmente existe uma escola no local. Ainda conforme entrevistas locais, não existem 
associações tampouco lideranças locais do Povoado Jatobá. 

Na Praia do Jatobá, que pertence ao Povoado do mesmo nome, foi identificada a existência de 
uma Associação atuante, a Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá – AMAPJ. 
Segundo entrevista realizada com o presidente da AMAPJ, , a associação possui 
atualmente cerca de 290 associados e atua com foco na manutenção da limpeza da praia, 
segurança, iluminação pública e melhorias de modo geral aos moradores e veranistas que 
possuem casas na Praia do Jatobá.  

As reuniões da AMAPJ ocorrem na sede da associação (Foto 7-1 e Foto 7-2) e não possui uma 
frequência estabelecida, sendo realizada conforme demanda dos moradores. A localização da 
sede da AMAPJ em relação à área da UTE é apresentada adiante na Figura 7-9. 

  
Foto 7-1: Sede da Associação de Moradores e Amigos 

da Praia do Jatobá – AMAPJ, Praia do Jatobá  

 
Foto 7-2: Residência do presidente da AMAPJ  

 Praia do Jatobá  

Em relação a CELSE e ao projeto da UTE, o presidente da AMAPJ,  indicou ter tido 
conhecimento, pois participou da audiência pública, manteve contato com técnicos do projeto e 
também pesquisou sobre a operação de uma termelétrica na internet para conhecer melhor. 
Alegou que, inicialmente, considerava a chegada do empreendimento como positivo para a 
região, pois entende que irá gerar empregos, investimentos nas comunidades e melhorias para a 
Praia do Jatobá, contudo atualmente tem receio dos impactos negativos do projeto, embora não 
saiba dizer quais poderão ocorrer. 

A expectativa em relação a CELSE se refere a possibilidade de melhorias no acesso da SE-100 até 
a praia, que hoje não é asfaltada e não possui iluminação pública. A AMAPJ espera que sejam 
feitas melhorias nesse acesso, com o asfaltamento do mesmo e a instalação de iluminação pública 
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para melhorar a segurança dos transeuntes. Espera ainda que o empreendimento traga melhorias 
para os moradores da praia do Jatobá e gere empregos para a população. 

Quanto aos canais de comunicação, o  indicou como melhores estratégias de divulgação de 
informações do projeto junto aos moradores o uso do grupo de whatsapp da AMAPJ, a veiculação 
de informações na Rádio Ilha (102.3 FM) e a circulação de carro de som. 

Ainda como referências no Povoado Jatobá, foi possível localizar a existência de 2 equipamentos 
sociais na localidade que podem servir como referência para a interlocução local e com os 
moradores nas ações previstas no Plano de Comunicação Social, são eles: i) Escola Municipal 
Deoclides José Pereira (Foto 7-3). E; ii) Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus (Foto 7-4), ambas 
localizadas no Povoado Jatobá e que servem como referência para os moradores desta localidade. 

 
Foto 7-3: Escola Municipal Deoclides José Pereira, 

Povoado Jatobá  

 
Foto 7-4: Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus, 

Povoado Jatobá  

A Escola Municipal Deoclides José Pereira localiza-se na Praça Antônio Válido, s/no, Povoado 
Jatobá – Barra dos Coqueiros/SE. Segundo entrevista realizada com a coordenadora pedagógica 

 a escola oferece educação infantil até a 4ª séria e possui atualmente 225 alunos 
divididos em 2 turnos – manhã e tarde. Atualmente a escola está passando por uma reforma de 
ampliação de sua estrutura, inclusive com a previsão de 2 novas salas de aula. A diretora 
responsável é . 

A Unidade de Saúde Gileno de Jesus localiza-se na margem da SE-100 logo na chegada ao Povoado 
Jatobá sentido Barra dos Coqueiros-Pirambu. A Unidade foi inaugurada em novembro/2015 para 
o atendimento aos moradores dos povoados Jatobá, Touro, Canal de São Sebastião, Pontal da Ilha 
e outras comunidades próximas.  

Segundo entrevista com a enfermeira responsável,  a unidade realiza atendimentos pontuais 
e pouco complexos, e seu objetivo é descentralizar os serviços básicos e, assim, reduzir o número 
de pacientes que procuram a Clínica de Saúde da Família, no Centro da Barra dos Coqueiros. 
Contudo, a enfermeira se recusou a prestar maiores informações sobre os atendimentos, 
solicitando que tais dados sejam obtidos diretamente junto à Secretaria Municipal de Saúde de 
Barra dos Coqueiros. 
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Figura 7-9: Localização dos equipamentos sociais do Povoado Jatobá e AMAPJ em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

7.6.4.1.3 Ocupações Cajueiro I e Cajueiro II 

Ao longo da rodovia SE-100, na margem oposta a área prevista para a UTE, identifica-se um 
aglomerado de casas que resulta de uma ocupação de 9 anos ligada ao Movimento de Homens e 
Mulheres Sem Teto e Sem Terra do Estado de Sergipe (MHOMTESE) – Foto 7-5 e Foto 7-6. As 
ocupações são reconhecidas localmente com o nome Cajueiro I e Cajueiro II e localizam-se 
bastante próximas à área prevista para a instalação do empreendimento (Figura 7-10). 

Durante o levantamento de campo foi identificada a liderança das ocupações ligada ao 
Movimento de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra do Estado de Sergipe (MHOMTESE), o 

. A liderança entrevistada,  se apresenta como coordenador regional 
da ocupação e disse fazer parte da MHOMTESE que, por sua vez, está ligada a Central de 
Movimentos Populares de Sergipe (CMP/SE). As reuniões da MHOMTESE ocorrem mensalmente, 
sempre no 1º sábado do mês, na residência da liderança  

 
Foto 7-5: Ocupações da localidade Cajueiro I e Cajueiro 
II ao longo da SE-100, Povoado Jatobá (CH2M, fev/17) 

 
Foto 7-6: Ocupações da localidade Cajueiro I e Cajueiro 
II ao longo da SE-100, Povoado Jatobá (CH2M, fev/17) 
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Figura 7-10: Localização das ocupações Cajueiro I e Cajueiro II em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

Segundo informações da entrevista, a MHOMTESE atua nas ocupações Cajueiro I e II através de 
apoio às famílias para a aquisição e regularização das terras e apoio na produção familiar para a 
geração de renda. A liderança entrevistada,  alegou ainda que a principal demanda atual 
das famílias residentes na ocupação é a geração de renda, oportunidades de emprego e também 
a criação de creches para as crianças da comunidade. 

Quando perguntado acerca do conhecimento sobre a CELSE e o projeto da UTE,  alegou 
ter tido conhecimento quando participou da audiência pública e, embora nunca tenha visto ou 
visitado uma termelétrica, disse ter tido conhecimento nos materiais da audiência pública e 
através pesquisas que realizou para conhecer melhor o Projeto.  

De modo geral, o entrevistado se mostrou bastante favorável ao empreendimento, uma vez que 
acredita que o projeto irá gerar empregos para os moradores e também um desenvolvimento da 
região, principalmente com o aquecimento do comércio e serviços para atender a demanda do 
aumento de pessoas ligadas às obras e operação da UTE. Nesse sentido, quanto a expectativa em 
relação ao empreendimento,  mencionou a geração de emprego e renda para os 
moradores do Cajueiro I e II, inclusive destacou que tais moradores devem sempre ser priorizados 
pela CELSE no processo de contratação.  

Outra expectativa existente se refere a possíveis investimentos da empresa na compensação de 
áreas com plantio de cajueiros e mangabeiras para o sustenta das famílias da ocupação, uma vez 
que a área onde as famílias colhiam mangabas anteriormente para vender na beira da SE-100 se 
localiza dentro da área da empresa e hoje está restrito o acesso dos moradores. Inclusive, nesse 
aspecto, ele apontou que existe expectativa que a empresa invista e contribua para a melhoria da 
estrutura das tendas ao longo da SE-100 onde são vendidos os produtos colhidos pelos moradores 
e/ou ofereça um espaço, tipo uma feira, para que as famílias possam vender seus produtos na 
região. 

Quanto aos canais de comunicação,  alegou que a melhor forma de divulgação de 
informações é o espaço da reunião da MHOMTESE que ocorrem mensalmente e que envolvem 
muitas famílias, bem como o “boca-a-boca”, pois as famílias mantem contatos permanentes e 
todas as notícias são rapidamente passadas aos moradores, seja através das reuniões do grupo 
ou no convívio diário dos moradores. 
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7.6.4.1.4 Loteamento Praia do Porto 

O acesso ao loteamento Praia do Porto está distante cerca de 4 km da área prevista para a 
implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização do referido 
loteamento em relação a área do projeto é apresentada na Figura 7-11 adiante. Durante o 
levantamento de campo foi identificada a existência de uma associação, a Associação dos 
Proprietários de Casas e Lotes do Loteamento Praia do Porto, cujo presidente  

, entrevistado durante o mapeamento (Foto 7-7 e Foto 7-8). 

 
Foto 7-7: Vista do Loteamento Praia do Porto, Barra 

dos Coqueiros  

 
Foto 7-8: Residência do presidente da Associação, 

, Loteamento Praia do Porto  

 
Figura 7-11: Localização do Loteamento Praia do Porto em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

A Associação da Praia do Porto,  foi criada em 2001 e tem como foco de 
atuação buscar melhorias de infraestrutura para o loteamento, sendo que as atuais demandas dos 
moradores e veranistas que possuem casas no loteamento se refere a instalação de rede de água 
e esgoto e a pavimentação das vias.  

Atualmente, a associação tem um projeto de construção de sua sede própria no loteamento, mas 
por enquanto tem mantido reuniões na Igreja existente na localidade. As reuniões da associação 
não possuem frequência definida, ocorrendo de acordo com a demanda dos moradores e donos 
de imóveis. 

Quando questionado sobre o seu conhecimento acerca da CELSE e do projeto da termelétrica,  
 alegou ter “ouvido falar” por alguns moradores, mas não tem maiores informações sobre 
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o assunto e, assim, apontou que gostaria de ter mais conhecimento sobre o Projeto e sobre a 
empresa.  

Embora possua poucas informações, o entrevistado disse que a chegada do empreendimento 
poderá trazer melhorias para a região através de investimentos e geração de desenvolvimento 
local, inclusive mostrou expectativa de que a empresa invista em melhorias no saneamento básico 
no loteamento e crie projetos para construir uma orla nas praias.  

Outro ponto destacado por ele em relação a instalação da UTE se refere a conferir um uso efetivo 
para área, pois até o momento aquele local estava deserto, sem uso e, inclusive, poderia ser 
ocupado por famílias sem moradia ou por bandidos para a prática de assaltos aos moradores. 

Quanto aos canais de comunicação dos moradores do Loteamento Praia do Porto,  indicou 
o uso de carros de som para divulgar informações, a convocação para reuniões da Associação de 
Moradores ou ainda a veiculação de notícias na Rádio Atalaia (95.1 FM) e Rádio Liberdade 
(930 AM).  

7.6.4.1.5 Loteamento Costa Azul 

O acesso ao loteamento Costa Azul dista aproximadamente 4 km da área prevista para a 
implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização do referido 
loteamento em relação a área do projeto é apresentada na Figura 7-12 adiante. Durante o 
levantamento de campo foi identificado que existe uma Associação de Moradores sendo criada e 
a liderança local a frente desse processo e entrevistada durante o levantamento foi o  
(Foto 7-9 e Foto 7-10). 

 
Foto 7-9: Vista do Loteamento Costa Azul, Barra dos 

Coqueiros  

 
Foto 7-10: Residência da liderança local  

Loteamento Costa Azul  
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Figura 7-12: Localização do Loteamento Costa Azul em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

Conforme indicado acima, está sendo criada uma Associação de Moradores do Loteamento Costa 
Azul, embora a mesma ainda não exista de fato. A liderança local identificada e entrevistada foi o 

 antigo morador e articulador local para a efetivação da associação do loteamento. 
Segundo ele, embora ainda não exista uma associação, é comum a realização de reuniões de 
moradores e veranistas do loteamento na sua casa para discutir assuntos e demandas referentes 
a melhorias na localidade, inclusive, frente a isso, houve o interesse de se efetivar uma associação. 

Quando questionado sobre o seu conhecimento acerca da CELSE e do projeto da termelétrica,  
 alegou ter “ouvido falar” sobre o empreendimento, mas que desconhece totalmente sobre 

a empresa e o Projeto. Disse apenas ter tido a oportunidade de conhecer uma termelétrica a diesel 
e, por isso, consegue ter uma ideia mais geral sobre o empreendimento da CELSE. Frente a isso, o 
entrevistado solicitou mais informações sobre a operação da UTE, sobre a combustão do gás, qual 
é a origem do gás, se haverá armazenamento do gás e ainda como a empresa fará para garantir o 
fluxo constante do gás para a UTE. 

Embora desconheça a fundo o Projeto, o entrevistado disse que a chegada do empreendimento é 
importante para a região, pois gera empregos e aquece a economia local, promovendo o 
desenvolvimento da região e a atração de novos investimentos. Alegou ainda que as vindas de 
empresas tendem a garantir mais segurança aos moradores, pois conferem um uso para áreas 
que estavam vazias. 

Por outro lado, mostrou preocupação com os possíveis impactos sobre o meio ambiente, embora 
não saiba dizer quais interferências poderiam ocorrer, e também indicou preocupação com a 
poluição do ar, pois sabe que termelétricas geram fumaça, mas não sabe se será prejudicial à 
saúde dos moradores. Contudo, de modo geral,  alegou perceber mais benefícios do que 
prejuízos com a instalação do empreendimento e, portanto, se mostrou favorável, embora tenha 
ressaltada que devem ser tomados os cuidados necessários para não poluir o meio ambiente, as 
praias ou prejudicar a qualidade de vida dos moradores e veranistas.  

Quanto aos canais de comunicação dos moradores do Loteamento Costa Azul,  indicou a 
veiculação de notícias na Rádio Ilha (102.3 FM) e na TV Atalaia, ou ainda a divulgação de 
informações em eventuais reuniões dos moradores e veranistas do loteamento que ocorrem na 
casa dele. 
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7.6.4.1.6 Loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park 

O acesso aos loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park dista aproximadamente 3,4km da 
área prevista para a implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A 
localização dos referidos loteamentos em relação a área do projeto é apresentada na Figura 7-13 
adiante.  

Durante o levantamento de campo, conforme indicado acima, foi identificada a existência de 2 
Associações de Moradores, são elas: i) Associação de Moradores do Portal dos Ventos, sendo o 
presidente  e; ii) Associação de Moradores do Recanto do Park, cujo presidente 
é  (Foto 7-11 e Foto 7-12). 

Embora se apresentem juridicamente como loteamentos distintos, inclusive com diferentes 
Associações de Moradores, na prática não existe uma distinção entre os limites de cada 
loteamento, que se mostram contíguos, tampouco existe distinção na atuação das respectivas 
Associações. Segundo entrevista realizada com a liderança da Associação do Portal dos Ventos, 

, sua Associação e a Associação do Recanto do Park, cujo presidente é o  
, são geridas e atuam de forma conjunta. Assim, neste estudo, ambos os loteamentos 

foram considerados como uma parte interessada. 

 
Foto 7-11: Vista dos Loteamentos Portal dos Ventos e 

Recanto do Park, Barra dos Coqueiros  

 
Foto 7-12: Residência da liderança local  

e sede administrativa do loteamento Portal dos 
Ventos 

 

 
Figura 7-13: Localização dos Loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 
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As Associações de Moradores de Portal dos Ventos e Recanto do Park foram fundadas em 2010 e 
seus respectivos presidentes,  e , atuam de forma conjunta 
com foco na defesa dos interesses dos moradores, reforma urbana e melhoria de infraestrutura e 
preservação do meio ambiente. Segundo entrevista realizada com o , atualmente a maior 
demanda dos moradores junto as Associações se refere ao aumento da oferta de empregos. As 
reuniões das Associações ocorrem mensalmente em local alugado pela Associação do Recanto do 
Park. 

Quando perguntado sobre o conhecimento acerca da CELSE e do Projeto da UTE, o entrevistado 
alegou ter pouco conhecimento, somente o que soube quando participou da audiência pública, 
mas que, na verdade, desconhece sobre o funcionamento de uma termelétrica. Contudo, se 
mostrou favorável a instalação do empreendimento na região, pois acredita que irá gerar 
empregos para os moradores, atrair novos investimentos para a região e gerar o desenvolvimento 
local. 

Em relação aos canais de comunicação para divulgação de informações do empreendimento, o 
indicou como melhor estratégia para disseminar conhecimentos nos moradores 

o uso das reuniões das associações, espaço geralmente adotado para divulgar informações para 
os moradores de ambos os loteamentos. 

7.6.4.1.7 Povoado Touro 

O acesso ao Povoado Touro está distante cerca de 9 km da área prevista para a implantação da 
UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização deste Povoado em relação 
a área do projeto é apresentada na Figura 7-14 adiante. Durante o levantamento de campo foi 
identificada a existência de uma Associação de Moradores do Povoado Touro, cujo presidente é  

(Foto 7-13 e Foto 7-14). 

 
Foto 7-13: Vista do Povoado Touro, Barra dos 

Coqueiros  

 
Foto 7-14: Residência do presidente da Associação do 

Povoado Touro   
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Figura 7-14: Localização do Povoado Touro em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 

Embora se tenha constatada a existência de uma Associação de Moradores do Povoado Touro, 
em conversa com os moradores da localidade foi falado que a referida Associação não é atuante, 
não existem reuniões sendo realizadas e que grande parte das pessoas não participam, tampouco 
se envolvem com a Associação. Dentre as reclamações relatadas está a ausência do presidente,  

, que nunca está na localidade.  

De fato, ao longo do trabalho de campo foram feitas diversas tentativas de encontrá-lo em sua 
residência sem sucesso, tampouco foi possível contato telefônico com ele, pois o número de 
telefone obtido através de uma associada da Associação,  não 
atende, mesmo após diversas tentativas em dias e horários alternados. 

Frente a impossibilidade de contato e entrevista com o presidente da Associação, , foi feita 
uma conversa com um moradora e associada, indicada pelos moradores como pessoa próxima ao 
referido presidente, . A entrevista com ela 
alcançou poucos resultados, uma vez que a mesma mostrou resistência em responder as 
perguntas, ressaltando sempre que a entrevista tem que ser realizada com o , que é o 
representante da Associação. 

Dentre as poucas informações obtidas com a , está a importância de divulgar informações 
no Povoado Touro através de carro de som, que é geralmente usado para comunicar eventos aos 
moradores, ou ainda divulgar informações na reunião da Associação, embora ela não saiba 
informar quando a mesma ocorrerá novamente. 

7.6.4.1.8 Povoado Canal de São Sebastião 

O acesso ao Povoado Canal de São Sebastião, também conhecido somente como Povoado Canal, 
dista aproximadamente 10,4 km da área prevista para a implantação da UTE através da rodovia 
SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização deste Povoado em relação a área do projeto é 
apresentada na Figura 7-15 adiante.  

Durante o levantamento de campo foi verificado que a antiga Associação de Moradores de Touro 
e Canal de São Sebastião não existe mais e, assim, atualmente a localidade não possui nenhuma 
Associação que a represente. Contudo, foi possível identificar uma liderança local, indicada pelos 
próprios moradores do Povoado, que é a , que atua 
como Agente Comunitária de Saúde (ACS) na região e, assim, é bastante conhecida de todos e 
atua também como uma liderança local (Foto 7-15 e Foto 7-16). 
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Foto 7-15: Vista do Povoado Canal, Barra dos 

Coqueiros (CH2M, fev/17) 

 
Foto 7-16: Residência da Agente Comunitária de Saúde 

e liderança local, (CH2M, fev/17) 

 
Figura 7-15: Localização do Povoado Canal de São Sebastião em relação a área do Projeto 

Fonte: CH2M HILL, mar/17 (Google Earth) 

Frente a inexistência de uma Associação de Moradores do Povoado Canal, a ACS entrevistada, , 
não passou quaisquer informações sobre projetos e ou atuação de organizações no Povoado 
Canal, reforçando que a antiga Associação não existe mais e que, atualmente, não existe nenhuma 
organização que atue junto aos moradores da localidade. 

Ela disse ainda desconhecer sobre a CELSE e sobre o Projeto da UTE, inclusive mencionou não ter 
ouvido falar sobre esse assunto entre os moradores e, portanto, acredita que, de modo geral, as 
pessoas do Povoado Canal não têm informações sobre o empreendimento. Quanto as melhores 
estratégias de divulgação de informações junto aos moradores, ela destacou o uso de carro de 
som, alegando ser esta forma de divulgação comumente usada na localidade. 

Ainda como referências no Povoado Canal, foi possível localizar a existência de 2 equipamentos 
sociais na localidade que podem servir como referência de partes interessadas e moradores nas 
ações previstas no Plano de Comunicação Social, são eles: i) Escola Municipal Deoclides José 
Pereira (Foto 7-17). e; ii) Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus (Foto 7-18), ambas localizadas no 
Povoado Jatobá e que servem como referência para os moradores desta localidade. Contudo, 
durante o trabalho de campo ambos os equipamentos estavam fechados, não sendo possível 
obter maiores informações sobre os mesmos. 
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Foto 7-17: EMEF Profa. Maria de Lourdes Santos 

Oliveira, Povoado Canal de São Sebastião 

 
Foto 7-18: Unidade de Saúde, Povoado Canal de São 

Sebastião  

 
Figura 7-16: Localização da EMEF, Posto de Saúde e residência da ACS e liderança local  

Fonte: Google Earth, 2017 

7.6.4.1.9 CRQ Pontal da Barra 

O acesso a Comunidade Remanescente de Quilombo Pontal da Barra (CRQ Pontal da Barra) está 
distante aproximadamente 12 km da área prevista para a implantação da UTE através da rodovia 
SE-100 sentido Pirambu (norte). A localização deste Povoado em relação a área do projeto é 
apresentada adiante.  

Cabe destacar que a área de demarcação da CRQ Pontal da Barra encontra-se a uma distância 
superior a 8 km da área previsto para a UTE e, portanto, conforme Portaria Interministerial no 
60/2015, não houve necessidade de estudos específicos. Entretanto, embora fora da AID definida 
no EIA (GENIVAL NUNES; dez/2015), sua inclusão neste mapeamento de stakeholders e, assim, 
sua incorporação às ações do Plano de Comunicação Social se mostram imprescindíveis frente as 
potenciais interferências das fases de implantação e operação da UTE sobre tal localidade, que se 
mostra bastante vulnerável no âmbito socioeconômico.   

