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�

���������	� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	����� ��������� !�" ��#!�������������������������������������������������������������������������������������������������������$%�������&�'�  �( (���������������������������������������������������������������������������������������������������$%�����)�*��!+,-��#��.�/# �-�,�������������������������������������������������������������������������������������$%���)� 0/1 -��( � !-+(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$%���%� 0/1 -#2�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$3�4� 5�6�7879:�7;:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�	�<� =>697�������?@A>>��7@>�������������������������������������������������������������������������������������������<�	�%��� ��!-�,��� !�0��!B�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������%$%�%�����*���C- �D!-#C�!�(��"E!�F�-+��,�G#H+ � #-��I"FGJ��������������������������������������������%$K�%���)�*���C- �D!-#C�!�" ��#!�(�!�&�/��C��� !���������������������������������������������������������%$3�%���%�LMNO�$�O�#(�( �( �.���P ��� �-�� �N Q�! #�#C��R������������������������������������%$S�%���K�0' ���� !�FE+-#C�!��������������������������������������������������������������������������������������%$�S�%���3�T+-�!�( �&U'��-��R��������������������������������������������������������������������������������������%$�V�%���S�M#!- ���( �.�C���Q ��M+/� �!��IM��-$W�X Y�MZ#2 ,Y�N#! �J�����������������������%$)��%���[�&�#!!� !Y�N !D(+�!Y�&�,+ �- !� �N+D(�!�������������������������������������������������������%$)S�%���V�\R��( �0/���������������������������������������������������������������������������������������������������%$%��%�)� O!#���] ��� ,̂-�#C��_��-��( �M �Q#' ���̀�O]&�����������������������������������������������������������%$%��%�)���T !C�#�R��" ��,�(��O]&���������������������������������������������������������������������������������%$%3�%�)�)�M#!- ��!�.+U#,#�� !���������������������������������������������������������������������������������������%$K[�%�)�%�M#!- ���( �_��- �R��.�/# �-�,�������������������������������������������������������������������%$S)�%�)�K�&H+#'�� �-�!�&,̂-�#C�!��������������������������������������������������������������������������������%$S%�%�)�3�.(+-���� �&�#!!E�#��M+/���#���������������������������������������������������������������������%$SK�%�)�S�&�#!!� !Y�N !D(+�!� �&�,+ �- !��������������������������������������������������������������������%$[��%�)�[�\R��( �0/���������������������������������������������������������������������������������������������������%$[3�%�%� G#�B��( �]���!�#!!R��̀�G]�����������������������������������������������������������������������������������������%$[3�%�%���*���C- �D!-#C�!�(��G#�B��( �]���!�#!!R�������������������������������������������������������%$[3�%�%�)�M+/ !-��� !�(��G#�B��( �]���!�#!!R�����������������������������������������������������������%$aV�%�%�%�\R��( ��/���������������������������������������������������������������������������������������������������%$aa�%�K� &!-�+-+��!�] �'��E�#�!�������������������������������������������������������������������������������������������%$�bb�%�K���*�'-��R��( �EQ+��!+/- ��c� ��������������������������������������������������������������������%$�b[�%�K�)�./�!- C#� �-��( �EQ+�� �( !-#���R��( � �,+ �- �M��#-E�#�����������������������%$�bV�%�3� *���C- �#P��R��(����',��-��R��(��&�'�  �(#� �-����������������������������������������������%$����%�3�����!-�,��� !�0��!B�� �����������������������������������������������������������������������������������%$����%�3�)�O!#���] ��� ,̂-�#C�������������������������������������������������������������������������������������%$��)�%�3�%�G#�B��( �]���!�#!!R�����������������������������������������������������������������������������������%$��)�d� 
�6>����e>f7��:g������������������������������������������������������������������������������������������������������������d�	�K��� .!' C-�!�G Q�#!������������������������������������������������������������������������������������������������������������K$��K�����G Q#!,��R��L ( ��,�������������������������������������������������������������������������������������������K$��K���)�G Q#!,��R��&!-�(+�,���������������������������������������������������������������������������������������K$)3�K���%�G Q#!,��R��\+�#C#'�,�������������������������������������������������������������������������������������K$)[�K���K�MD�- ! �(��G Q#!,��R��.',#CE2 ,� �*��� ,�C#���(�����&�'�  �(#� �-�������K$)V�K�)� *��'�-#/#,#(�( �C���_,���!� �_��Q����!�*�,�C�,#P�(�!�����������������������������������������K$K)�K�)���_��1 -�!�*�$,�C�,#P�(�!���������������������������������������������������������������������������������K$K%�K�)�)�_��1 -�!�_� 2#!-�!�����������������������������������������������������������������������������������������K$KS�



�� �������	
��
��
����
����
������	
������������������������������������������������������������������������������������ ����������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !� "#$%�&'#$(%)$*($�+,$(%-%�.�+&+�                                                                              ��/0�� 0� "#$%�-$�1*,234*5'%�&'#$(%�.�+1&                                                                                ��/!6�� 7� "#$%�-$�1*,234*5'%�1*-'#$(%�.�+11�                                                                              ��/07�8'93#%:;<=>?�@ABC@D�E?F>GHGF?H;I?JKG�LG�MEN>MMOL;EMOPG�FGENHMQG�PM>EGMHRP>;FG�S?>>?�LGT�FGU=M;>GT�  �!/V�:;<=>?�@AWC@D�F>GU=;�MTU=MEXP;FGY�ME�FG>PM�P>?OTZM>T?HY�LG�FGENHMQG�PM>EGMHRP>;FG�NG>PG�LM�TM><;NM�;�                                                                                                                                                     �7/0�:;<=>?�WA@C@D�L;TNGT;JKG�<M>?H�L?�=O;L?LM�G::T[G>M�                                                                              �7/V�:;<=>?�WA@CBD�:;<=>?�MTU=MEXP;F?�LG�?>>?O\G�LM�?E?>>?JKG�?�FGOP>?SG>LG�N?>?�P>?OT:M>]OF;?�LM�<OH7/̂�:;<=>?�WA@CWD�:H=QG<>?E?�LG�N>GFMTTG�LM�>M<?TM;:;F?JKG�?LGP?LG�O?�:T>=�<GH?>�O?OGG_                 �7/!V�:;<=>?�WA@C̀D�E?N?�LM�X>M?�LM�MQFH=TKG�L?�:T>=�                                                                                 �7/!a�:;<=>?�WA@CbD�?>>?O\G�PcN;FG�LG�T;TPME?�T=SE?>;OG�d>;TM>�OKG�MTPX�>MN>MTMOP?LGe�                               �7/00�:;<=>?�WA@CfD�T;TPME?�LM�:;Q?JKG�OG�TGHG�                                                                                             �7/07�:;<=>?�WA@CgD�ME;TThMT�M�M:H=MOPMT�<M>?LGT�NMH?�:T>=�<GH?>�O?OGG_�                                                  �7/0a�81ijk+�7 !/lm�8njop�qr&k1sp�&+�tn+uv+�&w�ptwk+xyp�&+�8zkj�                                                               �7/7{�:;<=>?�WABC@D�L;TNGT;JKG�<M>?H�L?�=PM�NG>PG�LM�TM><;NM�;                                                                     �7/77�:;<=>?�WABCBD�:;<=>?�MTU=MEXP;F?�L?T�;OTP?H?JhMT�L?�=PM�NG>PG�LM�TM><;NM�;�                                       �7/76�:;<=>?�WABCWD�L;?<>?E?�T;ENH;:;F?LG�L?�=PM�                                                                                        �7/7a�:;<=>?�WABC̀D:H=QG<>?E?�LG�N>GFMTTG�LM�<?TM;:;F?JKG�                                                                        �7/V0�:;<=>?�WABCbD�>MN>MTMOP?JKG�MTU=MEXP;F?�L?�F?T?�LM�SGES?T�                                                             �7/V��:;<=>?�WABCfD�H?|G=P�L?�MTP?JKG�LM�SGESM?EMOPG�LM�X<=?�T?H<?L?�                                                     �7/V��:;<=>?�WABCgD�H?|G=P�L?�MTP?JKG�LM�>MFMS;EMOPG�LM�<XT�O?P=>?H�                                                        �7/Vl�81ijk+�7 0/lm�n+}pjv�&+�wzv+xyp�&w�w8njwuvwz�                                                                                     �7/�{�:;<=>?�WABC~D�?>>?O\G�<M>?H�L?�?L=PG>?�LM�X<=?�LG�E?>�M�LG�ME;TTX>;G�LM�M:H=MOPMT�                           �7/�6�:;<=>?�WABC@�D�TMJKG�MTU=MEXP;F?�HGO<;P=L;O?HY�N>MH;E;O?>Y�L?�PGE?L?�L�X<=?�N?>?�F?NP?JKG�LM�X<=?�LG�E?>�                                                                                                                                             �7/���:;<=>?�WABC@@D�LMP?H[MT�L?�TMJKG�MTU=MEXP;F?�P>?OTZM>T?HY�N>MH;E;O?>Y�L?�PGE?L?�L�X<=?�N?>?�F?NP?JKG�LM�X<=?�LG�E?>�                                                                                                                           �7/���:;<=>?�WABC@BD�FGO\=OPG�LM�TM;T�L;:=TG>MT�OG�P>MF[G�:;O?H�LG�ME;TTX>;G�                                              �7/�a�:;<=>?�WABC@WD�TMJKG�MTU=MEXP;F?�N>MH;E;O?>�LG�L;:=TG>�LM�M:H=MOPMT�NGT;F;GO?LG�O?�MQP>ME;L?LM�LG�ME;TTX>;G�                                                                                                                                     �7/�a�:;<=>?�WABC@̀D�TMJKG�P>?OTZM>T?H�;H=TP>?P;Z?�LG�P>MF[G�GOLM�GT�L=PGT�NM>E?OMFM>KG�TME;MOPM>>?LGT�      ��                                                                                                                                                   �7/�̂�



�

� � � �

��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"���������	
��#����$���������������������%���������������%������������������������������������������ !&�'()*+,���- &!.�'/*01�234+(51�4,�6/,78,�49�169+,:;1�4,�*89������������������������������������������������������������������ !<���������	�����������=������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !!���������	��
�����>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?"���������	���	����������@��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?A�'()*+,���� <.�+96+9B978,:;1�B*C9B8,:;1�61+81�49�B9+)(69�(������������������������������������������������������������������ D?���������	E����������=��������������������������%���������������������%��>���������F������������������� &"����������	E�
����G�������������������������%���������������������%��>���������F��������������������������� &"A�'()*+,���< �.�/15,/(H,:;1�41B�61:1B�49�5,68,:;1�49�I)*,������������������������������������������������������������������� &"?���������	E�E�����>���J������������������������������������������������������������������������������������������������������� &&"�'()*+,�K�& &.�I+9,�4(+98,L9789�,'98,4,�M�,4,�41�9L6+9974(L9781������������������������������������������������������K A��������#	
����N������������O������������P����������������J���������Q����������%�����R��������N����������K &!��������#	
�
��N������������O������������P����������������J���������Q����������%�����R���������F���������K &D�'()*+,�K�- �.�I+9,�49�(7'/*S75(,�4(+98,�M�,(4�41�L9(1�B15(19517TL(51������������������������������������������������K -&��������#	�����N������������O��������������P����������������J���������Q����������%�����R��������N���������K -<��������#	��
��N������������O��������������P����������������J���������Q����������%�����R���������F��������K -A��������#	�����N������������O��������������P����������������������U����������������������������������������������������K -!��VWXYZ[�$�������	�������������J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ <�V*,4+1���- &.�5,+,589+3B8(5,B�6+(75(6,(B�4,�8*+C(7,�,�)IB�4,�*89�61+81�49�B9+)(69�(���������������������������� �?�V*,4+1���- -.�517'()*+,:;1�4,�6/,78,�9L�5(5/1�51LC(7,41����������������������������������������������������������������� �D�V*,4+1���- �.�5,+,589+3B8(5,B�6+(75(6,(B�4,�)9+,:;1�49�\,61+�4,�*89�61+81�49�B9+)(69�(���������������������� <"�$�������	
�E����������J�������%�����%������������������>���������������F���������%�������������%������� <"�V*,4+1���- A.�51L61B(:;1�41�)IB�7,8*+,/������������������������������������������������������������������������������������������� <&�V*,4+1���- K.�5,+,589+3B8(5,B�41�)IB�7,8*+,/������������������������������������������������������������������������������������� <&�V*,4+1���- !.�+974(L9781�6+9\(B81�+9'9+(41�,1�65(�41�51LC*B83\9/]�7,�*89�61+81�49�B9+)(69�(���������� <��$�������	
�̂����������J�������%�����%�������������������%����������%�������������%����������������������������� <<�$�������	
�_����������J�������%�����%��������������������F����������%������R������������N���������%�������������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <<�V*,4+1���- &".�5,+,589+3B8(5,B�6+(75(6,(B�41B�)9+,41+9B�9/̀8+(51B�,516/,41B�a�8*+C(7,�,�\,61+�4,�*89�61+81�49�B9+)(69�(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <A�$�������	
����������������%����������$�����������%����������������=����������������������������������������� A"�



�

� � � ��

��������	
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�� �!��"���������������������!����������������#$������������������������������������������������������%&�'()*+,�����&�-�.)+)./0+12/3.)2�*)�2(402/)56,�0708)*,+)�*)�(/0�9,+/,�*0�20+:390�3�����������������������������%����������	
��;�����������������$��������������������������������������������������������������������������������������������������%����������	
��<�����������������$��������������#�����������������������������������������������������������������������������������%=���������	
��>���������?����!�@A���BA���B������C�����!�����������$�!�����������������������������������������������=&�'()*+,�����&-�.)+)./0+12/3.)2�4D23.)2�*)�7/�������������������������������������������������������������������������������������������=��'()*+,������-�/39,2�*0�.)4,2�9)+)�+)3,2������������������������������������������������������������������������������������������������=E���������	��������"�����������$�������!��������������������������������������������������������������������������������������������E&���������	�� ��F��#���������������������!������!�������������������������������������������������������������������������������������	 �����������������$������!����������!���������#$�����������������������������������������������������������&GE�������� 	�����������������������H������!���#?���������!���������������������������������������������������������I��E�������� 	
����������������$�������������!��B���������J������������������!���������A�������!����������!��K�����L
@�;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 	
�
����������������M����������!��B���������J������!�����������$�!�����������������!���������������������������F�������!�����F�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	
���������������������������������������!���������������������������F�������������!��B���������J������!�����������$�!���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������I�������� 	
� �������������������������!����������������������������������������������!��B���������J������!�����������$�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������%��/NOPQN�/)407)���&�&-�9+3R.39)32�.)+)./0+12/3.)2�*)�S2+(�:,7)+�R)R,,T�������������������������������������������������������������������F�����	��
�����������������$��������������$����������U���������������������������������������������������������������������%���F�����	������!������������J��������������������������������������������������������������������������������������������������������&����F�����	�� ���!��������V����J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���F�����	��W��������������?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������E���F�����	��;��������������?�������?�F����������������������������������������������������������������������������������������������������E���F�����	
���!��"����������#$���������������������������������������������������������������������������������������������������������%���F�����	
�
�������������������������������������������������������������������#���������������������������������%E��



��

� ��

��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!�����"���#�������������$!������������� ����������������������#�����������������"���������������������%�������&���������������"����������������������������� ������'�(#�������������������������)��"����������������������������������������������������������%�*������$�������������������� �������������������$!����������������������� �������������������$!������������������������������������������)����������������������������������������������������������� �������������"�������� �� ����������$!�����������"���( �����+�����%�,������������������������-./���������#�����������)�����.0/����"�������������������1������������1�������2�������3-4.56%�7�����"���( ����� ���8����������� �)�������������������������������$!��������������������������������������������$!��������������������������9����������#���������������$!����� �����������������)��������������������:����������������;������<��������������=�������>�)������?��������<������������%�*������#�$!�����������������������$!�������������������������#�����)������������������������������������@���������#( ���������+9���������"���������������������������+9��������9���%�����������������������������������������������������������A���������)����� ���������������������#��������������������#����������������'�������$����������B"������� �����������������������������������������������CDEFGHIJ�KLMFGINHJ�OD�PDGQIRD�PST�U�CKVPK�PST%����������������������2AW*XYZ�2�������Z���%�����[[�>\���X%*%�����������������������$!�������������54/��������������-.]�Z���!����2�������� ��������#��������2����������>��)�����2����������̂�2>2�����"�������-4.5������ ���������������������������;�����7������������>������X�������Y�������� ��!�������������������$!����'���������-4-4%��*�;�����7������������>������X�������Y���#���������?����9�7�����������>������X�������Y�������������������������(������A��������?)������� �#��:����������������������*����'����)����������������(��������������������������_��̀;�����7������������̂�;72�>������X�������Y�����.%5.a�1b������&��������������c��̀Z��:�����7��������!�̂�Z7����544�de���f0�-�d������9����!c����̀Y������$@���ghhJijGD_�k�;����������W����������$!�lXW;�3mLjHFIEQ�PFjGHQD�HEO�nDQHJIhINHFIjE�oEIF6����������������X����������*��������X�"�����3PpqrDGQDO�PjhFUsjtD6��������������������$!c�k�7����"������[�����������Z�)�������̂�[�Z��������"������������ ���������������lXW;�3����$!�PiIRUFjUPiIR6c�k�?��9!����lXW;���������� ���GIJDG���JjhFUsjtDc���k�[�����������������������[�Z%�*�;�����7������������>������X�������Y�������&������������������.%5.5�a0�1b���[��������l(��������ua4�1b�������������(����������$!������������� ���������'���������-4-4%�*�Z7����544�de����������X�"����$!�;72�>������X�������Y�v�X�"����$!�w����������?����:���<��������������X!�l��������3?<2Xl6����������������������9�������� ��!�x4�����������������%�?�������9����!�����9���������f0�d������9����!������ ��������������(�������A��������?)�������X����*��������A������Z����'�������������X��:�����X���%�



��

� � � ��

�������		��
��������������
�������������������������������
�����������������	���������������� �	�!������
��
��"
���	���#$��%	��
����
��&����"�!�����'�"(%&" ���)�!����
��*+,-.//,�01230�45�6789:7768;<=013=013:7>;9?��@�	��������		��A����������
�	��	�	������	�����#�	���!�����	B�C����D�EF���G �
����F�HF���G ���������
�
��������F�HF���I ��!����
����
�	��	���J	���������	�
��%�����
�����K�""�L����F���GB�
���I�
������!���
�����G ��!����
���������
�
��
���������������
��M�%�������
�����������K�""�L��D�F���NB�
���H�
��O������
�����N ��!����
�����������#$��
����������
���!��	�
��M�%�������
�����������K�""�L�EGF���N �
���G�
�����#��
�����N ��!����
�����������#$��
�	��	����	�
��M�%�������
�����������?�C��L�GHF���N �
���H�
�����	���
�����N ��!����
����������
�
��
��M�%�������
����������� ���������
�
�������H�
�����	���
������?�"�C�P��
�����	��		$� ���!�����!����
�������C� ���
���	�Q���������		��
��������#$��
�	���R��$�������
�A��������
��C�?���	���������� �
������������
���������"(%&"������S"&" ��������		��
��������������
�	��	�������	�TUUVWTXY���		����������O���	
�#$��
���	�������S��	�������
��&����"�!�������
�	�Z����	�	�@������	�Z���Q���	�[�S"&"\ �������
�����*+,-.//,�]̂030�4_�76778̀8769a7=678b:>8 ����	�
����	��	�������	�'�M�%���C�P��
�����	��		$��'�C�����������D	��	�!���	��	�!���
�
��
��R��$���	��
������!�����?�"��c�&�A����������
��������%C�%�����������d�#$��
�������R�����������������"�!������
�������������������������������
����������� ���e��������	����Q�����!�����
�	���#$��
��%�����
�����������
�
� ������
��	��	��!O�����	���O�	��A�������	 �!����������	���������d�#$� �����������
�������������d�#$��
�	�����	���
�#f�	���!�����	������	��	�����	�A�	���	 �!�R�������	�������g���� �!�����������Q��	��������
��
��e����
�
����!��������Q����
���	��
�?���������� ���	�!
���
�
����B�h�ijklmnVojpT�qT�rYjT�stVjpTu�����������	���
�#f�	�����	A�����	 �
��	������Q���	���	�����	�����������	�
��Q����
���	��
��
��%�����
�����K�h�ijklmnVojpT�qT�rYjT�vjnojpTu���������	�����	�!������e�Q���� �!���
���
���	�����
�
�	�
����	����#$�K�h�ijklmnVojpT�qT�rYjT�wTpjTYpTmxyjpTu���������	��	�����	�	�����	 ���������	������g����	���		����	�
��	�A����������A��J���	�
��%�����
�����?�����A���	��$��������
�	��	��������	���!�����	���������	�
��������	�
���������#$���������#$��
��%�����
����� �������
�D�	�
������
����������
����������������������������������������D�����A��� �������	�e���	�	��$�����	��	��	���
�
�	�e�����P����������d����	��������	��������	���������d����	��������	���	�����	��������	����	��������	�$������Q���	��
���A���
�	?����	���
�
�	�	$���	�������
�	��������	�����������	 �
��A����������������������	�����������#$��
��	��������#$�?��



�

� � � �

���������	
������
����������	��������������������������� !� "#$�#�"�%&'��(�# )&'���(�*����'+�,���-.-�"�/0!�12-345-41167778941�:%(�'�;���#(&�*�� !�13-847-4<297�#%*�'�;��"��, �&�!� ����=� *���'�>�%&�(?�877�@�A'�B�'�?�.'���B��9��#�6�"#/!�CD7149277�E� �F�%�� G44�3D�271C9221C� #9��� !� H�' �-"�(�+'�%*�I�� (�-���-J'�"�*�(&'��E)�%����K�*�'� !� <<38C72�����L�M���NOP���
�Q	R��P
O�������������������� !� "S1T�S�  �*��U'�(� �#%+�%V�'���$&*��"�/0!�78-<44-24867778978�:%(�'�;���#(&�*�� !��6.�#%*�'�;��"��, �&�!� ����*���W���?�248?���%B�%&��<86<1�@�=� ��X Y�,��?�����/�� ��9��/�6�"#/!�7C4419777�E� �F�%�� G44�88�27C797577� #9��� !� $.��.X'���,���I�V1�-����"�*�(&'��E)�%����K�*�'� �*��.&�Z�*�*�(���:%(&'���%&�(�*��>�F�(��.�J��%&� �["EK6.:>.\!� <C1488����L�]R̂P�����PN���X�"��, �_��E�'��� )&'����/�'&��*����'+�,��:?�̀���(�'a��%(&� �*��%����%��Y,���*��U�''��*�(�"�̀���'�(?��(&�*��*����'+�,�?��(&a� ��� ���*�����,�%�(�17�b��*����,�&� ��(&�*�� ?�.'���B�?���8?4�b��*���%&'�%����%&��*�(�'�*�Z��(��(&�*���(��#9877����#91C7-��X�&�''�%��&�&� �,�((�������a'���*��8-244-777��c���F��� ���&��������'�*�Z����#9877����%�'&�?�������E�'��%� �T�'Y&����:%a����U�'J�(��[ET:U\�����(&����������/�'̀���#W ����*��U�''��*�(�"�̀���'�(��� �(&����(� -�.�K�+�'��8-198��,'�(�%&�������'� ��� ���;���*��"��, �_����(��(�Z��(�*�����((�-��



��

� � � ��

������������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������!���������������"���������#���������$���������������������������������������!���
���������������������������������������%�������������������������"���!���������������!���������������&��������������������#�	�����'��%������������������������!���(����)��������������������!�������������������������*��+�,-./0/1�234540-51�/1�675890:1;�1�<1:071.=.90>?8�@ABCDEFGH�IECJDHK�DGL�MKHDNFOFPDEFCG�QGFE�R�S�TUV*���������������������W�X�Y�������"�����������������������������������������!������������@IZ[\KJHKL�ICOE]̂C_KV���������"�����!����������������������$���������̀ab�
��������������)���!)����������������U%c����S�TU����)����������������������������d)��e�������f
�������R�def��������������������������������������
�����������g�������������������S�TU������������g�����������h��������������������������������������ig������������IjFk]EC]IjFk����������'��������
�����������'������l�+�,7.-0�m1n;813o5n.90�p8n58�/1�q1n:.r1�s�t,m6uv�������������!)������������������������������������w����������������̀�X̀W�xy��������������������)����������������������̀�z�Y�������������&����)��������������������������	�
��������������������!������{'������%�������x�������(�)�����������R�%x(�����U%c�������)�)!������������������������������������



�

� � � �

����������	
�������
�����������
�������������
���
	���
��
����
�������������
��������
�	
���������
����
��������������������
��	
��������
�����	������
����
���
����� !"#�$%�&'#!() ((*+�$%�,--�./�0�&12�	
���������
����
���������3������������4�����������������������
����567�8
��
����9������:�;�9��������
�<������������	�����;�=>79?����������
����	@�
����A
����9��4
����
�9
	
��
������B������
��������
�����	@�
�����C������
��=
D���
���9���
�E���
����C�
�����F������������A
����9��4
����
�9
	
��
G��HIJ�KLMNOPQRS�T�
����B
����	�����
�=
�����
�6���
��U��	
�C������
��=
D���
��U�������������B����	���
������������
�����
����������U�	����
����	��
����������
�;��B
����
��
��V���
����	
�����
�������
�	
����
�������������U��	�����U����������������������
�������������U��	������
����	
�����B���������B������B
��	���
�
������B
�B����
���	�
�W�	
��
����
�������U�	
���	
�������
���������
��������������
����
�����
����������G��E�567�8
��
����9������:����������
���B������
��
���	����
�������������U��	������������������
�����X�X��������	
���	��Y�����
�E����������=
��������
�Z�������G�E�	
���	��Y���
����������������������
�=
�����
����=
���	��Y���
����7�������
�E�������Z������
�[�==7EZ��
��\��
������������������
��
���]�F���
����7������A
B����
�
B�
������787�������������X�̂G�T���
���
��
����
�Y��
������8
������__7��̀�̂3X������3�����
B����
�����X�̂G�T���
���
�	
�����������
��
����������
�������������U��	���	
��
�������������
������EA77F�������������;�����a�	����
��W���
����	��Y��
����b	
�	���
������
	���������������U��	���EA77F��_�
�E����������	Gc�����B���
��	���B�������
���B����Y���������
������
�����	�����������������������b	
����
���W��
cG�



��

� � ��

���������	
���
��������������������������������������������������������� !"�������#�$�%���������& ���������������������� ����$���������������������������������� ���%���������������������� �������%���������������'����������#�����������������������!����������%������� ��!"�����(�)�*���������'�������������������+��� ������������� $�������,�������- ���������������� ����.�������������%������������������������������#��%���������& �����������������!"��������!����������������# ��������������������/������*���������������/��+����012345�6�785�/37*9�:%�;<<=>)��5������������.������;<<<��������#��?���'������������.���!"�������@�����7��������7���������6�����%��-��������� .���+��������������������������%��-��������.��������������# �!"��0�7AA:%�;<<;>)���������������������������������.���%��"�������������+����%�������"��������@�����������.�����������B��������*������������C �����09*C>%���& ���.�������& ��"����& ���& ������������������ ������ ��!"�������������������������� ���������������������0:9/������%�;<DE>%���������& �����.���������#��������������������� �������F��������#���$�!"������.����������!���#������%������������� �%������%���(�%�� ��!"������ ����!"��0G8C�AHHA2%�;<<I>)���������������,��������������D=J<���������F'������%���������� ���%������������;<<D%���� ?���������������.�?"�����.��������@����!@��������������������������������#��������%����������F���,����������� �!"��������������6����������� ���������������?����������# ���������������F����������������'�)�4����������������������'�%������������������ ������������������������%����� ������������������� �������������������& ��"�����������F����������������������������������������)�7�����������������������������������;<<D%������� ������� �E=K��& ���������������������������.���?����������������ILK�0M5:/�GN39/%�;<<<>)�8���������������'����������������D=J<���������'�������������;<<<%�F� �� ��� �������OPK�������� ���� �����������������������%��& ��������6�������������������.���� ���������%��F��������DOOK)�5���� ����#������ �����������������!"������������ ����������� ���� �����%��������DE%PK���D=JI%������DO%;K���;<<;)�5����� ������������� �������6�����������������������D=JJ�����������OK�������� ������������.��������������-����;<<E�0//A%�;<<J�>)�5��������������������# �!"������������ ���������������������������� ������ �����.������������%�����?����%�,�������������"��������)�7��6����!��A���������7��������06A7>���;<DO%�������Q��& ������� !"�����������������������.������������������� ����$����������.������������� �����+��� �������%�����������������;<DL�����������D;%;K������������� $�����DI%JK�����.�������������������)�*��������������A��������4�& ����A���������0A4A>%�& ���� ��� ���;<DO��� ���������������������������������$�%������Q���� !"������������������������!"�����������F�������������������$������!"����������������& ��������#���������������������$�)���A4A����������#���& ����.������.� ���������� ��������������� ������ �������������������!"������������������������������$�%����������������� �����������������������!"���� ������M������������0A4A%�;<DO#>)�G� ����������������6A7�;<DO%����������������������������!"����������������"��7��������;<DL������;O%=�1R%���& ���������D=%DK���������������'�)�*�����������������������������!"�������������7�����%�DD)LOD�/R��"�������������������!"��F����������%�=)L<;�/R������������������!"��M������������L)P<L�/R������!"������.����,�����0A4A%�;<DO�>)�7�����"��7�����%�G������� ����������������� ���������������������%�����������.������������4���'#���4�� ')�*����������D)J<I�/R��������������������������G����%�PP�/R��"����������������� !"��M�������������� ������ ����%�IL�/R���������,������D)LPD�/R���������F����������)��



��

� � � ��

�������	�
����
������
	
�����	��	
���	���	����������������������
�����	�������	��	���
	����	
��
����	��	�	��
	
������		
	�������������
��������	���
�������	�������	���	��
�����	
��
�����������������������	�
�����
�����
��������	��	����	����	��	��������������	����������	��	�����	��	��������������	����
�������	��� �������	����
�����
�������	���������!�������	���������
������������"
������
���
��	�����	�����#��
��������	����������"�
���
������	�������������$�
���������
	
���"
���	�%&'�()%*+)��������������������
������,�-..��/������	���	��������	�������
�������
��	
	�������0�1$��1�$��,..-2��1����	�
���3�����
	�	�����	4���
����������"
���	����������������������	��!�����������
��������,..5���,..,����	�
��	����	�����
������	����������������	�6�����������
�����	��"�����
��	���	��-7�
	���	��	�	��
	
���
����	�
��8����	�����
��������	�������	��	��	4	�
��	�	�9�����!��4	�
�����	����	�������������
��������,.7����������������������
��	
������	�0:$;;��,..,2��������,.5<���,.5-������	��������"
���	���	���������������	��!���	�
��������	�����	"���=����	�
��
��������������
	���
>����	�
���#���	���	�	�	�������
��
�������	
���	�	��������
	�	���
	�����	�������
	��������
	
�����,..5��
��!���	��������#���	���	��	�����	��������	�	
�����������������"����	����������������	�	�	����
�4���
���������
	
�����
����
��	�
����
?���	��	����	�
	����	4����"
���	�0@@���,..A�2����������	������	��������
������	4����	����	���
	������������	������	4���8���
�������	����������
�����	��	4������	����	�3����������	�������	��������	�������"
	����
�����"������	��������
	
��
��	����	������
	����
�������	������
���
	��
��!���	�	�	��	���������
	�����
���4���
���������	�6������
�������
��	�������������
��	�	�����������0BCDD���E;=F�D��,.5G2�����H������
�������	�4	����������	��	����	����������������������
�����������!������������
��������	�0������	�!����	������
�����"��2������4���	��#���0�����	��������������4�������������������	
�2��B������0,.552�����
	�
�	��
�����9����	���������
	������	�4	����������	I�	����!�	���
	
����	������	�4	�
��	�	������������$��������	�
������������8��	�	��
	
��
���������
��������	�	���	���
�4��������	�
��!������������
��������	��	�	�����������
����������	����
��������	�������������$������
	������!����8������4������!	���	�����������������
��	�
	����������49���
��!������������
��������	��������������"�
����=�	�����	��
	�	!���	�����	������	�4	����������	������	������9���
�������	�4	������������4���
��������6���������������	���	�����!������������
���������"��������	������������9���
�������	�4	�	���	
	��	���	�	��	����	��������
��
������������������J���������������9���
���������	���
	
����
�������	���������KLMML�NOPQLRQO�LMQS�TPMLUTVO�O�WXYPO�ZLNLPYX�VL�[R\YPM]O�VL�[PLÛTY�_̀_̀a�O�bcYX�dTPNOU\OUY�ceY�������������	
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u������ Ỳ���%����	���w��%�����i���������������������������	���	�������	x����������	�
����y���	i�g�	���������v��������u�
��������vu�	i�̂��������	�����	���	�������
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7 Diagnóstico Ambiental 
O diagnóstico ambiental da área de estudo consiste na descrição e análise dos meios físico, biótico e 
socioeconômico, visando retratar a qualidade os recursos ambientais e suas interações, antes das 
alterações decorrentes do empreendimento em análise. 

Tais 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 I. 

 

7.1 Diagnóstico do Meio Físico 
Os aspectos do meio físico referentes à região onde será implantado o empreedimento foram 
baseados em estudos regionais, programas governamentais e visitas a campo por equipe 
mutlidiciplinar dedicada. 

Neste capítulo serão apresentadas as características atuais do clima e condições meteorológicas, 
aspectos fisiográficos e de arcabouço geológico e dados oceanográficos. 

 

7.1.1 Clima e Condições Meteorológicas 

O clima da região Nordeste brasileira é diretamente influenciado pela Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT), de baixa pressão atmosférica, com chuvas originadas da convergência dos ventos 
alísios dos dois hemisférios e a consequente formação de massa de nuvens que resultam nas 
precipitações. Quando posicionada mais ao norte, geralmente entre os meses de agosto a outubro, 
os ventos alísios de sudeste são intensos; ao migrar em direção ao Equador há uma progressiva 
diminuição de intensidade desses ventos, reduzindo consequentemente a chuva entre os meses de 
março e abril. Esta movimentação da Zona de Convergência Intertropical influencia ainda a circulação 
oceânica e das correntes costeiras (Fontes & Correia). 

Sergipe está situado na faixa tropical da região Nordeste e tem como um dos principais problemas 
climáticos a irregularidade espacial da precipitação pluviométrica, sendo acentuada no Litoral e 
decrescente para oeste (Sertão Semi-árido). Este regime pluviométrico é ligado às condições 
atmosféricas e sistemas sinóticos que atuam no Leste do Nordeste do Brasil (NEB) e possuem uma 
característica particular, diferente dos demais NEB. Sergipe, devido a sua posição geográfica, possui 
característica de transição entre os regimes pluviométricos do norte (máximo de fevereiro a maio) e 
do sul do NEB (dezembro a fevereiro) (SEMARH). A Figura 7.1-1 a seguir apresenta a caracterização do 
clima no estado de Sergipe: 
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Fonte: SEMARH, 2017 

Figura 7.1-1: Clima no Estado de Sergipe  

Este estado é ainda influenciado, além de pela ZCIT, pelo anticiclone semifixo do Atlântico Sul que dá 
origem às massas de ar Tropical Atlântica (mTa) e Equatorial Atlântica (mEa). A massa de ar Tropical 
Atlântica atinge o estado gerando os alísios de SE enquanto a massa Equatorial Atlântica origina os 
ventos NE, denominados de alísios de retorno (Fontes & Correia) 

Destaca-se ainda que a presença de inversão térmica em níveis superiores na região (efeito de 
subsidência anticlônica) mantém o clima estável, com precipitações reduzidas. A interação desta 
característica com a Frente Polar Atlântica (FPA) e correntes Perturbadas do Leste (Ondas de Leste) 
são responsáveis por um regime pluviométrico caracterizado por chuvas mais abundantes nas 
estações outono e inverno. Em Aracaju por exemplo, aproximadamente 65% da precipitação média 
anual (1400mm) acontece entre abril e julho (Fontes & Correia). 

Verifica-se assim que o nível de umidade do Estado de Sergipe é problemático devido à distribuição 
anual da precipitação e não em decorrência da quantidade. Ressalta-se ainda a variação na 
distribuição espacial, visto que a maior incidência de chuva acontece no litoral, enquanto o sertão 
enfrenta longos períodos de seca (Araújo, 2010).  

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 400 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. 
A Figura 7.1-2 a seguir apresenta a distribuição da preciptação anual do estado de Sergipe: 
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Fonte: SEMAHR, 2017 

Figura 7.1-2: Caracterização da Precipitação no Estado de Sergipe.  

Conforme descrito no Estudo Ambiental Complementar do Complexo Termelétrico Porto de Sergipe I 
(CH2M, 2017) baseado no Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL NUNES, 2016), o estado de 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. (MULTIAGRO, 2010 apud GENIVAL NUNES, 2016). 

Em 2010 foi observado que nos ultimos 8 anos o fenômeno La Niña tem exercido influência na região 
através da melhor distribuição das chuvas ao longo do ano (Araújo, 2010).  

A umidade relativa do ar está diretamente relacionada à temperatura da região. Aracaju apresenta 
condições térmica quase homogênea, com a umidade relativa do ar não ultrapassando a média anual 
de 86% e não baixando a menos de 73,5% (Araújo, 2010).  

Eventos pluviais extremos e os desastres climáricos naturais são atualmente um problema para a 
sociedade devido aos prejuízos que causam. Em Sergipe, nas cidades como Aracaju, são observados 
alagamentos em decorrêcia do aumento de áreas impermeáveis nas bacias de drenagem ubana, 
contaminação das águas com lixo produzido pela sociedade e obstrução da drenagem, ocupação 
urbana desordenada sem a implantação do sistema de macrodrenagem, em conjunto com eventos 
pluviais extremos com alta intensidade num curto intervalo de tempo (Carvalho, et al. 2016). A 
climatologia de 1961 a 1990 de Aracaju indica o mês de maio como principal período para ocorrência 
de chuvas extremas em 24 horas (INMET, 2016). 

Muitos dos eventos extremos da região são afetados pelo movimento ascendente, presença do 
sistema frontal, influência da ZCIT e alto nível de umidade (Carvalho, et al. 2016). 

 Caracterização Climática Local 

Para a caracterização do clima local foi utilizada a estação meteorológica mais próxima à área de 
estudo, a Estação Aracaju - código 83096 - monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET). A seguir são apresentados dados de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, 
evaporação e direção dos ventos, para o período, em geral, de 1961 a 2012. 
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A Figura 7.1-3 apresenta a localização da estação utilizada para este estudo em relação à área do 
Empreendimento. 

 

Fonte: INMET, Google Earth, 2017 

Figura 7.1-3: Localização da Estação Meteorológica Aracaju em Relação ao Empreendimento 

Os dados e gráficos apresentados a seguir foram retirados do Estudo de Impacto Ambiental (GENIVAL 
NUNES, 2016), elaborado para obtenção da Licença Prévia do Completo Termelétrico. 

• Precipitação 

Com base nos dados disponibilizados pela Estação Meteorológica de Aracaju de um períodos de 22 
anos (1995 a 2016), foram calculadas as precipitações totais mensais e anuais. O Gráfico 7.1-1 a seguir 
apresenta os resultados obtidos. 
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Gráfico 7.1-1: Precipitação Média Anual 

Conforme descrito anteriormente, as Ondas de Leste estão diretamente relacionadas com os ventos 
alísios de sudeste; a intensificação dos alísios, que ocorre no inverno, propicia uma estação chuvosa 
para a região de Sergipe, enquanto no verão, o tempo é seco. O Gráfico 7.1-2 apresenta o resultado 
da média da precipitação acumulada de cada mês, do mesmo período. 

 

Gráfico 7.1-2: Precipitação Mensal Acumulada para o período de 1995 a 2016. 

Verifica-se no gráfico que nos meses de abril a julho ocorrem os maiores índices pluviométricos, entre 
150 e 240 mm mensais, enquanto as menores médias são observadas nos meses de novembro a 
janeiro, não excedenco 50 mm. Dezembro tende a ser o mês mais seco. 

Os anos mais secos foram os de 2012 e 2016, com cerca de 740 mm anuais, e os anos mais chuvosos 
foram 2000 e 1996, com cerca de 1660 mm no ano, um pouco acima do dobro dos anos secos. 

• Temperatura 

O mesmo procedimento foi realizado para a análise das temperaturas da região. Foram levantados os 
dados da temperatura máxima diária, temperatura mínima diária e temperaturas médias anuais e 
mensais do período de 1995 e 2016. Do banco de dados analisado notou-se que a temperatura 
máxima diária observada no local foi de 35,3°C no mês de abril de 2010 e que a temperatura mínima 
observada em 22 anos foi de 15,9°C no mês de dezembro de 2002, uma variação máxima de 19,4°C. 
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A temperatura média é de 26,0°C variando de 27,3°C a 24,3°C (diferença de 3,0°C). O Gráfico 7.1-3 
apresenta a temperatura máxima média anual. 

 

Gráfico 7.1-3: Médias Anuais das Temperaturas Máximas 

O gráfico apresentado retrata a média das temperturas máximas de cada mês em um determinado 
ano, verifica-se que há tendência de aumento das médias ao longo do tempo. Enquanto 1995 foi o 
ano com menor média de tempertura máxima, 2010 apresentou o maior valor deste período. O 
Gráfico 7.1-4 a seguir apresenta a média das temperaturas máximas mensais destes 22 anos. 

 

Gráfico 7.1-4: Médias mensais da temperatura máxima para o período de 1995 a 2016 

De acordo com o Gráfico 7.1-4 a temperatura média máxima oscilou entre 31,3°C e 31,9°C durante os 
meses de verão (dezembro a fevereiro), de 32,2°C a 30,9°C no outono, 29,9°C a 28,9°C no inverno e 
29,5°C a 30,8°C ao longo da primavera. Verifica-se que Abril é o mês com maior temperatura máxima 
diária Verifica-se que Março a maior média de temperaturas máximas neste período analisado, 
enquanto agosto é o mês com a menor média de temperaturas máximas; ressalta-se entretanto que 
essa diferença é de apenas 3,3°C. O Gráfico 7.1-5 analisou a média das temperaturas mínimas anuais. 
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Gráfico 7.1-5: Média Anual das Temperaturas Mínimas de mensais 

Verifica-se que 2000 foi o ano cuja média de temperatura mínima apresentou o menor valor (18,9°C), 
enquanto 2009 apresentou a maior média (22,5°C). De forma análoga à média das temperaturas 
máximas, este gráfico motra uma tendência de aumento da média destas temperaturas ao longo do 
tempo. O Gráfico 7.1-6 apresenta a média das temperaturas mínimas do período. 

 

Gráfico 7.1-6: Médias mensais da temperatura mínimas para o período de 1995 a 2016 

O gráfico de temperaturas médias mínimas apresenta padrão semelhante ao gráfico de temperaturas 
médias máximas, os valores no verão oscilaram entre 22,1°C e 22,4°C, enquanto no outono a oscilação 
foi de 22,4°C a 21,1°C, no inverno de 20,2°C a 19,6°C, e na primavera de 20,4°C a 21,7°C. A variação 
entre as médias das temperaturas mínimas é ainda menor que a variação das temperaturas máximas 
2,3°C. O Gráfico 7.1-7 apresenta a média anual das temperaturas. 
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Gráfico 7.1-7: Média Anual das Temperaturas 

Observa-se no gráfico apresentado que 2010 (27,1°C) foi o ano com maiores temperturas enquanto 
1999 e 2000 foram os anos com as menores médias (24,6°C). O Gráfico 7.1-8 apresenta o gráfico com 
as temperaturas médias mensais: 

 

Gráfico 7.1-8: Temperatura média mensal 

Verifica-se que março é o mês com maior média de temperatura (27,3°C) enquanto julho possui a 
menor média (24,3°C).  

Por meio da análise de todos os gráficos, é possível concluir que tem havido um aumento de 
temperatura ao longo dos anos e que as temperaturas mensais dentro de um mesmo ano sofrem 
pouca variação. 

• Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar é verificada por meio da 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 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) 

O Gráfico 7.1-9 apresenta as médias mensais de umidade relativa do ar na estação Aracaju para o 
período de 1994 a 2012.  
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Fonte: INMET apud GENIVAL NUNES, 2016 

Gráfico 7.1-9: Médias mensais da umidade relativa do ar para o período de 1994 a 2012 na estação Aracaju  

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 78,1% 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 deve-se ao fato de que a região recebe maior contribuição 
de umidade do ar de origem marinha, devido à sua proximidade ao litoral. 

• Velocidade e Direção dos Ventos 

A Tabela 7.1-1 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 este quadro, a velocidade média para 
o período foi de 4,65 m/s, sendo os menores valores de velocidade dos ventos no mês de junho. 

Tabela 7.1-1: 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 

As rosas dos ventos para os períodos de transição e estações seca e chuvosas estão dispostas na Figura 
7.1-4 e na Figura 7.1-5. Nestas figuras é possível notar que na época chuvosa os ventos provenientes 
de leste são os mais frequentes, com influências de sudoeste e nordeste significativas. Já para a época 
de seca, os ventos de nordeste são os mais frequentes, com pouca frequência de ocorrência dos 
ventos do quadrante sudoeste. Nota-se também que no período de seca os ventos possuem maiores 
intensidades que no período chuvoso. 
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Fonte: Metar. 

Figura 7.1-4: Rosa dos ventos para os meses de janeiro, fevereiro e março (esquerda) e abril, maio e junho 
(direita), para o aeroporto de Aracajú entre 1996 e 2016 
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Fonte: Metar. 

Figura 7.1-5: Rosa dos ventos para os meses de julho, agosto e setembro (esquerda) e outubro, novembro e 
dezembro (direita), para o aeroporto de Aracajú entre 1996 e 2016 

 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO FÍSICO 

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

7.1-12 

 

7.1.2 Geologia Regional e Local 

A fim de caracterizar os processos e as dinâmicas referentes ao contexto geológico da região do 
Empreendimento foi realizada revisão bibliográfica com base em mapeamentos geológicos oficiais, 
publicados pela CPRM, assim como diversos trabalhos científicos publicados em anais de congresso e 
revistas científicas. 

A evolução tectono-estratigráfica das bacias sedimentares da margem leste-sudeste está relacionada 
à ruptura do Gondwana, que levou à abertura e desenvolvimento do Oceano Atlântico Sul, iniciada no 
Mesozóico. Este evento iniciou-se nos extremos norte e sul da América do Sul e envolveu a produção 
de sistemas de riftes associados à separação entre as placas Sul-Americana e Africana (MOHRIAK, 
2003). 

Ainda segundo o autor, estes riftes, instalados ao longo da margem continental, evoluíram até formar 
as bacias sedimentares da margem passiva que formam um conjunto de bacias sedimentares que se 
estende desde o limite com a Guiana, ao norte, até o limite com as águas territoriais do Uruguai, ao 
sul, como ilustra a Figura 7.1-6. 

 

Fonte: MOHRIAK, 2003. 

Figura 7.1-6: Bacias Sedimentares brasileiras 

A área em estudo, localizada na Bacia Sergipe-Alagoas, encontra-se na zona costeira do município de 
Barra dos Coqueiros, Região Metropolitana de Aracaju, atravessando ainda outros 3 municípios, todos 
pertencentes à mesma bacia sedimentar, como ilustra a Figura 7.1-7.  
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Fonte: CH2M, 2017. 

Figura 7.1-7: Mapa de localização da Bacia Sergipe-Alagoas 

Esta bacia localiza-se na margem leste brasileira, tendo como limite nordeste o Alto de Maragoggi, o 
qual marca o limite desta com a Bacia de Pernambuco-Paraíba, e a sudoeste faz fronteira com a Bacia 
de Jacuípe, cujo limite é indiviso (Campos Neto et al., 2007) e alcança a cota batimétrica 2.000 m (Feijó, 
1994). A porção emersa esta bacia adentra o continente e é delimitada pela faixa de dobramentos 
Borborema. 

Segundo BARREIRO et al. (2003) esta bacia possui cerca de 13.000 km² de faixa emersa, englobando 
o litoral dos estados de Sergipe e Alagoas, e 32.760 km² submersa na porção marinha adjacente a 
estes Estados. Feijó (1994) sugeriu sua individualização em duas bacias, Sergipe e Alagoas, tendo como 
limite o Alto de Japoatã-Penedo, limite entre estes Estados. No entanto, esta divisão não adentra a 
porção de talude, restrita à porção emersa e de águas rasas, não sendo adotada por outros autores. 

Para o presente estudo será avaliada tanto a porção emersa desta bacia, nos municípios de Barra dos 
Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro (municípios por onde 
passa o empreendimento), quanto o recorte da porção submersa até a cota batimétrica 25. 

Segundo BIZZI et al (2003) a Bacia de Sergipe-Alagoas foi formada a partir da evolução de um rifte 
assimétrico resultante de processos extensivos que deram origem ao Atlântico Sul durante o Juro-
Cretáceo. Seu registro contém a mais completa sucessão estratigráfica entre as bacias de margem 
continental brasileira, sendo reconhecidos os estágios de sinéclise, pré-rifte, rifte e margem passiva 
(drifte). 

Na fase inicial, durante o estágio de sinéclise em ambiente intracratônico, foram depositadas sobre o 
embasamento pré-Cambriano a Seqüência Carbonífera representada pela Formação Batinga e, 
posteriormente, a Seqüência Permiana, que corresponde à Formação Aracaré (Feijó, 1994). Essas 
seqüências representam o registro sedimentar de sinéclises paleozóicas que cobriam extensas áreas 
do continente Gondwana (Feijó, 1994; Santos et al, 2001). 

Na fase de estabilidade tectônica, do estágio pré-rifte, depositou-se a Seqüência Juro-Cretácea, 
representada pelos folhelhos vermelhos lacustres da Formação Bananeiras e os arenitos 
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fluviodeltáicos da Formação Candeeiro (Santos et al, 2001). Posteriormente, sistemas fluviais 
entrelaçados com retrabalhamento eólico colmataram esse lago e depositaram os arenitos da 
Formação Serraria. 

A fase rifte corresponde ao estágio de subsidência mecânica da bacia, quando foram depositadas, em 
ambiente continental e marinho restrito, as rochas do Grupo Coruripe (Feijó, 1994). Para Campos Neto 
et al. (2007) o início da fase rifte ocorreu no início do Andar Rio da Serra (aproximadamente 142 Ma) 
ao instalar-se o lago da Formação Feliz Deserto. Quanto ao término do rifteamento, os autores 
admitem que ocorreu no Eoalagoas (aproximadamente 116 Ma), quando o tectonismo foi bastante 
intenso e delineou- se a linha de charneira. Posteriormente, uma discordância expressiva ocorreu em 
toda bacia, sendo observada nas bacias a sul, até a bacia de Santos (DIAS, 2005), indicando tectonismo 
de grande expressão e marca o início da separação continental, passando de ambiente continental e 
marinho restrito, para francamente marinho a marinho transgressivo. 

Na idade Neo-Alagoas, com o início da subsidência térmica após o rifteamento, a bacia sofreu 
basculamento para sudeste e ocorreu a primeira grande incursão marinha (Santos et al, 2001; Campos 
Neto et al, 2007), que proporcionou a deposição dos sedimentos da Formação Muribeca. Nessa época, 
a sedimentação foi retomada na porção emersa da Sub-bacia de Sergipe, enquanto que na Sub-bacia 
de Alagoas a deposição continuou restrita ao bloco baixo da Charneira e à área nordeste (Feijó, 1994). 

Com a instalação de ambiente marinho já sem atuação tectônica, foi instalado ambiente deposicional 
de margem passiva, quando se inciou a deposição da Superssequência de fase drifte. Nesse estágio 
de subsidência térmica da bacia foram depositadas inicialmente em condições marinhas restritas e, 
posteriormente, em mar aberto, as rochas dos Grupos Sergipe, de ambiente marinho transgressivo, e 
Piaçabuçu, já em ambiente marinho regressivo (Santos et al, 2001) iniciado no final do Coniciniano 
(Feijó, 1994), quando houve significativo rebaixamento do nível do mar (denominado discordância 
sub-fomação Calumbi).  

Segundo Feijó (1194), Santo et al. (2001) e Campos Neto et al (2007), este evento regressivo foi 
seguido por transgressão marinha e início da deposição dos folhelhos da Formação Calumbi. O 
máximo dessa transgressão foi no Eocampaniano. Subseqüentemente, aumentou o aporte 
sedimentar e o padrão de empilhamento passou a ser progradante. Nas porções proximais foram 
depositadas as areias costeiras e plataformais da Formação Marituba, enquanto nas partes distais 
persistia a sedimentação da Formação Calumbi com folhelhos e eventuais intercalações de arenito 
(Campos Netos et al., 2007). 

Com o avanço da sedimentação progradante, a plataforma continental se estendeu, aumentando a 
área deposicional da Formação proximal, Fm. Marituba (Santos et al, 2001). Segundo os autores, no 
início do Terciário deu-se início à deposição da Formação Mosqueiro, na borda da plataforma 
continental, entre os arenitos silicilásticos da Fm. Marituba e os flohelhos com arenitos turbidíticos de 
ambiente de fundo marinho (batial/abissal, segundo Feijó, 1994) da Fm. Calumbi, estes em 
desenvolvimento no fundo marinho até o presente (HAESER, 2015). 

Já no Plioceno, após eventos de variação do nível do mar e, consequente alteração entre progradação 
e trangressão destas formações, ocorreu evento regressivo expressivo, quando foram depositados os 
sedimentos costeiros do Grupo Barreiras, constitui importante cobertura sedimentar terrígena 
continental e marinha (ARAI, 2006) e se estendem desde a região amazônica, por toda região costeira 
norte e nordeste, até o estado do Rio de Janeiro (Nunes et al, 2011). Abaixo são apresentadas a coluna 
estratigráfica (Figura 7.1-8) e o perfil estratigráfico (Figura 7.1-9) da sub-bacia Sergipe, definida por 
Campos Neto et al (2007), baseada nas cartas estratigráficas de Feijó (1994). 
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Fonte: Campos Neto et al., 2007. 

Figura 7.1-8: Coluna estratigráfica da sub-bacia Sergipe 
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Fonte: Campos Neto et al., 2007. 

Figura 7.1-9: Perfil estratigráfico da sub-bacia Sergipe 
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As trangressões e regressões marinhas ocorridas no entre o Terciário e Quaternário foram 
responsáveis pela configuração geográfica da região costeira desta bacia, onde se situa o 
empreendimento e suas áreas de influência. Bittencourt et al. (1983) dividiram esta evolução em seis 
estágios evolutivos, os quais foram responsáveis pela formação desde o tabuleiro costeiro do Grupo 
Barreiras, na borda N-NW da área de estudo considerada, até as planícies costeiras, constituídas por 
diversas colmatações de terraços marinhos e sedimentação recente na faixa marítima, recobrindo os 
sedimentos da Bacia Sergipe-Alagoas. São eles (Bittencourt et al., 1983): 

• Evento I (Figura 7.1-10a) – Os sedimentos do Grupo Barreiras (Tb) foram erodidos pelo mar 
durante a Transgressão Mais Antiga, resultando falésias que recuaram até quando o evento 
atingiu o seu máximo. Concomitantemente, os baixos cursos dos rios da região foram 
afogados, formando estuários. 

• Evento II (Figura 7.1-10b) – Uma regressão subseqüente à transgressão mais antiga, com clima 
semi- árido e chuvas esparsas e violentas, favoreceu a geração de depósitos arenosos com 
leques aluviais coalescentes (QPl) no sopé das falésias esculpidas nos sedimentos do Grupo 
Barreiras durante o evento anterior. Nessa época, os ventos retrabalharam a superfície desses 
depósitos formando campos de dunas (QPe2) com sedimentos oriundos da planície costeira 
sobre a falésia do Grupo Barreiras. 

• Evento III (Figura 7.1-10c) – Corresponde ao máximo da penúltima transgressão (120.000 anos 
AP), ao longo da qual o mar erodiu os depósitos de leques aluviais coalescentes (QPl), restando 
apenas alguns testemunhos isolados, encostados no sopé do Grupo Barreiras. Nessa época, à 
exceção dos locais onde restaram esses testemunhos, o mar retrabalhou as falésias esculpidas 
pela Transgressão Mais Antiga, e, mais uma vez, os baixos cursos dos rios da região foram 
afogados, transformando-se em estuários. 