A CRQ Pontal da Barra resultou de uma ocupação de 9 anos de famílias advindas da Ilha do Rato, 
no município de Pirambu, sendo reconhecida como Comunidade Remanescente de Quilombos em 
2011. A comunidade possui atualmente cerca de 150 famílias residentes e está sendo beneficiada 
com investimentos do governo federal para construção de moradias populares, sendo previstas 
um total de 153 casas, onde 40 já foram entregues (Foto 7-19 e Foto 7-20). A principal atividade 
econômica dos moradores está ligada a pesca, ao camarão e às marisqueiras (Foto 7-21). 
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A CRQ Pontal da Barra possui uma associação atuante, a Associação de Moradores CRQ Pontal da 
Barra, cujo presidente é . A Associação atua na defesa dos direitos e interesses da 
comunidade, tais como melhorias nos serviços de saúde e educação. As reuniões da Associação 
CRQ Pontal da Barra ocorrem mensalmente na igreja construída pelos moradores na localidade e 
que também é usada como a sede da associação para tais reuniões (Foto 7-22). 

 
Foto 7-19: Tipologia das casas da CRQ Pontal da Barra 
durante a fase de ocupação das famílias, CRQ Pontal 

da Barra  

 
Foto 7-20: Construção de moradias populares para as 

famílias, CRQ Pontal da Barra 

 

 
Foto 7-21: Pesca e o camarão/aratu como principal 

fonte de renda das famílias, CRQ Pontal da Barra 
(CH2M, fev/17) 

 
Foto 7-22: Igreja construída pelos moradores e sede da 
Associação para reuniões, CRQ Pontal da Barra (CH2M, 

fev/17). 

 
Figura 7-17: Localização da área da CRQ Pontal da Barra em relação a área do Projeto 

Fonte: Google Earth, 2017 
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Durante a realização do trabalho de campo deste mapeamento e identificação de partes 
interessadas, em visita técnica a CRQ Pontal da Barra, o presidente da Associação de Moradores, 

, encontrava-se ausente e, assim foi possível entrevistar uma antiga moradora da 
localidade que esteve presente ao longo de processo de ocupação e reconhecimento da 
comunidade,   

Em relação a CELSE e ao empreendimento, a entrevistada alegou não ter conhecimento sobre o 
Projeto e tampouco sobre a empresa, inclusive tal desconhecimento é comum aos demais 
moradores da comunidade. Frente a isso, a  apontou a importância de divulgar 
informações sobre o empreendimento junto aos moradores e deixar mais claro o que é o Projeto. 

Mesmo com pouco conhecimento, a entrevistada se mostrou favorável ao empreendimento, 
alegando a importância de gerar energia e apontando a expectativa de geração de emprego e 
renda para os moradores da CRQ Pontal da Barra. Como aspecto negativo, a  mencionou 
a fumaça e a poluição do ar, ressaltando que “fumaça sempre tem, mas não pode causar mal para 
as pessoas” (  – CRQ Pontal da Barra). 

Em relação aos canais de comunicação, a entrevista alegou que as principais formas de divulgação 
de informações e notícias na comunidade é o “boca-a-boca” através de visitas entre amigos e 
familiares do povoado. Indicou também as reuniões mensais da Associação CRQ Pontal da Barra 
e um programa da Rádio Sergipe (95.9 FM), transmitido aos sábados à tarde, contudo ela não 
recordava o nome. 

7.6.4.1.10 Cadastro Socioeconômico das Famílias da Faixa do Duto 

A comunidade de Praia do Jatobá constitui um alinhamento de moradias ao longo de uma rua de 
terra com extensão aproximada de 3.200 metros, lindeira à faixa da praia homônima. A maior 
parte dessas moradias é de veraneio, permanecendo vazias durante a maior parte do ano. 
Algumas delas, no entanto, são moradias permanentes, ocupadas por pescadores e pequenos 
comerciantes, especialmente no trecho junto ao extremo sul, mais próximo às instalações anexas 
ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa – TMIB. 

A faixa de dutos será instalada exatamente no extremo dessa ocupação afetando 6 
moradias/famílias, parte delas de moradores permanentes (Figura 7-18). Ao término da 
construção dos dutos, a faixa de domínio deverá ser sinalizada, com o objetivo de proteger as 
novas instalações, impedindo a escavação, construção de edificações/residências e/ou tráfego de 
veículos. 
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Figura 7-18: Localização do traçado da faixa de dutos e a intersecção com as moradias da Praia de Jatobá – círculo 

vermelho 

Fonte: Relatório de Avaliação quanto à Aderência do Projeto à Política Socioambiental do IIC e Padrões de 
Desempenho do IFC (CH2M HILL, jan. /17, pp.3-7) 

Para a instalação da faixa de dutos foi necessário a negociação e indenização de um total de 6 
famílias que possuem residências (Figura 7-19 e Tabela 7-9). As negociações encontram-se 
avançadas, onde grande parte dos proprietários já receberam os valores negociados da 
indenização.  

Para além da negociação, a realização do Cadastro Socioeconômico destas famílias mostra-se 
fundamental para subsidiar o adequado acompanhamento social destas famílias, conforme 
atendimento aos requisitos do PD5 – Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário (IFC). 

 
Figura 7-19: Localização das residências afetadas pela faixa de dutos – Cadastro Socioeconômico (CSE) 

Fonte: Google Earth, 2017 
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Tabela 7-9: Proprietários afetados pela faixa de dutos - Cadastro Socioeconômico (CSE) 

PROPRIETÁRIO CONTATO COORD. (UTM) 

 Praia do Jatobá,  Área rural 
 

725983 E 
8802438 S 

 

 

Praia do Jatobá,  Área rural 
 

 

725992 E 
8802444 S 

 

Praia do Jatobá,  Área rural 
 

 

726000 E 
8802454 S 

 Praia do Jatobá,  Área rural 
 

726003 E 
8802468 S 

 
 

Praia do Jatobá,  Área rural 
 

726012 E 
8802478 S 

 

Praia do Jatobá, , Área rural 
 

 

 

726021 E 
8802487 S 

 

O Cadastro Socioeconômico (CSE) ora apresentado foi realizado diretamente junto às famílias 
afetados no período entre 21 e 27 de fevereiro de 2017, com a aplicação de um questionário 
socioeconômico (Anexo V), mapeamento e georreferenciamento das residências, registros 
fotográficos e coleta de demais informações necessárias para a caracterização das famílias 
proposta no CSE, possibilitando a realização de análises comparativas posteriores visando analisar 
o período pré e pós indenização, bem como comparar a situação destas famílias após a saída dos 
imóveis afetados pela faixa de dutos. 

Assim, a seguir são apresentados os resultados do Cadastro Socioeconômico realizado junto às 
seis famílias/moradias interferidas pela implantação da faixa de dutos, apresentado o 
detalhamento dos usos da propriedade, perfil socioeconômico, relação com a vizinhança/entorno, 
status de negociação com a CELSE e a proposição das ações de acompanhamento social por um 
período mínimo de 1 (um) ano.   
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7.6.4.1.11  

 

Nome:  

Ocupação: Pescador 

Endereço: Praia do Jatobá,  – Área rural 

Tel.:  

GPS: 
 725983 E 

 8802438 S 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel:  
Próprio - Quitado com Recibo – a propriedade está em nome  
Área total do terreno:  
Não informado 
Edificações no lote:  
1 casa de alvenaria com 2 dormitórios, 1 sala, cozinha e banheiro. 1 galpão para apetrechos de pesca 
Infraestrutura existente:  
Energia elétrica por rede, abastecimento de água por poço artesiano e cacimba, esgotamento sanitário por fossa 
negra, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, sem rede de telefonia fixa 
Usos do imóvel:  
Residencial e atividade de pesca –  reside no imóvel e realiza a atividade de pesca. Atualmente produz cerca 
de 10 kg/dia de produção de pesca que usa para consumo próprio e venda de excedentes para  demais 
restaurantes da região. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade:  
43 anos 
Estado civil:  
Solteiro 
Escolaridade:  
Primário Completo – Possui curso p/ carteira do embarque – Capitania Aracaju 
Fontes de renda familiar:  
Pesca artesanal e Seguro Defeso 
Renda média familiar mensal:  
de ½ a 1 salário mínimo 
Detalhamento dos moradores do imóvel:  

 possui 2 filhas e 1 neto, mas que não residem com ele 

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel:  
26 anos 
Local de residência anterior:  
Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros 
Motivo para morar em Jatobá:  
Proximidade com amigos/parentes e gosta da praia do Jatobá 
Relação com a vizinhança:  
Visitas de parentes/amigos e trabalho conjunto (pesca) 
Participação em organização social:  
Sim – Colônia de Pesca Z-1 em Aracaju. Participa eventualmente de reuniões da Colônia 
Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Não. Utiliza a Unidade de Saúde de Atalaia Nova, em Barra dos Coqueiros. 
Locais de acesso a comércio e serviços:  
Pirambu e Barra dos Coqueiros 
Mobilidade:  
Transporte público/ônibus e a pé 
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STATUS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO 

Nível de conhecimento: 
Possui conhecimento sobre a CELSE e sobre o empreendimento através de contatos com técnicos do fundiário e 
frente a processo de negociação concluída. 

Status da negociação: 
Negociação concluída. O terreno é de , que possui no total . O valor 
negociado se mostrou satisfatório para ele, alegando ter recebido o valor total , contudo tal 
quantia deverá ser dívida entre todos os irmãos. Como  pretende comprar uma casa para morar no Povoado 
Jatobá e a quantia que receberá, após a divisão, não é suficiente, alegou que terá ajuda de parte do valor  
para comprar a nova casa. 

Acompanhamento social (proposições): 
Realizar acompanhamento social permanente durante o período de escolha e aquisição do novo imóvel, frente ao 
risco verificado de que a quantia que  irá receber pode não ser suficiente para comprar a nova residência, com 
potencial risco dele constituir nova moradia em áreas de ocupação, não regularizada e/ou área de risco. 
Após a conclusão da aquisição da nova moradia, realizar acompanhamento social bimestral através de visitas 
técnicas à família para acompanhar o processo de adaptação ao novo imóvel, verificação da adequação do local da 
nova moradia e se houve alterações/comprometimentos da renda familiar decorrente da mudança, principalmente 
da atividade pesqueira. Após a mudança na nova moradia, realizar pesquisa qualitativa de adaptação ao novo 
contexto socioeconômico, verificação de potencial de empobrecimento e novas relações de vizinhança/do entorno.  
Resultados do acompanhamento social (período de 1 ano): i) positivo/satisfatório - documentar e encerrar o 
acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão social cabíveis. 
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7.6.4.1.12  

 

Nome:  

Ocupação: Marinheiro/Pescador 

Endereço: Praia do Jatobá,  – Área rural 

Tel.:  

GPS: 
 725992 E 

8802444 S 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel:  
Próprio - Quitado com Recibo – a propriedade está em nome  
Área total do terreno:  
Não informado 
Edificações no lote:  
1 casa de alvenaria com 2 dormitórios, 1 sala, cozinha e banheiro. Metragem da residência 8 x 11 m2. 
Infraestrutura existente:  
Energia elétrica por rede, abastecimento de água por poço artesiano e cacimba, esgotamento sanitário por fossa 
negra, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, sem rede de telefonia fixa 

Usos do imóvel:  
Residencial e atividade de pesca ocasional –  trabalho como marinheiro de convés e realiza a atividade 
pesqueira eventualmente como forma de complementação de renda familiar. Reside grande parte do tempo no 
imóvel, mas possui também uma casa em Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros, onde mora sua família. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade:  
49 anos 
Estado civil:  
Casado 
Escolaridade:  
Fundamental incompleto – Possui curso e carteira de marinheiro de convés 
Fontes de renda familiar:  
Trabalho como marinheiro de convés e complementação de renda com a pesca artesanal. A esposa e a filha mais 
velha também trabalham e contribuem com a renda da família 
Renda média familiar mensal:  
De 3 a 5 salários mínimos 
Detalhamento dos moradores do imóvel:  
(01) Nome:  – ocupação: funcionária pública 
(02) Nome:  ocupação: funcionária administrativa escolar 

(03) Nome:  estudante de agroeconomia 

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel:  
26 anos 
Local de residência anterior:  
Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros (ainda mantem essa residência) 
Motivo para morar em Jatobá:  
Herança de família e proximidade com amigos/parentes 
Relação com a vizinhança:  
Visitas de parentes/amigos e trabalho conjunto (pesca) 
Participação em organização social:  
Não. 
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Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Não. Utiliza os equipamentos e serviços públicos de Barra dos Coqueiros. 

Locais de acesso a comércio e serviços:  
Barra dos Coqueiros, Aracaju e Jatobá (para compras pequenas) 
Mobilidade: 
Transporte público/ônibus e carona 

STATUS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO 

Nível de conhecimento: 
Possui conhecimento sobre a CELSE e sobre o empreendimento através de contatos com técnicos do fundiário e 
frente a processo de negociação concluída. 
Status da negociação: 
Negociação concluída. O terreno é de  que possui no total . O valor 
negociado se mostrou insatisfatório para ele, alegando ter recebido o valor total , contudo tal 
quantia deverá ser dívida entre  e, segundo ele, não consegue comprar outro imóvel na Praia do 
Jatobá. Tem interesse em adquirir novo imóvel em Jatobá ou Brejo Grande, no litoral, para conseguir manter a 
atividade de pesca. Mostrou descontentamento em ter que vender a casa, pois não queria sair, alega ainda que sair 
do litoral irá trazer dificuldades de manter a pesca e também maior custo de logística. 

Acompanhamento social (proposições): 
Realizar acompanhamento social permanente durante o período de escolha e aquisição do novo imóvel, frente ao 
risco verificado de que a quantia  irá receber pode não ser suficiente para comprar a nova residência, 
com potencial risco dele constituir nova moradia em áreas de ocupação, não regularizada e/ou área de risco. 
Após a conclusão da aquisição da nova moradia, realizar acompanhamento social bimestral através de visitas 
técnicas à família para acompanhar o processo de adaptação ao novo imóvel, verificação da adequação do local da 
nova moradia e se houve alterações/comprometimentos da renda familiar decorrente da mudança, principalmente 
da atividade pesqueira. Após a mudança na nova moradia, realizar pesquisa qualitativa de adaptação ao novo 
contexto socioeconômico, verificação de potencial de empobrecimento e novas relações de vizinhança/do entorno.  
Resultados do acompanhamento social (período de 1 ano): i) positivo/satisfatório - documentar e encerrar o 
acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão social cabíveis. 
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7.6.4.1.13  

 

Nome:  

Ocupação: Dona de casa/viúva 

Endereço: Praia do Jatobá,  – Área rural 

Tel:  

GPS: 
 726000 E 

 8802454 S 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel:  
Próprio - Quitado com Recibo 
Área total do terreno:  
Não informado 
Edificações no lote:  
1 casa de alvenaria com 3 dormitórios, 1 sala, cozinha e 2 banheiros. 

Infraestrutura existente:  
Energia elétrica por rede, abastecimento de água por poço artesiano e cacimba, esgotamento sanitário por fossa 
negra, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, sem rede de telefonia fixa 

Usos do imóvel:  
Veraneio –  adquiriu o imóvel para fins exclusivamente de veraneio (férias, feriados) para a 
família. Ela reside com duas netas em Aracaju  

. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade:  
72 anos 
Estado civil:  
Vuíva 
Escolaridade:  
Fundamental Incompleto 
Fontes de renda familiar:  
Pensão do marido e trabalhos informais “bicos” 
Renda média familiar mensal:  
de 1 a 2 salários mínimos 
Detalhamento dos moradores do imóvel:  

(01) Nome:  – concluiu o ensino médio/busca emprego 

(02) Nome:  – estuda na 7ª série 

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel:  
20 anos 
Local de residência anterior:  
Aracaju 
Motivo para morar em Jatobá:  
Comprou a casa para veraneio e proximidade com amigos/parentes 
Relação com a vizinhança:  
Visitas de parentes/amigos e veranio 
Participação em organização social:  
Sim. Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá (AMAPJ) e Igreja Batista. Participa eventualmente de 
reuniões da AMAPJ. 



SEÇÃO 7 – PROGRAMAS AMBIENTAIS  

7-73 

Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Não. Utiliza os equipamentos e serviços sociais de Aracaju. 

Locais de acesso a comércio e serviços:  
Aracaju e Jatobá (para compras pequenas) 
Mobilidade:  
Transporte público/ônibus e carona 

STATUS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO 

Nível de conhecimento: 
Possui conhecimento sobre a CELSE e sobre o empreendimento através de contatos com técnicos do fundiário e 
frente a processo de negociação em andamento. 

Status da negociação: 
Negociação em andamento.  se mostra bastante insatisfeita com o valor apresentado da 
negociação,  pois ela quer um valor de  Com o dinheiro da indenização pretende 
comprar outra casa na praia do Jatobá para veraneio da família. Ela alega que está procurando casas para comprar 
na localidade, mas os valores sendo pedidos são muito altos e com o dinheiro da indenização ela não vai conseguir 
comprar. Está tendo apoio do fundiário na busca por uma nova casa de veraneio. 

Acompanhamento social (proposições): 
Realizar acompanhamento social permanente durante o período de escolha e aquisição do novo imóvel para 
veraneio da família, frente ao risco verificado de que a quantia de indenização pode não ser suficiente para comprar 
um novo imóvel na praia do Jatobá, com potencial risco dela adquirir um imóvel em áreas de ocupação, não 
regularizada e/ou área de risco. 
Após a conclusão da aquisição da casa, realizar acompanhamento social bimestral através de visitas técnicas à 
família para acompanhar o processo de adaptação ao novo imóvel e verificação da adequação do local do novo 
imóvel. Após a mudança para o novo imóvel, realizar pesquisa qualitativa de adaptação ao novo contexto 
socioeconômico, verificação de nível de satisfação com a na casa e novas relações de vizinhança/do entorno.  
Resultados do acompanhamento social (período de 1 ano): i) positivo/satisfatório - documentar e encerrar o 
acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão social cabíveis. 
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7.6.4.1.14  

 

Nome:  

Ocupação: Pescador 

Endereço: Praia do Jatobá,  – Área rural 

Tel:  

GPS: 
 726003 E 

 8802468 S 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel:  
Próprio - Quitado com Recibo 
Área total do terreno:  
Não informado 
Edificações no lote:  
1 casa de alvenaria com 2 dormitórios, 1 sala, cozinha e banheiro 
Infraestrutura existente:  
Energia elétrica por rede, abastecimento de água por poço artesiano, esgotamento sanitário por fossa negra, coleta 
de resíduos sólidos, iluminação pública, sem rede de telefonia fixa 
Usos do imóvel:  
Residencial –  possui uma casa alugada em Maruim e alterna as estadias entre ambas as casas 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade:  
47 anos 
Estado civil:  
Casado 
Escolaridade:  
Fundamental Incompleto 
Fontes de renda familiar: Pesca artesanal, Trabalhos informais “Bicos”, Bolsa Família e Seguro Defeso 

Renda média familiar mensal: de ½ a 1 salário mínimo 
Detalhamento dos moradores do imóvel: 

(01) Nome:  – ocupação: dona de casa 

(02) Nome:  estuda no 2º ano do fundamental em Maruim 
(03) Nome:  – estuda no 1º ano do fundamental em Maruim  

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel:  
28 anos 
Local de residência anterior:  
Maruim (ainda reside) 
Motivo para morar em Jatobá: 
 Proximidade de parentes e amigos 
Relação com a vizinhança:  
Visitas de parentes/amigos e trabalho conjunto (pesca) 
Participação em organização social:  
Sim – Colônia de Pesca Z-17 em Maruim. Participa eventualmente de reuniões da Colônia 
Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Não. Os equipamentos sociais usados pelas famílias (educação, saúde...) são de Maruim 
Locais de acesso a comércio e serviços:  
Maruim e Povoado Jatobá 
Mobilidade:  
Possui veículo próprio (carro) 
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STATUS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO 

Nível de conhecimento: 
Possui conhecimento sobre a CELSE e sobre o empreendimento através de contatos com técnicos do fundiário e 
frente a processo de negociação realizado 

Status da negociação: 
Negociação finalizada. Considerou os valores satisfatórios, indicando um valor negociado de  Com o 
dinheiro da indenização pretende comprar uma casa em Maruim, pois atualmente paga aluguel. 

Acompanhamento social (proposições): 
Realizar acompanhamento bimestral através de visitas técnicas à família para acompanhar o processo de aquisição 
do imóvel em Maruim, verificação da adequação do local da nova moradia e se houve 
alterações/comprometimentos da renda familiar decorrente da mudança. Após a mudança na nova moradia, 
realizar pesquisa qualitativa de adaptação ao novo contexto socioeconômico, verificação de potencial de 
empobrecimento e novas relações de vizinhança/do entorno.  
Resultados do acompanhamento social (período de 1 ano): i) positivo/satisfatório - documentar e encerrar o 
acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão social cabíveis. 
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NOME:  

Ocupação: Pescador 

Endereço: Praia do Jatobá, – Área rural 

Tel:  

GPS: 

 726012 E 

 8802478 S 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel:  
Próprio - Quitado com Recibo 
Área total do terreno:  
38 x 12,5 m2 
Edificações no lote:  
1 casa de alvenaria com 2 dormitórios, 1 sala, cozinha e banheiro. 1 galpão de pesca e 1 garagem 
Infraestrutura existente:  
Energia elétrica por rede, abastecimento de água por poço artesiano, esgotamento sanitário por fossa séptica, 
coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, sem rede de telefonia fixa 
Usos do imóvel:  
Residencial e atividade de pesca –  reside no imóvel e utiliza o galpão/garagem para armazenamento de 
produção pesqueira e distribuição dessa produção na região. Atualmente possui 9 embarcações pesqueiras e 
envolve cerca de 30 pescadores locais do Jatobá e diferentes municípios próximos, principalmente Pirambu. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade:  
55 anos 
Estado civil:  
Casado 
Escolaridade:  
Primário Completo – Possui curso p/ carteira da Marinha 
Fontes de renda familiar:  
Pesca comercial e Seguro Defeso 
Renda média familiar mensal:  
De 3 a 5 salários mínimos 
Detalhamento dos moradores do imóvel: 

(01) Nome:  – 45 anos – ocupação: pescadora 

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel:  
19 anos 
Local de residência anterior:  
Maruim 
Motivo para morar em Jatobá:  
Proximidade com a atividade pesqueira 
Relação com a vizinhança:  
Visitas de parentes/amigos e trabalho conjunto (pesca) 
Participação em organização social:  
Sim – Colônia de Pesca Z-13 em Barra dos Coqueiros. Participa eventualmente de reuniões da Colônia 

Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Sim. Posto de Saúde do Povoado Jatobá. 

Locais de acesso a comércio e serviços:  
Pirambu, Barra dos Coqueiros e Maruim 
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Mobilidade:  
Possui veículo próprio (carro) 

STATUS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO 

Nível de conhecimento: 
Possui conhecimento sobre a CELSE e sobre o empreendimento através de contatos com técnicos do fundiário e 
frente a processo de negociação em andamento 

Status da negociação: 
Negociação em andamento.  se mostra insatisfeito com o valor da indenização, alegando que com o valor 
proposto de  não consegue comprar novo terreno na Praia do Jatobá e dotá-lo com a mesma 
infraestrutura que possui atualmente. Solicitou 2 opções: i) aumentar o valor da indenização para  
para viabilizar a compra de novo terreno e gastos de estrutura ou; ii) que a empresa adquira o novo terreno e 
assume a estrutura do novo imóvel para viabilizar a atividade de pesca, sem que ele receba indenização em 
espécie. Está aguardando o fim do período de carnaval (2017) para retomar as negociações com a empresa. 

Acompanhamento social (proposições): 
Realizar acompanhamento permanente durante a fase de negociação até sua efetiva conclusão, contribuindo para 
uma negociação amigável e que viabilize a reestruturação da família em nova moradia. Após a conclusão das 
negociações, realizar acompanhamento social bimestral através de visitas técnicas à família para acompanhar o 
processo de adaptação ao novo imóvel, verificação da adequação do local da nova moradia e se houve 
alterações/comprometimentos da renda familiar decorrente da mudança, principalmente da atividade pesqueira. 
Após a mudança na nova moradia, realizar pesquisa qualitativa de adaptação ao novo contexto socioeconômico, 
verificação de potencial de empobrecimento e novas relações de vizinhança/do entorno.  
Resultados do acompanhamento social (período de 1 ano): i) positivo/satisfatório - documentar e encerrar o 
acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão social cabíveis. 
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NOME:  

Ocupação: Aposentada 

Endereço: Praia do Jatobá,  – Área rural 

Tel:  

GPS: 
 726021 E 

 8802487 S 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel:  
Próprio - Quitado com Recibo 
Área total do terreno: 
14 x 45 m2 
Edificações no lote:  
1 casa de madeira (6 x 12 m2) com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
Infraestrutura existente:  
Energia elétrica por rede, abastecimento de água por poço artesiano e cacimba, esgotamento sanitário por fossa 
negra, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, sem rede de telefonia fixa 
Usos do imóvel:  
Residencial – Após a aposentadoria,  foram morar definitivamente na 
casa da praia do Jatobá. Contudo, frente a problemas de saúde e necessidade de estar próximo de estrutura de 
atendimento de saúde, alguns meses antes da negociação eles foram morar em Aracaju. Também residem 
esporadicamente na casa  

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade:  
69 anos 
Estado civil:  
Casada 
Escolaridade:  
Ensino médio completo 
Fontes de renda familiar:  
Aposentadoria 
Renda média familiar mensal:  
De 1 a 2 salários mínimos 
Detalhamento dos moradores do imóvel:  
(01) Nome:  – ocupação: aposentado 

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel:  
15 anos 
Local de residência anterior: 
 Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros 
Motivo para morar em Jatobá: 
 Qualidade de vida após a aposentadoria e proximidade com amigos/parentes 
Relação com a vizinhança:  
Visitas de parentes/amigos 
Participação em organização social:  
Sim.  participa de diversas grupos religiosos que promovem grupos de rezas e ações beneficentes 
– Legião Maria (Coração de Jesus), Pastoral da Saúde, Mãe Rainha entre outros 

Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Não. Utiliza os equipamentos de Aracaju 
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Locais de acesso a comércio e serviços:  
Barra dos Coqueiros e Aracaju 
Mobilidade: 
Tinham um buggy. Agora dependem do carro do . 

STATUS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO 

Nível de conhecimento: 
Possui conhecimento sobre a CELSE e sobre o empreendimento através de contatos com técnicos do fundiário e 
frente a processo de negociação concluída. 

Status da negociação: 
Negociação concluída.  já recebeu o valor da indenização, mas não quis informar o valor, somente 
mencionou que considerou o valor insatisfatório. Com o dinheiro da indenização ela vai quitar o apartamento que 
reside atualmente em Aracaju ( ). 

Acompanhamento social (proposições): 
Realizar acompanhamento bimestral através de visitas técnicas à família para acompanhar o processo de quitação 
do novo imóvel em Aracaju, realizar pesquisa qualitativa de adaptação ao novo contexto socioeconômico e novas 
relações de vizinhança/do entorno.  
Resultados do acompanhamento social (período de 1 ano): i) positivo/satisfatório - documentar e encerrar o 
acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão social cabíveis. 
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7.6.5 Resultados esperados 
Ampliar o nível de conhecimento do público local acerca da implantação e operação do Complexo 
Termelétrico Barra dos Coqueiros, suas interferências positivas e negativas na região onde insere-
se e programas e medidas socioambientais adotadas/previstas, mantendo-os informados sobre 
os principais aspectos sociais, econômicos e ambientais e seus respectivos programas ambientais.  

Ampliar canais de comunicação, interação e diálogo entre a CELSE e o público local com 
transparência de informações. 

Minimizar a veiculação de informações incorretas, ruídos de comunicação e desinformação com 
consequente geração de rumores e falsas expectativas sobre o projeto dentre outros possíveis 
desdobramento negativos relacionados à desinformação. 

Minimizar a ocorrência de conflitos locais envolvendo a empresa e grupos sociais da área de 
influência do Complexo Termelétrico frente a ampliação de canais de comunicação, diálogo e 
transparência. 

7.6.6 Inter-relação com outros programas ambientais 
Por apresentar dentre suas ações, a divulgação das atividades e resultados dos programas 
integrantes do PBA durante todo o processo construtivo, este Programa relaciona-se com todos 
os demais programas sociais e ambientais previstos e possui interface mais direta com o Programa 
de Educação Ambiental, Programa de Aquisição de Terras e Indenização de Benfeitorias na Faixa 
de Dutos e Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. 

7.6.7 Legislação ambiental interveniente 
O Programa foi elaborado com base legal e normativa, seguindo as seguintes leis e normas: 

• Constituição Federal de 1988. Em seu Título VIII – da Ordem Social, Capítulo VI – do Meio 
Ambiente, Art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

• Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências.  O seu Art. 4º (V) estabelece que 
a Política Nacional do Meio Ambiente visa à divulgação de dados e informações ambientais para 
a formação de consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 
do equilíbrio ecológico. 

• Agenda 21. Em seu Capítulo 40, determina, em suma, que no processo do 
desenvolvimento sustentável, tanto o usuário quanto o provedor de informação, devem melhorar 
a disponibilidade da informação. 

7.6.8 Indicadores de avaliação e monitoramento 
 Percentual de públicos (stakeholders) identificados na área de influência (Grupos 1 e 2) 

em relação aos que efetivamente participam das ações do PCS; 

 Percentual de atividades de comunicação e engajamento social previstas em relação às 
ações de comunicação e engajamento social realizadas no PCS; 

 Número de materiais de comunicação elaborados e distribuídos junto ao público alvo; 

 Número de inserções (releases) elaborados e divulgados em mídias locais; 
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 Percentual de manifestações locais realizadas nos canais de comunicação Fale Conosco e 
que receberam o efetivo retorno dentro de um prazo de até 10 dias corridos; 

 Planilha de Registros dos canais de comunicação (Fale Conosco) contendo registros das 
manifestações, encaminhamentos e/ou soluções adotados e tempo efetivo de retorno ao 
manifestante; 

 Matriz de Stakeholders atualizada (Anexo IV). 

7.6.9 Recursos humanos e materiais para a implantação do programa 
Os recursos necessários à execução deste programa referem-se aos recursos humanos: 

 1 (um) coordenador técnico responsável por elaborar e direcionar as ações do Plano de 
Comunicação Social, interlocução junto aos stakeholders mapeados e avaliações técnicos 
permanentes do PCS com proposições de adequações e/ou redirecionamentos, se 
necessários; 

 1 (um) técnico pleno para executar as ações de comunicação e engajamento social 
previstas no PCS, elaboração de relatórios técnicos de acompanhamento e apoio na 
interlocução junto aos stakeholders mapeados e avaliações técnicos permanentes do PCS; 

 1 (um) técnico júnior para apoio na execução das ações de comunicação e engajamento 
social previstas no PCS, apoio na interlocução com os stakeholders e apoio na elaboração 
de relatórios técnicos de acompanhamento do PCS; 

 1 (um) designer gráfico para elaboração do layout dos materiais informativos, formatação 
e diagramação final. 
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7.6.10 Cronograma de execução das atividades previstas 

ATIVIDADE PROJETO 

IMPLANTAÇÃO 2017-2018 
(TRIMESTRES) 

OPERAÇÃO 2019 
(TRIMESTRES) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Mapeamento de stakeholders e 
elaboração do Plano de 
Comunicação Social 

 
            

Interface com os demais 
Programas Ambientais 

             

Elaboração de materiais 
informativos e de apoio às ações 
do PCS 

 
            

Criação, divulgação e gestão dos 
Canais de Comunicação (Fale 
Conosco) 

 
            

Campanhas de Comunicação 
Social – visitas, reuniões, 
palestras e materiais 
informativos – Grupos 1 e 2 

 
            

Reuniões informativas e contatos 
institucionais – Grupo 3 

             

Criação da Comissão (CAE) e 
reuniões mensais – Grupo 1 

             

Acompanhamento Social das 
famílias em negociação – Grupo 
2 

 
            

Veiculação de informações em 
mídias locais (rádio, jornal, 
internet) – Grupo 3 

 
            

Monitoramento e avaliação              

Relatórios Técnicos de 
Acompanhamento PCS 

             

Legenda:          

 Atividades com períodos de realização definidos          
 Atividades permanentes          
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7.7 Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
7.7.1 Justificativa 
O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores para o Complexo Termelétrico Porto de 
Sergipe, que inclui as UTEs e a Linha de Transmissão, foi elaborado para majorar a geração de 
empregos e contratação de mão de obra na região do empreendimento, principalmente na fase 
de operação do Complexo Termelétrico, por meio da regularização e capacitação e de 
fornecedores locais de serviços. 

Considerando que o número de empregos diretos não especializados associados à fase de 
operação do empreendimento será relativamente pequeno, o desenvolvimento de um programa 
que apoie a capacitação e regularização da mão de obra de fornecedores locais será de grande 
utilidade para a o desenvolvimento da mão de obra local e fornecedores de serviço locais e, 
indiretamente, para gerar mais renda para a população da região. 

7.7.2 Objetivo 
O objetivo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores é a capacitação e regularização de 
fornecedores de serviço dos municípios do entorno do Complexo Termelétrico por meio do 
oferecimento de cursos de capacitação em organizações como o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). O 
objetivo maior do Programa de Desenvolvimento dos Fornecedores é o de majorar o efeito dos 
impactos positivos relativos à geração de empregos, renda e impostos nos municípios da região 
do empreendimento. 

7.7.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 
O desenvolvimento de fornecedores é o esforço das empresas para aumentar o desempenho e a 
capacidade dos seus fornecedores de modo a atender a sua demanda por serviços de qualidade, 
com os fornecedores disponíveis em sua região de atuação. 

Desenvolver fornecedores significa apoiar a melhoria de sua organização, infraestrutura e 
tecnologias usadas para que os fornecedores tenham a competência necessária para atender à 
empresa com qualidade e sejam seus parceiros na cadeia de valor de seu negócio. É muito mais 
amplo que uma relação contratual ou avaliação do desempenho de fornecimento. Como exemplo 
estão o treinamento dos fornecedores para melhoria e regularização dos serviços prestados, 
processo esse que deve ser organizado e sistematizado em um programa, fazendo parte de uma 
ação estruturada da empresa contratante dos serviços. 

As ações do programa de desenvolvimento de fornecedores envolvem ações de qualificação e 
regularização da situação legal dos fornecedores locais, ou seja, consiste na melhoria das 
habilidades e legalidade existentes no fornecedor para atender os requisitos legais e técnicos da 
empresa contratante. 

Os cursos a serem oferecidos para capacitação serão definidos após a verificação dos serviços 
indiretos necessários na implantação e operação do Complexo Termelétrico e estarão ligados aos 
setores de Fabricação e Montagem, Construção Civil e, principalmente, no setor de Serviços e 
Comércio. 

As atividades do programa são: 

• Levantamento, com as construtoras e a CELSE, das tipologias de serviço terceirizados 
necessárias nas fases de implantação e operação do empreendimento; 
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• Verificação das empresas locais (presentes no município de Barra dos Coqueiros e 
municípios de entorno), que prestam os serviços necessários identificados; 

• Realização de cadastro dessas empresas e verificação da situação legal das mesmas e da 
qualificação da mão de obra; 

• Identificação dos cursos necessários à legalização e qualificação da mão de obra; 

• Realização de convênio com as instituições de capacitação e ensino, como o SEBRAE, SESI, 
SENAC e SENAI para a realização dos cursos; 

• Realização dos cursos com os potenciais fornecedores. 

7.7.4 Resultados esperados 
Dentre os resultados apresentados pelo programa estão: 

• A obtenção de fornecedores e prestadores de serviços da região, que estejam legalizados 
(possam fornecer notas fiscais e documentação das empresas) e sejam capacitados a 
realizar serviços de qualidade durante a implantação e operação do Complexo 
Termelétrico; 

• Apoiar na qualificação da mão de obra regional de forma que esses fornecedores e 
prestadores de serviço estejam capacitados a prestar serviços em outras empresas da 
região; 

• Maximizar o efeito dos impactos positivos relativos à geração de empregos, renda e 
impostos nos municípios da região do empreendimento. 

7.7.5 Inter-relação com outros programas ambientais 
Esse programa está intrinsecamente relacionado ao Programa de Comunicação e 
Responsabilidade social, visto que as ações de levantamento dos fornecedores e contato com as 
instituições de ensino e capacitação serão realizadas com o apoio da equipe de comunicação 
social. 

7.7.6 Indicadores de avaliação e monitoramento 
• Número de fornecedores qualificados por meio dos cursos oferecido; 

• Número de fornecedores e prestadores de serviços contratados na região de Barra dos 
Coqueiros e municípios de entorno. 
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7.7.7 Cronograma de execução das atividades previstas 

ATIVIDADE PROJETO 

IMPLANTAÇÃO 2017-2018 
(TRIMESTRES) 

OPERAÇÃO 2019 
(TRIMESTRES) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Levantamento das tipologias de serviços 
terceirizados necessárias 

 
            

Verificação das empresas locais que prestam os 
serviços identificados 

             

Realização de cadastro das empresas, verific. 
da situação legal da qualific. da mão de obra 

 
            

Identificação dos cursos necessários à 
legalização e qualific. da mão de obra; 

 
            

Realização de convênio com as instituições de 
capacitação e ensino 

             

Realização dos cursos com os potenciais 
fornecedores 

             

Monitoramento e avaliação              

Relatórios Técnicos de Acompanhamento              

Legenda:          

 Atividades com períodos de realização definidos          
 Atividades permanentes          
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7.8 Programa de Aquisição de Terras e Indenização de 
Benfeitorias na Faixa de Dutos 

7.8.1 Justificativa 
O Programa de Aquisição de Terras e Indenização de Benfeitorias visa a minimização dos impactos 
associados à implantação do empreendimento em áreas atualmente ocupadas por propriedades 
particulares. Neste contexto, é responsabilidade da CELSE garantir que a população afetada seja 
propriamente indenizada, e/ou que acordos sejam estabelecidos de forma justa com vistas a de 
liberar a área necessária para execução dos trabalhos, de forma amigável. 

7.8.2 Objetivo 
Os objetivos específicos do Programa de Aquisição de Terras e Indenização de Benfeitorias são: 

• Minimizar os impactos do empreendimento sobre as populações que possuem ou ocupam 
propriedades que serão utilizadas para a implantação do Complexo Termelétrico; 

• Utilizar critérios e procedimentos básicos para o estabelecimento de acordos e/ou 
indenizações associadas à liberação das áreas; 

• Aplicar todas as medidas destinadas a garantir a justa indenização e o resguardo das atuais 
condições de vida da população afetada; 

• A coordenação de todos os procedimentos técnicos e jurídicos necessários para a 
liberação da área de intervenção de acordo com as normas técnicas e procedimentos 
legais aplicáveis e dentro dos prazos impostos pelo cronograma de obras; 

• Minimizar os impactos do empreendimento sobre a população que possui propriedades 
e/ou moradias em áreas a serem ocupadas pelo empreendimento, por meio de acordos 
de desapropriação e/ou indenizações justas e realizadas em tempo hábil assegurando que 
as famílias atingidas possam se restabelecer o mais rápido possível. 

• Garantir a liberação das áreas para a execução dos trabalhos após a correta aplicação de 
todas as medidas previstas. 

7.8.3 Aspectos metodológicos e ações previstas 
O programa foi dividido em três medidas principais:  

• Realização do Cadastro Físico de Propriedades. 

Os proprietários afetados pela faixa de dutos vêm sendo contatados desde a fase de 
desenvolvimento do projeto, assim como os esclarecimentos pertinentes vem sendo fornecidos 
desde então.  Visto se tratar de imóveis sem documentação de posse, as negociações das 
indenizações foram iniciadas mesmo antes da obtenção da licença de instalação do 
empreendimento. 

Ressaltando que essa atividade já foi finalizada e o cadastro físico das propriedades realizado. 

• Obtenção pelas equipes de cadastro (equipes do fundiário), de todas as informações do 
proprietário e do imóvel por meio do preenchimento de ficha cadastral específica.  

Dentre os aspectos verificados no cadastramento estão incluídos a verificação da situação formal 
das propriedades e as informações e dados pessoais dos proprietários, os quais são 
posteriormente confirmados junto aos cartórios de registro de imóveis.  
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Após o recebimento dos memoriais descritivos e das plantas das propriedades atingidas pelo 
empreendimento, será elaborada a Relação de Propriedades Atingidas e abertos os processos 
internos de acompanhamento. 

O cadastro será complementado por meio de pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis na 
Comarca onde as propriedades estão registradas e será obtida a Certidão de Registro de Imóveis 
e Ônus Reais. Para os casos de “simples posse” serão solicitadas Certidões Negativa de Registro 
de Imóveis.  

Ressaltando que essa atividade já foi finalizada. Os proprietários das casas que serão demolidas 
para a implantação da faixa do gasoduto não possuem escritura dos terrenos ou das casas e serão 
indenizados conforme as benfeitorias existentes. 

• Realização do Cadastro Social e Valoração e Indenização de Propriedades e Benfeitorias 

Para fins de valoração e indenização das propriedades atingidas, será realizada uma ampla 
pesquisa de mercado, com a finalidade de fornecer os dados necessários para a elaboração da 
Pauta de Valores. Para isso serão realizadas consultas em órgãos governamentais federais, 
estaduais e municipais, bem como instituições privadas, de forma a abranger um amplo universo 
de fontes e informações e obter precisão em relação à realidade da avaliação das imóveis e 
benfeitorias.  

O cuidado na condução do processo, especialmente na aquisição e verificação das informações, 
garantirá que os preços reflitam os valores imobiliários da região de implantação do Complexo 
Termelétrico. 

A elaboração de uma Pauta de Valores apropriada à realidade do mercado local permitirá que o 
técnico responsável pela negociação argumente de forma convincente com relação ao preço 
oferecido, de forma que o mesmo fosse correto, conforme previsto na Lei. Por outro lado, a CELSE 
priorizará a oferta de valores acima do praticado no mercado, garantindo condições confortáveis 
que possibilitaram uma indenização justa. 

Ressalta-se aqui que os proprietários das casas que serão demolidas para a implantação da faixa 
do gasoduto foram identificados e o processo de negociação para liberação da faixa de segurança 
do gasoduto, totaliza 6 famílias. 

A partir do Cadastro Socioeconômico (CSE) realizado dentre as ações prévias do Programa de 
Comunicação e Responsabilidade Social foram identificados os seguintes proprietários/famílias: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

As ações de acompanhamento social destas famílias, visitas técnicas e ações de comunicação e 
engajamento estão sendo iniciadas. Dentre os proprietários que serão indenizados apenas um 
ainda não concordou totalmente com os valores oferecidos. Para esse caso as negociações ainda 
terão continuidade. 

7.8.4 Resultados esperados 
Dentre os resultados apresentados pelo programa estão: 

• A conclusão do cadastro de propriedades passíveis de negociação e indenização; 
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• Aplicação de um procedimento formal para o pagamento de indenizações devidas; 

• Concluir o processo com 100% de propriedades atingidas com acordos estabelecidos 
amigavelmente. 

7.8.5 Inter-relação com outros programas ambientais 
Esse programa está intrinsecamente relacionado ao Programa de Comunicação e 
Responsabilidade social, visto que as ações do presente programa serão acompanhadas pela 
equipe de comunicação social, com vistas a estabelecer boas relações com os proprietários das 
áreas. 

7.8.6 Legislação ambiental interveniente 
• Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º, estabelece o direito de propriedade 

como garantia fundamental do homem, assegurando sua inviolabilidade, assevera que 
este direito não é absoluto, devendo a propriedade atender a sua função social (art. 5º, 
XXIII). 

Na parte técnica das desapropriações, sobretudo nas avaliações das propriedades atingidas, 
devem-se utilizar técnicas consagradas de engenharia de avaliação e, especialmente, atender às 
diretrizes e recomendações das normas técnicas correlatas, principalmente às da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Dando destaque para as seguintes: 

 NBR 14653-1: Procedimentos Gerais; 

 NBR 14653-2: Avaliações de Imóveis Urbanos; 

 NBR 14653-3: Avaliações de Imóveis Rurais; 

 NBR 14653-4: Avaliações de Empreendimentos; 

 NBR 14653-5: Avaliações de Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens 
Industriais; 

 NBR 14653-6: Avaliações de Recursos Naturais e Ambientais; 

 NBR 14653-7: Patrimônios Históricos; 

 NBR 12721: Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de 
construção para incorporação de edifícios em condomínio - 
Procedimento. 