• Evento IV (Figura 7.1-10d) – Durante a regressão subseqüente à penúltima transgressão foram 
depositados os terraços marinhos pleistocênicos (QPa) a partir das falésias do Grupo Barreiras 
e dos testemunhos dos leques aluviais coalescentes (QPl), com instalação simultânea de uma 
rede de drenagem em sua superfície. Provavelmente, nessa mesma época, formou-se uma 
zona de progradação associada à foz do rio São Francisco, à semelhança dos dias atuais. 
Durante a deposição dos terraços marinhos pleistocênicos, parte da sua superfície foi 
retrabalhada pelos ventos, construindo localmente campos de dunas (QPe1).  

• Evento V (Figura 7.1-10e) – Durante a última transgressão, cuja idade máxima foi em torno de 
5.100 anos AP, os terraços marinhos pleistocênicos (QPa) foram em parte erodidos pelo mar, 
e as falésias do Grupo Barreiras, em alguns locais, mais uma vez retrabalhadas. Esse evento 
corresponde ao máximo da última transgressão, quando os rios da região foram pela última 
vez afogados e formaram-se corpos lagunares na região, a partir do afogamento da parte 
inferior dos vales entalhados no Grupo Barreiras e da rede de drenagem instalada nos terraços 
marinhos pleistocênicos durante a regressão subseqüente à penúltima transgressão, ou 
ainda, mediante a formação de ilhas-barreiras que represaram o corpo lagunar de encontro 
aos restos dos terraços marinhos pleistocênicos. 

• Evento VI (Figura 7.1-10f) – Durante a regressão subseqüente à última transgressão, o 
modelado da costa adquiriu formas finais. Foram edificados os terraços marinhos holocênicos 
(QHt), dispostos externamente aos terraços marinhos pleistocênicos (QPa), as lagunas 
perderam sua comunicação com o mar, foram colmatadas e evoluíram para pântanos, onde 
se formaram depósitos de turfa. Os sedimentos fluviais desenvolveram-se nas partes 
superiores dos vales entalhados no Grupo Barreiras e na zona de progradação associada à foz 
do rio São Francisco. Também desenvolveu-se, ao longo do litoral, uma terceira geração de 
dunas (QHe2/QHe1) ainda móveis, e com grande desenvolvimento nas proximidades da foz 
do rio São Francisco. 
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Fonte: adaptado de Bittencourt et al (1983, apud Santos et al, 2001). 

Figura 7.1-10: Evolução paleogeográfica esquemática da costa sergipana 
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Na porção emersa a arcabouço geológico regional é composto pelos Grupos Sergipe e Piaçabuçu da 
Supersequência Drifte (Margem Passiva). Segundo (Campos Neto et al., 2007), esta Supersequência é 
composta por dois pacotes, um transgressivo, predominantemente carbonático (Grupo Sergipe), 
seguido de um regressivo, predominantemente siliciclástico (Grupo Piaçabuçu). 

A seção carbonática, de idade entre o Albiano e o Turoniano, é representada por calcarenitos e 
calcilutitos oolíticos e pisolíticos, que gradualmente, em direção ao continente, dão lugar para 
arenitos, com granulação grossa, podendo passar à fácies pelíticas em direção ao oceano. A seção 
inferior da sequência é composta pelas Formações Riachuelo e Cotinguiba, que compreendem o 
Grupo Sergipe. Tendo sido depositada, provavelmente, em um evento transgressivo, concomitante à 
expansão do Atlântico Sul, em condições marinhas restritas, que deram origem a plataformas 
carbonáticas (Koutsoukos et al., 1991).  

Segundo os autores, a Formação Riachuelo tem idade albiana e é representada por um complexo 
clástico-carbonático resultado da primeira sedimentação essencialmente marinha nessas bacias, 
sendo mais desenvolvida na Bacia de Sergipe. É subdividida nos membros: Angico, composto por 
arenito fino a conglomerático; Taquari, constituído por calcilutito e folhelhos intercalados 
sucessivamente, e Maruim, representado por calcarenito e calcirrudito oncolítico e oolítico, incluindo, 
também, recifes algálicos isolados e carbonatos de alta energia dolomitizados.  

Já a Formação Cotinguiba, de idade entre o Cenomaniano ao Eoconiaciano, é composta por 
carbonatos com interestratificações clásticas. O ambiente deposicional associado é o de talude e bacia 
oceânica, sendo subdividida entre os membros: Aracaju, composto por argilito, folhelho e marga; e 
Sapucari, composto, essencialmente, por calcilutito maciço ou estratificado. Este último é identificado 
ao longo do traçado da Linha de Trnasmissão do empreendimento. 

Segundo Feijó (1194) e Koutsoukos et al. (1991), o Grupo Piaçabuçu compõe a porção superior da 
Supersequência Drifte, sendo subdividio entre as Formações Marituba, Mosqueiro e Calumbi. Este 
Grupo é majoritariamente siliciclástico, com padrão de empilhamento progradacional, registrando a 
sedimentação de leques costeiros, plataforma carbonática, de talude e bacia oceânicos.  

Para os autores, o limite entre as seções inferior e superior é dado por uma discordância regional de 
caráter erosional. A Formação Calumbi, com idade entre o Santoniano e o Holoceno, é constituída por 
argilito e folhelho, com intercalações de arenito fino a grosso. O ambiente deposicional foi de talude 
e bacia oceânica, sendo os arenitos associados a correntes de turbidez. A Formação Mosqueiro tem 
idade entre o Paleoceno e Holoceno. É formada por calcarenito bioclástico, composto por 
foraminíferos e moluscos. O ambiente deposicional foi o de plataforma carbonática. A Formação 
Marituba apresenta idade entre o Campaniano e o Holoceno, sendo composta por arenito médio a 
grosso. O ambiente deposicional foi o de leques costeiros. A Formação Barreiras, de idade Miocênica, 
ocorre na forma de tabuleiros na porção onshore da bacia. É formada por arenitos, conglomerados, 
siltitos e argilitos, depositados em ambientes predominantemente continentais. 

Na porção submersa da bacia, na região da plataforma continental, são descritas formações 
superficiais holocênicas, cuja área fonte principal seriam as encostas do Grupo Barreiras, como 
descreveu Bittencourt et al (1983, apud Santos et al, 2001). Nas porções proximais, considerando a 
área de estudo, os sedimentos são divididos entre Lamas Fluviais não Retrabalhadas e Areias 
Quartzosas Retrabalhadas. 

A fácies de lamas fluviais não retrabalhadas correspondem a depósitos de origem fluvial e sugerem 
nível do mar mais baixo que o atual, constituídas por silte quartzoso e argilas continentais dos tipos 
caulinita e illita, depositadas em ambiente de baixa energia da zona costeira (Santos et al, 2001). 
Podem estar associadas a areias, compostas predominantemente por grãos de quartzo angulares a 
subangulares e, secundariamente, por grãos de feldspato, plaquetas de mica etc. (Melo et al, 1975, 
apud Santos et al, 2001). 
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A fácies de areias quartzosas retrabalhadas está distribuída em uma faixa definida e aproximadamente 
paralela ao litoral do Estado de Sergipe. São caracterizadas por sedimentos marinhos, médios a 
grossos, constituídos predominantemente por grãos de quartzo subarredondados a subangulares 
(Santos et al, 2001). 

Na porção marinha o Empreendimento estará assentado na plataforma continental, cujas 
características equivalem àquelas conhecidas para a margem continental leste brasileira. Na literatura 
são descritas nas bacias marginais e oceânicas feições estruturais como falhas normais, linhas de 
flexuras ou de charneira e estruturas transversais (lineamentos e zonas de fraturas oceânicas). No 
entanto, para a área de estudo tais feições não são identificadas. 

A Figura 7.1-11 apresenta o mosaico de lineamentos existentes na Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas. 
Dentre os lineamentos, o mais próximo da área de estudo é a Falha de Atalaia, a sul da foz do rio 
Sergipe, fora da área dos 10 km que adentra o Oceano Atlântico na porção do município de Barra dos 
Coqueiros. 

 

Fonte: Fontes, 2015. 

Figura 7.1-11: Mosaico de estruturas das zonas costeira e marinha da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas 
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Na Figura 7.1-11 são apresentados, da esquerda para direita: (a) Principais feições estruturais da bacia 
Sergipe-Alagoas; (b) Arcabouco estrutural da Bacia Sergipe-Alagoas: compartimentos tectônicos 
definidos por Falkenhein et al. (1986) e Van der Ven et al. (1989) sobre imagem de satélite Landsat 7 
ETM+ (2000); (c) Detalhe do mapa estrutural da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas de Rancan et al, 
2009; (d) Bloco diagrama estrutural do bloco baixo São Francisco. Fonte: Vieira e Oliveira, 1991; (e) 
Detalhe do mapa de feições estruturais da bacia sedimentar na região do São Francisco. 

Coutinho (2004) define que a sedimentação da plataforma continental de Sergipe reflete a geologia 
da parte emersa adjacente, drenagem e arcabouço estrutural, sendo as principais fontes de 
sedimentos para os depósitos sedimentares: o material trazido em suspensão pelos rios, os antigos 
depósitos subaéreos de areias e a produção in situ dos organismos bioclásticos, com as algas 
coralineas, sendo as principais constituintes dos depósitos carbonáticos da Formação Calumbi. 

Esta Formação [Calumbi] representa a formação basal do Grupo Piaçabuçu, constituído por argilito e 
folhelho, cinzentos a esverdeados, com intercalações de arenitos finos a grossos.  

 Geologia local 

Localmente, considerando a área em estudo, o pacote sedimentar compreendido na porção terrestre 
refere-se aos sedimentos quaternários compartimentados segundo descreve Bittencourt et al (1983, 
apud Santos et al, 2001), com afloramentos restritos de sedimentos da sub-bacia de Sergipe, Grupos 
Sergipe e Piaçabuçu ao norte de Aracaju, Laranjeiras e Nossa Senhora do Sorcorro.  

São descritos os depósitos recentes (Cenozóicos) associados a morfologia recente constituída por 
terraços marinhos, constituídos por 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: Holocênico e Pleistocênicos. Os cordões Holocênicos são aqueles mais 
recentes, dispostos ao longo da linha da costa, enquanto os Pleistocênicos encontram‐se dispostos 
próximo ao canal de drenagem do rio Pomonga. Associado às margens dos rios, nas regiões inferiores 
dos vales entalhados no Grupo Barreiras e regiões baixas, ocorrem depósitos de mangues. 

No município de Nossa Senhora do Socorro e porção norte de Santo Amaro das Brotas são descritos 
carbonatos fossilíferos da Formação Contiguiba, Membro Sapucari (membro superior desta 
Formação). Esta formação pertence ao Grupo Sergipe e está associada à segunda fase de transgressão, 
ocorrida no Turoniano Inferior, em ambiente nerítico (RADAMBRASIL, 1983).  

Ao norte de Pirambu e ao longo do município de Santo Amaro das Brotas são observados os terraços 
do Grupo Barreiras. São observados ainda depósitos recentes, associados a terraços marinhos 
pleistocênicos e holocênicos e pântanos/mangues. Na porção marinha, estão presentes os sedimentos 
arenosos e lamosos holocênicos, os quais recobrem os sedimentos arenosos da Formação Marituba. 

O mapa da Figura 7.1-12 apresenta a compartimentação geológica da área em estudo. 
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IDENTIFICAÇÃO 
TORRES SIGLA UNID    NOME UNIDA SIGLAS 

ANT HIERARQUIA
0/1 Q2tm Terraços marinhos holocênicos  Não definida
0/2 Q2tm Terraços marinhos holocênicos  Não definida
0/3 Q2tm Terraços marinhos holocênicos  Não definida
0/4 Q2tm Terraços marinhos holocênicos  Não definida
1/1 Q2tm Terraços marinhos holocênicos  Não definida
1/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
1/3 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
2/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
2/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
3/1 Q1tm Terraços marinhos pleistocênicos  Não definida
3/2 Q1tm Terraços marinhos pleistocênicos  Não definida
4/1 Q1tm Terraços marinhos pleistocênicos  Não definida
4/2 Q1tm Terraços marinhos pleistocênicos  Não definida
5/1 Q1tm Terraços marinhos pleistocênicos  Não definida
5/2 Q1tm Terraços marinhos pleistocênicos  Não definida
6/1 ENb Barreiras  Grupo
6/2 ENb Barreiras  Grupo
7/1 ENb Barreiras  Grupo
7/2 ENb Barreiras  Grupo
8/1 ENb Barreiras  Grupo
8/2 ENb Barreiras  Grupo

UTE Q2tm Terraços marinhos holocênicos  Não definida

IDENTIFICAÇÃO 
TORRES SIGLA UNID    NOME UNIDA SIGLAS 

ANT HIERARQUIA
10/1 ENb Barreiras  Grupo
10/2 ENb Barreiras  Grupo
11/1 ENb Barreiras  Grupo
11/2 ENb Barreiras  Grupo
11/3 K2ca Calumbi  Formação
12/1 K2ca Calumbi  Formação
13/1 ENb Barreiras  Grupo
13/2 ENb Barreiras  Grupo
13/3 K2cts Sapucari  Membro
14/1 K2cts Sapucari  Membro
14/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
15/1 K2cts Sapucari  Membro
15/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
16/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
7/1 ENb Barreiras  Grupo
7/2 ENb Barreiras  Grupo
8/1 ENb Barreiras  Grupo
8/2 ENb Barreiras  Grupo
9/1 ENb Barreiras  Grupo
9/2 ENb Barreiras  Grupo

Litologia

ENb Grupo Barreiras
K1rm Membro Maruin
K2ca Formação Calumbi
K2cts Membro Sapucari

Q1tm Terraços Marinhos Pleistocênicos
Q2a Camada Depósitos Aluvionares
Q2fl Depósitos Flúvios-Lagunares
Q2pm Depósitos de Pântanos e Mangues
Q2tm Terraços Marinhos Holocênicos
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IDENTIFICAÇÃO 
TORRES SIGLA UNID    NOME UNIDA SIGLAS 

ANT HIERARQUIA
15/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
16/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
16/2 ENb Barreiras  Grupo
17/1 ENb Barreiras  Grupo
17/2 ENb Barreiras  Grupo
17/3 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
18/1 K2cts Sapucari  Membro
19/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
19/2 K2cts Sapucari  Membro
20/1 K2cts Sapucari  Membro
20/2 K2cts Sapucari  Membro
20/3 K2cts Sapucari  Membro
21/1 K2cts Sapucari  Membro
21/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
22/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
22/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
23/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
23/2 K2cts Sapucari  Membro
24/1 K2cts Sapucari  Membro
24/2 K2cts Sapucari  Membro

IDENTIFICAÇÃO 
TORRES SIGLA UNID    NOME UNIDA SIGLAS 

ANT HIERARQUIA
23/1 K2cts Sapucari  Membro
24/1 K2cts Sapucari  Membro
24/2 K2cts Sapucari  Membro
25/2 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
26/1 Q2pm Depósitos de pântanos e mangues N4pm Não definida
26/2 ENb Barreiras  Grupo
27/1 ENb Barreiras  Grupo
27/2 K2cts Sapucari  Membro
27/3 K2cts Sapucari  Membro
28/1 K2cts Sapucari  Membro
28/2 K2cts Sapucari  Membro
29/1 K2cts Sapucari  Membro
29/2 K2cts Sapucari  Membro
30/1 K2cts Sapucari  Membro
30/2 K2cts Sapucari  Membro
31/1 K2cts Sapucari  Membro
31/2 ENb Barreiras  Grupo
31/3 ENb Barreiras  Grupo
32/1 ENb Barreiras  Grupo
32/2 K2ca Calumbi  Formação
32/3 K2ca Calumbi  Formação
33/1 K2ca Calumbi  Formação
33/2 ENb Barreiras  Grupo

C1-33/3 ENb Barreiras  Grupo
C2-33/3 ENb Barreiras  Grupo
C2-33/4 ENb Barreiras  Grupo
C2-33/5 ENb Barreiras  Grupo
C2-33/6 ENb Barreiras  Grupo
C2-33/7 ENb Barreiras  Grupo
SE-J1 ENb Barreiras  Grupo
SE-J2 ENb Barreiras  Grupo

Litologia

Grupo Barreiras
Formação Calumbi
Membro Sapucari

Terraços Marinhos Pleistocênicos

ENb
K2ca
K2cts

Q1tm
Depósitos de Pântanos e ManguesQ2pm
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Em fevereiro d 2017 foram executadas quatro sondagens de reconhecimento ambiental na área onde 
se pretende instalar a UTE Porto Sergipe I, distribuídos conforme ilustra a Figura 7.1-13, a seguir. 

 

Figura 7.1-13: Localização dos pontos de sondagens 

As sondagens foram perfuradas com auxílio de trado manual do tipo concha de 4”, padrão para 
execução de sondagens definidos pela 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 7.1-1. 

A Tabela 7.1-2 sumariza os dados de dos furos de sondagens. 

Tabela 7.1-2: Características das sondagens de reconhecimento. 

Sondagem 
Profundidade do NA 
nas sondagens (m) 

Profundidade total 
(m) 

Coordenadas (UTM) 

Sul Leste 

PMP-01 6,5 4,7 725.447,1069 8.804.206,587 

PMP-02 6,0 4,8 724.954,2631 8.803.578,060 

PMP-03 3,0 8,9 725.437,6339 8.803.164,898 

PMP-04 3,75 7,0 725.926,7946 8.803.727,247 

Observação: (UTM) Universal Transversa de Mercator; (NA) Nível d’água. 
Fonte: CH2M, 2017. 
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De acordo com os perfis, o ponto PMP-03 foi o mais profundo, chegando a 8,9 metros e está localizado 
mais a sul, próximo às dunas, e o mais raso chegou a 4,7 metros, à norte da área, ou seja, mais próximo 
a área de mangue. 

Nas áreas onde houve uma terraplenagem prévia, identificou-se uma camada de aterro de 
aproximadamente 20 cm de profundidade, composto por solo areno-argiloso, coloração amarelo-
avermelhada e apresenta superfície de contato irregular com a Camada 2 (Foto 7.1-1). 

 

Fonte: CH2M, 2017 

Foto 7.1-1: Área do Empreendimento, cuja camada superficial foi removida, em torno de 60 cm, e recolocado 
noca camada areno-argilosa com recompactação 

Subjacente à camada de aterro, ocorrem os sedimentos arenosos propriamente, compostos por uma 
matriz de areia fina à média e grãos angulares e seixos centimétricos, com coloração amarela a branca 
e espessura superior a 6 metros (profundidade máxima da sondagem). Estima-se que esta camada 
seja correlata à superfície de deposição marinha descrita na literatura (Foto 7.1-2). 

 

Fonte: CH2M, 2017. 

Foto 7.1-2: Sedimento marinho de textura arenosa que ocorre em toda a área de implantação da UTE 
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 Sedimentos de Fundo 

Guimarães (2010) identificou sobre a margem continental de Sergipe, 10 fácies sedimentares que se 
distribuem de forma aproximadamente paralela à linha de costa formando 3 domínios: um 
siliciclástico, que inclui desde areia com grânulos a lamas terrígenas e de maior relevância na 
plataforma interna, no início da plataforma externa e também no entorno da cabeceira dos canyons 
do São Francisco e Japaratuba; um misto, que envolve uma região silico-bioclástica, cujos sedimentos 
variam de grânulo à marga arenosa, e outra, bio-siliciclástica, cujos sedimentos variam de areia a 
marga calcária, situada já na plataforma externa, numa faixa descontínua, devido a presença do 
canyon do Japaratuba; e um bioclástico, envolvendo desde grânulo até lama calcária, que se concentra 
na porção externa e central da área de estudo e nas laterais do canyon do Japaratuba (Figura 7.1-14).  

 

Fonte: Lemos Jr, 2011. 

Figura 7.1-14: Mapa de distribuição de fácies na bacia sedimentar Sergipe-Alagoas 
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Em termos locais, não existem muitas informações disponiveis sobre os sedimentos de fundo. Alguns 
estudos e coletas foram feitas na década de 1980 por ocasião do projeto do Terminal Inácio Barbosa 
(Porto da Barra dos Coqueiros) de difícil localização. 

Na ocasião verificou-se que junto à costa, em profundidades inferiores a 10 m, os sedimentos eram 
constituídos por uma grande fração de areia bastante fina com uma fração de argilas e siltes muito 
pequena. A maiores profundidades, continuavam as areia finas mas as frações de argila e silte em 
alguns locais aumentavam em relação às porcentagens de areia, resultando num material de fundo 
lodoso. Sondagens realizadas na ocasião mostraram que existem em profundidade lentes de areia 
intercaladas com lentes de argila marinha, formação típica deste tipo de praias do litoral brasileiro. 

Para complementar o disgnóstico, foram coletadas amostras de fundo marinho em quatro pontos, 
como mostra a Figura 7.1-15 abaixo seguir. 

 

Figura 7.1-15: Mapa de localização dos pontos de coleta de sedimentos para caracterização 

Os sedimentos foram coletados com amostrador tipo draga Van Veen e encaminhados para análises 
laboratoriais para caracterização quanto sua composição físico-química, além de determinação 
granulométrica. Os procedimentos metodológicos, bem como resultados analíticos e análise sobre os 
mesmos, serão apresentados no item 7.1.11.3. A Tabela 7.1-2 apresenta sinteticamente os dados dos 
pontos de coleta de sedimento, bem como os resultados da classificação granulométrica para cada 
um deles. 
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Tabela 7.1-3: Características das sondagens de reconhecimento. 

Ponto Local de referência 
Tipo de sedimento 

(classificação 
granulométrica) 

Coordenadas (UTM) 

Sul Leste 

PT-01 Soft-Yoke Franco Argilo Siltosa 731.609,38 8.798.831,35 

PT-02 
Entre praia e soft-

yoke 
Franco Siltosa 729.479,27 8.800.570,00 

PT-03 Próximo à praia Areia 726.649,00 8.802.160,40 

PT-04 Emissário Areia 726.980,57 8.801.627,01 

Como se observa, nas amostras PT-03 e PT-04 foram observadas granulometrias mais grosseiras, com 
predominância de areais, típicas de ambientes com maior energia. Sua proximidade com a linha de 
costa justifica esta predominância. Já para as amostras PT-01 e PT-02 o predomínio é das frações mais 
finas, com a amostra PT-02 com teor mais elevado da fração silte, em relação a argila no ponto de 
coleta PT-01 (localizado a cerca de 6,5 km da linha de costa), indicando uma zona de transição de 
ambiente deposicional. A amostra PT-01, classificada como franco argilo siltosa, indica ambiente de 
baixa energia. Os resultados observados são concordantes com os mapeamentos realizados pela 
CPRM, que indicam areias quartzrênicas nas faixas próximas às linhas de costa, e lama a partir da cota 
batimétrica de 5 metros. 

A configuração faciológica em torno da área de implantação dos dutos é apresentada na Figura 7.1-
16, a seguir. 

 

Figura 7.1-16: Mapa faciológico da área offshore 
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Qualidade do Sedimento 

As amostras de sedimentos foram coletadas nos pontos de instalação do Soft-Yoke, no ponto médio 
por onde passará o gasoduto entre o Soft-Yoke e a praia, em um ponto de instalação do gasoduto 
próximo à praia, e no ponto de saída do emissário. A Figura 7.1-15 apresentada anteriormente mostra 
os pontos de amostragem de sedimento. 

A amostragem foi realizada utilizando uma draga Van Veen. A a draga é lançada verticalmente sobre 
o fundo, penetrando no sedimento devido à força resultante da ação da gravidade; quando puxada 
para cima a draga fecha, carregando consigo o sedimento do local desejado. O sedimento é então 
transferido aos devidos recipientes e encaminhados ao laboratório para análise.  

Todo o procedimento foi realizado de acordo com o Guia Nacional de Coleta e Preservação de 
Amostras desenvolvidos pela Agência Nacional de Águas e as amostras classificadas de acordo com a 
Resolução CONAMA nº 454 de 2012 artigo 10º que diz textualmente:  

 

Após a caracterização química do material a ser dragado, proceder-se-á sua classificação 
química, para fins de avaliar as condições de sua disposição observando os seguintes critérios:  
(...) 
II – Para avaliação das alternativas de disposição em águas sob jurisdição nacional, os 
resultados da caracterização química devem ser comparados com os valores orientadores 
previstos na Tabela III do Anexo desta Resolução e classificados em dois níveis: 

a. Nível 1 – limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota; 
b. Nível 2 – limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota.  

 

Os resultados da caracterização física do sedimento amostrado são apresentados na Tabela 7.1-4 a 
seguir: 

Tabela 7.1-4: Resultados da Caracterização Física dos Sedimentos da Porção Offshore 

Granulometria Unidade PT-01 PT-02 PT-03 PT-04 

Argila % 32,2 18,7 1,1 0,8 

Silte % 67,4 70,3 12,3 13,6 

Areia muito fina % 0,4 11 85,2 84,4 

Areia fina % < 0,3 < 0,3 1,4 1,2 

Areia média % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Areia grossa % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Areia muito grossa % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Areia Total % 0,4 11 86,6 85,6 

Classificacao Textural USDA/1975 - 
Franco 
Argilo 
Siltosa 

Franco 
Siltosa 

Areia Areia 

Verifica-se que a região se caracteriza por sedimento arenoso mais próximo à praia e conforme se 
afasta da costa o material torna-se mais fino, sendo caracterizado na região onde será instalado o soft-
yoke por sedimento franco argilo siltoso.  

A caracterização química por sua vez determina as concentrações das substâncias poluentes contidas 
na fração total das amostras. Ressalta-se que embora esta seja uma caracterização de um sedimento 
que não será dragado e sim permanecerá estático no fundo do mar, adotou-se como referencial a 
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classificação normativa estabelecida para material dragado para disposição em água sob jurisdição 
nacional. Os resultados completos podem ser observados no Anexo 7.1-2. 

Os resultados analíticos indicam a presença de metais e semi-metais nas amostras de sedimento, com 
exceção de cádmio e mercúrio; entretanto, a presença de concentrações acima do valor de referência 
CONAMA nº 454 foi superada apenas para os seguintes compostos: 

• Arsênio [19 mg/kg BS – CONAMA nº 454, Nível 1] no ponto PT-01 com concentração de 
23,7 mg/kg BS. 

• Níquel [20,9 mg/kg BS – CONAMA nº 454, Nível 1] nos pontos PT-01 e PT-02 apresentando 
concentrações de 29,4 mg/kg BS e 23,3 mg/kg BS, respectivamente. 

Geralmente associa-se a presença de arsênio no oceano como proveniente da agricultura e da 
indústria, podendo ser absorvido pela vida aquática da região; entretanto, ressalta-se que o composto 
foi encontrado em apenas um dos pontos amostrados e apresenta concentração próxima ao valor 
orientador.  

O níquel por sua vez é um elemento químico relativamente abundante na Terra, sendo encontrado 
em plantas, animais e no solo. Os resultados da caracterização química indicam a presença deste 
elemento acima do valor orientador, mas na mesma ordem de grandeza deste. 

Foi ainda realizada a análise de carbono orgânico total, nitrogênio Kjeldahl total e fósforo total das 
amostras. Os resultados obtidos indicam concentrações abaixo de seus respectivos valores 
orientadores.  

Visto que se trata de um estudo de caracterização da região para futuras comparações, sem adição de 
nenhum material dragado, não se verificou a necessidade de caracterização ecotoxicológica. 

A realização da filmagem, cujo resultado completo é apresentado no Anexo 7.1-3, reforça a 
caracterização aqui descrita.  

 Transporte Litorâneo 

Um estudo do transporte de sedimentos junto à faixa de praia foi elaborado para a implantação do 
TMIB, o qual concluiu que a praia forma uma unidade morfológica independente e que o transporte 
de sedimentos se dá pela incidência obliqua das ondas na praia, que transporta as areias ora no 
sentido de sul para norte e ora no sentido inverso, criando um equilíbrio dinâmico estável. 