• Lei 6.766/79, que disciplina o Parcelamento do Solo Urbano e as correspondentes leis 
estaduais e municipais do local onde se situa o bem a desapropriar; 

7.8.7 Indicadores de avaliação e monitoramento 
• Obtenção de taxas elevadas de acordos obtidos por vias amigáveis.  
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7.8.8 Cronograma de execução das atividades previstas 

ATIVIDADE PROJETO 

IMPLANTAÇÃO 2017-2018 
(TRIMESTRES) 

OPERAÇÃO 2019 
(TRIMESTRES) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Realização do Cadastro Físico de 
Propriedades. 

 
            

Preenchimento de ficha 
cadastral específica 

 
            

Realização do Cadastro Social, 
Valoração e Indenização de 
Propriedades e Benfeitorias 

 
            

Interface com os demais 
Programas Ambientais 

             

Relatórios Técnicos de 
Acompanhamento do Programa 

             

Legenda:          

 Atividades com períodos de realização definidos          
 Atividades permanentes          
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9 Equipe Técnica
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Geólogo Sênior e Revisor Sênior 
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Anexo I 
Perfis de Sondagens  
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AREIA ARGILOSA, amarela, seca Aterro

AREIA, fosca, bem selecionada, arredondados, granulometria
fina, seca

AREIA, alaranjada, bem selecionada, arredondados,
granulometria fina, úmida

AREIA, bege, granulometria fina, úmida

AREIA, mal selecionada, angular, granulometria fina a média,
deposição de areia fluvial
AREIA, mal selecionada, angular, granulometria fina a média,
deposição de areia fluvial, franja capilar
AREIA, branca, granulometria média a grossa, saturada, com
seixos, seixos centimétricos

AREIA, granulometria grossa, saturada, com seixos, seixos
centimétricos. Em 8,9m não foi possível aprofundar a sondagem .
Material não recuperável pelo trado manual

Profundidade máxima da sondagem: 8,9 metros.

OBSERVAÇÕES

DATA DE INÍCIO 16/2/17

MÉTODO Trado Manual

REGISTRADO POR Porfirio Filho VERIFICADO POR Marina Costa

ELEVAÇÃO 8.556 m Nível do marDATA DE TÉRMINO 17/2/17

PERFURAÇÃO CONTRATADA J.J. Sondagens DIÂMETRO DA SONDAGEM 5''

DIÂMETRO DO POÇO 2''

NÍVEL D'ÁGUA 6.5 m

CARGA HIDRÁULICA: 6,50 m / Elev 2,06 m

COORDENADA NORTE:  8804206.59 N

COORDENADA LESTE: 725447.11 L
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Rua do Rócio, 351, Vila Olímpia
CEP: 04552-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3040-0800



Concreto

Bentonita

Tubo de PVC

Compactolite

Seção Filtrante

Cap Fundo
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5,8
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AREIA, branca, bem selecionada, arredondada, granulometria
fina, seca

AREIA, bege, bem selecionada, arredondada, granulometria fina,
seca

AREIA, angular, granulometria média, seca

AREIA, angular, granulometria média, seca, com seixos, seixos
centimétricos
AREIA, granulometria fina a média, úmida, poucos seixos

AREIA, granulometria média a grossa, com seixos, seixos
centimétricos

Profundidade máxima da sondagem: 7,0 metros.

OBSERVAÇÕES

DATA DE INÍCIO 17/2/17

MÉTODO Trado Manual

REGISTRADO POR Porfirio Filho VERIFICADO POR Marina Costa

ELEVAÇÃO 8.1577 m Nível do marDATA DE TÉRMINO 18/2/17

PERFURAÇÃO CONTRATADA J.J. Sondagens DIÂMETRO DA SONDAGEM 5''

DIÂMETRO DO POÇO 2''

NÍVEL D'ÁGUA 6 m

CARGA HIDRÁULICA: 6,00 m / Elev 2,16 m

COORDENADA NORTE:  8803578.06 N

COORDENADA LESTE: 724954.26 L
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NÚMERO DO PROJETO 689933

NOME DO PROJETO UTE

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO Barra dos Coqueiros/ SE
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Rua do Rócio, 351, Vila Olímpia
CEP: 04552-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3040-0800



Concreto

Bentonita

Compactolite

Tubo de PVC

Seção Filtrante

Cap Fundo

2,5

2,7

3,0

4,3

4,7

3,5

3,3

3,0

1,7

1,3

AREIA, branca amarelada, bem selecionada, arredondada,
granulometria fina, seca

AREIA, amarelada, bem selecionada, angular, granulometria fina,
saturada
AREIA, alaranjada, granulometria fina, úmida

AREIA, granulometria fina, saturada

AREIA, granulometria fina, com poucos grãos médios

Profundidade máxima da sondagem: 4,7 metros.

OBSERVAÇÕES

DATA DE INÍCIO 18/2/17

MÉTODO Trado Manual

REGISTRADO POR Porfirio Filho VERIFICADO POR Marina Costa

ELEVAÇÃO 6.0406 m Nível do marDATA DE TÉRMINO 18/2/17

PERFURAÇÃO CONTRATADA J.J. Sondagens DIÂMETRO DA SONDAGEM 5''

DIÂMETRO DO POÇO 2''

NÍVEL D'ÁGUA 3 m

CARGA HIDRÁULICA: 3,00 m / Elev 3,04 m

COORDENADA NORTE:  8803164.9 N

COORDENADA LESTE: 725437.64 L

Diagrama do Poço

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
(m

)

0,0

2,5

LO
G

G
R

Á
F

IC
O

D
ad

os
 A

m
bi

en
ta

is

Elevação do revestimento: 6.3106 (m)
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DESCRIÇÃO DE MATERIAL

PÁGINA  1  DE  1

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO/ POÇO DE MONITORAMENTO S-03/ PMP-03

CLIENTE CELSE

NÚMERO DO PROJETO 689933

NOME DO PROJETO UTE

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO Barra dos Coqueiros/ SE
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CH2M
Rua do Rócio, 351, Vila Olímpia
CEP: 04552-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3040-0800



Concreto

Bentonita

Tubo de PVC

Compactolite

Seção Filtrante

Cap Fundo

0,2

3,0

3,5

3,8

4,0

4,8

6,1

3,3

2,8

2,6

2,3

1,5

AREIA ARGILOSA, alaranjada, seca

AREIA, bege amarelada, bem selecionada, granulometria fina

AREIA, angular, granulometria fina, seca, presença de poucos
grãos médios

AREIA, angular, granulometria fina, baixa umidade, presença de
poucos grãos médios
AREIA, angular, granulometria fina, saturada, presença de poucos
grãos médios

AREIA, angular, granulometria fina, presença de poucos grãos
médios

Profundidade máxima da sondagem: 4,8 metros.

OBSERVAÇÕES

DATA DE INÍCIO 20/2/17

MÉTODO Trado Manual

REGISTRADO POR Porfirio Filho VERIFICADO POR Marina Costa

ELEVAÇÃO 6.3385 m Nível do marDATA DE TÉRMINO 20/2/17

PERFURAÇÃO CONTRATADA J.J. Sondagens DIÂMETRO DA SONDAGEM 5''

DIÂMETRO DO POÇO 2''

NÍVEL D'ÁGUA 3.75 m

CARGA HIDRÁULICA: 3,75 m / Elev 2,59 m

COORDENADA NORTE:  8803727.25 N

COORDENADA LESTE: 725926.79 L

Diagrama do Poço
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Elevação do revestimento: 6.6385 (m)
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DESCRIÇÃO DE MATERIAL

PÁGINA  1  DE  1

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO/ POÇO DE MONITORAMENTO S-04/ PMP-04

CLIENTE CELSE

NÚMERO DO PROJETO 689933

NOME DO PROJETO UTE

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO Barra dos Coqueiros/ SE
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Rua do Rócio, 351, Vila Olímpia
CEP: 04552-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3040-0800



 

 

 

Anexo II 
Laudos analíticos – água subterrânea 

 

  



DADOS DO SOLICITANTE

Interessado: CH2M HILL do Brasil Serviços de Engenharia Ltda

Endereço: Rua do Rócio, 351-Conj 61/62Vila Olímpia-São Paulo SP - 04.552-000

Nome do Solicitante: Victor Hugo Alves da Silva

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PC-01

Número Corplab: 62128/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 18/02/2017 16:30:00

Data/Hora Entrada no Lab: 20/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 08/03/2017

Projeto: 689933

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: qnsmtoo&682126

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Antimônio (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio (As) 7440-38-2 35 µg/L 10 1,3 10

Bário (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente 18540-29-
9

< 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,2 1

Molibdênio (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 2,0 30

Níquel (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Nitrato como N 84145-82-
4

< 220 µg/L 220 40 10000

Prata (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Zinco (Zn) 7440-66-6 29 µg/L 10 5,0 1800

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Página 1 de 21 - Núm. Grupo Corplab: 7669/2017

www.corplab.net
Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda. - Rua Galatéa, 1824 - Santana - São Paulo/SP-CEP: 02068-000 - Fone/Fax: +55(11)4082-4300



Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 25 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 < 10 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PC-02

Número Corplab: 62129/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 19/02/2017 10:35:00

Data/Hora Entrada no Lab: 20/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 03/03/2017

Projeto: 689933

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: rnsmtoo&692126

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Antimônio (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Bário (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente 18540-29-
9

< 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,2 1

Molibdênio (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 2,0 30

Níquel (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Nitrato como N 84145-82-
4

187 µg/L 110 20 10000

Prata (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Zinco (Zn) 7440-66-6 19 µg/L 10 5,0 1800
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De acordo com a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.: O(s) parâmetro(s) Arsênio
(As), Arsênio, dissolvido (As) ultrapassam os limites máximos permitidos.



Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 15
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 16 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PC-03

Número Corplab: 62130/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 19/02/2017 11:15:00

Data/Hora Entrada no Lab: 20/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 03/03/2017

Projeto: 689933

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: snsmtoo&603126

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Antimônio (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Bário (Ba) 7440-39-3 212 µg/L 20 2,0 700

Boro (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Cádmio (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente 18540-29-
9

< 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,2 1

Molibdênio (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 2,0 30

Níquel (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Nitrato como N 84145-82-
4

1930 µg/L 110 20 10000

Prata (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Zinco (Zn) 7440-66-6 < 10 µg/L 10 5,0 1800

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 193 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 < 10 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:
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DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PC-04

Número Corplab: 62131/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 19/02/2017 12:10:00

Data/Hora Entrada no Lab: 20/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 08/03/2017

Projeto: 689933

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: tnsmtoo&613126

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Antimônio (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Bário (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente 18540-29-
9

< 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,2 1

Molibdênio (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 2,0 30

Níquel (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Nitrato como N 84145-82-
4

18931 µg/L 550 100 10000

Prata (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 1,3 10

Zinco (Zn) 7440-66-6 < 10 µg/L 10 5,0 1800

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 < 10 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PMP-01

Número Corplab: 68833/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 22/02/2017 14:46:00

Data/Hora Entrada no Lab: 24/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 10/03/2017

Projeto: 6899 33

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: lnpotoo&633886

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Nitrato como N 84145-82-
4

986 µg/L 110 20 10000

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300
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De acordo com a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.: O(s) parâmetro(s) Nitrato
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 7,0 µg/L 7,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 31 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 17 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PMP-02

Número Corplab: 68834/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 22/02/2017 16:22:00

Data/Hora Entrada no Lab: 24/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 10/03/2017

Projeto: 6899 33

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: mnpotoo&643886

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Nitrato como N 84145-82-
4

3995 µg/L 110 20 10000

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---
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De acordo com a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.: O(s) parâmetro(s)
satisfazem os limites permitidos.



Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 7,0 µg/L 7,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 344 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 13 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PMP-03

Número Corplab: 68835/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 23/02/2017 14:48:00

Data/Hora Entrada no Lab: 24/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 10/03/2017

Projeto: 6899 33

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: nnpotoo&653886

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Nitrato como N 84145-82-
4

141 µg/L 110 20 10000

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Página 14 de 21 - Núm. Grupo Corplab: 7669/2017

www.corplab.net
Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda. - Rua Galatéa, 1824 - Santana - São Paulo/SP-CEP: 02068-000 - Fone/Fax: +55(11)4082-4300

De acordo com a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.: O(s) parâmetro(s)
satisfazem os limites permitidos.



Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 7,0 µg/L 7,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 34 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 15 µg/L 10 5,0 1800
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Interpretação dos Resultados:

DADOS DA AMOSTRA

Identificação da Amostra: PMP-04

Número Corplab: 68836/2017-1.0

Data/Hora de Coleta: 23/02/2017 12:28:00

Data/Hora Entrada no Lab: 24/02/2017 

Responsavel pela coleta: Cliente

Data da Elaboração do laudo: 10/03/2017

Projeto: 6899 33

Processo Comercial: 2125/2017

Tipo de amostra: Água Subterrânea

Código de Autenticidade: onpotoo&663886

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetros Analíticos - Valores Orientadores CETESB, de 20-02-2014

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Nitrato como N 84145-82-
4

261 µg/L 110 20 10000

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 5

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 300

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 700

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0 1,5 500

Antraceno 120-12-7 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 900

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 0,4

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15 0,0800 0,4

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 4,1

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,150 µg/L 0,150 0,100 ---

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,7

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15 0,10 41

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010 0,005 0,04

Fenantreno 85-01-8 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,150 µg/L 0,150 0,0800 0,4

Naftaleno 91-20-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,100 60

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 120

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 1000

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) 12002-48-
1

< 15 µg/L 15 3,0 20

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 ---

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 1,8

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,2

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 53

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 10

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 2

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 30

1,2-Dicloroeteno (cis e trans) 540-59-0 < 10 µg/L 10 2,0 50

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 20

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0 1,0 40
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De acordo com a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.: O(s) parâmetro(s)
satisfazem os limites permitidos.



Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ LD Lista
CETESB -

Valores
Orientadores

para Água
Subterrânea no
Estado de São
Paulo - 2014

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20 10 20

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 300

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6 1,0 4

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10 0,0500 30

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11 0,0550 18

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0 2,5 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 200

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 10,5

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 180

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 9

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0 3,0 600

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 ---

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0 0,50 900

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 8

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0 0,50 4,8

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 14

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 600

Aldrin e Dieldrin --- < 0,020 µg/L 0,020 0,005 0,03

Endrin 72-20-8 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,6

Carbofurano 1563-66-2 < 7,0 µg/L 7,0 0,500 15

Endosulfan (I + II + Sulfato) --- < 0,030 µg/L 0,030 0,008 20

DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) 001-06-4 < 0,030 µg/L 0,030 0,008 1

alfa-BHC 319-84-6 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,05

beta-BHC 319-85-7 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 0,17

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 0,010 µg/L 0,010 0,003 2

Tributilestanho (TBT) --- < 0,06 µg/L 0,06 0,03 0,09

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070 0,018 3,5

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0 1,0 42

Antimônio, dissolvido (Sb) 7440-36-0 < 5,0 µg/L 5,0 3,0 5

Arsênio, dissolvido (As) 7440-38-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Bário, dissolvido (Ba) 7440-39-3 < 20 µg/L 20 2,0 700

Boro, dissolvido (B) 7440-42-8 < 200 µg/L 200 5,0 2400

Cádmio, dissolvido (Cd) 7440-43-9 < 1,0 µg/L 1,0 0,500 5

Chumbo, dissolvido (Pb) 7439-92-1 < 10 µg/L 10 2,0 10

Cobalto, dissolvido (Co) 7440-48-4 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 70

Cobre, dissolvido (Cu) 7440-50-8 < 5,0 µg/L 5,0 1,0 2000

Cromo, dissolvido (Cr) 7440-47-3 < 10 µg/L 10 5,0 50

Cromo Hexavalente, Dissolvido --- < 0,01 mg/L 0,01 0,01 ---

Mercúrio, dissolvido (Hg) 7439-97-6 < 1,0 µg/L 1,0 0,20 1

Molibdênio, dissolvido (Mo) 7439-98-7 < 10 µg/L 10 4,0 30

Níquel, dissolvido (Ni) 7440-02-0 < 10 µg/L 10 5,0 70

Prata, dissolvido (Ag) 7440-22-4 < 10 µg/L 10 5,0 50

Selênio, dissolvido (Se) 7782-49-2 < 10 µg/L 10 3,0 10

Zinco, dissolvido (Zn) 7440-66-6 < 10 µg/L 10 5,0 1800

Interpretação dos Resultados:
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De acordo com a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.: O(s) parâmetro(s)
satisfazem os limites permitidos.



CONTROLES DE QUALIDADE

13615/2017 - Branco do Método - PCB's (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

Soma de PCB's --- < 0,070 µg/L 0,070

13618/2017 - Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

alfa-BHC 319-84-6 < 10 ng/L 10

beta-BHC 319-85-7 < 10 ng/L 10

Endrin 72-20-8 < 10 ng/L 10

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 < 10 ng/L 10

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 10 ng/L 10

13618/2017 - LCS - Pesticidas Organoclorados (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade Limite de CQ (%)

Endrin 72-20-8 71 % 50 - 130

gama-BHC (Lindano) 58-89-9 89 % 50 - 130

13626/2017 - LCS - SVOC (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade Limite de CQ (%)

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 68 % 37 - 119

2-Clorofenol 95-57-8 81 % 31 - 124

13626/2017 - Branco do Método - SVOC (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 2,0 µg/L 2,0

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 2,0 µg/L 2,0

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 2,0 µg/L 2,0

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 2,0 µg/L 2,0

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 < 2,0 µg/L 2,0

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 < 2,0 µg/L 2,0

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 < 2,0 µg/L 2,0

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 < 2,0 µg/L 2,0

2,4-Diclorofenol 120-83-2 < 0,11 µg/L 0,11

2-Clorofenol 95-57-8 < 0,10 µg/L 0,10

3,4-Diclorofenol 95-77-2 < 5,0 µg/L 5,0

4-Metilfenol (p-Cresol) 106-44-5 < 2,0 µg/L 2,0

Anilina 62-53-3 < 2,0 µg/L 2,0

Antraceno 120-12-7 < 0,15 µg/L 0,15

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,15 µg/L 0,15

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,15 µg/L 0,15

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,15 µg/L 0,15

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,15 µg/L 0,15

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,15 µg/L 0,15

Bis(2-Etilhexil) Ftalato 117-81-7 < 2,0 µg/L 2,0

Cresóis Totais 1319-77-3 < 6,0 µg/L 6,0

Criseno 218-01-9 < 0,15 µg/L 0,15

Di-n-Butilftalato 84-74-2 < 2,0 µg/L 2,0

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010

Dietilftalato 84-66-2 < 2,0 µg/L 2,0

Dimetilftalato 131-11-3 < 2,0 µg/L 2,0

Fenantreno 85-01-8 < 0,15 µg/L 0,15

Fenol 108-95-2 < 1,0 µg/L 1,0
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

Hexaclorobenzeno 118-74-1 < 0,010 µg/L 0,010

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,15 µg/L 0,15

Naftaleno 91-20-3 < 0,15 µg/L 0,15

Pentaclorofenol 87-86-5 < 2,0 µg/L 2,0

14308/2017 - LCS - PAH (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade Limite de CQ (%)

Antraceno 120-12-7 96 % 30 - 140

Benzo(a)antraceno 56-55-3 73 % 30 - 140

Benzo(a)pireno 50-32-8 55 % 30 - 140

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 68 % 30 - 140

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 67 % 30 - 140

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 41 % 30 - 140

Criseno 218-01-9 53 % 30 - 140

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 59 % 30 - 140

Fenantreno 85-01-8 102 % 30 - 140

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 57 % 30 - 140

Naftaleno 91-20-3 63 % 30 - 140

14308/2017 - Branco do Método - PAH Conama Limite Especial (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

Antraceno 120-12-7 < 0,010 µg/L 0,010

Benzo(a)antraceno 56-55-3 < 0,010 µg/L 0,010

Benzo(a)pireno 50-32-8 < 0,010 µg/L 0,010

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 < 0,010 µg/L 0,010

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 < 0,010 µg/L 0,010

Benzo[g,h,i]perileno 191-24-2 < 0,010 µg/L 0,010

Criseno 218-01-9 < 0,010 µg/L 0,010

Dibenzo[a,h]antraceno 53-70-3 < 0,010 µg/L 0,010

Fenantreno 85-01-8 < 0,010 µg/L 0,010

Indeno[1,2,3-cd]pireno 193-39-5 < 0,010 µg/L 0,010

Naftaleno 91-20-3 < 0,010 µg/L 0,010

14523/2017 - LCS - VOC (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade Limite de CQ (%)

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 105 % 70 - 130

Benzeno 71-43-2 117 % 70 - 130

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 97 % 70 - 130

Tolueno 108-88-3 96 % 70 - 130

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 107 % 70 - 130

14523/2017 - Branco do Método - VOC (Água)

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) 71-55-6 < 5,0 µg/L 5,0

1,1-Dicloroetano 75-34-3 < 5,0 µg/L 5,0

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 < 3,0 µg/L 3,0

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 < 5,0 µg/L 5,0

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 < 5,0 µg/L 5,0

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 < 5,0 µg/L 5,0

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 < 5,0 µg/L 5,0

1,2-Dicloroetano 107-06-2 < 5,0 µg/L 5,0

1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 < 5,0 µg/L 5,0

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 < 5,0 µg/L 5,0

Benzeno 71-43-2 < 1,0 µg/L 1,0

Cloreto de Vinila 75-01-4 < 2,0 µg/L 2,0

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 < 5,0 µg/L 5,0

Clorofórmio 67-66-3 < 5,0 µg/L 5,0

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 75-09-2 < 20 µg/L 20
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Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

Estireno 100-42-5 < 5,0 µg/L 5,0

Etilbenzeno 100-41-4 < 1,0 µg/L 1,0

Naftaleno 91-20-3 < 5,0 µg/L 5,0

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 56-23-5 < 1,6 µg/L 1,6

Tetracloroeteno (Percloroetileno/Tetracloroetileno) 127-18-4 < 3,0 µg/L 3,0

Tolueno 108-88-3 < 1,0 µg/L 1,0

Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) 79-01-6 < 5,0 µg/L 5,0

Xilenos Totais 1330-20-7 < 3,0 µg/L 3,0

15385/2017 - Branco do Método - Varredura de Ânions

Parâmetros CAS Resultado Unidade LQ

Nitrato como N 84145-82-4 < 0,11 mg/L 0,11

15385/2017 - LCS - Varredura de Ânions

Parâmetros CAS Resultado Unidade Limite de CQ (%)

Nitrato como N 84145-82-4 84 % 80 - 120

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Metodos de referência:

Legislação:

Abrangência:

Abreviações:

Flags:

Revisores:
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Ânions: Environmental Protection Agency 300.1 e 9056 A - Determination of Inorganic Anions by Ion Chromatography.
Carbamatos: Environmental Protection Agency 8141B.
Cromo Hexavalente: Standard Methods 3500 Cr B - Colorimetric Method/ Cromo Trivalente: POP 056 - Rev. 06.
Mercúrio: USEPA 7470A - Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) -1996.
Metais: Environmental Protection Agency 6010C - Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry - Rev. 03 - Fev. 2007.
PAH/SVOC: Environmental Protection Agency 8270D - Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) -
Rev. 04 - Fev 2007.
PCB: Enviromental Protection Agency 8270D.
POC: Environmental Protection Agency 8270D.
Tributilestanho: Enviromental Protection Agency 8323 - Determination of Organotins by Micro-liquid Chromatography - Eletrospray ion trap mass.
VOC: Environmental Protection Agency 8260C - 2006 - Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) - Rev.
03 - Ago 2006.

Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado
de São Paulo - 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências.

Os resultados obtidos correspondem exclusivamente à amostra analisada.
O resultado da amostra em matriz sólida é expresso sobre a base seca.
A Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda. realiza todas as análises respeitando os respectivos prazos de validade de cada parâmetro.
Todas as datas de análise e preparação de amostras encontram-se em nosso banco de dados e estão à disposição em caso de solicitação do
interessado.

L.Q. - Limite de Quantificação da Amostra
L.D. - Limite de Detecção do Método

@H – O limite foi elevado devido à interferência de matriz
@X – Resultado confirmado após redigestão e reanálise
*H - Resultado fora dos limites de controle de qualidade devido à interferência de matriz
*K – Resultado fora dos limites de controle de qualidade devido à necessária diluição
*J – Valor estimado (entre o limite de detecção e o limite de quantificação)

Jaqueline Alves Leme do Prado
Luciana Eiko Fujii
Michele Cristina Nunes



APROVAÇÃO DO RELATÓRIO
Impresso em 13 de Março de 2017

Página 21 de 21 - Núm. Grupo Corplab: 7669/2017

www.corplab.net
Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda. - Rua Galatéa, 1824 - Santana - São Paulo/SP-CEP: 02068-000 - Fone/Fax: +55(11)4082-4300



 

 

 

Anexo III 
Estudo de Dispersão Atmosférica 

  



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DO COMPLEXO 
TERMELETRICO 

 
CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. 

 
UTE Porto Sergipe I 

UTE Governador Marcelo Deda 
UTE Laranjeiras I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março 2.016 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

2 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 
Índice 
 
1. Considerações 

 
3 

2. Legislação Ambiental 
 

5 

3. Emissão de Poluentes Atmosféricos 
 

7 

4. Empreendimento, Região e Meteorologia 
 

11 

5. Modelo de Dispersão Atmosférica 
 

20 

6. Resultados de Modelagem 
 

31 

7. Avaliação de Impactos 
 

34 

   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

3 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DO COMPLEXO TERMELETRICO 
 
 
1 Considerações 
 
A empresa CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A está em fase de análise ambiental para 
implantação de Complexo Termelétrico para geração de 2.951 MW de energia elétrica no 
município Barra dos Coqueiros - SE. Para tanto este estudo de dispersão de poluentes 
atmosféricos emitidos pelas chaminés foi elaborada para atender um dos itens das 
documentações técnicas. 
 
O Complexo Termelétrico será constituído por 3 (três) Usinas Termelétricas (UTE) que irão 
operar 6 (seis) conjuntos de turbina a gás e caldeira de recuperação em ciclo combinado, 
utilizando gás natural como combustível, distribuídos nas seguintes características: 

 UTE Porto Sergipe I: 3 (três) conjuntos de turbina a gás e caldeira de recuperação de 
potencia unitária de 517 MW. 

 UTE Governador Marcelo Deda: 2 (dois) conjuntos de turbina a gás e caldeira de 
recuperação de potencia unitária de 475 MW. 

 UTE Laranjeiras I: 1 (um) conjunto de turbina a gás e caldeira de recuperação de 450 MW. 
 
A turbina a gás será acionada através da combustão de gás natural, que acionará o gerador 
elétrico. Os gases quentes da turbina serão encaminhados para caldeira de recuperação para 
geração de vapor, que alimentará o gerador elétrico. Os gases da caldeira de recuperação 
serão encaminhados para chaminé. 
 
O projeto da turbina a gás é baseado na concepção de “melhor tecnologia” visando alto 
desempenho na geração de energia elétrica e baixa emissão residual de poluentes 
atmosféricos na chaminé. 
 
As estimativas de emissões residuais de material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx), 
óxidos de enxofre (SOx) e monóxido de carbono (CO) do conjunto turbina a gás e caldeira de 
recuperação foram realizadas nas seguintes condições e considerações técnicas: 

 As emissões residuais de MP (1,7 mg/Nm³ a 15%O2), NOx (50 mg/Nm³ a 15%O2), CO (65 
mg/Nm³ a 15%O2) na chaminé foram fornecidas pelo empreendedor. 

 As emissões de óxidos de enxofre (SOx) foram estimadas com base no teor máximo de 
enxofre total no gás natural de 70 mg/m³ (20°C e 760 mmHg). 

 
O Complexo Termelétrico será implantado no lado oeste do parque de aerogeradores (energia 
eólica) em operação. 
 
Este estudo de dispersão atmosférica das três UTE a gás natural foi elaborada para verificar as 
contribuições das emissões atmosféricas na qualidade do ar tendo como referência os padrões 
de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90 e recomendação da IFC – International 
Finance Corporation (World Bank Group). 
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A IFC – International Finance Corporation solicita as seguintes condições técnicas relacionadas 
ao tópico qualidade do ar para UTE a gás natural: 

(i) Emissões que não resultem em concentrações de poluentes próximas ou exceda os 
padrões de qualidade do ar da legislação vigente ou na ausência “guideline” da 
Organização Mundial de Saúde (WHO). 

(ii) Atender “General EHS Guidelines”: a emissão não deve contribuir mais que 25% dos 
padrões de qualidade do ar para permitir o futuro desenvolvimento sustentável na mesma 
bacia aérea. 

EHS Guidelines, IFC, 2007, pg 4, Ambient Air Quality, General Approach: “Emissions do 
not contribute a significant portion to the attainment of relevant ambient air quality 
guidelines or standards. As a general rule, this Guideline suggests 25 percent of the 
applicable air quality standards to allow additional, future sustainable development in the 
same airshed.” 

 
O padrão de qualidade do ar vigente no Estado de Sergipe é o primário da Resolução 
CONAMA 03/90. 
 
Os impactos das contribuições das emissões atmosféricas das UTEs na qualidade do ar da 
região foram analisados baseados nos limites do “EHS Guidelines” e Resolução CONAMA 
03/90. 
 
O estudo de dispersão visa determinação das contribuições de concentrações de poluentes na 
qualidade do ar, aplicando o modelo de dispersão AERMOD - AMS/EPA Regulatory Model da 
USEPA – United States Envirionmental Protection Agency e utilizando cinco anos de dados 
meteorológicos do aeroporto Santa Maria (Aracaju). 
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2 Legislação Ambiental 
 
Limites de Emissão 
 
A Resolução CONAMA 382/06 no anexo V estabelece “Limites de Emissão para Poluentes 
Atmosféricos provenientes de Turbinas a Gás para Geração de Energia Elétrica”: 

 NOx:  50 mg/Nm³ a 15%O2 

 CO: 65 mg/Nm³ a 15%O2 
 
A IFC, “Environmental, Health, and Safety Guidelines – THERMAL POWER PLANTS” Dec, 
2008 estabelece para turbine a gás natural com potencia maior que 50 MW o limite de emissão 
de NOx de 51 mg/Nm³ a 15%O2. 
 
 
Padrão de Qualidade do Ar 
 
As emissões atmosféricas lançadas para atmosfera devem atender os padrões de qualidade do 
ar estabelecida na legislação federal. A Resolução CONAMA 03 de 28/06/1990 estabelece os 
padrões de qualidade do ar para todo território Nacional. 
 

Quadro 2.1: Padrões de Qualidade do Ar – Resolução CONAMA 03/90 

Poluentes Padrão Primário 
(g/m3) Padrão Secundário (g/m3) Tempo de Amostragem 

Partículas Totais em Suspensão (MP) 240 
80 

150 
60 

24h 
anual  

Partículas Inaláveis 
(MP10) 

150 
50 

150 
50 

24h 
anual 

Fumaça 150 
60 

100 
40 

24h 
anual 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

365 
80 

100 
40 

24h 
anual 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

320 
100 

190 
100 

1h 
anual 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

1h 
8h 

Ozônio 
(O3) 160 160 1h 

 
 
O artigo 8 da Resolução CONAMA 03/90 estabelece “enquanto cada Estado não definir as 
áreas de Classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução CONAMA 05/89, 
serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta Resolução”. 
 
O padrão de qualidade do ar vigente no Estado de Sergipe é o padrão primário de qualidade do 
ar da Resolução CONAMA 03/90. 
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O Quadro 2.2 apresenta os limites (“guidelines”) para qualidade do ar da “EHS Guidelines – 
IFC”. 
 

Quadro 2.2: Limites de Qualidade do Ar – “EHS Guidelines – IFC” 

Poluentes Limite IFC (guidelines) 
(µg/m³) Tempo de Amostragem 

Partículas Inaláveis 
(MP10) 

50 
20 

24h 
anual 

Partículas Finas 
(MP2.5) 

25 
10 

24h 
anual 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

500 
20 

10 minutos 
24h 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

200 
40 

1h 
anual 

Ozônio 
(O3) 100 8h 

Fonte: IFC, 2007. 
 
 
As contribuições máximas de poluentes atmosféricos determinados pelo estudo de dispersão 
deverão atender os valores de 25% dos padrões primários da Resolução CONAMA 03/90, 
conforme recomendação da IFC – International Finance Corporation (Quadro 2.3). 
 

Quadro 2.3: Padrões de Qualidade do Ar para Estudo de Dispersão 

Poluentes Conama 03/90 
Primário (g/m3) 

25% CONAMA 03/90 
Primário (g/m3) 

Partículas Inaláveis 
(MP10) 

24h 
anual 

150 
50 

37,5 
12,5 

Dióxido de Enxofre 
(SOx) 

24h 
anual 

365 
80 

91,3 
20 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1h 
anual 

320 
100 

80 
25 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1h 
8h 

40.000 
10.000 

10.000 
2.500 
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3 Emissão de Poluentes 
 
As emissões de poluentes nas chaminés dos conjuntos de turbinas a gás e caldeira de 
recuperação foram determinadas com base nas informações fornecidas pelo empreendimento. 

 MP: 1,7 mg/Nm³ a 15%O2 

 NOx: 50 mg/Nm³ a 15%O2 

 SOx: teor de enxofre de 70 mg/m³ de gás natural. 

 CO: 65 mg/Nm³ a 15%O2 
 
As emissões de NOx e CO atendem os limites estabelecidos na Resolução CONAMA 382/06 e 
as emissões de NOx atendem as recomendações da IFC. 
 
Os Quadros 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam as emissões de poluentes utilizadas no estudo de 
dispersão atmosféricas. 
 

Quadro 3.1: Estimativas MP10, NOx, SOx e CO – UTE Porto Sergipe I 

Parâmetros 
Chaminés 

PS01 PS02 PS03 

Potencia Nominal Mw 517 517 517 

Consumo Gás Natural Nm³/h 86050 86050 86050 

Vazão do Efluente Gasoso 
m3/s 730,8 730,8 730,8 

Nm3/h (bs) 1819382 1819382 1819382 

Teor de Oxigênio de Efluente 
Gasoso na Chaminé %vol (bs) 11 11 11 

Temperatura de Efl. Gasoso °C 82 82 82 

Chaminé 
H-Altura  D-Diâmetro m H – 60  D – 7,0 H – 60  D – 7,0 H – 60  D – 7,0 

Emissão Residual de MP10 
 na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

1,7 1,7 1,7 

mg/Nm3 (bs) 2,73 2,73 2,73 

Kg/h 4,97 4,97 4,97 

Emissão Residual de NOx 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

50,0 50,0 50,0 

mg/Nm3 (bs) 80,42 80,42 80,42 

Kg/h 146,31 146,31 146,31 

Emissão Residual de SOx 
(como NO2) na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 4,6 4,6 4,6 

mg/Nm3 (bs) 6,2 6,2 6,2 

Kg/h 11,22 11,22 11,22 

Emissão Residual de CO 
 na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

65,0 65,0 65,0 

mg/Nm3 (bs) 104,54 104,54 104,54 

Kg/h 190,20 190,20 190,20 

Nota: Emissão SOx determinado pelo teor de enxofre (70 mg/m³) no gás natural. 
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Quadro 3.2: Estimativas MP10, NOx, SOx e CO – UTE Gov. Marcelo Deda 

Parâmetros 
Chaminés 

MD01 MD02 

Potencia Nominal Mw 475 475 

Consumo Gás Natural Nm³/h 77668 77668 

Vazão do Efluente Gasoso 
m3/s 705,0 705,0 

Nm3/h (bs) 1723660 1723660 

Teor de Oxigênio de Efluente 
Gasoso na Chaminé %vol (bs) 13 13 

Temperatura de Efl. Gasoso °C 88 88 

Chaminé 
H-Altura  D-Diâmetro m H – 60  D – 7,0 H – 60  D – 7,0 

Emissão Residual de MP10 
 na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

1,7 1,7 

mg/Nm3 (bs) 2,32 2,32 

Kg/h 4,00 4,00 

Emissão Residual de NOx 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

50,0 50,0 

mg/Nm3 (bs) 68,33 68,33 

Kg/h 117,78 117,78 

Emissão Residual de SOx 
(como NO2) na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 4,4 4,4 

mg/Nm3 (bs) 5,9 5,9 

Kg/h 10,13 10,13 

Emissão Residual de CO 
 na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

65,0 65,0 

mg/Nm3 (bs) 88,83 88,83 

Kg/h 153,12 153,12 

Nota: Emissão SOx determinado pelo teor de enxofre (70 mg/m³) no gás natural. 
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Quadro 3.3: Estimativas MP10, NOx, SOx e CO – UTE Laranjeiras I 

Parâmetros Chaminé LA01 

Potencia Nominal Mw 450 

Consumo Gás Natural Nm³/h 75256 

Vazão do Efluente Gasoso 
m3/s 708,1 

Nm3/h (bs) 1685432 

Teor de Oxigênio de Efluente 
Gasoso na Chaminé %vol (bs) 13 

Temperatura de Efl. Gasoso °C 91 

Chaminé 
H-Altura  D-Diâmetro m H – 60  D – 7,0 

Emissão Residual de MP10 
 na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

1,7 

mg/Nm3 (bs) 2,27 

Kg/h 3,82 

Emissão Residual de NOx 
na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

50,0 

mg/Nm3 (bs) 66,67 

Kg/h 112,36 

Emissão Residual de SOx 
(como NO2) na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 4,4 

mg/Nm3 (bs) 5,8 

Kg/h 9,82 

Emissão Residual de CO 
 na Chaminé 

mg/Nm3 (bs) 
15% O2 

65,0 

mg/Nm3 (bs) 86,67 

Kg/h 146,07 

Nota: Emissão SOx determinado pelo teor de enxofre (70 mg/m³) no gás natural. 
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As emissões residuais de MP, NOx, SOx e CO nas chaminés das UTEs atendem aos limites 
estabelecidos na Resolução CONAMA 382/06 e IFC conforme o Quadro 3.4. 
 

Quadro 3.4: Resumo de Emissões de MP, NOx, SOx e CO 

UTE POT 
(MW) - Emissão UTE 

(mg/Nm³ 15%O2) 
Res CONAMA 382 
(mg/Nm³ 15%O2) 

IFC 
(mg/Nm³ 15%O2) 

Porto Sergipe I 1551 

MP 1,7 - - 

NOx 50 50 51 

SOx 4,6 - - 

CO 65 65 - 

Gov. Marcelo Deda 950 

MP 1,7 - - 

NOx 50 50 51 

SOx 4,4 - - 

CO 65 65 - 

Laranjeiras I 450 

MP 1,7 - - 

NOx 50 50 51 

SOx 4,4 - - 

CO 65 65 - 
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4 Empreendimento, Região e Meteorologia 
 
O empreendimento está localizado no município de Delta na coordenada UTM 725.000 e 
8.803.00 metros (Datum WGS84). As figuras a seguir mostram as principais rodovias, áreas 
urbanas e topografia da região do empreendimento. 
 
 

 
Figura 4.1: Principais Rodovias e Áreas Urbanas da Região do Empreendimento  
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Figura 4.2: Curvas de Níveis do Relevo da Região de Estudo de Dispersão 

(metros em relação ao nível do mar) 
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Figura 4.3: Característica de Relevo da Região Considerada no Estudo de Dispersão 

 
 
Meteorologia 
 
Os dados meteorológicos de direção e velocidade dos ventos, temperatura ambiente, altura e 
cobertura de nuvens utilizados no estudo de dispersão foram baseados nos dados horários da 
estação meteorológica do Aeroporto Santa Maria (Aracaju). A estação meteorológica 
automática do aeroporto está localizada na latitude de 10,984° e longitude de 37,070°, e 
altitude de 809 metros em relação ao nível do mar. A estação meteorológica está localizada 
aproximadamente 24 km da unidade na direção sudoeste, e foi escolhida em função da 
disponibilidade de dados horários para modelo AERMOD. 
 
Os dados meteorológicos horários foram processados pelo software Aermet View 9.3.0 da 
Lakes Environmental Consultants, Inc. Ontário-Canadá, que integra o software AERMET 
version 16216 da USEPA, constantes na referência da USEPA EPA 454/B-03-002 “User’s 
Guide for the AERMOD Meteorological Preprocessor (AERMET)” november, 2004, que 
processa e prepara os arquivos meteorológicos nos formatos (*.sfc e *.pfl): 
 
- Dados de Superfície 

Estação Meteorológica do Aeroporto Santa Maria. 
Código: WMO 930950 (SBAR) 
Período: 2012 a 2016. 
Parâmetros Horários: direção e velocidade do vento, temperatura ambiente e cobertura de 
nuvens. 
Formato: SAMSON 
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- Dados de Atmosfera (Upper Air Data) 

Estimados pelo software AERMET em função da não disponibilidade de dados na região. 
 

- Arquivo Meteorológico para AERMOD (*.sfc) 
Período: 2012 a 2016. 
Parâmetros Horários: direção (graus) e velocidade do vento (m/s), temperatura ambiente 
(K), cobertura de nuvens (décimo), Monin-Obukov, altura PBL (m), altura SBL (m), calor 
sensível (w/m²), velocidade superficial de arraste (m/s), velocidade de convecção (m/s) 

 
- Arquivo Meteorológico para AERMOD (*.pfl) 

Período: 2012 a 2016. 
Parâmetros Horários: direção (graus) e velocidade do vento (m/s), temperatura ambiente 
(°C) 

 
Os quadros 4.1 a 4.3 apresentam uma amostra de dados brutos do dia 01/01/2016 que foram 
processados pelo software AermetView para o período de 24 horas. 
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Quadro 4.1: Dados Brutos do Aeroporto Santa Maria 

Período: 01/01/2016 - 24 horas 

Ano Mês Dia Hora Dir (°) WS (m/s) T (°C) CN (décimos) 

16 1 1 1 100 4,1 26 5 

16 1 1 2 100 4,1 26 5 

16 1 1 3 100 3,6 26 3 

16 1 1 4 110 4,1 25 3 

16 1 1 5 90 3,6 25 3 

16 1 1 6 90 3,6 26 3 

16 1 1 7 90 4,6 28 3 

16 1 1 8 60 4,6 28 5 

16 1 1 9 110 5,7 28 5 

16 1 1 10 100 6,2 29 5 

16 1 1 11 110 7,2 30 5 

16 1 1 12 120 7,7 29 3 

16 1 1 13 120 8,2 30 3 

16 1 1 14 120 7,2 29 3 

16 1 1 15 120 7,7 29 3 

16 1 1 16 120 8,2 29 3 

16 1 1 17 110 6,7 28 3 

16 1 1 18 100 5,7 27 3 

16 1 1 19 90 4,6 27 0 

16 1 1 20 100 5,7 27 3 

16 1 1 21 90 5,1 27 3 

16 1 1 22 90 4,6 26 3 

16 1 1 23 80 4,6 26 5 

16 1 1 24 90 4,6 26 5 

Dir – Direção de vento (°) 
WS – Velocidade do vento (m/s) 
T – Temperatura ambiente (°C) 
CN – Cobertura de nuvens (décimos) 
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Quadro 4.2: Dados Superficiais (Surface Met. Data File – *.sfc) Processados 

Período: 01/01/2016 - 24 horas 

Ano Mês Dia Hora CS 
(w/m²) 

VA 
(m/s) 

VC 
(m/s) 

PBL 
(m) 

SBL 
(m) 

M-O 
(m) 

WS 
(m/s) 

Dir 
(°) 

T 
(k) 

CN 
(dec.) 