Este fenômeno se nota analisando-se a evolução da barra do rio Pirambu, 12 Km ao Norte da área em 
estudo. A barra é muito instável evoluindo após varias tempestades para NE e em seguida regredindo 
no sentido contrario (SW). Muitas vezes este processo é muito acelerado mudando a conformação da 
barra em alguns meses e mesmo dias de acordo com as tempestades mais ou menos intensas. A 
sequencia de fotos satelitais apresentadas a seguir demonstra e atesta o fenômeno descrito. 
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Fonte: Google Earth® 

Figura 7.1-17: Barra do Rio Pirambu 
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Com a construção do Terminal destacado se nota nas fotos satelitais a formação de um pequeno 
tômbulo junto ao enraizamento da ponte de acesso. Apesar de durante o projeto do quebra mar (na 
década de 80) terem sido tomados cuidados de afastar o quebra mar o suficiente da costa para que o 
efeito da difração das ondas nas extremidades do molhe acabasse antes das ondas atingirem a praia 
uma certa deformação foi criada. Fotos satelitais mostram que o equilíbrio deste tômbulo formado é 
bastante estável, mudando muito pouco de forma no tempo. Talvez estas mudanças se devam muito 
mais devido ao cais de serviço construído muito perto da costa, cuja difração perturba mais 
diretamente e localmente o transporte de sólido, por estar muito próximo da zona de arrebentação. 
Esta estabilidade pode ser vista na sequência de fotos satelitais apresentadas a seguir (Figura 7.1-18: 
Fotos Históricas do Tombulo Formado junto ao TMIB). 

 

Fonte: Google Earth® 

Figura 7.1-18: Fotos Históricas do Tombulo Formado junto ao TMIB 

Conclui-se que esta praia forma uma unidade morfológica independente, provavelmente contida ao 
Sul pela foz do Rio Sergipe. Os sedimentos vindos do rio São Francisco provavelmente não atingem 
esta região da praia. Os efeitos da diminuição do aporte de sedimentos do rio São Francisco com a 
construção das barragens em seu curso foi muito sentido na foz, mas não podem ser percebidos nesta 
área da praia da  Barra dos Coqueiros. Não se notam, no tempo, regressões importantes na linha de 
costa pela falta de alimentação e o equilíbrio continua a ser mantido ao longo dos anos. 

Informações obtidas junto aos pescadores que frequentam a área, principalmente dos que adentram 
e demandam a barra do rio Pirambu quase que diariamente, indicam que a barra varia ao longo do 
ano. Para saída e entrada é frequente que em alguns períodos do ano tenham que se deslocar para 
norte antes de saírem para mar aberto. Já em outros períodos se forma um canal de saída para sul. O 
que atesta o fenômeno cíclico do transporte de sedimentos litorâneos e seu equilíbrio dinâmico. 
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As conformações das batimetrias mostram que não existe a formação de bancos rasos na área de 
arrebentação, o que indica não existir um transporte solido importante transversal à praia, 
responsável pelo basculamento de seu perfil. Na praia não se notam os “florões” causados pelas 
correntes de retorno (“rip currents”) devidos à incidência normal das ondas. Também não se notam 
na linha do jundu o degrau característico do basculamento da praia entre o verão e o inverno. Esta 
característica de um perfil bastante plano deve ter levado, em era geológica passada, a não formação 
dos corais típicos do Nordeste brasileiro que se desenvolveram sobre os bancos rasos da 
arrebentação, ao contrário das formações coralígenas típicas dos atóis. 

A eventual colocação de um obstáculo perpendicular à praia ocasionaria um desequilíbrio 
momentâneo, com o engordamento da praia de cada um dos  lados, conforme a direção do transporte 
sólido. Os dois lados irão engordar até que as profundidades permitam novamente o trânsito de 
sedimentos, atingindo-se um novo equilíbrio dinâmico no local com uma nova conformação da praia.  

 

7.1.3 Paleontologia 

Conforme as formações litoestratigráficas apontadas no estudo geológico, foram identificadas áreas 
de potencial fossilífero na AID do empreendimento, mais especificamente na AID associada à Linha de 
Transmissão, entre as torres 11/3 a 13/1 e 31/2 a 33/7. 

A formação sobre a qual se encontra as torres citadas é descrita como argilito e folhelho, cinzentos a 
esverdeados, com intercalações de arenitos finos a grossos da Formação Calumbi, Grupo Piçabuçu 
(Schaller, 1969).  

Os primeiros relatos de fósseis na Formação Calumbi foram registros de moluscos (Maury, 1937), 
foraminíferos (Koutsoukos, 1989), e amonóides (Bengtson et al., 1996). 

Em relação à macrofauna, foram identificandos gastrópodes, peixes e amonóides (Souza-Lima, 2001). 
Hessel (2005) identificou Biválvios, entre os quais se sobressaem as conchas fortemente dobradas em 
zigue-zague do gênero Lopha, e cefalópodos, sendo mais conhecido o gênero Pachydiscus.  

Segundo os estudos mais recentes de Souza-Lima (2002), os afloramentos dessa formação são pouco 
expostos, entretanto ricos em macrofósseis como por exemplo amonóides e moluscos diversos 
encontrados no afloramento situado às margens do rio do Sal, próximo ao bairro Calumbi, portanto 
fora da área de influência do empreendimento.  

 

7.1.4 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). 

Com base no mapeamento realizado pelo IBGE, projeto RADAMBRASIL, o município de Barra dos 
Coqueiros apresenta os tipos de solos: Espodossolos, Neossolos Quartzarênicos (areias quartzosas 
marinhas) e Solos Indiscriminados de Mangue (Gleissolos) associados com solos aluviais distróficos. 
Na área de estudo ocorrem ainda associações de Argissolos, na região dos tabuleiros do Grupo 
Barreiras. A Figura 7.1-19 apresenta o mapa da distribuição de solos. 
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Segundo a classificação da EMBRAPA, tais solos se caracterizam por: 

• Argissolos 

Caracterizam-se por solos com acúmulo de argila em profundidade devido à mobilização e perda de 
argila da parte mais superficial do solo (EMBRAPA, 2006). Apresentam frequentemente, mas não 
exclusivamente, baixa atividade da argila (CTC), podendo ser alíticos (altos teores de alumínio), 
distróficos (baixa saturação de bases) ou eutróficos (alta saturação de bases), sendo normalmente 
ácidos. Ocorrem em diferentes condições climáticas e de material de origem. Sua ocorrência está 
relacionada, em sua grande maioria, a paisagens de relevos mais acidentados e dissecados, com 
superfícies menos suaves. 

• 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 do Empreendimento e tem algumas 
características que o diferenciam de outros solos, a saber: pequena fertilidade e moderada a elevada 
acidez (EMBRAPA, 2006). De modo geral, os espodossolos exibem textura arenosa ocupando regiões 
de baixo gradiente topográfico ou suavemente ondulados. 

• Solos Indiscriminados de Mangue (antigos Gleissolos) 

Este tipo de solo está associado aos Neossolos Flúvicos ou solos aluviais, que são derivados de 
sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre horizonte C constituído de camadas 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). 

Os Solos Indiscriminados de Mangue, como sugere a classificação, são aqueles associados aos 
manguezais instalados ao longo dos curssos d’água da área em estudo. 

• Neossolos Quartzarênicos 

Esse tipo de solo refere-se à antiga nomenclatura das Areias Quartzosas, e se localiza no limite sul da 
AII do empreendimento em toda sua extensão referente às 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). 

Como se observa na Figura 7.1-19 as areias do Neossolo Quartzarênicos são as mais abundantes na 
área, associadas à faixa de costa de Barra de Coqueiros e Pirambu, onde adentra o município até a 
base dos tabuleiros do Grupo Barreiras. Na antepraia de Barra dos Coqueiros, são observadas areias 
mais maduras que a classe anterior, sendo mal drenados e associados às antigas zonas de costa.  

 Pedologia Local 

Verifica-se que na área da UTE, apesar do tipo de solo ser muito friável e susceptível a processos 
erosivos e carreamentos, o gradiente hidraúlico é insignificante devido ao terreno ser plano e a 
declividade praticamente nula, o que reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de 
processo erosivo. 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO FÍSICO 

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

7.1-44 

 

Ademais, devido à sua textura arenosa, a permeabilidade é alta, ou seja, a areia retém pouca água, 
pois seu grande espaço poroso permite a drenagem livre da águas nos solos, o que reduz 
significativamente a geração de fluxos superficiais e carreamentos de solos. 

Na área de dunas, onde será instalada a faixa de dutos, é observado superficialmente o mesmo tipo 
de solo que na área onde se realizaram as sondagens investigativas, ou seja, solo arenoso, friável e 
com baixa capacidade de agregação de partículas, sendo descritos grãos mais arredondados (sub-
angulares a arredondados) devido ao maior retrabalho na zona de deposição eólica. Nesta porção do 
território é observada uma maior declividade e altitude, embora de baixa amplitude. Este terreno 
possui sua estabilidade intrinscecamente relacionada à cobertura vegetal, vegetação de restinga, 
cujas raízes dão estabilidade ao terreno. 

Já ao longo do traçado da LT, dada sua extensão, são interceptados diferentes tipos de solo. Nos 
pontos em que o traçado cruza os cursos d’água, são descritos Solos Indiscriminados de Mangue 
associados a Espodossolos nas proximidades do rio Pomonga. Nos demais terremos, a área é 
composta por diferentes associações de Argissolos, sendo caractereizada por textura arenosa média 
e média argilosa no município de Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras, neste último com predomínio 
da textura média argilosa. Na chegada ao bay de conexão o solo, segundo dados da EMBRAPA, possui 
associação de horizonte plíntico e não plíntico. 

De acordo com as informações apresentadas verifica‐se que na área de estudo ocorrem 
compartimentações em termos de susceptibilidade à erosão. Na área costeira, os solos são friáveis, 
porém o gradiente hidraúlico é insignificante devido ao terreno ser plano, o que reduz 
significativamente a probabilidade de ocorrência de processo erosivo. Em área de ocorrências dos 
Argissolos, ou seja, em relevos ondulados e com declividades acima de 20%, a suscetibilidade a 
processos erosivos é maior, mais especificamente entre as torres 7/1 e 17/3, 20/1 e 21/2, 23/1 e 24/1, 
25/2 e 33/5. Além disso, os Argissolos tendem a ser mais suscetíveis aos processos erosivos devido à 
relação textural presente nestes solos, que implica diferenças de infiltração dos horizontes superficiais 
e subsuperficiais. No entanto, os de texturas mais leves ou textura média e de menor relação textural 
são mais porosos, possuindo boa permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à erosão. 

Já em áreas de Espodossolos, apesar de serem constituídos por materiais arenoquartzosos, se dão 
normalmente em relevo plano a suave ondulado associados a locais de umidade elevada, em áreas de  
baciamentos e depressões, sob os mais diversos tipos de vegetação. Neste sentido a probabilidade de 
processos erosivos é menor, área onde estão alocadas a SE Jardim e trechos entre as Torres 0/1 à 7/2, 
17/3 à 19/2, 24/2 e 25/1. 

 

7.1.5 Geomorfologia  

O contexto geomorfológico da área de estudo revela uma paisagem resultante da interação climática 
e composição do substrato no decorrer do tempo geológico, que representam diferentes ciclos de 
atuação de processos morfogenéticos comandados pelas mudanças climáticas do Quaternário e pelas 
oscilações do nível relativo do mar.  

Para compreensão dos aspectos evolutivos da área foram consideradas as repercussões das condições 
paleoclimáticas atuantes durante o Quaternário e as oscilações do nível relativo do mar na costa, 
notadamente as evidências deposicionais estudadas por Bittencourt et al. (1983), em que se destaca 
que a evolução geomorfológica da costa em estudo foi fortemente condicionada pelos eventos 
geológicos e mudanças climáticas ocorridas, principalmente, durante o Quaternário.  

 Caracterização Geomorfológica Regional 

De acordo com Polette (1997), há o predomínio de paisagens geologicamente novas na zona costeira, 
datadas do Holoceno, e devido a esses ambientes de formação geológica recente e de grande 
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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 163 km 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.  

Especificamente o município de Barra dos Coqueiros está situado em uma ilha barreira ou ainda em 
um estuário de planície costeira, uma vez que a malha dos rios Sergipe, a oeste e Pomonga e a foz do 
rio Japaratuba, a norte o separa da “porção continental,’ com grande número de canais de maré e um 
manguezal exuberante, formado por terraços marinhos holocênicos e por cordões litorâneos, ou seja, 
sedimentos Quaternários de intensa fragilidade ambiental, mostrando a exigência de estudos no 
âmbito de proteção desta área. 

Conforme se observa no mapa geomoerfológico (IBGE, 2015), Figura 7.1-20, o empreendimento 
interceptará duas Unidades Geomorfológicas: as Planícies Litorâneas e os Tabuleiros Costeiros do 
Brasil Centro‐Oriental. O segmento litorâneo sergipano compreende três setores: a) planície costeira; 
e b) interface marinha; que correspondem a divisões transversais à linha de costa, onde cada setor 
apresenta suas formas de relevo. A interface marinha aqui se refere à porção proximal da plataforma 
continental. A zona dos Taluleiros apresenta relevos dissecados em colinas e interflúvios tabulares. 
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• Tabuleiros Costeiros 

Segundo Carvalho e 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.  

Os tabuleiros apresentam um nível mais conservado, referente à superfície tabular, que apresenta 
altitudes cimeiras de 100 a 200 metros, onde mais incisivos são os efeitos da erosão linear pelos rios 
e riachos que drenam esta unidade geomorfológica.  

Na área de estudo este padrão é descrito nas porções leste-nordeste de Pirambu e faixas restritas a 
norte de Aracaju. Na área de implantação da Linha de Transmissão este padrão é verificado mais 
especificamente nos trechos entre as torres 7/1 à 14/2, 16/1 à 17/2, 20/1 à 21/2, 22/2 à 24/1 e 25/2 
à SE CHESF. 

• 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 e Fontes, 2006).  

Na área de estudo 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 os últimos eventos de 
transgressão marinha, conforme descreve Bittencourt et al (1983). 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. 

Além disto, neste setor ocorrem porções protegidas sob influência da maré, a exemplo da planície de 
inundação do rio Pomonga, onde são encontrados manguezais em franco desenvolvimento, com 
substrato constituído predominantemente de materiais argilo-siltosos, ricos em matéria orgânica. 

Na faixa de antepraia ocorre o sistema dunar, assentado sobre a unidade Terraços Marinhos. 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. 

Na área de estudo ocorrem ainda as zonas de estuário dos rios Japaratuba e Sergipe, que se localizam 
nas extremidades do município de Barra dos Coqueiros, e no que tange a LT, mais especificamente 
nos trechos entre as torres 0/1 à 6/2, 15/1 a 15/2, 17/3 a 19/2, 22/1 a 22/2, 24/2 a 25/2. O estuário 
se configura por ser um ambiente de transição entre um rio e o mar, sofrendo influência das marés e 
abarcando importante montante sedimentar fluvial, alimentando o sistema sedimentológico marinho. 
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• 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 e Fontes, 
2006).  

Esta planície é comportada na Plataforma Continental, que nos estados de Sergipe e Alagoas, porção 
marinha da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas, é caracterizada por contextos geomorfológicos 
distintos entre a porção alagoana e sergipana. Segundo os estudos do Programa de Avaliação do 
Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE Score Nordeste 
(ZEE/NE), realizados ao longo da costa nordeste brasileira, a plataforma continental da Região 
Nordeste, no trecho entre Pontal do Calcanhar e Salvador, se estreita gradativamente.  

Segundo os autores, entre o Cabo Calcanhar (RN) e Belmonte (BA), a plataforma é caracterizada por 
ocorrências bioconstrucionais. A plataforma continental apresenta largura máxima de 42 km e 
profundidade de até 60 m, reduzidas devido, principalmente, à baixa taxa de erosão continental, 
pequena zona de sedimentação marinha, além de processos erosivos marinhos ineficientes durante o 
Pleistoceno, e a permanência no sentido da Corrente do Brasil (Coutinho, 1995). Em sua maior parte 
apresenta menos de 40 m de profundidade, e na borda, a mudança de gradiente gira em tomo de 80 
m (Coutinho, 1995). Do rio São Francisco para sul, a morfologia de fundo da plataforma é regular, com 
baixos índices de declividade. O Talude Continental, zona periférica da plataforma continental, é 
caracterizado pelas feições morfológicas denominadas platôs, sendo relativamente íngreme e com 
estensão da quebra da plataforma até o sopé continental. Esta província fisiográfica, na área de 
estudo, ocorre entrecortada por cânions que aproximam o piso oceânico da costa, sendo importantes 
vertedouros de correntes frias, ricas em matéria orgânica e que imputam importantes remobilização 
sedimentológica nos platôs.  

A largura média da plataforma sergipana apresenta grandes variações, aproximadamente entre 12 e 
35 km, devido à presença dos canions do São Francisco, Sapucaia, Japaratuba, Vaza Barris e Real, com 
largura média de 27 km. A profundidade média de quebra da plataforma é de 41 m, possuindo em 
geral uma baixa declividade (1:1000) (Lemos Jr., 2011). Segundo Fontes (2015), as maiores larguras 
são encontradas no setor norte de Alagoas (38 km de largura) onde predominam os sedimentos 
carbonáticos e, as menores, no extremo sul de Sergipe (20 km de largura) e em frente aos cânions 
submarinos do São Francisco e Japaratuba, como ilustra a Figura 7.1-21.  
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Fonte: Fontes 2015, modificado de Cainelli, 1992. 

Figura 7.1-21: Principais cânions modernos na margem continental da Bacia Sergipe-Alagoas e conjunto de 
cânions que se iniciam no talude superior/médio 

No detalhe da Figura 7.1-21, é apresentado o modelo digital de terreno com os cânions submarinos 
(1) São Francisco, (2) Piranhas, (3) Sapucaia, e (4) Japaratuba. Na boca deste último encontra-se 
associado um platô arenoso com componente calcárea, designada Pedra de Grajiru (ou Pedra de 
Guajeru ou ainda Platô de Gajiru). A área de estudo encontra-se a cerca de 5 km de distância do início 
do canion Japaratuba, Figura 7.1-22. 
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Figura 7.1-22: Localização da ponta do canyon Japaratuba e Pedra de Guajiru, em relação ao empreendimento 

Conforme descreve Cainelli (1992), o canion Japaratuba está ligado ao sistema fluvial atual, ou seja, 
ligado à foz do Rio Japaratuba, o que o configura como um canion maduro. Não há, no entanto, 
concordância sobre este tema na literatura, sendo descritas incompatibilidade entre o tamanho da 
bacia de drenagem e o volume de água do rio Japaratuba com o cânion homônimo.  

Conforme mencionado, a boca do canion situa-se a cerca de 10 km da linha de costa, na altura da 
Praia do Jatobá, e possui largura aproximada de 21 km na borda da plataforma (Caianelli, 1192). Perfis 
longitudinais de ecossonda e sísmica rasa realizados no canion Japaratuba durante a execução do 
Projeto Águas Rasas - Geologia (Projeto "Caracterização Geológica da Plataforma Continental e da 
Influência dos Aportes Fluviais na Região Norte do Estado de Sergipe e Sul do estado de Alagoas”, 
realizado pelo Laboratório Georioemar/UFS – Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a 
PETROBRAS) mostram a morfologia próximo à sua cabeceira. Os refletores sísmicos evidenciam 
sucessivas fases recentes de progradação da plataforma/talude, com preenchimento parcial das 
cabeceiras do cânion. 

 Caracterização Geomorfológica Local 

Na porção terrestre do empreendimento a área onde se pretende instalar a UTE Porto de Sergipe I é 
classificada como plana (declividades abaixo de 3%) a suave ondulado, cujas declividades chegam até 
8% na zona entre dunas; já as áreas interceptadas pelo traçado da LT vão desde plana, em seu início, 
em Barra dos Coqueiros e, a medida que que o traçado vai avançando para o interior do continente, 
o relevo se torna suave ondulado a ondulado, sendo observados pontos forte ondulado a 
montanhoso, principalmente associado aos tabuleiros. A classificação do relevo segue a proposta da 
EMBRAPA (1979), Quadro 7.1-1.  
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Quadro 7.1-1: 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. 

Com base nestas informações, na análise regional e em visitoria de campo, foi elaborado um croqui 
com as divisões das unidades geomorfológicas em nível local, considerando o entorno da UTE Porto 
de Sergipe I. A Figura 7.1-23 apresenta essas unidades. 

 

Figura 7.1-23: Croqui das unidades geomorfológicas no entorno da UTE Porto de Sergipe I 

De acordo com a Figura 7.1-23, a porção terrestre da área de entorno do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I 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. 

Para o traçado da LT foram gerados os mapas hipsométrico (Figura 7.1-24) e clinográfico (Figura 
7.1-25). Para a elaboração do mapa hipsométrico foram utilizados como base o modelo digital de 
elevação da Shuttle Radar Topography Mission. Já para o mapa clinográfico, os intervalos de declive 
foram baseados na classificação proposta pela EMBRAPA (1979). 
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Como se observa, no decorrer do traçado da LT a altitude varia de 10 a 80 metros acima do nível do 
mar. Na zona costeira a altitude fica entre 5 e 10 metros, sendo mais elevado na zona dos taluleiros, 
onde a altitude pode chegar a até 100 metros, correspondente a relevo de colinas, em grande parte 
sustentados pelas formações mesozóicas. Já a declividade da área do traçado, nota‐se que próximo a 
zona costeira, o relevo é plano com declividade praticamente nula/zero. A medida em que o traçado 
vai avançando para o interior do continente, o relevo se torna suave ondulado a ondulado, 
predominando declives de até 20%. Em pontos isolados onde há presença de colinas/morros, o declive 
fica mais acentuado, variando de 40 a 75%. 

Nos seguimentos da LT são observados relevos mais acidentados, associados aos tabuleiros. Na 
sequência são descritos os diferentes modelados observados nas áreas do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I. 

• Tabuleiros Costeiros 

Nessa Unidade geomorfológica, sobressai‐se um relevo dissecado predominantemente em colinas de 
topos convexos e, eventualmente, aguçados com cristas que denunciam a presença de rochas mais 
resistentes da bacia sedimentar, e interflúvios tabulares, pertencente a superfície dos rios Cotinguiba‐
Sergipe e Piauí/Real. Nas baixas colinas do tabuleiro dissecado, o solo é em geral de textura argilosa 
(Vertissolo) que tem a propriedade de se expandir, quando úmido, e se contrair, quando seco, fato 
que tem sérias implicações na utilização agrícola. Sua distribuição está intimamente relacionada à 
presença de material de origem derivada de calcário e sedimentos argilosos, ricos em cálcio e 
magnésio, da bacia sedimentar (FONTES, 2007). 

Os interflúvios tabulares sobre os quais se forma a superfície superior dos tabuleiros são separados 
entre si por vales fluviais mais estreitos, prevalecendo os largos, de fundo plano nas proximidades do 
litoral, contendo geralmente, planícies aluviais onde ocorre o Neossolo Flúvico (solo aluvial), de 
elevado potencial para desenvolvimento agrícola, com limitação pelo excesso de água em 
determinado período do ano.  

 

Foto 7.1-3: Paisagem no domínio dos Tabuleiros Costeiros 
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• 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 média de coloração branca, tendo forte influência das marés. A 
altitude muito baixa, estando praticamente no mesmo nível do mar, e apresenta uma largura de 
aproximadamente 200 metros em toda sua extensão (Foto 7.1-4). 

 

Foto 7.1-4: Área da praia em Barra dos Coqueiros 

A praia do Jatobá é do tipo dissipativa, tendo sido observada a progradação atual na interfácie das 
estruturas do TMIB, refletindo na diminuição de sedimentos a jusante e consequente instabilidade, 
de pequeno porte, da praia de Atalaia Nova. No entanto, esta praia está também sob influência da 
alteração do padrão de sedimentação em decorrência da instalação do Pontal de Atalaia, estrutura 
instalada na margem esquerda do estuário do rio Sergipe. Na área onde se pretende instalar os dutos 
(gasoduto, emiss´rio e adutora) não se observou alteração estrutural em andamento. 

• Dunas 

As dunas se localizam na antepraia, em uma faixa alongada segundo S-NE, próximo às 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 7.1-5). 

  

Foto 7.1-5: Dunas com vegetação de restinga arbustiva 

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. 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).  
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• Cordões Litorâneos 

Ao longo da faixa costeira é observado o modelado dos cordões litorâneos alinhados paralelamente, 
entre os quais se formam lagoas temporárias, no período chuvoso. Esta unidade pode atingir altitudes 
mais elevadas, até 10 metros (Foto 7.1-6). 

 

Foto 7.1-6: Cordões litorâneos pós zona costeira. 

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). 

• Mangues/Planícies Aluviais 

A área de mangue está localizada às margens do rio Pomonga, sendo ambiente associado ao seu 
regime. O manguezal se estende, em largura, até as margens do rio Pomonga e em extensão até os 
estuários dos rios Sergipe e Japaratuba.  

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. 

• Modelado do fundo marinho 

Na porção marinha, o empreendimento estará assentado em um fundo marinho plano, levemente 
inclinado para leste, cuja denominação fisiográfica é plataforma continental com declividade média 
de 0,5 grau. 

Segundo o levantamento batimétrico e sísmico realizado em 2017 pela Belov Obras Portuárias, o 
terreno pode ser compartimentado entre (i) fundo com características de praia, a saber: fundo 
arenoso com marcas de ondulação proeminente e evidências de areia retrabalhada; (ii) fundo 
homogêneo, caracterizado por leito plano e características mais lamosas; e (iii) fundo de transição, 
referente a um ambiente com mistura de sedimentos e marcas de fundo, sendo predominantemente 
plano, mas com marcas mais amplas de ondulação a forte ondulada na faixa mais próxima à linha de 
costa; como ilustra a Figura 7.1-26. 
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Fonte: Belov, 2017. 

Figura 7.1-26: Mosaico de dados de imageamento interpretado. 

Toda a área compreendida pela área de estudo pertence à unidade fisiográfica Plataforma 
Continental. No entanto, cabe destacar que em seu limite (aos 10 km de distância) há a embocadura 
do cânion Japaratuba, com quebra abrupta de talude onde localiza-se a Pedra do Grageru, a 30 m de 
profundidade, a sudoeste da foz do rio Japaratuba. 

Esta Pedra [do Grageru] fica submersa no ápice deste cânion, inserido em uma zona submersa de 
sedimentação lamosa, a 30 m de profundidade e se eleva a 5 m de fundo, tendo 50 m de largura e 3 
km de comprimento. Essa feição é formada por arenitos na base, sobrepostos por corais. 

 

7.1.6 Espeleologia 

Segundo definição do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, 
espeleologia é o estudo das cavernas, de sua gênese e evolução, do meio físico que elas representam, 
de seu povoamento biológico atual ou passado, bem como dos meios ou técnicas que são próprias ao 
seu estudo.  

Com base no mapeamento realizado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – 
CECAV / ICMBio, dos municípios atravessados pela Linha de Transmissão 500 kV, dois deles 
apresentam ao todo 24 formações cársticas, sendo 17 em Laranjeiras e 7 em Nossa Senhora do 
Socorro, todas fora das áreas de influência consideradas. 

A formação de cavidade mais proxima da Linha de Transmissão 500 kV é a Gruta Pedra Furada II (Gruta 
da Mussuca) que se encontra no município Laranjeiras, a aproximadamente 01 km da torre 22/2, como 
ilustra a Figura 7.1-27. 
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Embora a Linha de Transmissão não intercepte, nem abranja em suas áreas de influência consideradas, 
nenhuma das formações acima citadas, observa-se que em sua maioria as cavidades encontram-se 
alocadas nos calcilutitos do Membro Sapucari, membro inferior da Formação Cotinguiba (Grupo 
Sergipe). Considerando que o traçado da LT atravessará áreas de ocorrência de calcilutitos do Membro 
Sapucari, de forma irregular entre as torres 13/2 e 31/2, deve-se atentar ao potencial de dissolução 
associado a tais áreas, uma vez que são formadas por rochas carbonáticas e, portanto, favoráveis ao 
desenvolvimento de cavidades e dolinas. 

 

7.1.7 Fragilidade e Vulnerabilidade Ambiental 

O mapa de fragilidade ambiental tem como função básica o subsídio ao planejamento estratégico 
ambiental. Com o uso de linguagem cartográfica temática é capaz de constituir importante ferramenta 
para tomada de decisão. Este mapa foi produzido com base nas metodologias descritas em Ross 
(1997) e Spörl e Ross (2004). Nestes trabalhos foram descritos métodos para a constituição de um 
índice capaz de expressar sinteticamente a correlação entre diversos fatores ambientais 
preponderantes para a manutenção do equilíbrio dinâmico de um dado ambiente em estado natural 
ou de repouso. Esse índice é denominado Índice de Fragilidade Ambiental. 

Primeiramente, como apontam os referidos trabalhos e demais estudos sobre o tema, há que se 
elencar uma série de variáveis geomorfométricas, de recobrimento da superfície, de capacidade de 
absorção de água, de suporte subsuperficial, entre outras, as quais expressem tais fatores ambientais. 
É importante referir que as variáveis podem e devem ser manejadas conforme o objetivo do estudo, 
a região estudada, escala de trabalho e profundidade de análise. Para os objetivos desse estudo foram 
utilizadas as seguintes variáveis: índice de declividade, pedologia, pluviometria e uso da terra. 

A estas variáveis foram agragados valores e realizada interpolação em ambinete SIG de forma a 
categorizar suas fragilidades e combiná-las de forma ponderada, resultando em um mapa que 
sintetiza a relação entre diferentes aspectos. 

O Índice de Fragilidade Ambiental, resultante desse processo, foi expresso em cinco categorias 
qualitativas que expressam uma gradação na suscetibilidade à perda do equilíbrio natural das áreas 
estudadas mediante uma intervenção antrópica (layer de uso e ocupação do solo). As categorias 
clássicas utilizadas em Cartas de Fragilidade Ambiental sâo: fragilidade muito alta, fragilidade alta, 
fragilidade média, fragilidade baixa, fragilidade muito baixa. Na área estudada foram encontradas 
apenas as classes de baixa a muito alta, conforme apresentado no Mapa de Fragilidade Ambiental na 
Figura 7.1-28.  
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O índice foi calculado para a Área de Influência (AID) do Meio Físico e Biótico e é adequado para 
análises até uma escala de 1:25.000, como foi apresentado. 

As áreas de baixa fragilidade associam-se aos fragmentos bem preservados de vegetação, quando 
associados a áreas de relevo mais acidentados, ou a àreas planas, quando já antropizado (com 
cobertura de pastos, por exemplo). Na região costeira, esta classe associa-se às áreas planas do relevo 
onde prevalece coberto por vegetação. No mapa, essas áreas são majoritariamente localizadas na 
área da LT, entre as torres 19/1 e 33/7, e meia porção da área da UTE Porto de Sergipe I.  

As áreas de média fragilidade estão representadas nas áreas de declividades menores que 20%, onde 
também são observados substratos rochosos cristalino (quando comparados ao mapa geológico 
(Figura 7.1-12), solos de comportamento laterítico e cobertura vegetal. Na zona costeira, a classe de 
fragilidade média associa-se a áreas de mata de restinga, enquanto que na zona mais interna, de 
relevo de morros, associa-se a manchas de vetação em formações florestais (Floresta Estacional 
Semidecidual). No mapa, essas áreas ocupam majoritariamente a AID da UTE e os trechos do traçado 
da LT entre as torres 1/1 e 7/1, 16/1 e 17/1.  

As áreas de alta fragilidade distribuem-se em função da fragilidade associada a classe de solo, presença 
de vegetação de gramíneas e manguezais. Na zona costeira, embora muito discretas, estas classes 
estão associadas aos sedimentos arenosos expostos na zona de praia. Essas áreas estão 
majoritariamente localizadas na área da LT, entre as torres 10/2 e 11/1, 15/2 e 16/1, 17/2 e 18/1, e 
em um trecho na área da praia, próxima ao traçado dos dutos.  

As classes de fragilidade muito alta distribuem-se pontualmente e aparecem em áreas muito restritas 
da AID, mais especificamente proximas às torres 17/3 e 17/1. 

No que se refere a vulnerabilidade ambiental da AID do empreendimento, embora na maior parte do 
traçado da LT as áreas sejam de baixa fragilidade, entre os trechos das torres 13/2 e 31/1, foi 
identificada a ocorrência de calcilutitos da Formação Cotinguiba, que apresenta alto potencial de 
dissolução, sendo favoráveis ao desenvolvimento de cavidades e dolinas, que cobertos por uma 
camada de espessura significativa de material inconsolidado ou pouco consolidado, como solos ou 
sedimentos, configura-se como carste coberto, que apresenta uma suscetibilidade natural ao 
desenvolvimento de processos de subsidência e colapso do terreno em superfície, o que pode implicar 
em riscos geotécnicos para a implantação do empreendimento, devendo ser consideradas áreas de 
atenção durante as fases de prospecção para definição do projeto executivo de engenharia individual 
das torres.  

 

7.1.8 Recursos Minerais 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os jazimentos minerais e sua situação legal em relação 
à área do empreendimento. Estes serão abordados de acordo com seu ponto de vista factual, ou seja, 
o que é conhecido em termos de indícios, ocorrências, depósitos, jazidas, garimpos e minas. Será 
apresentada a quantificação dos títulos minerários relacionando-os com as principais substâncias 
requeridas. 

Na região em análise, há 49 áreas em que algum tipo de requisição para atividade de mineração foi 
solicitada ou concedida. São muitos os depósitos úteis para o setor de construção civil, sendo os bens 
minerais de maior recorrência a argila e os sais de potássio, empregados na indústria. 

Para a identificação e mapeamento da situação minerária local foi realizado um levantamento das 
áreas que constam no sistema do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) como áreas 
em que algum tipo de requisição para atividade de mineração foi solicitado ou concedido. Esse 
levantamento foi feito para os municípios de Barra dos Coqueiros, Pirambu, Santo Amaro das Brotas, 
Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, de forma a ser verificada qual a situação da região 
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em relação à mineração e principalmente se ocorrem intersecções entre áreas concedidas para 
atividade de mineração e o empreendimento, bem como suas áreas de influência. 

Os dados obtidos permitiram a elaboração de gráficos e figuras nos quais se basearam a identificação 
e interpretação do comportamento mineral no estado de Sergipe, mais especificamente na área do 
empreendimento. 

 Ocorrência Mineral Regional 

Segundo a o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, o Estado de Sergipe abrange diversas potencialidades 
do ponto de vista de recursos minerais. A Bacia Sergipe-Alagoas situa-se na margem continental do 
nordeste brasileiro, cobrindo cerca de 35.000 km² dos quais dois terços estão em sua porção marítima. 

A bacia é uma província mineral importante com destaque para a presença de depósitos de sais e 
evaporitos (salgema, potássio, petróleo, gás natural, calcário e outros). 

As substâncias minerais não metálicas produzidas no Estado de Sergipe pertencem às seguintes 
classes: matérias-primas para a indústria química (sal-gema e sal marinho); fertilizantes inorgânicos 
(sais de potássio); materiais de construção e cerâmicos (pedra de construção e enrocamento, pedra 
britada, areia e saibro, argila para cerâmica estrutural e de revestimento, calcário para cimento, cal, 
gesso, corretivo de solos e rochas ornamentais); águas; e hidrocarbonetos (petróleo e gás natural). 

Em relação às substâncias metálicas, não há referência de que qualquer substância dessa classe tenha 
contribuído para a produção mineral de Sergipe, segundo dados da CPRM. No entanto, um prospecto 
em desenvolvimento pela CPRM tem perspectivas de que depósitos de cobre associado a níquel, 
possam ser economicamente viáveis no estado. Outro depósito de cobre, não associado a níquel e já 
pesquisado, mostrou-se subeconômico, tendo em vista que, além de pequeno, os teores são baixos. 

No levantamento de geodiversidade do Estado de Sergipe realizado pela CPRM, a área possui alto 
potencial para bens de emprego na área civil, principalmente em decorrência da exploração de 
dos minérios não metálicos. 

Em relação às substâncias não metálicas, nesta categoria destacam-se os materiais para construção 
que incluem os agregados: areia, saibro e brita; argila, filito e materiais para revestimento que 
abrangem jazimentos de gabro, gnaisse, granito, metarenito, metassiltito e quartzito. Além dos 
materiais para construção, já relacionados, também a água mineral tem sido objeto de 
aproveitamento industrial.  

Devido ao ordenamento das atividades garimpeiras, o número de áreas licenciadas e exploradas 
corretamente, devidamente cadastradas junto aos órgãos competentes vem crescendo. 

Nas áreas de interferência para a construção do empreendimento os minerais encontrados são 
aqueles empregados nos setores de construção civil, como areia, argila e calcário e de fertilizantes, 
com a exploração de sais de potássio. A seguir é apresentado o mapa de jazimentos minerais do estado 
de Sergipe (Figura 7.1-29). 
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Fonte: CPRM, 1998 

Figura 7.1-29: Mapa de Jazimentos Minerais do Estado de Sergipe  

 Situação Legal 

A área de abrangência do estudo compreende os municípios de Barra dos Coqueiros, Pirambu, Santo 
Amaro das Brotas, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. Foram levantadas as áreas 
minerárias que constam na área de influência do empreendimento requeridas para aproveitamento 
mineral existentes para estes municípios. Conforme consta no site do DNPM em consulta realizada 
em 04 de agosto de 2017, existem 49 processos ativos para os municípios consultados. 
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Destes processos, as quantidades verificadas para cada fase correspondente são listadas a seguir: 

• 2 áreas em fase de Requerimento de Pesquisa, sendo 1 área para exploração de sais de 
potássio para uso industrial, e 1 área para exploração de calcário para uso em construção civil. 

• 23 áreas em fase de Autorização de Pesquisa, sendo 4 áreas para a exploração de areia para 
uso de construção civil, 4 para a exploração de argila para uso industrial, 4 para a exploração 
de calcário para fabricação de cimento e brita, 8 para a exploração de sais de potássio para 
uso industrial, 1 área para a exploração de arenito e 2 áreas para a exploração de turfa para 
uso não informado.  

• 5 áreas em fase de Requerimento de Lavra, sendo 3 áreas para exploração de argila para uso 
industrial, e 2 áreas para exploração de calcário sem uso informado. 

• 6 áreas em fase de Concessão de Lavra, sendo 3 áreas para a exploração de argila, 1 área para 
a exploração de salgema, 1 área para a exploração de calcário e brita, e 1 área para a 
exploração de silvinita. Estas áreas não apresentam a informação para o seu uso. 

• 2 áreas em fase de Requerimento de Licenciamento, sendo 1 área para exploração de areia e 
1 área para exploração de calcário, ambas para uso em construção civil. 

• 5 áreas em fase de Licenciamento, sendo 2 áreas para exploração de arei, 2 áreas para 
extração de calcário, e 1 área para exploração de cascalho, todas para uso em construção civil. 

• 6 áreas com Disponibilidade, sendo 4 para a exploração de salgema para uso industrial e 2 
áreas para a exploração de calcário para fabricação de cimento. 

A Figura 7.1-30, a seguir, apresenta as áreas em processos minerários nos municípios interceptados 
pelo Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. 
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Na AII do empreendimento ao todo são requeridos 9 bens minerais, sendo estes: Areia, Arenito, Argila, 
Calcário, Cascalho, Sais de Potássio, Salgema, Silvinita e Turfa. O Gráfico 7.1-10abaixo apresenta a 
quantidade de requerimentos por bem mineral. 

 

Gráfico 7.1-10: Bens minerais requeridos na AII do empreendimento 

Com base no Gráfico 7.1-10, é possível observar que os minerais calcário, argila e sais de potássio são 
os que perfazem 64% dos requerimentos de área. O Gráfico 7.1-11 apresenta a fase de requerimento, 
e a quantidade de cada um destes processos. 

 

Gráfico 7.1-11: Fases de Requerimento dos processos presentes na área de indluência do empreendimento 
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Aproveitamento Mineral junto ao DNPM nas áreas interceptadas da LT e UTE  

As características geológicas e fisiográficas da região onde estão contidas as áreas de influência do 
empreendimento são potencialmente favoráveis à existência de acumulações de minerais não 
metálicos, sendo algumas áreas requeridas para aproveitamento mineral, como os bens utilizados na 
construção civil e na indústria. 

Dos títulos minerários (áreas requeridas) identificados nos municípios, abrangidas pela AII do 
empreendimento, 25 são interceptadas, seja pela área da UTE, seja pelo traçado da LT. O Quadro 
7.1-2, abaixo, relaciona estas áreas e descreve sua situação. 

Quadro 7.1-2: Títulos Minerários ordenados por “status” junto ao DNPM nas áreas interceptadas do 
empreendimento 

Nº do Processo Fase Nome Substância Uso 

878006/2017 
Requerimento de 

pesquisa 
Pedreira santa cruz 

ltda 
Calcário Corretivo de solo 

878001/1995 

Autorização de 
pesquisa 

Cbe companhia 
brasileira de 

equipamento 
Argila Não informado 

878039/2006 
Heladio  maynart 

de faro 
Calcário 

Fabricação de 
cimento 

870155/1984 
Companhia de 

pesquisa de 
recursos minerais 

Não informado Não informado 

878104/2010 
Itaguassu agro 
industrial s a 

Sais de potássio Industrial 

878108/2010 
Itaguassu agro 
industrial s a 

Sais de potássio Industrial 

878139/2011 Jazida lev terra ltda Areia Construção civil 

878113/2011 
B&a potássio 

mineração ltda 
Sais de potássio Industrial 

878028/2013 
Companhia 

industrial de 
cimento apodí 

Calcário 
Fabricação de 

cimento 

878100/2015 
Pedreira santa cruz 

ltda 
Calcário Brita 

878144/2015 
Companhia 

industrial de 
cimento apodí 

Argila Industrial 

878139/2015 
By materiais de 

construção ltda me 
Areia Construção civil 

878003/2016 
Jr materiais de 

construção ltda me 
Areia Construção civil 

801345/1974 

Requerimento de 
lavra 

Itaguassu agro 
industrial s a 

Calcário Não informado 

870672/1984 
José francisco da 

silva filho 
Argila Não informado 

878127/2007 
Erg mineração e 

comércio ltda 
Argila Industrial 

3049/1941 

Concessão de lavra 

Itaguassu agro 
industrial s a 

Argila Não informado 

803422/1968 
Votorantim 

cimentos n ne s a 
Calcário Não informado 

801046/1974 
Itaguassu agro 
industrial s a 

Argila Não informado 
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Nº do Processo Fase Nome Substância Uso 

870338/1984 
Itaguassu agro 
industrial s a 

Argila Não informado 

605626/1976 
Petróleo brasileiro 

s.a. 
Silvinita Não informado 

878048/2000 
Licenciamento 

Pedreira santa cruz 
ltda 

Calcário Construção civil 

878048/2000 Jazida lev terra ltda Areia Construção civil 

878092/2009 

Disponibilidade 

B&a potássio 
mineração ltda 

Salgema Industrial 

870071/1982 

Companhia de 
desenvolvimento 

industrial e de 
recursos minerais 

de sergipe 

Calcário Não informado 

 

A Figura 7.1-31 a disposição destes Processos em relação às áreas interceptadas da LT e UTE Porto de 
Sergipe I. 
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Como se observa, ao longo do traçado onde se pretende instalar a LT do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I são observadas 24 áreas interceptadas, e 01 área está abrangida pela área da UTE 
e faixa de dutos.  

Destas, 05 possuem concessão de lavra, constituindo-se em área para extração de calcário, argila e 
silvinita. Cumpre esclarecer que a porção que o traçado da LT intercepta estes Títulos Minerários são 
pequenos e atravessam as laterais das áreas de interesse, não seccionando-as. 

As demais áreas encontram-se em fases iniciais do processo de lavra, ainda em requerimento de 
pesquisa, autorização de pesquisa, requerimento de lavra e processo de licenciamento. Na área 
compreendida pela UTE, consta uma área requerida, referente ao processo nº 87092/2009, que se 
encontra em disponibilidade para pesquisa, ouseja, a área não é mais objeto de processo para 
exploração de bem mineral, tendo sido “devolvida” ao DNPM para investigação. A substância 
referente ao título minerário é a salgema, utilizada para fins industriais.  

O Gráfico 7.1-12, a seguir, indica as fases de requerimento dos bens minerais requeridos nas áreas 
interceptadas contemplando a LT e UTE. 

 

Gráfico 7.1-12: Fase do Requerimento dos diferentes bens minerais requeridos nas áreas interceptadas 

Considerando que dentre os bens minerais requeridos nas áreas interceptadas pelo empreendimento, 
os minerais argila, calcário e areia encontram-se em maioria (76%), é de se esperar que o uso 
pretendido para tais bens minerais seja para a construção civil e a indústria, conforme apresentado a 
seguir no Gráfico 7.1-13. 
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Gráfico 7.1-13: Bens Minerais requeridos nas áreas interceptadas da LT e UTE do Complexo Porto de Sergipe I 

Recursos Hídricos 

Em virtude da região estar situada na faixa tropical e ter como problema climático a irregularidade 
espacial da precipitação pluviométrica acentuada no Litoral, verifica-se que o estado de Sergipe 
apresenta um nível de umidade problemático devido à distribuição espacial. Por esta razão, é comum 
o aproveitamento da água subterrânea através da captação de água de poços tubulares (CPRM, 2002). 
Não se sabe, no entanto, os dados construtivos destes poços, uma vez que o cadastramento dos poços 
em sistemas integrados oficiais é voluntário. 

Assim, a CPRM concebeu o Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste e iniciou a sua 
execução pelo Estado de Sergipe, com apoio do governo estadual, através da Superintendência de 
Recursos Hídricos – SRH, vinculada à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC. 
Este projeto tem como meta o cadastramento e levantamento das condições atuais de todas as fontes 
(poços tubulares, poços amazonas, fontes naturais) que captam e produzem água subterrânea em 
cada município do estado. 

O levantamento realizado no município de Barra dos Coqueiros em 2002, registrou a presença de 37 
pontos d’água, sendo 13 do tipo fonte natural e 24 poços tubulares. Quanto a propriedade do terreno 
onde se encontram os poços tubulares, 6 são públicos e 18 são particulares. No momento do 
cadastramento, 20 poços encontravam-se em operação e 4 poços não instalados. 

Cabe destacar que em visitas de campo no município de Barra dos Coqueiros, foi observada grande 
quantidade de poços cacimba instalados nas comunidades da região da Praia do Jatobá e nas 
comunidades Cajueiro I e II. Segundo relatos, a água captada possui odor e sabor marcante, sendo 
salobra. A comunidade não utiliza está água para consumo, mas para saneamento, uma vez que esta 
região é carente neste ponto. 

Em relação ao município de Pirambu, o levantamento realizado registrou a presença de 24 pontos 
d’água, sendo 1 do tipo fonte natural e 23 poços tubulares. Quanto à propriedade do terreno onde se 
encontram os poços tubulares, 11 são públicos e 12 particulares. Na data do cadastramento foi 
observado que 11 poços encontravam-se em operação, 7 não instalados e 5 abandonados.  
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Para o município de Santo Amaro das Brotas, o levantamento realizado pelo CPRM registrou a 
presença de 40 pontos d´água, sendo 3 do tipo fonte natural, 3 poços escavados e 34 poços tubulares. 
Quanto à propriedade do terreno onde se encontram os poços tubulares, 8 são públicos, 25 são 
particulares e para 1 poço não se obteve essa informação. Foi observado na data do cadastramento 
que para os poços tubulares 17 poços se encontravam em operação, 3 não instalados, 6 paralisados e 
8 abandonados. 

Em relação ao município de Laranjeiras, o levantamento registrou a presença de 58 pontos de água, 
sendo 1 do tipo fonte natural, 3 poços escavados e 54 poços tubulares. Quanto à propriedade dos 
terrenos onde se encontram os poços tubulares, 9 são públicos e 45 são particulares. No momento do 
cadastramento, foi observado que 29 poços se encontravam em operação, 5 paralisados, 9 não 
instalados e 11 abandonados. 

Para o Município de Nossa Senhora do Socorro, o levantamento realizado registrou a presença de 68 
pontos d’água, sendo 1 do tipo fonte natural e 67 poços tubulares. Quanto à propriedade do terreno 
onde se encontram os poços tubulares, 29 são públicos, 34 particulares e para 3 poços, não se obteve 
essa informação. Na situação dos poços tubulares na data do cadastramento, foi observado que 28 
poços se encontravam em operação, 11 paralisados, 6 não instalados e 22 abandonados. 

A grande maioria destes poços tem como finalidade o uso múltiplo da água subterrânea para 
abastecimento particular e comunitário, não se encaixando como exploração mineral. 

Para estes municípios, levando-se em conta os percentuais de poços tubulares paralisados passíveis 
de entrar em funcionamento, pode-se prever um aumento da oferta de água no município, com ações 
de recuperação. 

Áreas Prováveis para empréstimos e bota-fora 

Para a instalação do empreendimento ocorrerá a limpeza do terreno para sua conformação, sendo 
prevista a remoção da vegetação e camada superficial de solo, obras de terraplenagem (corte/aterro) 
do terreno e escavações e movimentação de solos para execução de fundações, montagem das 
estruturas e torres e, para a LT, implantação dos acessos até os locais inacessíveis onde se pretende 
instalar uma torre. 

Os depósitos explorados e seus rejeitos devem ficar preferencialmente próximos às frentes de obra 
para que se minimizem os custos de transporte. Todo material escavado que não for reutilizado na 
própria obra, poderá ser disposto em bota-fora autorizado pelos órgãos ambientais locais, ou 
aproveitado para a eventual recuperação de caminhos de acessos. Como áreas de bota-fora, se 
necessárias, serão utilizadas jazidas em processo de recuperação ambiental e providas de licença 
ambiental para operar comercialmente como bota foras. Não há, portanto, necessidade de considerá-
las como áreas degradadas passíveis de recuperação. 

As matérias-primas para construção civil (areia, argila, cascalho, etc.) deverão ser adquiridas 
preferencialmente na região, nas cidades mais próximas onde possam ser encontradas e que estejam 
legalmente adequadas.  

Ressalta-se que essa possível utilização só se dará mediante acordos e devidos procedimentos legais, 
quando as empreiteiras forem contratadas e definirem suas logísticas. A escolha dos fornecedores de 
materiais para construção civil será feita considerando diversos fatores, destacando-se a legalidade, 
especialmente ambiental, e a proximidade desses com os locais das obras. 

A definição desses fornecedores será feita em etapa posterior, a verificação das condições reais 
destes processos se dará em etapa posterior, caso seja identificada a necessidade deste insumo 
no processo de implantação do empreendimento. 
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7.1.9 Recursos Atmosféricos 

Para a análise dos recursos atmosféricos atuais na área do empreendimento foi verificado que não 
existem estações próximas que realizem o monitoramento de qualidade do ar, tornando-se necessária 
a realização de um estudo baseline para caracterização local.  

Para haver um entendimento completo do ambiente e as possíveis interferências do meio no 
empreendimento e do empreendimento no meio, foi realizada uma análise do mapa de uso e 
ocupação do solo no qual constatou-se que nas imediações da área onde será instalado o 
empreendimento não há indústrias e/ou empresas cujo os processos emitam poluentes à atmosfera.  

Apenas o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), a 500 metros a oeste da área onde se pretende 
implementar a UTE Porto de Sergipe I, operado pela Vale Logística, realiza atividades de recebimento 
de coque e ácido sulfúrico e carregamento para exportação de cimento. Este Terminal é composto 
basicamente por um pátio de estocagem de coque, silos de cimento e correia transportadora, como 
mostra a Figura 7.1-32. Esses locais se configuram como fontes potenciais de emissão de Partículas 
Totais em Suspensão (PTS). 

 

Figura 7.1-32: Localização das principais estruturas do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) e direção dos 
ventos 

A Figura 7.1-33 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.  
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Fonte: Google Earth, imagem de ago/2016. 

Figura 7.1-33: Imagem aérea do pátio de estocagem de coque 

A Foto 7.1-7 mostra os silos 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. 

 

Foto 7.1-7: Silos de cimento da Votorantim próximo a praia Jatobá 

Conforme apresentado na Figura 7.1-32, os ventos sopram predominantemente dos quadrantes leste 
e sudeste. Neste sentido, verifica-se que a poeira vinda das estruturas do TMIB segue, principalmente, 
em direção ao povoado de Jatobá. No entanto, nesta região tem-se uma velocidade praticamente 
constante dos ventos referente às brisas marítimas, o que propicia maior dispersão das partículas em 
suspensão. 
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Há de ser considerado ainda que a direção de onde sopram os ventos vêm do mar, ou seja, não há na 
área de interesse a contribuição de poluentes atmosféricos típicos de industrias, o que somado ao 
terreno plano, sugere que a bacia aérea local seja constantemente drenada e sem sobrecarga. 

 Baseline Qualidade do Ar 

A realização do estudo de baseline da qualidade do ar teve como objetivo sanar essa deficiência de 
informações a respeito das condições atmosféricas da região de estudo e identificar a situação 
presente do ambiente ao entorno do empreendimento; ao realizar este estudo, estabelece-se uma 
linha de base que permite a comparação das condições atmosféricas atuais com os cenários nos quais 
o Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I estará sendo implantado e operado. 

A campanha de monitoramento foi realizada entre os dias 23 de junho e 22 de julho de 2017; para 
este estudo escolheu-se um ponto que obedecia aos critérios de representatividade da região e do 
entorno, respeitando os aspectos logísticos, de infraestrutura e ambientais, e estivesse onde foi 
identificado que a pluma atmosférica estará localizada durante a operação do empreendimento. A 
Foto 7.1-8 apresentada mostra as estações de monitoramento instaladas no ponto escolhido.  

 
Fonte: Lentz, 2017 

Foto 7.1-8: AGV MP10, AGV MP2,5 e Trigás 

Os parâmetros monitorados e os respectivos equipamentos de coleta são apresentados na a seguir:  

Tabela 7.1-5: Parâmetros Monitorados e seus respectivos Equipamentos e Metodologias 

Parâmetro Equipamento Metodologias 

Partículas Inaláveis AGV MP10 NBR 13.412/1995 

Particulas Finas AGV MP2,5 
Fed Register/Vol 62 nº 138 July 18, 
1997 

Ozônio 2B Technologies US EPA 901-O3 Model 202 

Dióxido de Nitrogênio APV Trigás 
US EPA EQN 1277-026 

NBR 12.979 

Monóxido de Carbono GfG460 ISO 17025 
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Além do monitoramento do parâmetros de interesse, foi também instalada uma estação 
meteorológica automática no local de amostragem para poder indentificar os interferentes climáticos 
na qualidade do ar.  

A medição do material particulado é realizado por meio do equipamento AGV MP10/MP2,5
 no qual o ar 

aspirado passa por um separador inercial de partículas que captura as partículas com tamanho 
aerodinâmico maior que 10 µm e 2,5 µm, respectivamente. O APV trigás por sua vez succiona o ar 
ambiente que é forçado a percorrer recipientes contendo reagentes químicos especificamente 
preparados para remover determinados poluentes, sendo neste caso SO2 e NO2. O monitoramento de 
CO por sua vez é realizado através do equipamento GfG 460, enquanto o de O3 é realizado pelo 
monitor marca 2B Tech. 

Os resultados obtidos foram então comparados com a Resolução CONAMA nº 03/90, a qual dispõe 
sobre padrões de qualidade do ar, previsos no PRONAR, e os padrões definidos pelo IFC no documento 
Air Emissions and Ambient Air Quality (Emissões atmosféricas e Qualidade do ar ambiente), que 
compõe o Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines (Diretrizes ambientais, de saúde e 
segurança). A Tabela 7.1-6 apresenta os referidos padrões.  

Tabela 7.1-6: Padrões de Qualidade do Ar – Resolução CONAMA 03/2009 

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 

A Tabela 7.1-7 apresenta os limites (“guidelines”) para qualidade do ar da EHS Guidelines – IFC. 