16 1 1 1 -54,3 0,582 -9 -999 1077 328,1 4,1 101 299,1 5 

16 1 1 2 -54,3 0,582 -9 -999 1066 328,1 4,1 98 299,1 5 

16 1 1 3 -50,7 0,498 -9 -999 851 219,9 3,6 104 299,1 3 

16 1 1 4 -59,1 0,579 -9 -999 1055 296,2 4,1 113 298,1 3 

16 1 1 5 -50,8 0,498 -9 -999 850 219,1 3,6 93 298,1 3 

16 1 1 6 -37,5 0,510 -9 -999 875 319,8 3,6 92 299,1 3 

16 1 1 7 33,7 0,700 0,36 50 1405 -921,3 4,6 95 301,1 3 

16 1 1 8 76,1 0,861 1,178 776 1913 -758,6 4,6 63 301,1 5 

16 1 1 9 111,5 0,876 1,503 1101 1966 -544,3 5,7 107 301,1 5 

16 1 1 10 138,4 0,952 1,763 1431 2222 -563,0 6,2 101 302,1 5 

16 1 1 11 155,1 1,099 1,987 1830 2751 -773,2 7,2 114 303,1 5 

16 1 1 12 167,6 1,173 2,176 2224 3037 -870,2 7,7 116 302,1 3 

16 1 1 13 163,2 1,075 2,249 2522 2703 -686,7 8,2 123 303,1 3 

16 1 1 14 146,2 1,098 2,257 2846 2759 -818,1 7,2 119 302,1 3 

16 1 1 15 118,6 1,007 2,173 3131 2451 -778,5 7,7 122 302,1 3 

16 1 1 16 81,4 1,066 1,995 3531 2634 -1344,7 8,2 124 302,1 3 

16 1 1 17 36,3 1,011 1,589 4000 2452 -2572,1 6,7 111 301,1 3 

16 1 1 18 -50,6 0,841 -9,000 -999 1901 1061,0 5,7 97 300,1 3 

16 1 1 19 -64,0 0,660 -9,000 -999 1337 405,3 4,6 94 300,1 0 

16 1 1 20 -64,0 0,837 -9 -999 1831 825,7 5,7 97 300,1 3 

16 1 1 21 -64,0 0,741 -9 -999 1548 574,6 5,1 90 300,1 3 

16 1 1 22 -64,0 0,660 -9 -999 1299 405,3 4,6 92 299,1 3 

16 1 1 23 -64,0 0,820 -9 -999 1777 777,9 4,6 80 299,1 5 

16 1 1 24 -61,6 0,661 -9 -999 1324 423,3 4,6 90 299,1 5 

CS – Calor Sensível (w/m²) 
VA – Velocidade superficial de arraste (m/s) 
VC – Velocidade de convecção (m/s) 
PBL – Altura de “Planetary Boundary Layer” (m) 
SBL – Altura de “Stable Boundary Layer” (m) 
M-O – Parâmetro Monin-Obukov (m) 
WS – Velocidade do vento (m/s) 
Dir – Direção de vento (°) 
T – Temperatura ambiente (k) 
CN – Cobertura de nuvens (décimos) 
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Quadro 4.3: Perfil Meteorológico (Profile Met. Data File - *.pfl) Processado 

Período: 01/01/2016 - 24 horas 

Ano Mês Dia Hora H 
(m) 

Dir 
(°) 

WS 
(m/s) 

T 
(°C) 

16 1 1 1 10 101 4,1 26,0 

16 1 1 2 10 98 4,1 26,0 

16 1 1 3 10 104 3,6 26,0 

16 1 1 4 10 113 4,1 25,0 

16 1 1 5 10 93 3,6 25,0 

16 1 1 6 10 92 3,6 26,0 

16 1 1 7 10 95 4,6 28,0 

16 1 1 8 10 63 4,6 28,0 

16 1 1 9 10 107 5,7 28,0 

16 1 1 10 10 101 6,2 29,0 

16 1 1 11 10 114 7,2 30,0 

16 1 1 12 10 116 7,7 29,0 

16 1 1 13 10 123 8,2 30,0 

16 1 1 14 10 119 7,2 29,0 

16 1 1 15 10 122 7,7 29,0 

16 1 1 16 10 124 8,2 29,0 

16 1 1 17 10 111 6,7 28,0 

16 1 1 18 10 97 5,7 27,0 

16 1 1 19 10 94 4,6 27,0 

16 1 1 20 10 97 5,7 27,0 

16 1 1 21 10 90 5,1 27,0 

16 1 1 22 10 92 4,6 26,0 

16 1 1 23 10 80 4,6 26,0 

16 1 1 24 10 90 4,6 26,0 

H – Altura da torre meteorológica (m) 
Dir – Direção de vento (°) 
WS – Velocidade do vento (m/s) 
T – Temperatura ambiente (°C) 
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As figuras 4.4 e 4.5 apresentam a rosa dos ventos para a média anual da região para período 
de 2.012 a 2.016. 
 
 

 
Figura 4.4: Rosa dos Ventos Período – 2.012 a 2.016 

 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

19 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 

 
 

Figura 4.5: Rosa dos Ventos Período - 2.012 a 2.016 
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5 Modelo de Dispersão Atmosférica 
 
Os estudos de dispersão foram realizados utilizando o modelo AERMOD da USEPA 
recomendado para fontes industriais para determinação de impactos ou contribuições na 
qualidade do ar. 
 
Características das Emissões de Poluentes Atmosféricos 
 
As características das emissões nas chaminés das três UTEs estão apresentadas nos quadros 
5.1, 5.2 e 5.3. 
 

Quadro 5.1: Características da UTE Porto Sergipe I 

Identificação 
Chaminé 

Coordenada UTM 
da Chaminé (m) 

Emissão (kg/h) 
Q (m3/s) T (oC ) D (m) H (m) 

MP10 NOx SOx CO 

PS01 
X – 725.406 

Y – 8.803.344 
X - 9 

4,97 146,31 11,22 190,20 730,8 82 7,0 60 

PS02 
X – 725.435 

Y – 8.803.375 
X - 9 

4,97 146,31 11,22 190,20 730,8 82 7,0 60 

PS03 
X – 725.463 

Y – 8.803.406 
X - 9 

4,97 146,31 11,22 190,20 730,8 82 7,0 60 

 
 

Quadro 5.2: Características da UTE Governador Marcelo Deda 

Identificação 
Chaminé 

Coordenada UTM 
da Chaminé (m) 

Emissão (kg/h) 
Q (m3/s) T (oC ) D (m) H (m) 

MP10 NOx SOx CO 

MD01 
X – 725.498 

Y – 8.803.659 
X - 9 

4,00 117,78 10,13 153,12 705,0 88 7,0 60 

MD02 
X – 725.544 

Y – 8.803.709 
X - 9 

4,00 117,78 10,13 153,12 705,0 88 7,0 60 

 
 

Quadro 5.3: Características da UTE Laranjeiras I 

Identificação 
Chaminé 

Coordenada UTM 
da Chaminé (m) 

Emissão (kg/h) 
Q (m3/s) T (oC ) D (m) H (m) 

MP10 NOx SOx CO 

LA01 
X – 725.769 

Y – 8.803.938 
X - 9 

3,82 112,36 9,82 146,07 708,1 91 7,0 60 

MP10 – partículas inaláveis 
NOx – óxidos de nitrogênio 
SOx – óxidos de enxofre 
CO – monóxido de carbono 
Q – vazão dos gases, T – temperatura, D – diâmetro da chaminé, H – altura da chaminé. 
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Características dos Prédios próximos das Chaminés – Efeito Down-Wash, as chaminés 
recebem os efeitos de down-wash dos edifícios e equipamentos decorrentes das turbulências 
dos ventos na passagem, efeito este que reduzem a altura efetiva da pluma. No estudo foram 
considerados os aspectos dimensionais dos prédios/equipamentos, conforme os quadros 5.4, 
5.5 e 5.6. 
 

Quadro 5.4: Coordenadas UTM dos Prédios e Equipamentos – UTE Porto Sergipe I 

Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

PS01 – Caldeira 
Recuperação 01 Tier 1 

H-31 
Z-9 

1 725.374 8.803.368 

2 725.371 8.803.372 

3 725.376 8.803.377 

4 725.380 8.803.374 

Tier 2 
H-10 
Z-9 

1 725.381 8.803.358 

2 725.374 8.803.368 

3 725.380 8.803.374 

4 725.390 8.803.368 

Tier 3 
H-8 
Z-9 

1 725.398 8.803.343 

2 725.381 8.803.358 

3 725.390 8.803.368 

4 725.407 8.803.353 
PS02 – Caldeira 
Recuperação 02 Tier 1 

H-31 
Z-9 

1 725.403 8.803.399 

2 725.400 8.803.402 

3 725.405 8.803.408 

4 725.409 8.803.405 

Tier 2 
H-10 
Z-9 

1 725.410 8.803.389 

2 725.403 8.803.399 

3 725.409 8.803.405 

4 725.419 8.803.399 

Tier 3 
H-8 
Z-9 

1 725.426 8.803.374 

2 725.409 8.803.389 

3 725.419 8.803.399 

4 725.436 8.803.384 
PS03 – Caldeira 
Recuperação 03 Tier 1 

H-31 
Z-9 

1 725.432 8.803.430 

2 725.428 8.803.433 

3 725.434 8.803.439 

4 725.437 8.803.435 

Tier 2 
H-10 
Z-9 

1 725.438 8.803.420 

2 725.432 8.803.430 

3 725.437 8.803.435 

4 725.448 8.803.430 

Tier 3 
H-8 
Z-9 

1 725.455 8.803.404 

2 725.438 8.803.420 

3 725.448 8.803.430 

4 725.465 8.803.414 

Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
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Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

PS04 – Turbina a Gás 01 
Tier 1 
H-8 
Z-9 

1 725.369 8.803.370 

2 725.357 8.803.382 

3 725.365 8.803.391 

4 725.377 8.803.379 
PS05 – Turbina a Gás 02 

Tier 1 
H-8 
Z-9 

1 725.398 8.803.401 

2 725.386 8.803.413 

3 725.394 8.803.422 

4 725.406 8.803.410 
PS06 – Turbina a Gás 03 

Tier 1 
H-8 
Z-9 

1 725.427 8.803.432 

2 725.414 8.803.443 

3 725.422 8.803.452 

4 725.435 8.803.441 
PS07 – Filtro Ar 01 

Tier 1 
H-25,9 

Z-9 

1 725.357 8.803.382 

2 725.352 8.803.386 

3 725.361 8.803.395 

4 725.365 8.803.391 

Tier 2 
H-21 
Z-9 

1 725.352 8.803.386 

2 725.347 8.803.387 

3 725.360 8.803.401 

4 725.361 8.803.395 

Tier 3 
H-17 
Z-9 

1 725.347 8.803.387 

2 725.343 8.803.390 

3 725.356 8.803.404 

4 725.360 8.803.401 
PS08 – Filtro Ar 02 

Tier 1 
H-25,9 

Z-9 

1 725.386 8.803.413 

2 725.381 8.803.417 

3 725.389 8.803.426 

4 725.394 8.803.422 

Tier 2 
H-21 
Z-9 

1 725.381 8.803.417 

2 725.375 8.803.418 

3 725.388 8.803.431 

4 725.389 8.803.426 

Tier 3 
H-17 
Z-9 

1 725.375 8.803.418 

2 725.372 8.803.421 

3 725.385 8.803.435 

4 725.388 8.803.432 

Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
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Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

PS09 – Filtro Ar 03 
Tier 1 
H-25,9 

Z-9 

1 725.414 8.803.443 

2 725.410 8.803.447 

3 725.418 8.803.456 

4 725.422 8.803.452 

Tier 2 
H-21 
Z-9 

1 725.410 8.803.447 

2 725.404 8.803.448 

3 725.417 8.803.462 

4 725.418 8.803.456 

Tier 3 
H-17 
Z-9 

1 725.404 8.803.448 

2 725.400 8.803.452 

3 725.413 8.803.466 

4 725.417 8.803.462 
PS10 – Prédio Gerador 

Tier 1 
H-23 
Z-9 

1 725.303 8.803.373 

2 725.296 8.803.380 

3 725.300 8.803.384 

4 725.307 8.803.377 

Tier 2 
H-15,5 

Z-9 

1 725.336 8.803.329 

2 725.297 8.803.366 

3 725.318 8.803.389 

4 725.358 8.803.352 
PS11 – Tratamento Água 

Tier 1 
H-10,8 

Z-9 

1 725.392 8.803.230 

2 725.366 8.803.254 

3 725.379 8.803.267 

4 725.404 8.803.243 

Tier 2 
H-10,8 

Z-9 

1 725.422 8.803.262 

2 725.396 8.803.286 

3 725.430 8.803.322 

4 725.455 8.803.298 
PS12 – Torre Resfriamento 

Tier 1 
H-21,2 

Z-9 

1 725.162 8.803.337 

2 724.975 8.803.512 

3 724.999 8.803.537 

4 725.186 8.803.363 
PS13 - Administração 

Tier 1 
H-3,6 
Z-9 

1 725.432 8.803.487 

2 725.410 8.803.508 

3 725.423 8.803.521 

4 725.445 8.803.501 

Tier 2 
H-7,2 
Z-9 

1 725.447 8.803.474 

2 725.432 8.803.487 

3 725.445 8.803.501 

4 725.460 8.803.487 

Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

24 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 
Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

PS14 – Oficina, Armazém 
Tier 1 
H-8,6 
Z-9 

1 725.493 8.803.431 

2 725.484 8.803.439 

3 725.497 8.803.453 

4 725.506 8.803.445 

Tier 2 
H-3,5 
Z-9 

1 725.484 8.803.439 

2 725.461 8.803.460 

3 725.474 8.803.474 

4 725.497 8.803.453 

Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
 
 

Quadro 5.5: Coordenadas UTM dos Prédios e Equipamentos – UTE Marcelo Deda 

Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

MD01 – Caldeira 
Recuperação 01 Tier 1 

H-31 
Z-9 

1 725.435 8.803.711 

2 725.419 8.803.728 

3 725.424 8.803.733 

4 725.442 8.803.719 

Tier 2 
H-10 
Z-9 

1 725.441 8.803.699 

2 725.435 8.803.711 

3 725.442 8.803.719 

4 725.454 8.803.713 

Tier 3 
H-8 
Z-9 

1 725.485 8.803.657 

2 725.441 8.803.699 

3 725.454 8.803.713 

4 725.499 8.803.672 
MD02 – Caldeira 
Recuperação 02 Tier 1 

H-31 
Z-9 

1 725.481 8.803.760 

2 725.465 8.803.777 

3 725.470 8.803.782 

4 725.488 8.803.768 

Tier 2 
H-10 
Z-9 

1 725.487 8.803.748 

2 725.481 8.803.760 

3 725.488 8.803.768 

4 725.500 8.803.763 

Tier 3 
H-8 
Z-9 

1 725.532 8.803.706 

2 725.487 8.803.748 

3 725.501 8.803.763 

4 725.545 8.803.721 
MD03 – Turbina a Gás 01 

Tier 1 
H-8 
Z-9 

1 725.417 8.803.725 

2 725.398 8.803.742 

3 725.408 8.803.753 

4 725.427 8.803.736 
MD04 – Turbina a Gás 02 

Tier 1 
H-8 
Z-9 

1 725.463 8.803.774 

2 725.444 8.803.792 

3 725.455 8.803.802 

4 725.473 8.803.785 

Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
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Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

MD05 – Filtro Ar 01 
Tier 1 
H-25,9 

Z-9 

1 725.398 8.803.742 

2 725.388 8.803.752 

3 725.398 8.803.763 

4 725.408 8.803.753 

Tier 2 
H-21 
Z-9 

1 725.388 8.803.752 

2 725.379 8.803.752 

3 725.398 8.803.772 

4 725.398 8.803.763 

Tier 3 
H-17 
Z-9 

1 725.379 8.803.752 

2 725.371 8.803.758 

3 725.390 8.803.779 

4 725.398 8.803.772 
MD06 – Filtro Ar 02 

Tier 1 
H-25,9 

Z-9 

1 725.444 8.803.791 

2 725.434 8.803.801 

3 725.444 8.803.812 

4 725.454 8.803.802 

Tier 2 
H-21 
Z-9 

1 725.434 8.803.801 

2 725.425 8.803.801 

3 725.444 8.803.821 

4 725.444 8.803.812 

Tier 3 
H-17 
Z-9 

1 725.425 8.803.801 

2 725.418 8.803.808 

3 725.437 8.803.828 

4 725.444 8.803.821 
MD07 – Prédio Gerador 

Tier 1 
H-23 
Z-9 

1 725.514 8.803.784 

2 725.466 8.803.828 

3 725.524 8.803.890 

4 725.572 8.803.846 
MD08 – Torre Resfriamento 

Tier 1 
H-21,2 

Z-9 

1 725.716 8.803.648 

2 725.587 8.803.768 

3 725.622 8.803.805 

4 725.751 8.803.685 

Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
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Quadro 5.6: Coordenadas UTM dos Prédios e Equipamentos – UTE Laranjeiras 

Predios Tier Corner X (metros) Y (metros) 

LA01 – Caldeira 
Recuperação  Tier 1 

H-31 
Z-9 

1 725.706 8.803.989 

2 725.690 8.804.007 

3 725.695 8.804.011 

4 725.714 8.803.997 

Tier 2 
H-10 
Z-9 

1 725.714 8.803.977 

2 725.706 8.803.989 

3 725.714 8.803.997 

4 725.726 8.803.990 

Tier 3 
H-8 
Z-9 

1 725.757 8.803.937 

2 725.714 8.803.977 

3 725.726 8.803.990 

4 725.769 8.803.951 
LA02 – Turbina a Gás 

Tier 1 
H-8 
Z-9 

1 725.686 8.804.003 

2 725.669 8.804.018 

3 725.681 8.804.031 

4 725.698 8.804.016 
LA03 – Filtro Ar 

Tier 1 
H-25,9 

Z-9 

1 725.669 8.804.019 

2 725.659 8.804.028 

3 725.671 8.804.042 

4 725.681 8.804.032 

Tier 2 
H-21 
Z-9 

1 725.659 8.804.028 

2 725.651 8.804.028 

3 725.670 8.804.049 

4 725.671 8.804.042 

Tier 3 
H-17 
Z-9 

1 725.651 8.804.028 

2 725.644 8.804.035 

3 725.663 8.804.056 

4 725.670 8.804.049 
LA04 – Prédio Gerador 

Tier 1 
H-23 
Z-9 

1 725.738 8.804.019 

2 725.690 8.804.064 

3 725.757 8.804.136 

4 725.805 8.804.091 
LA05 – Torre Resfriamento 

Tier 1 
H-21,2 

Z-9 

1 725.910 8.803.930 

2 725.820 8.804.014 

3 725.854 8.804.051 

4 725.944 8.803.967 
Notas: x e y – coordenada (UTM); z – altitude; H – Altura do Prédio; Corner – Canto da Parede (Prédio). 
 
 
As coordenadas dos prédios e chaminés foram processadas no computador utilizando o 
software BPIP – “Building Input Profile Program” da USEPA visando gerar alturas e larguras 
equivalentes dos prédios para posterior utilização no modelo AERMOD. 
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Figura 5.1: Lay-Out Geral das UTEs Porto Sergipe I, Marcelo Deda e Laranjeiras I 
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A região do empreendimento está implantada e em operação o “parque de aerogeradores” 
para geração de energia elétrica através de aerogerador com pás de 41 metros e altura do Hub 
de 100 metros. 
 
A Figura 5.2 mostra as áreas de influências de efeito “Down Wash” dos aerogeradores nas 
plumas das chaminés das 3 (três) UTEs, considerando prédios de alturas equivalentes. Pode-
se observar que os aerogeradores não irão interferem nas chaminés. 
 
 

 
 
Figura 5.2: Áreas de Influência de “Down Wash” dos Aerogeradores nas Chaminés das UTEs 
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Área de Influência 
 
A área de influência foi estabelecida em região compreendida por retângulo de 40 km por 40 
km, divididos em grelhas para determinação dos receptores: 250 por 250 metros e 500 por 500 
metros conforme a figura a seguir. Os receptores na área de influência são representados por 
coordenadas x, y e altitude z. 
 
 
 

 
Figura 5.3: Receptores (grelhas de 250 x 250 m e 500 x 500 m) 
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Dados Meteorológicos 
Neste estudo foram utilizados os dados meteorológicos no formato do AERMOD da USEPA, 
para dados meteorológicos do aeroporto de Santa Maria (Aracaju). 

Meteorologia Superficial (*.sfc) 

 Altura da Torre: 10 metros. 

 Período: 2.012 a 2.016. 

 Dados horários: direção (graus) e velocidade do vento (m/s), temperatura ambiente (K), 
cobertura de nuvens (décimo), Monin-Obukov, altura PBL (m), altura SBL (m), calor 
sensível (w/m²), velocidade superficial de arraste (m/s), velocidade de convecção (m/s). 

Perfil Meteorológico (*.pfl) 

 Altura da Torre: 10 metros. 

 Período: 2.012 a 2.016. 

 Dados horários: direção (graus) e velocidade do vento (m/s), temperatura ambiente (°C). 
 
Modelo AERMOD 
O modelo de dispersão utilizado neste estudo é o AERMOD da USEPA version 16216r, que 
atende as recomendações constantes na referência Code of Federal Regulations CFR 40, “Part 
51, appendix W – Guideline on Air Quality Models”, 2007, modelo este que é operacionalizado 
através do software AERMOD View versão 9.3.0 da Lakes Environmental Consultants, Inc. 
Ontário-Canadá. O modelo AERMOD da USEPA possui as seguintes características técnicas: 

- Modelo da USEPA para fontes industriais; 

- Pode ser utilizado para modelagem de poluentes primários (convencionais) e poluentes 
tóxicos; 

- Pode manusear várias fontes como chaminés, áreas e volumes; 

- Receptores da área de influência podem ser representados por sistema de coordenadas 
Cartesianas (x, y, z) ou coordenadas Polares, com opção de considerar a elevação de cada 
ponto do receptor da coordenada em relação ao nível do mar; 

- Dados meteorológicos reais ou simulados; 

- Resultados das Concentrações de Poluentes para períodos de 1, 8 e 24 horas, mensais ou 
anuais; 

 
Opções Utilizadas na Modelagem 
- Área: Rural; 

- Efeito Down-Wash dos Prédios; 

- Topografia: dados digitais fornecidos pela Lakes Environmental no formato SRTM3 – 
Shuttle Radar Topography Mission da NASA com resolução de 90 metros. 

- Dados meteorológicos do aeroporto Santa Maria (Aracaju) 

- Resultado: Primeira Máxima; 

- Poluentes: MP10 (MP como partículas inaláveis), NOx (óxidos de nitrogênio), SOx (como 
dióxido de enxofre) e CO (monóxido de carbono). 
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- As contribuições de NO2 (dióxido de nitrogênio) foram determinadas utilizando a opção do 

método PVMRM (Plume Volume Molar Ratio Method), que consiste na aplicação de 
algoritmos para conversão de NOx para NO2. 

Para simulação foi utilizado o “default” do AERMOD para “Ambient Equilibrum NO2/NOx – 
0.50” e “In-Stack NO2/NOx Ratio – 0.50”. Utilizada concentração média de ozônio de 40 ppb  

 
Cenários de Estudo de Dispersão 
As simulações foram realizadas para concentrações máximas (primeira máxima) para período 
de 1 hora (NO2 e CO), 8 horas (CO), 24 horas (MP10 e SO2) e anual (MP10, SOx e NO2) 
utilizando 5 anos de dados meteorológicos horários. 
 
 
6 Resultados da Modelagem 
 
Os resultados da modelagem em termos de concentrações máximas na área de influência (fora 
do empreendimento), para as condições meteorológicas e de emissões descritas nos itens 
anteriores estão apresentados nos quadros a seguir: 
 
 Quadro 6.1: Concentração Máxima MP10, NO2, SO2 e CO – 3 UTEs (Porto Sergipe I, Gov. 

Marcelo Deda e Laranjeiras I) 

 Quadro 6.2: Concentração Máxima MP10, NO2, SO2 e CO – UTE Porto Sergipe I 

 Quadro 6.3: Concentração Máxima MP10, NO2, SO2 e CO – UTE Gov. Marcelo Deda 

 Quadro 6.4: Concentração Máxima MP10, NO2, SO2 e CO – UTE Laranjeiras I 
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Quadro 6.1: Concentração Máxima Fora da Área do Empreendimento 

3 UTEs (Porto Sergipe I, Gov, Marcelo Deda e Laranjeiras I) 

Poluentes PQAR 
 (µg/m³) 

25% PQAR 
(µg/m³) 

Cmax 
(µg/m³) 

Coordenada UTM 
(metros) Local de Máxima 

MP10 
24 h 150 37,5 2,4 724.500 8.803.250 Limite Sudoeste da Unidade 

anual 50 12,5 0,58 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

NO2 

1 h 320 80 140,2 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da Unidade 

anual 100 25 14,3 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

SO2 

24 h 365 91,3 5,7 724.500 8.803.250 Limite Oeste da Unidade 

anual 80 20 1,4 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

CO 
1h 40.000 10.000 202,5 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da Unidade 

8h 10.000 2.500 132,4 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da Unidade 

3 UTEs: Porto Sergipe I, Gov. Marcelo Deda e Laranjeiras I. 

PQAR-Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% PQAR – 25% do padrão primário da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
MP10 – partículas inaláveis. 
NO2 – dióxido de nitrogênio 
SO2 – dióxido de enxofre 
CO – monóxido de carbono 
 

Quadro 6.2: Concentração Máxima Fora da Área do Empreendimento – UTE Porto Sergipe I 

Poluentes PQAR 
 (µg/m³) 

25% PQAR 
(µg/m³) 

Cmax 
(µg/m³) 

Coordenada UTM 
(metros) Local de Máxima 

MP10 
24 h 150 37,5 1,8 724.500 8.803.250 Limite Sudoeste da Unidade 

anual 50 12,5 0,31 724.750 8.803.750 Limite Sudoeste da Unidade 

NO2 

1 h 320 80 97,4 725.250 8.803.000 Limite Sul da Unidade 

anual 100 25 7,2 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

SO2 

24 h 365 91,3 4,0 724.500 8.803.250 Limite Oeste da Unidade 

anual 80 20 0,70 724.750 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

CO 
1h 40.000 10.000 147,0 725.250 8.803.000 Limite Sul da Unidade 

8h 10.000 2.500 93,5 724.750 8.803.000 Limite Sudoeste da Unidade 

PQAR-Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% PQAR – 25% do padrão primário da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
MP10 – partículas inaláveis. 
NO2 – dióxido de nitrogênio 
SO2 – dióxido de enxofre 
CO – monóxido de carbono 
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Quadro 6.3: Concentração Máxima Fora da Área do Empreendimento – UTE Marcelo Deda 

Poluentes PQAR 
 (µg/m³) 

25% PQAR 
(µg/m³) 

Cmax 
(µg/m³) 

Coordenada UTM 
(metros) Local de Máxima 

MP10 
24 h 150 37,5 0,93 724.500 8.803.500 Limite Oeste da Unidade 

anual 50 12,5 0,16 724.750 8.804.000 Limite Oeste da Unidade 

NO2 

1 h 320 80 51,8 724.750 8.803.500 Limite Oeste da Unidade 

anual 100 25 4,2 724.750 8.804.000 Limite Oeste da Unidade 

SO2 

24 h 365 91,3 2,3 724.500 8.803.500 Limite Oeste da Unidade 

anual 80 20 0,41 724.750 8.804.000 Limite Oeste da Unidade 

CO 
1h 40.000 10.000 74,8 725.000 8.804.000 Limite Oeste da Unidade 

8h 10.000 2.500 46,9 724.750 8.803.250 Limite Oeste da Unidade 

PQAR-Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% PQAR – 25% do padrão primário da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
MP10 – partículas inaláveis. 
NO2 – dióxido de nitrogênio 
SO2 – dióxido de enxofre 
CO – monóxido de carbono 
 
 

Quadro 6.4: Concentração Máxima Fora da Área do Empreendimento – UTE Laranjeiras I 

Poluentes PQAR 
 (µg/m³) 

25% PQAR 
(µg/m³) 

Cmax 
(µg/m³) 

Coordenada UTM 
(metros) Local de Máxima 

MP10 
24 h 150 37,5 0,42 724.750 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

anual 50 12,5 0,078 725.000 8.804.250 Limite Noroeste da Unidade 

NO2 

1 h 320 80 25,1 725.000 8.804.250 Limite Noroeste da Unidade 

anual 100 25 2,0 725.000 8.804.250 Limite Noroeste da Unidade 

SO2 

24 h 365 91,3 1,1 724.500 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

anual 80 20 0,20 725.000 8.804.250 Limite Noroeste da Unidade 

CO 
1h 40.000 10.000 36,3 725.000 8.804.250 Limite Noroeste da Unidade 

8h 10.000 2.500 20,5 724.750 8.803.750 Limite Oeste da Unidade 

PQAR-Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% PQAR – 25% do padrão primário da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
MP10 – partículas inaláveis. 
NO2 – dióxido de nitrogênio 
SO2 – dióxido de enxofre 
CO – monóxido de carbono 
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7 Avaliação dos Impactos 
 
Apresentam-se a seguir os comentários dos resultados de modelagem de dispersão de 
poluentes atmosféricos realizada pelo modelo AERMOD da USEPA. 
 
As emissões de material particulado, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e monóxido de 
carbono nas chaminés das UTEs atendem aos limites estabelecidos na Resolução CONAMA 
382/06 e limite recomendado pela IFC - International Finance Corporation. 
 
7.1 Operação de 3 UTEs: UTE Porto Sergipe I, UTE Gov. Marcelo Deda e Laranjeiras I 
 
As contribuições máximas de partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido 
de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) na área de influência e fora da área do 
empreendimento apresentaram as seguintes condições ambientais: 

- Concentrações máximas de partículas inaláveis: diária e anual de 2,4 e 0,58 g/m3, 
ocorreram respectivamente no limite sudoeste e oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 1,6% e 1,2% dos 
padrões primários de qualidade do ar diário (150 g/m3) e anual (50 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 37,5 g/m3 e anual 12,5 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de dióxido de nitrogênio: horária e anual de 140,2 e 14,3 g/m3, 
ocorreram respectivamente no limite sudoeste e oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 43,8% e 14,3% 
dos padrões primários de qualidade do ar horário (320 g/m3) e anual (100 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas são maiores que 25% 
(horário 80 g/m3 e anual 25 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de dióxido de enxofre: diária e anual de 5,7 e 1,4 g/m3, 
ocorreram no limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 1,6% e 1,8% dos 
padrões primários de qualidade do ar diário (365 g/m3) e anual (80 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 91,3 g/m3 e anual 20 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de monóxido de carbono: horária e 8 horas de 202,5 e 132,4 
g/m3, ocorreram no limite sudoeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,51% e 1,3% dos 
padrões primários de qualidade do ar horário (40.000 g/m3) e 8 horas (10.000 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(horário 10.000 g/m3 e 8 horas 2.500 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar 
da Resolução CONAMA 03/90. 
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Os quadros a seguir apresentam as contribuições máximas de partículas totais em suspensão 
(MP), partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 
monóxido de carbono (CO) para períodos curtos nas áreas urbanas (receptores discretos) da 
área de influência do empreendimento, para operação de 3 (três) UTEs (Porto Sergipe I, Gov. 
Marcelo Deda e Laranjeiras I). 
 

Quadro 7.1: Contribuições Máximas de Poluentes nas Áreas Urbanas – 3 UTEs 

Áreas Urbanas 
(Receptores Discretos) 

MP10 24h 
(µg/m³) 

NO2 1h 
(µg/m³) 

SO2 24h 
(µg/m³) 

CO (µg/m³) 

1h 8h 

Aracaju 0,094 19,1 0,22 27,5 10,7 

Carmópolis 0,15 16,7 0,35 24,1 9,7 

General Maynard 0,20 27,8 0,48 40,1 13,0 

Maruim 0,17 23,1 0,40 33,4 10,8 

Pirambu 0,11 34,3 0,25 49,6 9,4 

Rosário do Catete 0,19 26,2 0,44 38,3 13,2 

Santo Amaro das Brotas 0,22 26,1 0,53 38,6 13,3 

PQAR – CONAMA 03/90 150 320 365 40.000 10.000 

25% CONAMA 03/90 37,5 80 91,3 10.000 2.500 

PQAR – Padrão Primário da Resolução CONAMA 03/90. 
CONAMA 03/90 – Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% CONAMA 03/90 – 25% dos padrões primários da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
 
 
7.2 Operação UTE Porto Sergipe I 
 
As contribuições máximas de partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido 
de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) na área de influência e fora da área do 
empreendimento apresentaram as seguintes condições ambientais: 

- Concentrações máximas de partículas inaláveis: diária e anual de 1,8 e 0,31 g/m3, 
ocorreram no limite sudoeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 1,2% e 0,62% dos 
padrões primários de qualidade do ar diário (150 g/m3) e anual (50 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 37,5 g/m3 e anual 12,5 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de dióxido de nitrogênio: horária e anual de 97,4 e 7,2 g/m3, 
ocorreram respectivamente no limite sul e oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 30,4% e 7,2% dos 
padrões primários de qualidade do ar horário (320 g/m3) e anual (100 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas são maiores que 25% 
(horário 80 g/m3 e anual 25 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 
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- Concentrações máximas de dióxido de enxofre: diária e anual de 4,0 e 0,70 g/m3, 
ocorreram no limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 1,1% e 0,88% dos 
padrões primários de qualidade do ar diário (365 g/m3) e anual (80 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 91,3 g/m3 e anual 20 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de monóxido de carbono: horária e 8 horas de 147,0 e 93,5 
g/m3, ocorreram respectivamente no limite sul e oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,37% e 0,94% 
dos padrões primários de qualidade do ar horário (40.000 g/m3) e 8 horas (10.000 
g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(horário 10.000 g/m3 e 8 horas 2.500 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar 
da Resolução CONAMA 03/90. 

 
Os quadros a seguir apresentam as contribuições máximas de partículas totais em suspensão 
(MP), partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 
monóxido de carbono (CO) para períodos curtos nas áreas urbanas (receptores discretos) da 
área de influência do empreendimento, para operação da UTE Porto Sergipe I. 
 

Quadro 7.2: Contribuições Máximas de Poluentes nas Áreas Urbanas – UTE Porto Sergipe I 

Áreas Urbanas 
(Receptores Discretos) 

MP10 24h 
(µg/m³) 

NO2 1h 
(µg/m³) 

SO2 24h 
(µg/m³) 

CO (µg/m³) 

1h 8h 

Aracaju 0,054 10,8 0,12 15,6 6,1 

Carmópolis 0,082 9,2 0,19 13,3 5,3 

General Maynard 0,11 15,4 0,26 22,2 7,3 

Maruim 0,095 13,2 0,22 19,0 6,0 

Pirambu 0,059 19,3 0,13 27,8 5,2 

Rosário do Catete 0,11 15,0 0,24 21,9 7,7 

Santo Amaro das Brotas 0,12 14,9 0,28 22,1 7,8 

PQAR – CONAMA 03/90 150 320 365 40.000 10.000 

25% CONAMA 03/90 37,5 80 91,3 10.000 2.500 

PQAR – Padrão Primário da Resolução CONAMA 03/90. 
CONAMA 03/90 – Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% CONAMA 03/90 – 25% dos padrões primários da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
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7.3 Operação UTE Gov. Marcelo Deda 
 
As contribuições máximas de partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido 
de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) na área de influência e fora da área do 
empreendimento apresentaram as seguintes condições ambientais: 

- Concentrações máximas de partículas inaláveis: diária e anual de 0,93 e 0,16 g/m3, 
ocorreram no limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,62% e 0,32% 
dos padrões primários de qualidade do ar diário (150 g/m3) e anual (50 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 37,5 g/m3 e anual 12,5 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de dióxido de nitrogênio: horária e anual de 51,8 e 4,2 g/m3, 
ocorreram no limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 16,2% e 4,2% dos 
padrões primários de qualidade do ar horário (320 g/m3) e anual (100 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(horário 80 g/m3 e anual 25 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de dióxido de enxofre: diária e anual de 2,3 e 0,41 g/m3, 
ocorreram no limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,63% e 0,51% 
dos padrões primários de qualidade do ar diário (365 g/m3) e anual (80 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 91,3 g/m3 e anual 20 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de monóxido de carbono: horária e 8 horas de 74,8 e 46,9 g/m3, 
ocorreram no limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,19% e 0,47% 
dos padrões primários de qualidade do ar horário (40.000 g/m3) e 8 horas (10.000 
g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(horário 10.000 g/m3 e 8 horas 2.500 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar 
da Resolução CONAMA 03/90. 

 
Os quadros a seguir apresentam as contribuições máximas de partículas totais em suspensão 
(MP), partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 
monóxido de carbono (CO) para períodos curtos nas áreas urbanas (receptores discretos) da 
área de influência do empreendimento, para operação da UTE Gov. Marcelo Deda. 
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Quadro 7.3: Contribuições Máximas Poluentes nas Áreas Urbanas – UTE Gov Marcelo Deda 

Áreas Urbanas 
(Receptores Discretos) 

MP10 24h 
(µg/m³) 

NO2 1h 
(µg/m³) 

SO2 24h 
(µg/m³) 

CO (µg/m³) 

1h 8h 

Aracaju 0,028 5,6 0,070 8,2 3,2 

Carmópolis 0,044 5,0 0,11 7,2 2,9 

General Maynard 0,061 8,4 0,15 12,1 3,9 

Maruim 0,050 6,8 0,13 9,9 3,3 

Pirambu 0,032 10,2 0,081 14,7 2,8 

Rosário do Catete 0,055 7,8 0,14 11,3 3,9 

Santo Amaro das Brotas 0,067 7,7 0,17 11,4 4,2 

PQAR – CONAMA 03/90 150 320 365 40.000 10.000 

25% CONAMA 03/90 37,5 80 91,3 10.000 2.500 

PQAR – Padrão Primário da Resolução CONAMA 03/90. 
CONAMA 03/90 – Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% CONAMA 03/90 – 25% dos padrões primários da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
 
 
7.4 Operação UTE Laranjeiras I 
 
As contribuições máximas de partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido 
de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) na área de influência e fora da área do 
empreendimento apresentaram as seguintes condições ambientais: 

- Concentrações máximas de partículas inaláveis: diária e anual de 0,42 e 0,078 g/m3, 
ocorreram respectivamente no limite oeste e noroeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,28% e 0,16% 
dos padrões primários de qualidade do ar diário (150 g/m3) e anual (50 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 37,5 g/m3 e anual 12,5 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de dióxido de nitrogênio: horária e anual de 25,1 e 2,0 g/m3, 
ocorreram no limite noroeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 7,8% e 2,0% dos 
padrões primários de qualidade do ar horário (320 g/m3) e anual (100 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(horário 80 g/m3 e anual 25 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 
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- Concentrações máximas de dióxido de enxofre: diária e anual de 1,1 e 0,20 g/m3, 
ocorreram respectivamente no limite oeste e noroeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,30% e 0,25% 
dos padrões primários de qualidade do ar diário (365 g/m3) e anual (80 g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(diário 91,3 g/m3 e anual 20 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

- Concentrações máximas de monóxido de carbono: horária e 8 horas 36,3 e 20,5g/m3, 
ocorreram no limite sudoeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA 03/90 - As contribuições máximas representam 0,091% e 0,21% 
dos padrões primários de qualidade do ar horário (40.000 g/m3) e 8 horas (10.000 
g/m3). 

(ii) 25% Resolução CONAMA 03/90 – As contribuições máximas estão abaixo de 25% 
(horário 10.000 g/m3 e 8 horas 2.500 g/m3) dos padrões primários de qualidade do ar 
da Resolução CONAMA 03/90. 

 
Os quadros a seguir apresentam as contribuições máximas de partículas totais em suspensão 
(MP), partículas inaláveis (MP10), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 
monóxido de carbono (CO) para períodos curtos nas áreas urbanas (receptores discretos) da 
área de influência do empreendimento, para operação da UTE Laranjeiras I. 
 

Quadro 7.4: Contribuições Máximas de Poluentes nas Áreas Urbanas – UTE Laranjeiras I 

Áreas Urbanas 
(Receptores Discretos) 

MP10 24h 
(µg/m³) 

NO2 1h 
(µg/m³) 

SO2 24h 
(µg/m³) 

CO (µg/m³) 

1h 8h 

Aracaju 0,013 2,6 0,033 3,8 1,5 

Carmópolis 0,021 2,6 0,055 3,8 1,5 

General Maynard 0,028 4,0 0,072 5,8 1,8 

Maruim 0,023 3,1 0,059 4,5 1,5 

Pirambu 0,015 4,9 0,039 7,1 1,3 

Rosário do Catete 0,026 3,9 0,066 5,6 1,7 

Santo Amaro das Brotas 0,032 3,5 0,081 5,2 2,0 

PQAR – CONAMA 03/90 150 320 365 40.000 10.000 

25% CONAMA 03/90 37,5 80 91,3 10.000 2.500 

PQAR – Padrão Primário da Resolução CONAMA 03/90. 
CONAMA 03/90 – Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA 03/90. 
25% CONAMA 03/90 – 25% do padrão primário da Resolução CONAMA 03/90 (Recomendação IFC). 
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7.5 Comentários Gerais 
 
Operação das 3 (três) UTEs 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de NOx resultaram em valores maiores que 25% do padrão horário de 
qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

(iv) Há necessidade de adequação ambiental de NOx na qualidade do ar visando atendimento 
a recomendação da IFC (25% do padrão). 

 
Operação da UTE Porto Sergipe I 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de NOx resultaram em valores maiores que 25% do padrão horário de 
qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

(iv) Há necessidade de adequação ambiental de NOx na qualidade do ar visando atendimento 
a recomendação da IFC (25% do padrão). 

 
Operação da UTE Gov. Marcelo Deda 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de poluentes resultaram em valores menores que 25% do padrão horário 
de qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 

 
Operação da UTE Laranjeiras I 

(i) As emissões nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e 
recomendação da IFC – International Finance Corporation. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90. 

(iii) As contribuições de poluentes resultaram em valores menores que 25% do padrão horário 
de qualidade do ar (primário da Resolução CONAMA 03/90). 
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Partículas Inaláveis - Concentração Diária Máxima (g/m3) –  3 UTEs 
(curvas: 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1, 1.5 e 1.7 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  150 g/m3 
25% do Padrão Primário:  37,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 2,4 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.250 metros 
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Partículas Inaláveis – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 150 µg/m³ 

25% PQAR: 37,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 2,4 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Anual (g/m3) – 3 UTEs 
(curvas: 0.002, 0.004, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 e 0.4 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  50 g/m3 
25% do Padrão Primário:  12,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,58 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.750 metros 
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Partículas Inaláveis – Concentração Anual (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 50 µg/m³ 

25% PQAR: 12,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,58 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Horária Máxima (g/m3) – 3 UTEs 
(curvas: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 100 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  320 g/m3 
25% do Padrão Primário:  80 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 140,2 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.000 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 320 µg/m³ 

25% PQAR: 80 µg/m³ 

Concentração Máxima: 140,2 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Anual (g/m3) – 3 UTEs 

(curvas: 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 5, 7 e 10 g/m3) 
 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  100 g/m3 
25% do Padrão Primário:  25 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 14,3 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Anual (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 100 µg/m³ 

25% PQAR: 25 µg/m³ 

Concentração Máxima: 14,3 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Diária Máxima (g/m3) – 3 UTEs 
(curvas: 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3 e 4  g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  365 g/m3 
25% do Padrão Primário:  91,3 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 5,7 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724,500 e 8.803.250 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 365 µg/m³ 

25% PQAR: 91,3 µg/m³ 

Concentração Máxima: 5,7 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Anual (g/m3) – 3 UTEs 
(curvas: 0.005, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 e 1 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  80 g/m3 
25% do Padrão Primário:  20 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 1,4 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Anual (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 80 µg/m³ 

25% PQAR: 20 µg/m³ 

Concentração Máxima: 1,4 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Horária Máxima (g/m3) - 3 UTEs 
(curvas: 25, 30, 40, 50, 70, 90, 110 e 130 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  40.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  10.000 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 202,5 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.000 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 40.000 µg/m³ 

25% PQAR: 10.000 µg/m³ 

Concentração Máxima: 202,5 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Máxima 8 horas (g/m3) – 3 UTEs 
(curvas: 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 90 e 100 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 8 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  10.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  2.500 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 132,4 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.000 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Máxima 8 horas (µg/m3) – 3 UTEs 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 10.000 µg/m³ 

25% PQAR: 2.500 µg/m³ 

Concentração Máxima: 132,4 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Diária Máxima (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 0.04, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1 e 1.2 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  150 g/m3 
25% do Padrão Primário:  37,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 1,8 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.250 metros 
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Partículas Inaláveis – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 150 µg/m³ 

25% PQAR: 37,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 1,8 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Anual (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 0.002, 0.003, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1 e 0.2 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  50 g/m3 
25% do Padrão Primário:  12,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,31 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.250 metros 
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Partículas Inaláveis – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 50 µg/m³ 

25% PQAR: 12,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,31 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Horária Máxima (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 10, 12, 15, 17, 20, 30, 35, 50, 60 e 70 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  320 g/m3 
25% do Padrão Primário:  80 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 97,4 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.250 e 8.803.000 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 320 µg/m³ 

25% PQAR: 80 µg/m³ 

Concentração Máxima: 97,4 µg/m³ 

 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

63 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 

 
 

Dióxido de Nitrogênio - Concentração Anual (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 e 5 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  100 g/m3 
25% do Padrão Primário:  25 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 7,2 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 100 µg/m³ 

25% PQAR: 25 µg/m³ 

Concentração Máxima: 7,2 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Diária Máxima (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 0.08, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 2 e 3 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  365 g/m3 
25% do Padrão Primário:  91,3 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 4,0 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.250  metros 
 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

66 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 

 
 

Dióxido de Enxofre – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 365 µg/m³ 