Tabela 7.1-7: Limites de Qualidade do Ar – EHS Guidelines – IFC 

Poluentes 
Limite IFC – EHS 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 

Os resultados obtidos foram analisados e sumarizados na Tabela 7.1-8 abaixo. 
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Tabela 7.1-8: Resultados dos Estudos Baseline da Qualidade do ar 

Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 

Padrões de referência (µg/m³) Resultados 
Máximo 
(µg/m³) 

Resultados 
Médios 
(µg/m³) 

Padrão 
Primário 
CONAMA 

Padrão 
Secundário 
CONAMA 

Limite IFC 
(EHS 

Guidelines) 

Partículas 
Inaláveis (MP10) 

24h 
anual 

150 
50 

150 
50 

50 
20 

40,88 
- 

24,97 
- 

Partículas Finas 
(MP2,5) 

24h 
anual 

-- -- 
25 
10 

5,64 
- 

4,21 
- 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

1h 
24h 

anual 

-- 
365 
80 

-- 
100 
40 

500 
20 
-- 

- 
<4,0 

- 

- 
<4,0 

- 

Dióxido de 
Nitrogênio (NO2) 

1h 
anual 

320 
100 

190 
100 

200 
40 

<9,0 
- 

<9,0 
- 

Monóxido de 
Carbono (CO)¹ 

1h 
8h 

40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

-- 
<1.145 

- 
<1.145 

- 

Ozônio (O3) 
1h 
8h 

160 
-- 

160 
-- 

-- 
100 

159,30 
- 

85,51 
- 

¹ Os resultados de Monóxido de Carbono são expressos, no estudo, em ppm, tendo 1 ppm = 1.145 µg/m³. 

<XX: Concentração abaixo do limite de detecção do método analítico adotado. 

Verificou-se dessa forma que nenhum dos resultados obtidos encontra-se acima dos respectivos 
valores de referência estabelecidos pela CONAMA nº 03/1990 e/ou pelo IFC. A qualidade do ar foi 
então classificada como boa e atende a todos os limites legais aplicáveis.  

Deve-se atentar, contudo, às concentrações de ozônio (O3) obtidas durante a primeira semana de 
monitoramento de baseline, quando foram observadas concentrações supeiores a 100 µg/m³, como 
apresentado na Figura 7.1-34 abaixo. 
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Figura 7.1-34: Resultados de monitoramento de baseline de Ozônio 

O valor máximo obtido foi 159,3 µg/m³ no primeiro dia de amostragem (23/06/2017), muito próximo 
ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 03/1990. Observa-se que nos primeiros 6 dias de 
campanha o valor obtido é elevado, mantendo-se superior a 100 µg/m³, no entanto à partir de 29/06 
estes valores sofrem uma queda significativa, passando para cerca de 60 µg/m³ e mantendo-se com 
uma média de 70 µg/m³ até o fim do período amostral.   

Tais concentrações elevadas não são condizentes com o uso e ocupação do entorno, na mesma 
medida em que não se correlacionam com seu precursor, NOx, composto não identificado durante a 
campanha de monitoramento (concentrações abaixo do limite de quantificação do método analítico 
adotado). 

Cabe ressaltar que para a realização das campanhas de amostragem foi utilizado o equipamento 2B 
Technologies, apropriado para coleta de dados, devidamente certificado e calibrado, excluindo a 
possibilidade de erro amostral na obtenção de tais concentrações. O método amostral adotado foi o 
US EPA 901-O3 Model 202, sendo esta uma metodologia de referência e adequada para obtenção dos 
dados de interesse. 

A ocorrência de O3 desassociada a fontes próximas vem sendo objeto de estudo nos últimos anos, 
conforme bibliografia especializada consultada (Dallarosa, 2005; Neves, 2009; Setti, 2010), as quais 
observam que o referido parâmetro pode ser detectado em regiões distantes de suas fontes 
emissoras, considerando a mobilidade da bacia aérea e balanço de massa entre produção e diluição 
dos reagentes. 

A região encontra-se localizada na zona costeira de Sergipe, sem pólo industrial próximo e muito 
ventilada, com ventos SE, ou seja, provenientes do Oceano Atlântico. Em consulta ao CPTEC/INPE – 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o qual 
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disponibiliza publicamente dados de monitoramento do parâmetro com frequência diária, foi 
observado que a concentração de O3 na região oceânica adjacente ao estado é maior que a detectada 
na porção continental, para os meses de setembro e agosto, embora em concentrações inferiores às 
detectadas localmente. 

Devido a limitação de busca que este órgão impõe para dados publicados no site (busca de série 
histórica limitada a 30 dias anteriores), não foi possível certificar se este cenário era o observado 
durante o monitoramento, realizado entre 23/06 e 22/07. Para esta avaliação foi requerida a 
disponibilização dos resultados de série histórica para o período coincidente da amostragem 
executada para a área do empreendimento, e, assim que fornecidos os resultados solicitados, este 
tema será revisto, avaliado e apresentado. 

Ainda assim, assume-se que o cenário de concentração de O3 na bacia oceânica é superior à 
encontrada no continente, nesta porção territorial amostrada. Neste cenário, em que não foram 
identificadas áreas fontes prováveis e a própria concentração de seu precursor é inexistente, ou 
desprezível, verifica-se a necessidade de uma avaliação a médio prazo mediante execução das 
campanhas de monitoramento previstas no PBA, visando obtenção de dados locais em diferentes 
épocas e a confirmação se esse comportamento é de fato intrínseco ao local, identificando origem 
natural ou antrópica das possíveis causas do mesmo.  

Assim, à exceção de ozônio (notadamente as concentrações iniciais deste parâmetro), esses 
resultados são consistentes com a condição geral da região composta principalmente por atividades 
antrópicas de baixo impacto à qualidade do ar, assim como às condições meteorológicas que foram 
tipicamente favoráveis à dispersão dos poluentes atmosféricos.  

Os resultados completos podem ser observados no Anexo 7.1-4 Relatório Monitoramento de Ar 
Ambiente e Avaliação da Qualidade do Ar (Lentz, 2017). 

 Modelagem de Dispersão Atmosférica da UTE 

O Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I terá suas turbinas a gás acionadas através da combustão 
de gás natural, que ativará o gerador elétrico. Os gases quentes da turbina serão então encaminhados 
para caldeira de recuperação para geração de vapor, que alimentará outro gerador elétrico. Os gases 
da caldeira de recuperação serão encaminhados para as chaminés e daí para a atmosfera. 

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 turbinas a gás foram realizadas nas 
seguintes condições e considerações técnicas: 

• Como valor de background adotou-se o que segue: 

o A concentração máxima detectada para MP no período de monitoramento, uma vez 
que o período de monitoramento apresentou alto índice pluviométrico; 

o O limite de detecção do método analítico adotado para SO2, NO2 e CO, uma vez que 
estes parâmetros não foram detectados durante o período amostral; 

• As emissões residuais de MP (1,7 mg/Nm³ a 15% de O2), NOx (50 mg/Nm³ a 15% de O2), CO 
(65 mg/Nm³ a 15% de 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). 
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A Resolução CONAMA nº 382/06 estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos 
para fontes fixa, limitando a emissão po tpo de atividade, já na fonte. A Tabela 7.1-9 apresenta os 
valores estabelecidos por esta norma.  

Tabela 7.1-9: Valores Máximos de Emissão para Poluentes Atmosféricos 

Potência Termica 
Nominal (MW) 

MP (mg/Nm3) NO2 (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) 

Menor que 10 300 3201 2.700 

Entre 10 e 70 250 1.000 2.700 

Maior que 70 200 200¹ 1.800 

1 Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da 
combustão externa de gás natural 

Como se verifica, as emissões a serem geradas pelo empreendimento em sua fase de operação, 
listadas acima, encontram-se em conformidade legal com os valores orientadores para emissão 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 382/06. 

O estudo de dispersão atmosférica da UTE a gás natural foi elaborado para verificar as contribuições 
das emissões atmosféricas na qualidade do ar, tendo como referência os padrões de qualidade do ar 
da Resolução CONAMA nº 03/90 e recomendação do IFC. 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 determinação do IFC, que recomenda que as 
contribuições do empreendimento não podem sobrecarregar as bacias aéreas em mais de 25% dos 
limites legais nacionais (quando houver) para os poluentes em aputa. 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. 

Neste estudo foram utilizados os dados meteorológicos no formato do AERMOD da USEPA, para dados 
meteorológicos do aeroporto de Santa Maria (Aracaju). 

O modelo AERMOD da USEPA é amplamente aceito pelas principais agências ambientais e entidades 
técnicas para estudo de dispersão atmosférica, porém o modelo não dispõe de “rotinas internas” para 
considerar os efeitos de aerogeradores nas plumas de dispersão. A referência Fletcher,T. M. and 
Brown, R.E. “Interaction of na Eulerian Flue Gas Plume with Wind Turbines” University of Glasgow, 
2010 mostra que há necessidade de estudos para avaliar o nível de interferência nos resultados das 
simulações com modelos de dispersão. 

As influências dos aerogeradores podem ser observados na tela (gráfico) através das áreas de 
influências (pontilhadas). No caso de aerogeradores, foram considerados como prédio de 
comprimento de 60 m e altura de 141 metros. 
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Figura 7.1-35: Áreas de Influência de “down Wash” dos Aerogeradores nas Chaminés da UTE 

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 na Tabela 7.1-10, a seguir. 
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Tabela 7.1-10: Contribuições Máximas de Poluentes na Área de Influência – UTE Porto Sergipe I 

Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 

Valores Orientadores (g/m3) 
Baseline 

(g/m3) 

Resultado da 
Simulação 

(g/m3) 

Cmax 

(g/m3) 

Localização do 
ponto Cmax 

Padrão 
Primário 
CONAMA 

Padrão 
Secundário 
CONAMA 

Limite IFC (EHS 
Guidelines) 

Recomendação IFC 
- 25 % Padrão 

Primário CONAMA 

Partículas 
Inaláveis 
(MP10) 

24h 150 150 50 37,5 40,88 2,10 42,98 
0,5 km 

Sudoeste 

Anual 50 50 20 12,5 - 0,58 - Limite Oeste 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

24h 365 100 20 91,3 4,0 4,00 8,00 0,5 km Oeste 

Anual 80 40 - 20 - 0,70  Limite Oeste 

Dióxido de 
Nitrogênio 

(NO2) 

1h (a) 320 190 200 80 9,0 97,40 106,40 Limite Sul 

1h (b) 320 190 200 80 9,0 76,50 85,50 0,5 km Oeste 

Anual 100 100 40 25 - 6,90 - 0,4 km Oeste 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

1h 40.000  40.000  -- 10.000  1.145 147,00  1.292 Limite Sul 

8h 10.000  10.000  -- 2.500  - 93,50  - 0,4 km Oeste 

(a) Resultado da Modelagem de Emissão Atmosférica de NO2 considerando a 1ª máxima. 

(b) Resultado da Modelagem de Emissão Atmosférica de NO2 considerando a 8ª máxima, metodologia adotada pela EPA. 

Cmax: Ponto onde se observa a maior concentração de determiando poluente, considerando o baseline mais o acréscimo da simulação. 
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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 (MP10): diária e anual de 2,1 e 0,58 µg/m³, 
ocorreram respectivamente 0,5 km oeste e limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA nº 03/90: As contribuições máximas representam 1,4% e 1,2% dos 

padrões primários de qualidade do ar diário (150 g/m³) e anual (50 g/m³). 

• Concentrações máximas de dióxido de enxofre (SO2): diária e anual de 4,0 e 0,70 g/m³, 
ocorreram respectivamente 0,5 km oeste e limite oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA nº 03/90: As contribuições máximas representam 1,1% e 0,88% dos 

padrões primários de qualidade do ar diário (20 g/m³) e anual (80 g/m³). 

• Concentrações máximas de dióxido de nitrogênio (NO2): horária e anual de 97,4 e 6,9 µg/m³, 
ocorreram respectivamente no limite sul e 0,4 km oeste da unidade.  

(i) Resolução CONAMA nº 03/90: As contribuições máximas representam 30,4% e 6,9% dos 

padrões primários de qualidade do ar horário (320 g/m³) e anual (100 g/m³). 

• Concentrações de oitava (8th) máxima de dióxido de nitrogênio (NO2): horária e anual de 76,5 

e 6,9 g/m³, ocorreram respectivamente 0,5 e 0,5 km oeste da unidade. 

(i) Resolução CONAMA nº 03/90: As contribuições máximas representam 23,9% e 6,9% dos 

limites de qualidade do ar horário (320 g/m³) e anual (100 g/m³). 

• Concentrações máximas de monóxido de carbono (CO): horária e 8 horas de 147,0 e 

93,5 g/m3, ocorreram respectivamente no limite sul e 0,4 km oeste da unidade.  

(i) Resolução CONAMA nº 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). 

Como se observa, para o composto NO2 foram realizadas duas estimativas de máxima concentração, 
sendo uma baseada na máxima concentração (1ª máxima), o que embute no método picos não reais 
à modelagem. A segunda metodologia adotada considera a 8ª máxima concentração, eliminando este 
ruído e deixando a modelagem mais fiel ao esperado. Cumpre esclarecer que esta metodologia segue 
as diretrizes estabelecidas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA – United 
States Environmental Protection Agency)e seus resultados foram considerados mais concistentes e, 
portanto, adotados no projeto. 

Considerando os valores de baseline determinados para partículas inaláveis (MP10), dióxido de 
nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) as concentrações finais 
máximas apresentaram valores menores que os padrões de qualidade do ar da Resolução CONAMA 
03/90 e limites recomendados pela IFC - International Finance Corporation. 

• Partículas Inaláveis: Diária - 43,1 g/m³, valor máximo menor que Resolução CONAMA 03/90 

(150 g/m³) e IFC Guidelines (50 g/m³). 

• Dióxido Nitrogênio: Horário – 106,4 g/m³, valor máximo menor que Resolução CONAMA 
03/90 (320 µg/m³). 

• Dióxido Nitrogênio: Horário (oitava) – 85,5 g/m³, valor máximo menor que IFC Guidelines 
(50 µg/m³). 

• Dióxido Enxofre: Diária – 8,0 µg/m³, valor máximo menor que Resolução CONAMA 03/90 
(365 µg/m³) e IFC Guidelines (20 µg/m³). 
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• Monóxido Carbono: Horário – 1292 µg/m³, valor máximo menor que Resolução CONAMA 
03/90 (40.000 µg/m³). 

Cumpre lembrar que para a análise destes resultados foram consideradas como premissas do estudo 
pontos importantes, quais sejam: para os valores do estudo de baseline foram considerados os 
resultados máximos encontrados ao longo dos 30 dias de monitoramento por ser tratar de um período 
chuvoso no qual há tendência de se observar consições atmosféricas mais favoráveis, com menor 
concentração de gases poluentes decorrente às ações da chuva; para os resultados nos quais não foi 
detectado resultado, considerou-se para fim de análise que o valor de background é o valor de 
quantificação do gás de interesse.  

Verificou-se dessa forma que: 

• Os resultados de partículas inaláveis (MP10) mostraram a concentração encontrada num 
período de 24 horas é menor que o estabelecido nas legislações brasileira e internacional, 
sendo aproximadamente 95% dessa concentração proveniente da situação atual da área, . 

• A contribuição de dióxido de enxofre (SO2) para atmosfera por parte do Complexo 
Termoelétrico representa aproximadamente 9% do permitido na legislação, garantindo a 
manutenção da qualidade atmosférica relacionada a este composto. 

• A atual situação da área do empreendimento não apresenta concentração de dióxido de 
nitrogênio (NO2), a modelagem de dispersão atmosférica realizada considerando metodologia 
adotada pela USEPA (modelagem de 8th máxima), demonstra a emissão NO2 a 23,9% dos 
padrões de referência.  

Considerando os resultados da modelagem, foi também observada a estimativa das contribuições   
máximas dos poluentes, para períodos curtos, nas áreas urbanas (receptores discretos) do entorno do 
empreendimento, para operação da UTE Porto Sergipe I (Tabela 7.1-11). 

Tabela 7.1-11: 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 nº 03/90. 
CONAMA 03/90 – Padrão Primário de Qualidade do Ar da Resolução CONAMA nº 03/90. 
25% CONAMA 03/90 – 25% dos padrões primários da Resolução CONAMA nº 03/90 (Recomendação IFC). 
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(i) As emissões nas Chaminés atendem aos padrões de lançamento da Resolução CONAMA 
nº 382/06 e recomendação do IFC. 

(ii) Atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA nº 03/90 
e recomendações do IFC. 

Os resultados completos da modelagem de emissões atmosféricas podem ser observados no Anexo 
7.1-5. Como se observará no referido Estudo foram consideradas também as emissões referentes à 
FRSU, cujo estudo específico é descrito no item 7.1.9.3. Como se observa no Estudo, não há 
interferência e/ou sobreposição entre as emissões geradas pela FRSU e UTE, não tendo influência no 
resultado de máxima concentração estimada para as fontes onshore (emissões da UTE, incluindo as 
torres de resfriamento). 

 Modelagem de Dispersão Atmosférica da FSRU 

A Modelagem de Dispersão Atmosférica da FSRU visou caracterizar as emissões oriundas da operação 
da Unidade de Armazenamento e Regaseificação Flutuante que será colocada na região offshore a 
6,5 km da costa. 

Neste estudo estão consideradas as taxas de emissão de Dióxido de Nitrogênio (NO2), e Monóxido de 
Carbono (CO), considerando os dados de projeto e informações de performance dos fabricantes dos 
componentes da FSRU. Em seguida estas emissões são incorporadas ao cenário de dispersão 
atmosférica da UTE Porto Sergipe I para simulação do impacto integrado na qualidade do ar, visando 
a verificação de enquadramento nos padrões da Resolução CONAMA nº 03/90. 

Foram identificadas como fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos na FSRU o sistema de 
motores, responsável pela geração de energia para as operações do navio, e a unidade de combustão 
de gases (GCU – Gas Combustion Unit), utilizada para geração de calor na operação em circuito 
fechado. 

A Tabela 7.1-12 apresenta as características das fontes da FSRU, necessárias à modelagem de 
dispersão atmosférica. Estas características são referentes às chaminés de exaustão dos motores (W1 
a W4) e da GCU, e foram obtidas através dos documentos técnicos descritivos destes equipamentos 
bem como da planta de arranjo geral do FSRU. Note-se que a altura apresentada para as chaminés é 
referente ao nível médio do mar. 

Tabela 7.1-12: Parâmetros das fontes fixas de emissão do FSRU 

Parâmetro W1 a W4 GCU 

Altura (m) 24,1 24,1 

Diâmetro (m) 1,0 3,6 

Vazão (m3/s) 23,47 126,67 

Temperatura de saída (°C) 378 535 

Velocidade de saída (m/s) 29,88 12,44 

Uma vez que a FSRU possui ancoragem por sistema submerso Soft-Yoke, portanto com 
posicionamento variável em torno do ponto de ancoragem, para definição da localização das 
chaminés de exaustão foi considerado o posicionamento do navio de forma que as chaminés tenham 
a menor distância do continente, sendo esta considerada a condição de pior cenário para impacto na 
qualidade do ar. 

Finalmente, são apresentadas na Tabela 7.1-13 as taxas de emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), 
monóxido de carbono (CO) e material particulado (MP) decorrentes da operação do sistema de 
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motores e da GCU. As taxas são apresentadas em unidades de kg/h e, complementarmente, em g/s, 
sendo esta última a unidade de input no modelo de dispersão atmosférica AERMOD.  

Tabela 7.1-13: Taxas de emissão de poluentes atmosféricos do sistema de motores e da GCU 

Parâmetro 

Taxa de emissão 

Motores (W1 a W4) GCU 

(kg/h) (g/s) (kg/h) (g/s) 

NOx 3,2955 0,9154 1,0611 0,2948 

CO 7,0980 1,9717 0,1871 0,0520 

MP 0,2789 0,0775 -- -- 

Conforme as especificações técnicas tanto dos motores quanto da GCU não há emissão de SOx, devido 
à utilização do gás natural como combustível. Além disso, devido à baixa emissão de material 
particulado pela FSRU (Tabela 7.1-13), este material não será considerado no estudo de modelagem 
de dispersão, uma vez que não é esperado impacto significativo.  

As informações acerca dos fatores de emissão, tanto dos motores quanto da GCU, foram fornecidas 
pela Golar Power Latam Ltda., com base em testes realizados pelos respectivos fabricantes sob 
diferentes condições operacionais. As informações fornecidas foram aplicadas às condições 
operacionais previstas para a FSRU, adotando-se a condição de pior cenário para as emissões 
atmosféricas. Desta forma, a condição selecionada para representar a emissão dos motores foi com 
operação dos mesmo a 50% da carga, conforme reproduzido na Tabela 7.1-14. Para a GCU foi 
considerada a sua utilização todo o tempo. 

Tabela 7.1-14: Emissões do sistema de motores Warstila 8L50DF de acordo com a carga de operação 

Parâmetro 
Emissões (G/KWH) 

Carga 100% Carga 75% Carga 50% 

NOx 1,56 1,56 1,69 

CO 1,17 1,43 3,64 

MP 0,083 0,087 0,143 

A ferramenta para avaliação dos impactos na qualidade do ar é o modelo de dispersão atmosférica 
AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model), desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (USEPA – United States Environmental Protection Agency).  

No AERMOD a concentração dos poluentes segue uma distribuição Gaussiana, onde o comprimento 
da pluma é determinado pelos coeficientes de dispersão, sendo recomendado para a estimativa do 
impacto de novas ou já existentes fontes poluidoras do ar cuja distância aos receptores seja inferior a 
50 km. 

Em vista do caráter deste estudo como sendo complementar à modelagem de dispersão atmosférica 
já realizada para a UTE Porto de Sergipe I, a fim de verificar o impacto de integrado da UTE e FSRU, 
todas as configurações e dados de enrada do modelo AERMOD foram mantidas, incluindo: 

• Receptores; 

• Dados meteorológicos 

• Fontes da UTE; 

• Prédios (building downwash). 
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A Tabela 7.1-15 a seguir apresenta os resultados máximos obtidos e sua respectiva localização.  

Tabela 7.1-15 Resultados da Modelagem de Dispersão Atmosférica da FSRU 

Parâmetro Período 
Resultados 

(G/M3) 

Coordenadas 

X Y 

NO2 

1 hora 63,6 713.000,00  8.825.000,00 

Anual 7,0 724.500,00 8.804.000,00 

NO2 1 hora 53,2 725.000,00 8.804.000,00 

CO 
1 hora 55,9 731.000,00 8.799.000,00 

8 horas 50,1 731.000,00 8.799.000,00 

CO 1 hora 55,6 731.000,00 8.799.000,00 

 

A Figura 7.1-36 e Figura 7.1-37 a seguir apresentam os mapas de concentração resultantes das 
simulações numéricas com o AERMOD, no cenário integrando UTE e FSRU, para os compostos NO2 e 
CO. 

 

Figura 7.1-36: Isolinhas de máxima concetração anual de NO2 
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Figura 7.1-37: Isolinhas de máxima concetração de CO em 8 horas 

Por meio das análises realizadas foi possível observar que os resultados obtidos apontam 
conformidade com a legislação vigente no estado de Sergipe para os compostos NO2 e CO. 

Os resultados completos para a modelagem atmosférica da FRSU podem ser encontradas no Anexo 
7.1-6. À semelhança do que se observou no estudo de emissões atmosféricas da UTE, observa-se que 
as emissões estimadas para a FRSU não se sobrepõem às da UTE. 

 Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa  

O estudo de emissão de gases do efeito estufa (GEE) teve como objetivo atender aos requisitos do 
Princípio do Equador, Princípio 2 “Avaliação Socioambiental”, e ao Padrão de Desempenho 3 do IFC – 
Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição, mais especificamente aos Requisitos dos parágrafos 
7 e 8 (IFC, 2012), ao qual se faz destaque: 

 

Além das medidas de eficiência de recursos descritas no Padrão, o cliente 
considerará alternativas e implantará opções viáveis do ponto de vista técnico e 
financeiro e que tenham boa relação custo-benefício para reduzir as emissões de 
GEE relacionadas ao projeto durante as etapas de elaboração e operação do projeto. 
Essas opções poderão incluir, entre outras, locais alternativos para o projeto, 
adoção de fontes de energia renováveis ou de baixo carbono, práticas sustentáveis 
de gestão agrícola, florestal e pecuária, redução das emissões involuntárias e a 
diminuição da queima de gás. 
Para projetos em que se prevê a produção de mais de 25.000 toneladas de CO2 
equivalente por ano ou que já produzam esse volume, o cliente quantificará as 
emissões diretas das instalações pertencentes ou controladas dentro dos limites 
físicos do projeto, assim como as emissões indiretas associadas à produção, fora do 
local, de energia utilizada pelo projeto. A quantificação das emissões de GEE será 
efetuada anualmente pelo cliente de acordo com as metodologias e as boas práticas 
reconhecidas internacionalmente.  
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Neste contexto, os resultados apresentados serão comparados ao valor de referência legais e às 
instruções aqui contidas, corroboradas com as constantes na Norma ABNT NBR ISO 14064-1:2007. 

Para a realização da estimativa foram utilizadas informações fornecidas diretamente pelo 
empreendedor, específicas do projeto, e dados secundários para complementação das informações.  

A UTE Porto de Sergipe I será constituida de três conjuntos de turbinas a gás (TG) que utiliza o ciclo 
Brayton, uma turbina a vapor (ciclo Rankine) e possuirá uma caldeira de recuperação de potência 
unitária de 517 MW. Cadas turbina a gás será equipada com um resfriador de baixa pressão e um de 
alta pressão; o vapor gerado pelos resfriadores será retornado ao sistema e não emtido para a 
atmosfera.  

As unidades geradoras da FSRU foram consideradas como fontes de emissão por combustão 
estacionária uma vez que esta permanecerá em operação atracada. Conforme consta no Estudo de 
Dispersão Atmosférica - EDA da FSRU, apesar deste modelo ter capacidade para operação com Diesel, 
na operação da FSRU esta opção não possui previsão de utilização. Desta forma, foi considerado o 
input de gás natural seco. 

As Tabela 7.1-16 e Tabela 7.1-17 apresentam as características dos gases que serão utilizados na 
geração de energia elétrica e a Tabela 7.1-18 apresenta as características principais da Termoelétrica, 
referente ao rendimento bruto a ser considerado, referido ao PCI do combustível. 

Tabela 7.1-16: 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: Genival Nunes Consultoria, 2015. 

Tabela 7.1-17: Características do Gás Natural 

Item Quantidade 

PCS (PCR) - kcal/Nm³ @ 20 °C 9.400 

PCI - kcal/Nm³ @ 20 °C 8.470 

Massa Específica - kg/m³ 0,7247 

Fonte: Genival Nunes Consultoria, 2015. 

Tabela 7.1-18: Rendimento previsto referido ao PCI do Combustível, na 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 % 
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Item Quantidade 

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: Genival Nunes Consultoria, 2015. 

O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes estabelecidas na ABNT NBR ISO 14064-1:2007, 
que trata da “Especificação e orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios 
de emissões e remoções de gases de efeito estufa”, sendo sua utilização orientada pela ABNT ISO/TR 
14069.  

No Brasil, as diretrizes para realização de inventários/estimativas de GEE, bem como outros fatores 
norteadores são aqueles estabelecidos pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, que é uma iniciativa 
do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), em parceria com o 
World Resources Institute (WRI), Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e o World Business Council for Sustainable 
Development (WBSCD) (GVces, 2009). 

Para os cálculos foi utilizado o Programa Brasileiro GHG Protocol. Foram consideradas as emissões de 
Escopo 1 e Escopo 2 da cadeia de vapor, considerando os seguintes gases: Dióxido de Carbono (CO2), 
Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), apresentados em toneladas métricas de cada gás e de CO2 
equivalente (CO2e). Observa-se que não foram identificadas informações sobre a utilização de 
Hexafluoreto de Enxofre (SF6) na subestação, assim sendo, não serão contabilizadas neste inventário. 

Lembra-se que cada gás possui um potencial de aquecimento global – PAG (ou do termo em inglês, 
GWP – Global Warming Potential), que é uma medida de como uma determinada quantidade de gás 
de efeito estufa contribui para o aquecimento global, quando comparados ao dióxido de carbono, que 
por convenção tem um PAG = 1. O PAG é considerado para uma perspectiva de 100 anos, com base 
nos dados publicados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC).  

Dentre as fontes de emissões contabilizadas, estão: a combustão estacionária - uso do combustível 
para UTE e FRSU, combustão móvel e emissões fugitivas, avaliados no Escopo 1; e as perdas nas linhas 
de transmissão, avaliadas no Escopo 2. As emissões indiretas relativas ao Escopo 3 não foram objeto 
de estudo deste inventário, pois não se trata de requisição para a tipologia de estudo realizado, 
portanto, não foram contabilizadas. 