25% PQAR: 91,3 µg/m³ 

Concentração Máxima: 4,0 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Anual (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 0.003, 0.005, 0.007, 0.01, 0.02, 0.05, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 e 0.5 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  80 g/m3 
25% do Padrão Primário:  20 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,70 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 80 µg/m³ 

25% PQAR: 20 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,70 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Horária Máxima (g/m3) - UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 90 e 110 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  40.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  10.000 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 147,0 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.250 e 8.803.000 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 40.000 µg/m³ 

25% PQAR: 10.000 µg/m³ 

Concentração Máxima: 147,0 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Máxima 8 horas (g/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(curvas: 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50 e 70 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 8 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  10.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  2.500 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 93,5 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.000 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Máxima 8 horas (µg/m3) – UTE Porto Sergipe I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 10.000 µg/m³ 

25% PQAR: 2.500 µg/m³ 

Concentração Máxima: 93,5 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Diária Máxima (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 e 0.6 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  150 g/m3 
25% do Padrão Primário:  37,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,93 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.500 metros 
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Partículas Inaláveis – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 150 µg/m³ 

25% PQAR: 37,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,93 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Anual (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05 e 0.1 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  50 g/m3 
25% do Padrão Primário:  12,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,16 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.804.000 metros 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

76 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 

 
 

Partículas Inaláveis – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 50 µg/m³ 

25% PQAR: 12,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,16 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Horária Máxima (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 e 35 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  320 g/m3 
25% do Padrão Primário:  80 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 51,8 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.500 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 320 µg/m³ 

25% PQAR: 80 µg/m³ 

Concentração Máxima: 51,8 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Anual (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1 e 1.3 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  100 g/m3 
25% do Padrão Primário:  25 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 4,2 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.804.000 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 100 µg/m³ 

25% PQAR: 25 µg/m³ 

Concentração Máxima: 4,2 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Diária Máxima (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1 e 1.5 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  365 g/m3 
25% do Padrão Primário:  91,3 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 2,3 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.500 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 365 µg/m³ 

25% PQAR: 91,3 µg/m³ 

Concentração Máxima: 2,3 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Anual (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 0.002, 0.003, 0.005, 0.007, 0.01, 0.02, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2 e 0.25 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  80 g/m3 
25% do Padrão Primário:  20 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,41 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.804.000 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 80 µg/m³ 

25% PQAR: 20 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,41 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Horária Máxima (g/m3) - UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  40.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  10.000 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 74,8 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.000 e 8.804.000 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 40.000 µg/m³ 

25% PQAR: 10.000 µg/m³ 

Concentração Máxima: 74,8 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Máxima 8 horas (g/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(curvas: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 35 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 8 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  10.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  2.500 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 46,9 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.250 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Máxima 8 horas (µg/m3) – UTE Gov. Marcelo Deda 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 10.000 µg/m³ 

25% PQAR: 2.500 µg/m³ 

Concentração Máxima: 46,9 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Diária Máxima (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2 e 0.3 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  150 g/m3 
25% do Padrão Primário:  37,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,42 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 724.750 e 8.803.750 metros 
 



 
 
Estudo Celse 03-2017 
 

90 
Eng. Shigeru Yamagata   Email: shigeru@uol.com.br 

 

 

 
 

Partículas Inaláveis – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 150 µg/m³ 

25% PQAR: 37,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,42 µg/m³ 
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Partículas Inaláveis - Concentração Anual (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.003, 0.005, 0.01, 0.02 e 0.05 g/m3) 

 
Poluente: Partículas Inaláveis 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  50 g/m3 
25% do Padrão Primário:  12,5 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,078 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.000 e 8.804.250 metros 
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Partículas Inaláveis – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 50 µg/m³ 

25% PQAR: 12,5 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,078 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Horária Máxima (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 15 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  320 g/m3 
25% do Padrão Primário:  80 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 25,1 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.000 e 8.804.250 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 320 µg/m³ 

25% PQAR: 80 µg/m³ 

Concentração Máxima: 25,1 µg/m³ 
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Dióxido de Nitrogênio - Concentração Anual (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1 e 1.3 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Nitrogênio 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  100 g/m3 
25% do Padrão Primário:  25 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 2,0 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.000 e 8.804.250 metros 
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Dióxido de Nitrogênio – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 100 µg/m³ 

25% PQAR: 25 µg/m³ 

Concentração Máxima: 2,0 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Diária Máxima (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 0.02, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 e 0.7 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: 24 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  365 g/m3 
25% do Padrão Primário:  91,3 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 1,1 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.500 e 8.803.750 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Diária Máxima (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 365 µg/m³ 

25% PQAR: 91,3 µg/m³ 

Concentração Máxima: 1,1 µg/m³ 
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Dióxido de Enxofre - Concentração Anual (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 0.001, 0.002, 0.005, 0.007, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07 e 0.1 g/m3) 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre 
Período: Anual 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  80 g/m3 
25% do Padrão Primário:  20 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 0,20 g/m3 (fora da área do empreendimento) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.000 e 8.804.250 metros 
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Dióxido de Enxofre – Concentração Anual (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 80 µg/m³ 

25% PQAR: 20 µg/m³ 

Concentração Máxima: 0,20 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Horária Máxima (g/m3) - UTE Laranjeiras I 
(curvas: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 e 20 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 1 hora 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  40.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  10.000 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 36,3 g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: 725.000 e 8.804.250 metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Horária Máxima (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 40.000 µg/m³ 

25% PQAR: 10.000 µg/m³ 

Concentração Máxima: 36,3 µg/m³ 
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Monóxido de Carbono - Concentração Máxima 8 horas (g/m3) – UTE Laranjeiras I 
(curvas: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 12 e 15 g/m3) 

 
Poluente: Monóxido de Carbono 
Período: 8 horas 
Padrão Primário Qualidade do Ar:  10.000 g/m3 
25% do Padrão Primário:  2.500 g/m3 
 
Concentração Máxima (Cmax): 20,5g/m3 (fora da unidade) 
Coordenada UTM para Cmax: metros 
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Monóxido de Carbono – Concentração Máxima 8 horas (µg/m3) – UTE Laranjeiras I 
(Áreas Próximas ao Empreendimento) 

PQAR: 10.000 µg/m³ 

25% PQAR: 2.500 µg/m³ 

Concentração Máxima: 20,5 µg/m³ 
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ANEXO IV ‐ Matriz de Stakeholders

IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDER CONTATO
COORDNADAS

(UTM)
AÇÕES/ESTRATEGIAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Associação de Moradores e Amigos da Praia do 
Jatobá (AMAPJ)

 (presidente) 726384 E
8802910 S

Escola Municipal Deoclides José Pereira
Povoado Jatobá

 (diretora) 724174 E
8803204 S

Posto de Saúde Sr. Gileno de Jesus
Povoado Jatobá

 (enfermeira) 724174 E
8803204 S

Ocupações Cajueiro I e Cajueiro II
Povoado Jatobá (SE‐100)

 (presidente MHOMTESE) 725062 E
8804247 S

Associação dos Proprietários de Casas e Lotes do 
Loteamento Praia do Porto

 (presidente) 728116 E
8805054 S

Loteamento Costa Azul
 (liderança local) 728581 E

8805913 S

Associação de Moradores Portal dos Ventos
(presidente) 727224 E

8805808 S

Associação de Moradores Recanto do Park
 (presidente) 727224 E

8805808 S

Associação do Povoado Touro
 (presidente) 730565 E

8809589 S

Povoado Canal de São Sebastião
 (ACS e liderança local) 731320 E

8810836 S

Escola Municipal (EMEF) Profa. Maria de Lourdes 
Santos Oliveira
Povoado Canal de São Sebastião

A escola encontrava‐se fechada ‐ deve ser 
feito novamente visita para obter contatos

731359 E
8810962 S

Posto de Saúde
Povoado Canal de São Sebastião

(Agente Comunitária de 
Saúde ‐ ACS)

731359 E
8810962 S

Associação CRQ Pontal da Barra
 (presidente) 733826 E

8211289 S

Praia do Jatobá, 
 

726021 E
8802487 S

Praia do Jatobá, 726012 E
8802478 S

Praia do Jatobá,  726003 E
8802468 S

Praia do Jatobá,
 
 

726000 E
8802454 S

Praia do Jatobá, 725983 E
8802438 S

Praia do Jatobá, 
725992 E
8802444 S

Poder público local ‐ prefeitura, secretariado e 
câmara municipal

Os contatos de cada representante do poder 
público deverá ser permanentemente 
atualizado nesta Matriz a partir do início das 
interlocuções

‐

Organizações sociais atuantes no município, 
moradores da sede urbana e loteamentos 
afastados da área do Projeto

Os contatos com representantes de 
organizações sociais e demais representantes 
sociais do município deverá ser atualizado 
nesta Matriz a partir do início das ações do 
PCS

‐

Reuniões Informativas e Contatos Institucionais junto ao poder 
público local ‐ prefeitura, secretariado e câmara municipal

Veiculação de informações em mídias locais e digitais (rádio, tv, 
jornais, internet, redes sociais...)
Criação, divulgação e gestão de Canais de Comunicação (Fale 
Conosco) ‐ Planilha de Controle de Registros atualizada
Atualização da Matriz de Stakeholders

POVOADOS / LOCALIDADES ‐ GRUPO 1

FAMÍLIAS EM NEGOCIAÇÃO ‐ FAIXA DE DUTO ‐ GRUPO 2

PODER PÚBLICO, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E O CONJUNTO DA SOCIEDADE ‐ GRUPO 3

Campanhas de Comunicação Social trimestrais ‐ visitas técnicas, 
reuniões/palestras informativas e distribuição de materiais 
informativos

Consolidação da Comissão de Acompanhamento do 
Empreendimento (CAE) envolvendo lideranças e representantes 
sociais ‐ reuniões mensais

Criação, divulgação e gestão de Canais de Comunicação (Fale 
Conosco) ‐ Planilha de Controle de Registros atualizada
Acompanhamento e Monitoramento das ações do PCS ‐ pesquisas 
de satisfação/opinião, questionários...
Atualização de Matriz de Stakeholders

Campanhas de Comunicação Social trimestrais ‐ visitas técnicas, 
reuniões/palestras informativas e distribuição de materiais 
informativos

Acompanhamento Social das Famílias ‐ mínimo 1 ano
Criação, divulgação e gestão de Canais de Comunicação (Fale 
Conosco) ‐ Planilha de Controle de Registros atualizada
Acompanhamento e Monitoramento das ações do PCS ‐ pesquisas 
de satisfação/opinião, questionários...
Atualização de Matriz de Stakeholders



 

 

 

Anexo V 
Modelo do Cadastro Socioeconômico (CSE) 

 



(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

2.1 - DADOS DO ENTREVISTADO

Nome:

No Documento: (    ) RG        (    ) CPF        (    ) Outro:

Ocupação:

Tel.1: (          ) (    ) Próprio         (    ) Recado. Quem?

Tel.2: (          ) (    ) Próprio         (    ) Recado. Quem?

III. DADOS DO IMÓVEL

3.1 - SITUAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL:

Tipo de material:    (    ) alvenaria        (    ) madeira        (    ) barro/pau a pique        (    ) outro:

(    ) casa        (    ) galpão        (    ) garagem      (    ) depósito      (    ) outros 1:                                     (    ) outros2:

3.2 - ÁREA TOTAL DO TERRENO:                                                          m2

Possui banheiro dentro de casa (vaso sanitário)?   (     ) não          (      ) sim. Se sim, quantos?

Possui documento?   (    ) não possui      (    ) Escritura      (    ) Contrato Registrado     (    ) Recibo       (    ) outro:

3.4 - DADOS DA CASA PRINCIPAL: 

3.5 - DADOS DA CASA SECUNDÁRIA - SE HOUVER 

Possui banheiro dentro de casa (vaso sanitário)?   (     ) não          (      ) sim. Se sim, quantos?

II. INDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

Cadastro Socioeconômico (CSE)

Complexo Termelétrico - Barra dos Coqueiros/SE

Propriedade Veraneio / Locação

Morador não se encontrava no local

Morador não quis responder

Morador respondeu parcialmente

I. DADOS DO QUESTIONÁRIO

Entrevistador:

Obs:

Propriedade fechada / sem uso Data:                         / 02 / 2017

Propriedade rural / somente produção

Fotos:

GPS:

Endereço:

E-mail:

Possui documento?   (    ) não possui      (    ) Contrato Registrado     (    ) Recibo             Tempo de contrato:

Metragem:                                                       N°de quartos:                                                  Total de compartimentos:

Tipo de material:    (    ) alvenaria        (    ) madeira        (    ) barro/pau a pique        (    ) outro:

A - (    )  Próprio Quitado        (    ) Próprio Financiado - tipo de financiamento: 

B - (    ) Alugado - proprietário:                            

3.3 - POSSUI EDIFICAÇÕES NO LOTE - casas, galpão, garagem...?  (    ) não        (    ) sim. Se sim, quantificar:

Tipo de vínculo com o lote:   (    ) Posseiro/ocupação       (    ) caseiro/empregado        (    ) Moradia de favor/família

Metragem:                                                       N°de quartos:                                                  Total de compartimentos:

(    ) outro:

C - (    ) De outro proprietário - nome do proprietário:
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Finalidade *

Função da renda da locação:       (     ) renda integral da família             (     ) complementação de renda:                            %

Produtos da cultura/criação/pesca

Detalhar o tipo de comércio:

Tempo da atividade:

(    ) na cooperativa        (    ) atravessadores        (    ) outro:

Vínculo empregatício:    (    ) familiar     (    ) empregados informais     (    ) empregados formais (CLT)      (    ) outro:

Função da renda:       (     ) renda integral da família             (     ) complementação de renda:                            %

(     ) outros:

a. (     )  Veraneio familiar / amigos. Períodos usados: 

Possui registro da atividade comercial?    (    ) não        (    ) sim

b. (     )  Locação para terceiros. Períodos alugados:                                                                 Existe contratos:   (     ) não     (    ) sim  

4.4 - (D) USO COMERCIAL

(     ) outros:

Possui algum empréstimo/financiamento para a produção?    (    ) não        (    ) sim. Tipo:

Qual é a finalidade do empréstimo/financiamento?

4.3 - (C) VERANEIO / LOCAÇÃO

(    ) em localidade próxima. Qual?                                                            (    ) na sede do município. Qual?

Participa de algum programa de assistência técnica e/ou capacitação?   (    ) não        (    ) sim. Se sim, qual?

* 1 - Consumo Próprio / 2 - Complementação renda / 3 - Comércio informal / 4 - Comércio Formal (NF) / 5 - outro:

Se a produção for comercializada, onde é?    (    ) na propriedade              (    ) na localidade

IV. USOS DO IMÓVEL

(    ) outro:

Qual a forma de destino de resíduos/lixo?    (    ) coleta pública        (    ) lixão próximo        (    ) queimado        (    ) enterrado

(    ) jogado em terreno baldio/cursos d'água        (    ) orgânico para os animais       (    ) outro:

4.1 - USOS DO IMÓVEL:     (    ) A. residencial            (    ) B. agricultura/criação/pesca         (    ) C. Veraneio/locação    

 (    ) D. Comercial             (    ) outros:

3.6 - INFRAESTRUTURA EXISTENTE NO IMÓVEL:

Possui energia elétrica?    (    ) não        (    ) sim. Tipo:    (    ) rede elétrica        (    ) improvisada/"gato"

Qual a forma de acesso a água?    (    ) rede de água        (    ) poço artesanal        (    ) poço artesiano        (    ) cacimba

(    ) bica/nascente/rio            (     )  carro pipa        (    ) outro:

Qual a forma de esgotamento sanitário?    (    ) rede de esgoto          (    ) fossa negra           (     ) cintina/latrina           (    ) in natura

Possui iluminação pública?    (    ) não        (    ) sim. Possui rede de telefonia?    (    ) não        (    ) sim

Tipo:    (    ) horta, criação e/ou pesca subsistência             (    ) agricultura familiar           (     ) pesca artesanal/comercial

Qtd. / Produção média

4.2 - (B) USO AGRÍCOLA E/OU CRIAÇÃO



Cadastro Socioeconômico (CSE)

Complexo Termelétrico - Barra dos Coqueiros/SE

Trabalha: (    ) não      (    )  sim Ocupação:

(06) Nome:

Trabalha: (    ) não      (    )  sim Ocupação:

Parentesco: Idade:

Parentesco:

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:

Idade:

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:Idade:

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:

Ocupação:Trabalha: (    ) não      (    )  sim

Parentesco: Idade:

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:Parentesco:

(02) Nome:

Trabalha: (    ) não      (    )  sim Ocupação:

(03) Nome:

5.8 - DETALHAMENTO DOS MORADORES DA RESIDÊNCIA PRINCIPAL - Total de moradores?   

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:Parentesco: Idade:

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:Parentesco: Idade:

Trabalha: (    ) não      (    )  sim Ocupação:

(04) Nome:

Trabalha: (    ) não      (    )  sim Ocupação:

(05) Nome:

(    ) comércio próprio        (    ) outras:

(01) Nome:

5.7 - RENDA MÉDIA FAMILIAR MENSAL - 1 salário mínimo (s.m.) = R$ 880,00 

5.4 - É CADASTRADO NO CADASTRO ÚNICO?    (    ) não        (    ) sim. Se sim, Número NIS?

 (    ) Ens. Médio Completo        (    ) Superior Incompleto        (    ) Superior Completo

(    ) Bolsa Família        (    ) Caça e Pesca       (    ) Seguro Defeso        (    ) Aposentadoria    (    ) Garantia Safra

5.6 - FONTES DE RENDA:  (    ) Benefício social        (    ) Aposentadoria        (    ) agricultura familiar/agropecuária

(    ) pesca artesanal/comercial       (    ) Trabalho Informal "bicos"      (    ) Trabalho formal (CLT). Qual?

 (    ) outros1:                                                                        (     ) outros2:

(07) Nome:

Trabalha: (    ) não      (    )  sim Ocupação:

5.5- RECEBE ALGUM BEBEFÍCIO SOCIAL?    (    ) não        (    ) sim. Qual?

V. PERFIL SOCIOECONÔMICO

5.1 - IDADE DO ENTREVISTADO:                                     anos

5.2 - ESTADO CIVIL DO ENTREVISTADO:  (    ) solteiro        (    ) casado        (    ) união estável       (    ) divorciado      (    ) viúvo

5.3 - ESCOLARIDADE DO ENTREVISTADO:   (    ) Analfabeto           (    ) Semi-analfabeto          (    ) Primário Incompleto

(    ) Primário Completo         (    ) Fundamental Incompleto         (    ) Fundamental Completo         (    ) Ens. Médio Incompleto       

Obs sobre a composição da renda média familiar:

(    ) sem rendimento      (    ) até 1/2 s.m.      (     ) de 1/2 a 1 s.m.      (     ) 1 a 2 s.m.      (    ) 2 a 3 s.m.     (    ) 3 a 5 s.m.     (    ) 5 a 10 s.m.     

Já participou de cursos técnicos/capacitações profissional?  (     ) não      (     ) sim. Se sim, quais?

(    ) + 10 s.m.    (    ) não respondeu

Estuda: (    ) não    (    ) sim Escolaridade:Parentesco: Idade:
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(    ) herança/sempre morou

Local 1: 

Local 2: 

6.6 - MOBILIDADE:

Principais meios de locomoção utilizados: marque se houver mais opções

(    ) a pé        (    ) carro        (    ) moto        (    ) carona        (    ) barco        (    ) transp. público/ônibus escolar 

(    ) cavalo/carroça          (     )  Outros:

6.3 - RELAÇÃO COM A VIZINHANÇA: Em quais ocasiões costuma se encontra com vizinhos/moradores?

Possui sede própria?    (    ) não        (    ) sim. Onde fica?

6.2 - PARTICIPA DE ALGUMA ENTIDADE (ASSOCIAÇÃO, COOPERATIVA, RELIGIOSA...)? 

6.1 - TEMPO DE RESIDÊNCIA: Quanto tempo reside no imóvel?      (    ) Sempre morou         (    )                 anos

 (    ) não      (    ) sim. Se sim, nome da entidade:

VI. RELAÇÃO COM O LOCAL

Qual é o local de residência anterior?

Qual motivo mora nesta localidade?    

Moraria em outro local?   (    ) não       (    ) sim. Onde?

Por qual motivo moraria nesse outro local?

(    ) proximidade com parentes/amigos    (    ) oportunidade de trabalho/renda

(    ) qualidade de vida/ambiental  (    ) outros:

Principais assuntos tratados nas reuniões atualmente:

6.4 - SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS SOCIAIS UTILIZADOS: 

Participa de outra entidade?   (    ) não        (    ) sim. Qual?

                Nome:

                Nome:

Participa de reuniões?    (    ) não        (    ) sim        (    ) às vezes Frequência das reuniões:

Local das reuniões:

Quais os serviços/equipamentos públicos que utiliza? (tipo: escola, posto de saúde, igreja, assist. social...) - detalhar abaixo

Onde:

Onde:

(    ) não se encontra        (    ) reuniões comunidade        (    ) cultos/rezas        (    ) festas/eventos        (    ) trabalho conjunto

(    ) visitas a parentes/amigos        (    ) Outros:

6.5 - ACESSO A COMÉRCIO E SERVIÇOS: Onde costuma ir para ter acesso a comécio e serviços (bancos, lotérica...)?

(1) Tipo:

(2) Tipo:

(3) Tipo:

(4) Tipo:

                Nome:

                Nome:

Onde:

Onde:

Onde:(5) Tipo:

                Nome:
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Por quê:

7.4 - VOCÊ JÁ POSSUI NOVA RESIDÊNCIA/PREVISTA:    

(     ) sim - detalhar:

(     ) outros - detalhar:

7.1 - CONHECE OU JÁ OUVIU FALAR SOBRE A CELSE?   (    ) não     (    ) sim. 

7.2 - JÁ TEVE ALGUM CONTATO COM EQUIPE CELSE:    (    ) não     (    ) sim. Se sim, como?

(    ) reuniões         (    ) Audiência Pública         (    ) Visitas de técnicos        (    ) Fundiário/Cadastro Físico          (    ) Negociações

(     )  Outros:

Como você avalia a negociação:   (     ) satisfatória/bom          (     ) regular          (     ) insatisfatória/ruim

7.3 - STATUS DA NEGOCIAÇÃO COM A CELSE    (    ) não iniciada       (    ) em negociação       (     ) negociado

Detalhar negociação:

VII. RELAÇÃO COM A CELSE

Campo para Observações:

(     ) não - detalhar:
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