O volume total de emissões de GEE, expresso em toneladas métricas equivalentes (tCO2e), 
considerando as emissões de Escopo 1 e Escopo 2, são apresentadas na Tabela 7.1-19, a seguir. 
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Tabela 7.1-19: Total das emissões de Escopo 1 e 2 

Emissões em toneladas métricas equivalentes (tCO2e) 

Gás Escopo 1 Escopo 2 Total de emissões 

CO2 2.727.594,76 37.527,97 2.765.122,73 

CH4 58,234073 0,74 58,97 

N2O 4,863544 0,07 4,93 

HFC - - - 

PFC - - - 

SF6 (t) - - - 

NF3 - - - 

Total 2.730.499,95 37.567,33 2.768.067,28 

CO2 biogênico 1,39 0,01 1,40 

É possível observar que as emissões referentes à combustão estacionária, que está atrelada ao 
consumo de gás natural nas turbinas de gás para geração de energia em conjunto a unidade geradora 
e GCU do FSRU (que somados representam 2.730.241,45 tCO2e), contribuem para uma parcela 
significativa no total de emissões de Escopo 1, sendo responsáveis por 99,9905% do total de emissões 
do escopo 1. Já para o escopo 2 observa-se que os valores das perdas na transmissão representam 
37.567,33 tCO2e. 

A somatória das emissões de escopo 1 e 2 ultrapassa o limite estipulado pelos Princípios do Equador, 
que define um limite de 100 mil tCO2/ano. Desta forma, deverá ser conduzida uma Análise de 
Alternativas para avaliar opções que emitam menos GEEs, conforme diretrizes dos Princípios, 
constando em seu Anexo A. 

Além disso, no processo de avaliação do EPFI (Princípios do Equador), para os países não-designados, 
como é o caso do Brasil, aplicar-se-ão os Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Socioambiental 
(Padrões de Desempenho) da IFC (da sigla em inglês, Corporação Financeira Internacional, do Grupo 
Banco Mundial). Assim sendo, para projetos em que se prevê a produção de mais de 25.000 toneladas 
de CO2 equivalente por ano, como é o caso, deverá ser feita a quantificação das emissões diretas das 
instalações pertencentes ou controladas dentro dos limites físicos do projeto, assim como as emissões 
indiretas associadas à produção de energia utilizada pelo projeto fora do local. 

É importante ressaltar que os dados comunicados podem não ser condizentes com o consumo real 
dos equipamentos e que os dados aqui utilizados consideram a capacidade de potência e condições 
operacionais conforme descrito ao longo deste relatório.  

Desta forma, é de extrema importância que seja realizado um inventário real das emissões de GEE 
dado o início das atividades da UTE, visto que podem impactar no volume de emissões contabilizadas. 
A partir de então, será definida a periodicidade de quantificação das emissões de GEE pelo 
empreendedor. 

O estudo completo de Gases de Efeito Estufa é apresentado no Anexo 7.1-7. 

Boil off Gas 

Os navios metaneiros transportadores e a FSRU são desenhados para carregar gás natural em sua 
forma líquida a uma temperatura de -163° C, próximo à temperatura de vaporização. Apesar da 
presença do sistema de isolamento para evitar a entrada de calor externo, pode ocorrer evaporação 
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do GNL. Essa evaporação natural, conhecida como boil-off gas (BOG), é inevitável e precisa ser 
removida para manutenção da pressão interna do tanque.  

Devido a sua composição, verifica-se que o metano e nitrogênio vaporizarão mais facilmente em 
relação aos demais compostos mais pesados, o que poderá alterar as propriedades do GNL ao longo 
do tempo para maiores proporções dos hidrocarbonetos pesador; quando alterado o GNL possui 
menor poder calorífico e, por isso, o tempo de armazenamento por mais que um semestre deve ser 
evitado.  

O projeto da FSRU garante uma vazão de BOG de 0,15%/dia do volume total do tanque,  que possui 
capacidade de armazenamento máximo de 255m³ de GNL, representando cerca de 153.000 m³ de 
BOG ou 120 toneladas de BOG. Essas condições são apenas válidas para tanques resfriados e sem 
movimentação, variação de temperatura e pressão.  

O BOG não pode ser ventilado diretamente para a atmosfera devido às suas propriedade inflamáveis 
e propriedades negativas ao meio ambiente, e também não pode ser estocado pois aumentaria a 
pressão nos tanques, superando os valores limites para os quais foram desenhados. As seguintes 
opções foram analisadas para a situação do presente estudo: 

• Queima na GCU: A Unidade de Combustão de Gases foi projetada para queimar o excesso de 
gases a bordo, e tem capacidade de queimar BOG até um equivalente de 4,5 t/h. A queima do 
BOG acontece apenas para evitar a ventilação direta para a atmosfera e toda energia é perdida 
no processo. 

• Re-condensamento: A FSRU é equipada com um re-condensador que, ao utilizar as condições 
de pressão e temperatura do GNL enviado para a planta de regaseificação, pode recondensar 
o BOG de volta ao GNL. O re-condensador tem a capacidade de condensar até 5,5t/h quando 
produzindo 100MMscf/d e quando produzindo 50MMscf/d a capacidade torna-se de 2,8t/h, 
não sendo possível a ativação do re-condensador com taxa de produção inferior. 

Para a estimativa de Gases de Efeito Estufa não foi considerado acréscimo em função da presença/ 
formação do boil off gas, uma vez que é considerado que todo o volume de GNL fornecido pelo navio 
metaneiro é consumido na queima para geração de energia, em ambas as alternativas (queima na 
GCU ou re-condensamento) o gás será queimado.Ou seja, ao considerar a hipótese na qual o BOG é 
queimado na GCU para então ser liberado para a atmosféra, deve-se considerar que este volume foi 
descontado do volume queimado na UTE para geração de energia; dessa forma verifica-se que se 
adotada a estratégia de queima na GCU as emissões atmosféricas a serem consideradas serão 
equivalentes à calculada anteriormente, porém com menor geração de energia por volume de GNL 
comparado.  

Um cenário semelhante é observado ao considerar a hipótese de re-condensamento do BOG; neste 
caso, o volume de gás que seria considerado como perda voltaria a ser GNL para então ser queimado 
na UTE para geração de energia, não acarretando aumento ou redução na emissão atmosférica 
calculada anteiormente.  

Considerou-se ainda a hipótese na qual não há sistema algum de tratamento do BOG e este seria 
ventilado diretamente para a atmosfera. Foi utilizada a metologia descrita anteriormente, e por meio 
da ferramenta GHG Protocol estimou-se que neste cenário a geração total de carbono equivalente 
teria uma redução de aproximadamente 138 toneladas nas emissões da queima de GNL da usina e um 
acréscimo de 1 milhão de toneladas de carbono equivalente em um ano. Verifica-se que haveria então 
um aumento significativo nas emissões de carbono equivalente devido às características do gás em 
questão, sendo composto principalmente por metano, prejudicial ao meio ambiente.  

O volume total de emissões de GEE, expresso em toneladas métricas equivalentes (tCO2e) 
considerando as emissões de Escopo 1 e Escopo 2, e os estudos de BOG são apresentadas na Tabela 
7.1-20, a seguir. 
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Tabela 7.1-20: Total das emissões de Escopo 1 e 2 e BOG 

Emissões em toneladas métricas equivalentes (tCO2e) 

Gás Escopo 1 Escopo 2 Total de emissões 

CO2 6.361.000,31 37.527,97 6.372.270,16 

CH4 2.629,45 0,74 2.629,45 

N2O 2.848,26 0,07 2.848,26 

HFC   - 

PFC   - 

SF6 (t)   - 

NF3   - 

Total 5.366.616,02 37.567,33 6.404.045,35 

Dada a previsão da emissão de CO2 equivalente, a Celse está analisando formas de mitigação dos 
impactos negativos; uma das alternativas em análise e a mais provável de ser aplicada é a venda do 
dióxido de carbono para a PETROBRAS, que o utiliza para injeção no assoalho marinho para 
potencializar a extração de petróleo. Devido a proximidade da região extrativista e o valor ambiental 
incorporado nessa solução, considera-se essa alternativa como viável. Cumpre esclarecer, entretanto, 
que esta é uma alternativa ainda em análise, podendo ser substituída ou reformulada futuramente. 

 

7.1.10 Ruídos 

O nível de ruído atual e previsional da área do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I foi 
caracterizado através do estudo de baseline e modelagem do cenário futuro. O estudo de baseline 
visou diagnosticar a pressão sonora atual junto às comunidades do entorno do empreendimento por 
meio de medições realizadas entre os dias 8 e 11 de junho de 2017 nos receptores mais próximos à 
área de interesse. Adicionalmente, a modelagem forneceu a previsão do cenário de pressão sonora 
que o funcionamento da UTE implicará nas comunidades vizinhas. Com base nos resultados foi 
avaliada a viabilidade de instalação do empreendimento e necessidade de adoção de medidas de 
controle e mitigação.  

Os estudos completos são observados em anexo (estudo de baseline de ruído: Anexo 7.1-8, estudo de 
modelagem de ruído para a UTE Porto de Sergipe I: Anexo 7.1-9). Na sequência são apresentados seus 
principais resultados e sua comparação com os referenciais legais para conforto acústico para 
avaliação do cenário de implantação do Complexo na área em pauta. 

 Base referencial de conforto acústico 

Para garantir conforto acústico à população, foram criadas nos âmbitos internacional e nacional 
normas e padrões legais a serem atendidos. A Resolução CONAMA nº 01/90 “Dispõe sobre critérios de 
padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativas, inclusive as de propaganda política”. Esta resolução visa proteger os interesses da saúde 
e sossego público, utilizando como níveis aceitáveis, os dispostos na Norma NBR 10.151 – Avaliação 
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da Comunidade apresentados na Tabela 7.1-21 para 
diferentes tipos de áreas. 
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Tabela 7.1-21: Nível de Critério de Avaliação – NCA para Ambientes Externos, em dB(A), conforme NBR 10.151 da 
ABNT 

Tipos de áreas 
Diurno 

(07:00 às 22:00) 

Noturno 

(22:00 às 07:00) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Esta normativa, NBR 10.151, estabelece ainda que se o ruído ambiente (Lra), prévio à instalação do 
empreendimento de interesse, for superior ao valor da tabela apresentada para área e o horário em 
questão, este valor de pressão sonora assume o valor de NCA. 

No âmbito internacional, foi utilizada como referência o General EHS Guidelines do IFC, de Abril de 
2007, o qual estqbelece os limites de pressão sonora de acordo com o tipo de receptor e o período do 
dia, como pode ser observado na Tabela 7.1-22, a seguir. 

Tabela 7.1-22: Nível de Ruído segundo o tipo de receptor, em dB(A), conforme General EHS Guidelines do IFC 

Receptor 
Diurno 

(07:00 às 22:00) 

Noturno 

(22:00 às 07:00) 

Residencial, institucional, e educacional 55 45 

Industrial, comercial 70 70 

Segundo o item Noise Level Guidelines desta diretriz, deve-se considerar como base referencial os 
valores acima descritos ou um acréscimo máximo de 3 dB do nível baseline no receptor mais próximo.  

 Baseline de nível de pressão sonora  

O estudo de baseline teve como objetivo realizar o diagnóstico da situação atual da área quanto ao 
nível de ruído na ausência das atividades de instalação e operação do Empreendimento, para entender 
os possíveis impactos futuros relacionados a emissão de ruído pela usina termoelétrica. Todos os 
procedimentos adotados seguiram a Norma NBR 10.151/2000 (Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas, visando o conforto da comunidade.  

Para este estudo foi utilizado o analisador e monitor de eventos de ruído SVANTEK Polônia, modelo 
SVAN 948, número de série 6961. Certificado de Calibração RBC3-9387-388; e calibrador/ referência 
acústica marca Norsonic – Noruega, modelo 1251, nº série 22.441, Certificado de Calibração RBC2-
9900-555. O microfone do medidor foi equipado com protetor de vento, de forma a evitar sinais de 
baixa frequência que pudessem interferir na caracterização do Nìvel de Pressão Sonora (NPS). 

Para este estudo foi realizada uma análise das comunidades possivelmente influenciadas pelo 
aumento de pressão sonora causada pelo empreendimento; verificou-se que o povoado da Praia do 
Jatobá terá influência direta tanto da Usina como da Casa de Bombas; os moradores das comunidades 
do Cajueiro também são potenciais receptores, separados apenas pena rodovia SE-100 dos limites do 
empreendimento; foi ainda considerado o povoado à sudoeste do empreendimento, localizados na 
porção receptora do vento provindo da usina. Foi considerada ainda no estudo a comunidade 
localizada próximo à CHESF, subestação Jardins, onde será instalado o Bay.  

Dessa forma, com o objetivo de caracterizar o nível de pressão sonora atual junto a estes povoados e 
comunidades de interesse, foram escolhidos 7 pontos de monitoramento com os receptores 
significativos para as áreas do Complexo, tanto para a porção offshore, receptores próximos onde 
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acontecerão instalação dos dutos em terra e nos metros iniciais do mar e da casa de bombas, como 
UTE e Linha de Transmissão. O Quadro 7.1-3 a seguir apresenta os pontos de medição adotados e sua 
respectiva justificativa: 

Quadro 7.1-3: Pontos de Amostragem de Ruído para Estudo Baseline e Justificativa 

Pontos 
Coordenadas (UTM) 

Justificativa Tipo de área¹  
Receptor 
sensitivo² E S 

P1 724.559 8.803.185 
Povoado Jatobá. Receptor mais 
próximo da lateral sudoeste do 
Empreendimento.  

Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

P2 724.853 8.803.633 

Comunidade do Cajueiro (SE-
100). Receptor mais próximo 
na divisa das lateriais sudoeste-
noroeste. 

Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

P3 724.959 8.804.270 

Comunidade do Cajueiro (SE-
100). Receptor mais próximo à 
entrada do Empreendimento 
na lateral noroeste.  

Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

P4 726.024 8.804.927 
Comunidade do Cajueiro (SE-
100). Receptor da divisa das 
laterais noroeste e nordeste.  

Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

P5 726.530 8.803.056 
Comunidade da Praia do 
Jatobá. Receptor mais próximo 
da lateral sul-sudeste.  

Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

P6 726.019 8.802.496 
Comunidade da Praia do 
Jatobá. Receptor mais próximo 
da estação de bombeamento.  

Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

P7 701.839 8.796.317 
Receptor próximo a SE Jardim, 
no município de Nossa Senhora 
do Socorro. 

  Área Mista 
Predominantemente 
Residencial 

Receptor 
Residencial 

¹ Tipo de área conforme classificação da NBR ABNT 10.151 

² Receptor sensitivo conforme classificação do General EHS Guidelines do IFC 

A Figura 7.1-38 apresenta a localização dos pontos de monitoramento. 
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As atividades de campo foram realizadas em 4 dias: quinta, sexta, sábado e domingo, abrangendo 
assim dois dias úteis, nos quais se pressupõe maior movimentação dos moradores, e final de semana, 
no qual há participação das pessoas que alugam as casas de veraneio da região. Em todos os dias 
foram realizadas medições em ambos os períodos, diurno e noturno, para obter o escopo amostral 
mais completo e significativo. As medições em cada ponto foram realizadas em horários semelhantes 
em todos os dias, de modo a permitir comparação dos resultados apresentados.  

Em cada ponto amostrado o intervalo de medição foi um tempo relevante no qual o histórico do nível 
sonoro apresentou características das variações do ruído ambiente. Foram amostrados os Níveis de 
Pressão Sonora-NPS (SPL) durante períodos de monitoramento de até 15 minutos, com amostragem 
de 1 evento/segundo, totalizando 900 medições do Nível de Pressão Sonora, com curva subjetiva A, 
em decibéis (dB). Este período de amostragem adotado, considerado suficiente para a caracterização 
do ruído ambiente existente nos períodos diurno, atende ao estabelecido na NBR 10.151/2000. 

Ressalta-se que:  

• As medições nãoforam realizadas em dias com interferências audíveis decorrentes de 
fenômenos naturais como trovões, chuvas fortes, etc. 

• O efeito dos ventos sobre o microfone foi prevenido com o uso de protetor conforme 
instruções do equipamento utilizado; 

• As medições foram efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 metros do piso e 
pelo menos 2 metros do limite da propriedade e de qualquer outra superfície refletora, como 
muros, paredes, etc; 

• Visto que as atividades de terraplanagem estavam em andamento no período de estudo, foi 
certificado que nos períodos de medição nenhuma operação geradora de ruído estava em 
andamento. 

As medições realizadas resultaram nos seguintes dados apresentados na Tabela 7.1-23.  

Tabela 7.1-23: Resultados de Ruído das Medições Baseline dB(A) 

Ponto 

Data: 8/06/2017 Data: 9/06/2017 Data: 10/06/2017 Data: 11/06/2017 

Período 
diurno 

Período 
noturno 

Período 
diurno 

Período 
noturno 

Período 
diurno 

Período 
noturno 

Período 
diurno 

Período 
noturno 

P1 42,9 43,1 44,0 47,5 42,1 51,5 46,7 48,7 

P2 57,4 49,3 58,0 55,8 44,7 56,2 58,6 52,3 

P3 54,6 54,6 50,9 48,5 50,6 50,2 53,4 49,1 

P4 53,4 46,3 53,9 48,6 53,9 47,6 52, 6 51,9 

P5 49,0 48,1 48,2 46,8 43,1 45,1 45,0 50,7 

P6 50,7 51,4 48,6 48,0 41,2 47,1 50,5 48,3 

P7 44,4 43,2 45,0 49,1 42,3 45,5 42,1 45,3 
Em negrito: Valor mais representativo para a área. 

As Figura 7.1-39 e Figura 7.1-40 a seguir apresentam a representação da situação atual da área de 
interesse para os pontos P1 a P6, nos períodos diurno e noturno, respectivamente. Ressalta-se que o 
ponto P7 não foi abrangido neste imageamento devido a sua localização. Não sendo possível a 
interpolação de dados com um ponto apenas, o P7 não foi modelado para geração da caracterização 
de ruído na área da CHESF. 
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Fonte: Vendrame, 2017. 

Figura 7.1-39: Situação Acústica Atual no Período Diurno 

 

 

Fonte: Vendrame, 2017. 

Figura 7.1-40: Situação Acústica Atual no Período Noturno 

Observando o imageamento da situação acústica atual da área verifica-se que a maior pressão sonora 
é proveniente do mar, seguido pelo ruído gerado pelos aerogeradores e rodovia SE-100, tanto para o 
período diurno, quanto para o noturno.  
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Os resultados obtidos foram ainda analisados juntamente com as obserações de campo, nas quais 
constatou-se que os pontos 2 a 4 são os locais com maior influência da rodovia SE-100; estes mesmos 
pontos, juntamente com os pontos 5 e 6 possuem interferência direta dos aerogeradores. Destaca-se 
ainda que em todos os pontos idenficou-se interferência da comunidade e ocupação do entorno, 
sendo pela movimentação de pessoas nas moradias, cantos de pássaros, latidos de cãos e ruídos de 
insetos ou outros animais. Todos estes fatores foram analisados para que o valor de referência da área 
fosse escolhido dentre a malha dos resultados. 

Consolidação dos resultados e definição de Baseline de ruído na área 

A comparação com os parâmetros legais brasileiros foi realizada considerando a área de interesse 
como “mista predominantemente residencial” devendo neste caso apresentar pressões sonoras 
abaixo de 55 dB(A) durante o período diurno e 50 dB(A) no período noturno para assegurar conforto 
à comunidade. 

O Tabela 7.1-24 a seguir apresenta a comparação dos resultados dos níveis de ruído atuais de cada 
ponto em comparação à legislação brasileira em vigor. 

Tabela 7.1-24: Comparação dos Resultados do Estudo Baseline de Ruído com NBR 10.151/2000 

Ponto de Monitoramento de 
Ruído  

NBR Resultados Baseline 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

P-01 55,0 50,0 42,9 43,1 

P-02 55,0 50,0 58,0 55,8 

P-03 55,0 50,0 50,5 50,2 

P-04 55,0 50,0 52,6 51,9 

P-05 55,0 50,0 48,2 46,8 

P-06 55,0 50,0 50,7 51,4 

P-07 55,0 50,0 44,4 43,2 

Com base nos resultados obtidos no estudo de baseline verificou-se que o Ponto 2 encontra-se acima 
dos limites estabelecidos em ambos os períodos, diurno e noturno, com os resultados de 58 dB(A) e 
55,8 dB(A); os Pontos 3, 4 e 6 por sua vez estão acima do parâmetros brasileiros legais apenas no 
período noturno superando os 50 dB(A) em 0,2 dB(A), 1,9 dB(A) e 1,4 dB(A), respectivamente. Os 
Pontos 1, 5 e 7 possuem pressão sonora abaixo do que estabelece a norma brasileira. 

No âmbito internacional por sua vez a comparação dos valores obtidos foi realizada em comparação 
dos valores do General EHS Guidelines do IFC para receptores residenciais. A Tabela 7.1-25 apresenta 
a comparação realizada. 

Tabela 7.1-25: Comparação dos Resultados do Estudo Baseline com IFC 

Ponto de Monitoramento de 
Ruído 

IFC Resultados Baseline I 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

P-01 55,0 45,0 42,9 43,1 

P-02 55,0 45,0 58,0 55,8 

P-03 55,0 45,0 50,5 50,2 

P-04 55,0 45,0 52,6 51,9 

P-05 55,0 45,0 48,2 46,8 

P-06 55,0 45,0 50,7 51,4 

P-07 55,0 45,0 44,4 43,2 
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Os parâmetros internacionais, mais restritivos que os valores de referência brasileiros para o período 
noturno, resultaram em mais um ponto acima dos valores legais; além dos pontos supracitados, o 
Ponto 5 encontra-se acima dos 45 dB(A) estabelecidos pelo IFC, atingindo 46,8 dB(A).  

Desse modo, a instalação e operação do Empreendimento devem estar de acordo com os novos 
valores padrão (Tabela 7.1-26 ), alterados de acordo com o presente baseline apresentado.  

Tabela 7.1-26: Novos Valores de Referência para o monitoramento de Ruído dB(A) 

Ponto de monitoramento de 
Ruído  

NBR1 IFC1 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

P-01 55,0 50,0 55,0 46,1 

P-02 58,0 55,8 61,0 58,8 

P-03 55,0 50,2 55,0 53,2 

P-04 55,0 51,9 55,6 54,9 

P-05 55,0 50,0 51,2 49,8 

P-06 55,0 51,4 55,0 54,4 

P-07 55,0 50,0 55,0 46,2 

OBS: Diurno: 07:00 ÀS 22:00; Noturno: 22:00 às 07:00 
¹ Valor alterado após estudo de baseline 

Salienta-se que para a porção offshore do empreendimento, cuja ADA é constituída integralmente 
pelo mar, foi considerada a FSRU, fonte de ruído offshore do Complexo Termoelétrico, que estará 
localizada a aproximadamente 7 quilômetros de qualquer possível receptor (comunidades). A energia 
sonora neste equipamento provem do funcionamento dos motores, os quais estarão enclausurados e 
operarão dentro dos limites legais, assim, ainda que a intensidade do ruído gerado fosse significativo, 
o decaimento sonoro esperado com a distância seria suficiente para adequar a emissão dessas fontes 
para os receptores onshore. Ressalta-se ainda que os níveis e espectro de frequência das ondas do 
mar ajudam a mascarar o ruído produzido. Portanto, não haverá impactos relacionados a este aspecto 
e nem a necessidade de qualquer programa de gestão relativa às instalações offshore. 

 Estudo de Propagação Sonora 

O Estudo de Propagação de Ruído desenvolvido para a UTE Porto de Sergipe I tem como objetivo 
verificar a viabilidade do empreendimento em relação à pressão sonora gerada por este e sua 
repercursão nas comunidades vizinhas.  

Esta análise, conforme mencionado anteriormente, contempla a comparação entre a situação 
acústica atual e uma simulação computacional da situação futura do ruído com a operação da UTE 
Porto Sergipe I. Na simulação computacional estão inseridos o entorno do empreendimento com 
vizinhança de residências à beira mar e próximas de parque eólico e ainda ao longo de rodovia 
estadual SE-100. 

A simulação computacional trata-se de um cálculo de ruído no qual é possível fazer uma previsão, 
qualitativa e quantitativa, das curvas de pressão sonora oriundas de diversas fontes atuando em 
conjunto. Neste cálculo são levados em consideração parâmetros como a topografia local, reflexões 
devido a obstáculos geométricos, absorção do solo, dentre muitos outros parâmetros que podem ser 
configurados.  

Os níveis sonoros variam a todo instante e dependem do comportamento de fontes sonoras que são 
importantes na composição do ruído ambiente existente (LAeq-dB), por exemplo, a rodovia SE-100 
onde existem receptores de moradias ao longo de sua faixa de domínio, tem fluxos de veículos leves 
e pesados que variam de acordo com horários e períodos do dia, dias da semana e épocas do ano. O 
campo de aerogeradores tem sua maior contribuição devido ao ruído dinâmico e da motorização na 
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condição de velocidade de ventos expressiva e o mar em condições meteorológicas para veraneio – 
condição usual. 

O software utilizado na simulação de ruído e dimensionamento de solução desse projeto foi o CadnaA 
versão 4.3.143, desenvolvido pela empresa alemã Datakustik em 1986. O software realiza as 
estimativas através de métodos de cálculo padronizados e especificados por normas e ISO’s, como por 
exemplo, a ISO 9.613 e a RLS 90 para ruído de tráfego.  

Todas as normas e ISO’s incorporadas ao software foram validadas tecnicamente tanto no campo 
teórico quanto no campo prático através de testes de casos que comprovam a eficácia dos cálculos 
realizados.  

A simulação computacional foi feita a partir do cruzamento entre a rodovia SE-100 com a rodovia SE-
240 até o fim do parque eólico, englobando toda a região sentido a praia, obtendo-se assim uma área 
de simulação de aproximadamente 10.273.000 m². 

O modelo computacional de ruído tem como dados de entrada a topografia da região de interesse, as 
fontes de ruído local pertencentes à região, medidas através do estudo de baseline, as futuras fontes 
de ruído pertencentes à CELSE, obstáculos geométricos característicos da região, como residências, 
informações coletadas com respeito a umidade relativa, temperatura e característica do vento, tais 
como direção e velocidade. 

Além da informação sonora recolhida nos pontos receptores, foram realizadas medidas no entorno 
de aerogerador para mensurar o ruído produzido pelo mesmo. Ao todo foram feitas 12 medidas 
espaçadas de 30° em um raio de 13 m no entorno do aerogerador. Essas medidas buscam visualizar a 
direcionalidade global do aerogerador de modo a retratar a fonte mais fielmente no modelo 
computacional.  

Com os aerogeradores alocados na simulação computacional juntamente com as vias de tráfego de 
veículos e o mar, buscou-se recuperar os níveis sonoros nos receptores. A relevância acústica maior 
para as vias de tráfego está concentrada na rodovia SE-100, que cruza todo o mapa de ruído, sendo a 
via mais importante do entorno. Esta fonte sonora foi modelada a partir de medições específicas 
realizadas a 15 m do eixo da rodovia, e considerado o volume de tráfego de veículos atual. Muitas das 
vias adjacentes da SE-100 possuem como característica o baixo tráfego de veículos e sazonalidade 
temporal expressiva, sendo, portanto, de menor relevância acústica. 

Para o mar utilizou-se uma medição acústica de calibração feita nas suas imediações, a qual não 
continha influência acústica notável de nenhum dos outros pontos.  

Sendo assim, para a realização da calibração do modelo inicialmente foram inseridas na modelagem 
as fontes de rodovia com tráfego atual e caracterizado durante as medições de 08/06/2017, o campo 
de aerogeradores em situação de velocidade de ventos encontrada no dia/período de medições eleito, 
pois nesta localidade a velocidade dos ventos é importante à propagação sonora, inclusive do ruído 
que será produzido na operação da UTE, e também o ruído do mar medido em condição 
meteorológica favorável sem tempestades ou ressacas.  

Com estas três fontes atuando conjuntamente obtiveram-se resultados similares aos níveis sonoros 
medidos em campanha de medições específica de 8/6/2017, este procedimento também oferece 
segurança à modelagem para inserção da nova fonte sonora do empreendimento, ou seja, o modelo 
considera-se calibrado.  

Foram elencadas como fontes de ruído nas UTE Porto de Sergipe I a ser instalada: caldeira de 
recuperação de calor, turbina a gás, transformador, turbina a vapor, torre de resfriamento e chaminé. 
Para cada um destes equipamentos foram considerados os dados de potência sonora separado por 
bandas de oitava, conforme especificações do fornecedor. A Tabela 7.1-27 sintetiza as informações 
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de potência sonora total com as correções espectrais de cada uma das fontes sonoras que foi alocada 
no modelo. 

Tabela 7.1-27: Potência Sonora Total dos Equipamentos Utilizados na Simulação 

Equipamentos 

Potência Sonora (dB) 

31.5 
Hz 

63 Hz 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
hZ 

8000 
Hz 

GT Transformadores 
Step-up 

102 105 107 102 102 96 91 86 81 

ST Transformador 
Step-Up 

107 110 112 107 107 101 96 91 86 

Compartimento de 
Turbina a Gás 

104 101 98 93 94 95 98 103 91 

Compartimento de 
Turbina a Gás Vent 
Fans 

99 99 107 98 95 92 91 95 92 

Exaustor de Difusão 108 116 102 100 96 96 101 106 95 

Gerador de Vapor de 
Recuperação de Calor 

128 127 123 116 104 99 90 73 55 

Área de Saída de Ar 115 114 113 111 108 106 103 100 98 

Área de Entrada de Ar 120 118 116 111 107 106 105 104 103 

Gerador de Turbina a 
Vapor 

123 126 116 109 105 100 96 92 81 

Aerogerador medido 75,5 94,2 92,7 95,2 97,1 96,1 93,9 88,9 86,7 

Aerogerador CutOn 
(Fabricantes) 

80,9 90,8 96,0 97,9 100,8 103,4 99,9 90,0 70,3 

Chaminé 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Observadas as locações das fontes sonoras na futura planta de processo, a dimensão e as 
configurações descritas, e excetuada a influência do parque eólico, obteve-se um arranjo das fontes 
sonoras com os espectros sonoros estimados nas seções anteriores.  

Salienta-se que essa calibração foi feita desconsiderando-se o muro existente no entorno da área da 
futura planta de processo, uma vez que tais superfícies causam sobras acústicas. Se uma calibração 
fosse realizada em região próxima ao muro da UTE, a sombra acústica propiciaria níveis recebidos a 1 
m de distância do muro mais baixos, mas certamente a distâncias fora da sombra acústica os níveis 
seriam maiores. Dessa forma optou-se por realizar a calibração em situação livre de sombra acústica, 
obedecendo as garantias de valores em dBA a 1 m do limite da planta de processo. 

Ressalta-se que o estudo é uma previsão com base em dados de entrada; como as fontes sonoras 
devidamente configuradas em termos de localização e volume, com os espectros de potência sonora 
desenvolvidos considerando o comportamento típico dos equipamentos em termos de distribuição 
nas bandas de oitava, e os valores globais de pressão sonora dados de garantia do fabricante (que 
poderá ou não usar de envelopamentos, tais como jaquetas, enclausuramentos totais ou parciais). 

A modelagem indicou que a condição de “cutout” dos aerogeradores altera consideravelmente a 
região dos mapas onde os aerogeradores estão presentes, entretanto não altera de forma significativa 
os receptores eleitos, devendo-se isso ao fato de a maioria dos receptores localizarem-se afastados 
dos mesmos. Os resultados da modelagem considerando a implantação do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I são apresentados na Figura 7.1-41 e Figura 7.1-42. 
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Fonte: Vendrame, 2017. 

Figura 7.1-41: Situação de Cutout dos Aerogeradores e Operação da UTE Porto de Sergipe I – Período Diurno 
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Fonte: Vendrame, 2017. 

Figura 7.1-42: Situação de Cutout dos Aerogeradores e Operação da UTE Porto de Sergipe I – Período Noturno 
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Os principais efeitos são sumarizados na Tabela 7.1-28. 

Tabela 7.1-28: Sumário dos Resultados da Modelagem de Ruído 

Pontos 

Ruído 
ambiente 
medido 

Níveis obtidos 
na calibração 

da modelagem¹ 

Cutout de 
aerogeradores 

Situação medida/ 
calibrada + UTE 

PORTO SERGIPE I 

Cutout de 
aerogeradores + UTE 

PORTO SERGIPE I 

D N D N D N D N D N 

Ponto 1 43 43 44 43 44 45 51 45 51 45 

Ponto 2 59 56 58 49 58 49 59 51 59 51 

Ponto 3 51 50 54 54 54 54 55 54 55 54 

Ponto 4 53 52 54 46 54 48 54 47 54 48 

Ponto 5 48 47 49 48 50 49 50 48 51 49 

Ponto 6 51 51 52 52 52 52 53 52 53 52 

Legenda 
¹ Nível utilizado para base comparativa de aumento da pressão sonora 
 Aumento de até 1 dBA 
 Aumento entre 1 e 3 dBA 
 Aumento superior a 3 dBA 

D Diurno 
N Noturno  

 

Descrição dos Resultados Obtidos: 

No estudo de baseline observou-se que os níveis atuais de ruído, principalmente no período noturno, 
ultrapassam os limites estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais, sendo gerados então 
novos valores orientadores específicos para a área. Ao inserir estes valores de baseline no modelo 
matemático, pode-se observar que a calibração dos pontos levou a valores muito próximos aos 
obtidos in loco, com discrepância máxima de 0,9 dB. Levando-se em consideração que existem 
flutuações nas medidas de pressão sonora em campo e erros de aproximação computacionais, pode-
se considerar este um valor adequado para a calibração do modelo. Esta condição foi calculada com 
um vento orientado no sentido predominante mar → continente de 3 m/s. 

A condição de “cutout” altera de forma considerável uma boa região do mapa entre os aerogeradores, 
entretanto o aumento do ruído não chega a alterar de forma relevante os receptores eleitos devido 
ao fato de a maioria dos receptores encontrarem-se afastados dos aerogeradores. Como pode ser 
avaliado pela simulação, o aumento de ruído ocorre nos receptores dos Pontos 4 e 5, comunidades 
do Cajueiro e da Praia do Jatobá, respectivamente, que se encontram mais próximos dos 
aerogeradores.  

Quando considerada a operação da UTE Porto de Sergipe I, observadas as hipóteses e premissas 
adotadas para estimativa da situação futura, verificou-se a ocorrência de impacto sonoro na região. A 
área de residências mais afetada situa-se a oeste da planta de processo. Essa região encontra-se 
suficientemente distante da rodovia SE-100 e dos aerogeradores, com baixos níveis de ruído medido 
e projetado, e sendo assim, a implantação da UTE Porto Sergipe I deverá implicar alteração da 
paisagem acústica dessa localidade. A localidade do Ponto receptor 1 (Povoado do Jatobá) deverá ser 
afetada com uma previsão de aumento do nível de ruído existente /medido de 7 dBA no período 
diurno e no período noturno não há previsão de acréscimo significativo. 
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A região dos Pontos 2 (comunidade do Cajueiro), 3 (comunidade do Cajueiro) e 5 (comunidade da 
Praia do Jatobá) também devem sofrer impacto sonoro, porém de baixa intensidade.  

Na situação mais crítica, com os aerogeradores do parque eólico em “cutout” conjuntamente com a 
operação da UTE Porto Sergipe I, os impactos sonoros são de menor intensidade na região dos pontos 
2, 3, e 6 (comunidade da Praia do Jatobá); nos Pontos 4 e 5 o impacto é levemente maior. 

No Ponto 1 é esperado impacto sonoro da mesma maneira que na situação anteriormente comentada. 
Considere-se, no entanto, que esta situação não deverá alterar de forma considerável o ruído nos 
receptores eleitos, embora os mapas acústicos indiquem uma mudança da situação acústica da região, 
em especial ao oeste da UTE Porto de Sergipe I. 

• Comparação com a Legislação Brasileira 

Foi então realizada a comparação dos valores finais de pressão sonora com a usina em operação, com 
cutout dos aerogeradores, pior cenário, com a Tabela 7.1-26 de novos valores de referência, específica 
para a área. A Tabela 7.1-29 apresenta a comparação dos resultados da modelagem com os valores 
legais brasileiros  

Tabela 7.1-29: Comparação Resultados Modelagem com Valores Legais Brasileiros 

Ponto de Monitoramento de 
Ruído 

NBR Cutout de aerogeradores + UTE 
Porto de Sergipe I 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

P-01 55,0 50,0 51,0 45,0 

P-02 58,0 55,8 59,0 51,0 

P-03 55,0 50,2 55,0 54,0 

P-04 55,0 51,9 54,0 48,0 

P-05 55,0 50,0 51,0 49,0 

P-06 55,0 51,4 53,0 52,0 

Como se observa, os pontos P-01, P-04 e P-05 não superam em nenhum dos períodos os respectivos 
valores de referência. O ponto P-02, entretanto, apresenta uma diferença de 1 dB(A) em relação ao 
valor orientador para esta área para o período diurno; sendo que neste mesmo período o ponto P-03 
terá sua pressão sonora local equivalente ao valor orientador, ou seja, no limite do permitido. No 
período noturno os pontos P-03 e P-04 ultrapassarão os limites legais em 3,8 dB(A) e 0,6 dB(A), 
respectivamente. 

• Comparação com a Legislação Internacional 

No âmbito internacional a mesma análise foi realizada buscando identificar a presença de pressões 
sonoras acima dos valores legais para cada um dos receptores de interesse. A Tabela 7.1-30 apresenta 
a comparação dos resultados da modelagem com os valores legais internacionais.  

Tabela 7.1-30 Comparação Resultados Modelagem com Valores Legais Brasileiros 

Ponto de Monitoramento de 
Ruído 

IFC Cutout de aerogeradores + UTE 
Porto de Sergipe I 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

P-01 55,0 46,1 51,0 45,0 

P-02 61,0 58,8 59,0 51,0 

P-03 55,0 53,2 55,0 54,0 

P-04 55,6 54,9 54,0 48,0 

P-05 55,0 49,8 51,0 49,0 

P-06 55,0 54,4 53,0 52,0 

De forma semelhante à comparação com a legislação nacional, verifica-se que a pressão sonora no 
ponto P-03, localizado na comunidade Cajueiro, apresenta valores acima dos limites legais para o 
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período noturno, e para o diurno encontra-se no limite do permitido. Destaca-se que este é o único 
ponto no qual os resultados ultrapassam suas respectivas pressões de referência. 

 

7.1.11 Recursos Hídricos 

A área de estudo está localizada nas Bacias do rios Sergipe e Vaza Barris, e na Plataforma Continental 
Bacia Sergipe-Alagoas (PCSEAL). O local apresenta rico ambiente hídrico, com diversas unidades de 
paisagem associadas. Neste item os recursos hídricos serão apresentados separando-se o ambiente 
de águas interiores e estuarinas, da área oceânica e de marés.  

 Aspectos Legais 

O arcabouço legal que envolve a questão dos recursos hídricos no estado de Sergipe, além daqueles 
no cenário federal, é apresentado no Quadro 7.1-4, sendo o órgão gestor dos recursos hídricos em 
Sergipe é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH). 

Quadro 7.1-4: Legislação do Estado de Sergipe sobre Recursos Hídricos 

Ato Legal Conteúdo 

Lei n.º 3.595 de 19/01/1995 
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 
providências. 

Lei n.º 3.870 de 25/09/1997 
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e institui o 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Decreto n.º 18.099, de 26/03/1998 
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) e dá 
outras providências. 

Decreto n.º 18.456, de 03/12/1999 Regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos 

Decreto n.º 18.931, de 03/07/2000 
Corrige os valores de custos operacionais do anexo único do Dec. 
18.456 

Decreto n.º 19.079, de 05/09/2000 Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH. 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) 

 Hidrologia e Hidrogeologia 

O estado de Sergipe é composto por 8 Bacias Hidrográficas: São Francisco, rio Vaza Barris, rio Real, rio 
Japaratuba, ro Sergipe, ro Piauí, Grupo de Bacias Costeiras 1 (GC 1), e Grupo de Bacias Costeiras 2 
(GC2), conforme apresenta a Figura 7.1-43. São considerados rios estaduais os rios Japaratuba, Sergipe 
e Piauí.  
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Fonte: SIRHSE, 2017 

Figura 7.1-43: Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe 

O Quadro 7.1-5 a seguir lista os recursos hídricos superficiais que o empreendimento irá interceptar, 
e também cita a sua respectiva sub-bacia hidrográfica e o município onde estão localizados. Ressalta-
se que para aqueles sem nome, foi adotado a nomenclatura “Corpo Hídrico” seguida de uma 
identificação numeral. 

Quadro 7.1-5: Recursos Hídricos Superficiais por Sub-bacia Hidrográfica 

Travessias Município Torres / trechos 

Rio Pomonga 
Limite entre município de Santo Amaro das Brotas 

e Barra dos Coqueiros 
Entre torres 2/1 e 2/2 

Rio Parnamirim Santo Amaro das Brotas Entre torres 4/2 e 5/1 

Corpo Hídrico 1 Santo Amaro das Brotas Entre torres 9/1 e 9/2 

Corpo Hídrico 2 Santo Amaro das Brotas Entre torres 9/1 e 9/2 

Corpo Hídrico 3 Santo Amaro das Brotas Entre torres 11/1 e 11/2 

Corpo Hídrico 4 Santo Amaro das Brotas Entre torres 11/2 e 11/3 

Rio Limoeiro Santo Amaro das Brotas Entre torres 11/3 e 12/1 

Corpo Hídrico 5 Santo Amaro das Brotas Entre torres 13/2 e 13/3 

Corpo Hídrico 6 Santo Amaro das Brotas Entre torres 14/1 e 14/2 

Rio Tabocas Santo Amaro das Brotas Entre torres 15/1 e 15/2 

Rio Segipe Santo Amaro das Brotas Entre torres 17/3 e 18/1 

Corpo Hídrico 7 Laranjeiras Entre torres 17/3 e 18/1 

Corpo Hídrico 8 Laranjeiras Entre torres 17/3 e 18/1 

Corpo Hídrico 9 Laranjeiras Próximo à torre 19/1 
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Travessias Município Torres / trechos 

Corpo Hídrico 7 Laranjeiras Entre torres 19/1 e 19/2 

Corpo Hídrico 10 Laranjeiras Entre torres 20/3 e 21/1 

Corpo Hídrico 11 Laranjeiras Entre torres 21/2 e 22/1 

Corpo Hídrico 12 Laranjeiras Entre torres 22/1 e 22/2 

Corpo Hídrico 13 Laranjeiras Entre torres 22/2 e 23/1 

Corpo Hídrico 14 Laranjeiras Entre torres 23/1 e 23/2 

Rio Cotinguiba 
Limite entre municípios Laranjeiras e Nossa 

Senhora do Socorro 
Entre torres 25/1 e 25/2 

Corpo Hídrico 15 Nossa Senhora do Socorro Entre torres 26/1 e 26/2 

Corpo Hídrico 16 Nossa Senhora do Socorro Entre torres 26/2 e 27/1 

Riacho da Várzea Nossa Senhora do Socorro Entre torres 28/2 e 29/1 

Corpo Hídrico 17 Nossa Senhora do Socorro Entre torres 30/1 e 30/2 

Corpo Hídrico 18 Nossa Senhora do Socorro Entre torres 31/3 e 32/1 

Riacho Palame Nossa Senhora do Socorro Entre torres 32/1 e 32/2 

O Complexo Termelétrico Porto de Sergipe I está localizado na Bacia Hidrográfica do rio Sergipe, 
conforme apresentado na Figura 7.1-44 (SIRHSE, 2017).  
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A disponibilidade hídrica, fator decisivo para desenvolvimento econômico e social, tem interferência 
direta de fatores climáticos e fatores físicos e pode se referir à água superficial ou subterrânea ou 
ainda representar a soma delas. Como no estado de Sergipe a disponibilidade hídrica superficial é 
baixa, a água subterrânea torna-se um recurso fundamental em quase todas as bacias (exceto a bacia 
do São Francisco). 

A Tabela 7.1-31 abaixo apresenta o percentual de disponibilidade hídrica subterrânea por Bacia em 
relação à disponibilidade hídrica total. 

Tabela 7.1-31: Disponibilidade Hídrica Subterrânea por Bacia 

Bacia Disponibilidade 

Japaratuba 89,97% 

Piauí 88,23% 

Sergipe 64,72% 

Vaza Barris 58,69% 

Real 77,85% 

São Francisco  

GC 1 90,28% 

GC 2 82,48% 

Fonte: SIRHSE, 2017 

A disponibilidade hídrica de Sergipe quando analisada, desconsiderando a expressiva contribuição que 
a Bacia do São Francisco adiciona ao Estado, contabiliza 253,0 milhões de m³/ano, ou 8.023 l/s. 
Visando mais especificamente a Bacia do rio Sergipe, bacia em que está inserido o Empreendimento, 
verifica-se a disponibilidade de 129 milhões de m³/ano, a maior do Estado depois da Bacia do São 
Francisco, que disponibiliza mais de 20 bilhões de m³/ano (PERH-SE, 2010). 

Dos 129 milhões de m³ anuais da Bacia do rio Sergipe, 111,8 milhões são advindos de águas 
superficiais, sendo dessas 72,4 milhões originadas da transposição da DESO (Bacia do São Francisco), 
conforme segue na Tabela 7.1-32. As águas subterrâneas contribuem com 17,4 milhões de m³ ao ano 
na Bacia do rio Sergipe (PERH-SE, 2010). A disponibilidade hídrica na Bacia do rio Vaza Barris é de 40,2 
milhões de m³/ano, sendo 26 milhões de m³ advindos de águas superficiais, 10,9 milhões de m³ de 
águas subterrâneas e o restante (3,9 milhões m³/ano) da transposição DESO.  

Tabela 7.1-32: Disponibilidade e demandas por bacia e respectivo saldo (2010) 

Bacia 
Unidade de 

Planejamento 

Disponibilidades (m³/ano) 
Demanda 
(m³/ano) 

Saldo 
(m³/ano) Superficial 

Transposição 
DESO 

Subterrânea 
Efetiva 

Total 

Rio 
Sergipe 

Alto Rio Sergipe 10.091.520 1.445.377 2.130.000 13.666.897 6.515.502 7.151.395 

Rio Jacarecica 15.452.640 898.218 4.387.000 20.737.858 21.894.654 - 1.156.796 

Rio Cotinguiba 3.153.600 17.342.546 2.525.000 23.021.146 19.036.883 3.984.263 

Baixo Rio Sergipe 6.622.560 47.456.737 7.043.000 61.122.297 51.797.820 9.324.477 

Rio Poxim 4.099.680 5.241.035 1.296.000 10.636.715 8.734.551 1.902.164 

TOTAL 39.420.000 72.383.913 17.381.000 129.184.913 107.979.410 21.205.503 

Alto Rio Vaza Barris 4.099.680 3.940.873 4.020.000 12.060.553 9.581.781 2.478.772 

Rio Traíras 2.207.520 - 5.395.000 7.602.520 12.262.458 - 4.659.938 
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Bacia 
Unidade de 

Planejamento 

Disponibilidades (m³/ano) 
Demanda 
(m³/ano) 

Saldo 
(m³/ano) Superficial 

Transposição 
DESO 

Subterrânea 
Efetiva 

Total 

Rio 
Vaza 
Barris 

Baixo Rio Vaza Barris 19.711.127 - 1.505.000 21.216.127 18.391.645 2.824.482 

TOTAL 26.018.327 3.940.873 10.920.000 40.879.200 40.235.884 643.316 

Fonte: PERH-SE, 2010 (Modificado). 

A disponibilidade hídrica superficial do rio Sergipe no trecho próximo à costa está entre 0,008 e 1 m³/s, 
enquanto do rio Vaza Barris está entre 1 e 10 m³/s. Em grande parte de Aracaju há uma baixa garantia 
hídrica, no que diz respeito ao abastecimento urbano; para a situação do abastecimento urbano em 
Barra dos Coqueiros consta a ampliação do sistema produtor, bem como em Laranjeiras e Nossa 
Senhora do Socorro. Em Pirambu e Santo Amaro das Brotas o abastecimento consta como satisfatório. 
De acordo com os dados do portal SNIRH, há apenas uma captação superficial em Aracaju e uma em 
Santo Amaro das Brotas (ANA, 2017). 

Verifica-se que na área existem alguns sistemas de abastecimento; o Sistema de Barra dos Coqueiros 
é abastecido por sete poços tubulares presentes entre a sede municipal e o povoado Atalaia Nova, 
responsável por produzir 3.379 m3/dia;  Sistema Atalaia Nova é abastecido por três poços tubulares 
produzindo um volume diário de 852,96 m3, destacando o poço Atalaia Nova-2 com mais de 50% da 
produção; o Sistema Jatobá por sua vez tem como fonte de abastecimento um poço tubular com 29 
m de profundidade que produz 103,85 m3/dia com vazão de 8.640 L/h; e Sistema Capuã/ Olhos d´Água 
composto por dois poços tubulares perfurados em 1999 produzindo um volume de 194,4 m3/dia 
(Consentre, 2009).  

Há ainda o Sistema de Aquíferos, destacando-se o sistema das Coberturas Holocênicas e sistema de 
Formação Marituba e Mosqueiro. O Sistema das Coberturas Holocênicas trata-se de um aquífero 
intergranular, tipo livre, cujo potencial hídrico é considerado médio; nele constam 19 poços para 
abastecimento de água que apresentam uma vazão específica média de 3.731 l/h/m; a profundidade 
média do lençol freático é da ordem de 2,25 m. O Sistema de Formação Marituba e Mosqueiro por 
sua vez é constituido por arenitos médios a grosseiros e conglomeráticos e intercalações de calcários 
e dolomitos; o potencial hídrico estimado para este sistema varia entre 50.000 e 200.000 l/h 
(Consentre, 2009). 

Quimicamente observa-se que a qualidade das águas do dois sistemas aquíferos apresenta, em geral, 
restrições apenas com relação ao elemento ferro, que apresenta-se em concentrações acima dos 
padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 (Consentre, 2009). 

Localmente foi realizado levantamento dos poços cadastrados junto ao CNARH – Cadastro Nacional 
de Usuários de Recursos Hídricos, mantido pela ANA – Agência Nacional de Águas, para o município 
de Barra dos Coqueiros. A Figura 7.1-45 e Figura 7.1-46 apresentam a localização desses poços e a 
Tabela 7.1-33 apresenta os dados do cadastramento. 
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Figura 7.1-45: Mapa de localização dos poços cadastrados junto à ANA em Barra dos Coqueiros 

 

 
Figura 7.1-46: Mapa de localização dos poços cadastrados junto à ANA em Barra dos Coqueiros 
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Tabela 7.1-33: Poços Cadastrados junto à ANA em Barra dos Coqueiros 

Ponto 
Coordenada 

(utm) 
Situação Abastecimento 

Nível 
dinâmico 

Nível 
estático 

Vazão 
especifica 

1 716131 8792555 Bombeando Doméstico - - - 

2 715979 8792525 Bombeando Doméstico - - - 

3 715736 8792434 Bombeando Doméstico - - - 

4 715913 8791603 Bombeando Doméstico 6,2 1,3 8,082 

5 716037 8792002 Bombeando Doméstico 5,4 3,6 4,632 

6 715823 8791912 Bombeando Doméstico 6,2 1,3 8,082 

7 716370 8791969 Não instalado Doméstico - 2,57 - 

8 715433 8792590 Bombeando Doméstico - - - 

9 715647 8792681 Bombeando Doméstico - - - 

10 715890 8792741 Bombeando Doméstico - - - 

11 715678 8792926 Bombeando Doméstico - - - 

12 724374 8803256 Bombeando Doméstico - - - 

13 718953 8796624 Bombeando Doméstico - - - 

14 731346 8809817 Bombeando Doméstico - - - 

15 724462 8802856 Não instalado Doméstico - 3 - 

16 725009 8802730 Bombeando Doméstico 12 7 - 

17 725099 8802637 Bombeando Doméstico 12 8 - 

18 724887 8802608 Bombeando Doméstico 11 6 - 

19 724794 8802517 Bombeando Doméstico 12 7 - 

20 724372 8802980 Bombeando Doméstico - - - 

21 718310 8796013 Bombeando Doméstico - - - 

22 714928 8794253 Não instalado Doméstico 7,9 2,7 1,104 

23 717925 8792819 Bombeando Doméstico - - - 

24 718279 8795922 Não instalado Doméstico - 0,96 - 

25 716123 8791295 Seco Urbano - - - 

26 715616 8792712 - - 9,9 0,9 2,146 

27 715616 8792681 - - 5,96 0,5 16,117 

28 715586 8792712 - - 6,04 0,2 7,977 

29 724618 8803470 - Irrigação 8,4 6,9 5,029 

30 725708 8803965 - - - - - 

Fonte: ANA, 2017 

Como se observa na Figura 7.1-45 e Figura 7.1-46, os poços estão principalmente concentrados na 
região da Barra dos Coqueiros e Pirambu. Devido ao caráter eletivo desse cadastro, foram registrados 
apenas trinta poços na área em estudo, e dentre esses, somente nove possuem informações 
completas de coleta e análise de água, como nível dinâmico, nível estático e vazão específica. De todos 
os poços apresentados na Tabela 7.1-33: Poços Cadastrados junto à ANA em Barra dos Coqueiros, 
quase todos os poços são destinados para abastecimento doméstico e estão atualmente bombeando, 
com exceção de dois poços, o 25 que tinha o seu uso destinado para abastecimento urbano mas 
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atualmente encontra-se seco e o 29 que tinha o seu uso destinado para irrigação porém não foram 
reportadas informações referentes à situação atual do poço.  

No entanto, cabe destacar que em visitas de campo foi observada grande quantidade de poços 
cacimba instalados nas comunidades da região da Praia do Jatobá. Segundo relatos, a água captada 
possui odor e sabor marcante, sendo salobra. A comunidade não utiliza esta água para dessedentação, 
mas para outros usos domésticos, uma vez que esta região não possui sistema de abastecimento 
público de água, como será abordado pelo item 7.3 – Diagnóstico do Meio Socioeconômico. 

A demanda hídrica pode ser dividida em: consumo humano, urbano e rural, referente à água utilizada 
para beber, preparar alimentos, uso de higiene pessoal, limpeza doméstica e lavagem de roupa; 
consumo animal, referente a água usada para dessedentação animal; uso industrial, considerada a 
água que entra em contato direto com os produtos intermediários ou finais; demanda ecológica, 
sendo esta a água necessária para manutenção da vida aquática nos rios (fauna e flora); e irrigação, 
utilizada para rega dos cultivos agrícolas. Com base nos dados das outorgas de águas superficiais e 
subterrâneas emitidas pela Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe foi elaborada a Tabela 7.1-34 a seguir com as demandas 
hídricas de Sergipe: 

Tabela 7.1-34: Demanda Hídrica por Bacia (l/s) 

Bacia Abastecimento Público Agricultura Industrial 

São francisco 31,19 5324,70 8,22 

Japaratuba 13,50 151,28 18,57 

Sergipe 144,30 - 164,55 

Vaza barris 23,44 402,97 20,70 

Piauí 39,54 260,11 24,52 

Real 15,72 228,38 0,82 

Total 267,69 6.367,44 237,38 

Fonte: SIRHSE, 2017 

O balanço hídrico resultante da diferença de quantidade disponível e demanda para os vários usos é 
instrumento que ajuda a nortear o planejamento hídrico, indicando se haverá falta de água na região. 
A Tabela 7.1-35 apresenta o balanço hídrico das Bacias do Estado de Sergipe.  

Tabela 7.1-35: Balanço Hídricos das Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe – L/s 

Bacia do Rio 

Disponibilidade [A + B (Efetiva)] 
- Demanda 

Disponibilidade [A + C 
(Instalada)] - Demanda 

Disponibilidade [A + D 
(Explotável)] - Demanda 

Cenário Tendencial Cenário Tendencial Cenário Tendencial 
2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 

Japaratuba -1616 -1.666 -1.716 -1.772 -983 -1.033 -1.083 -1.139 2.246 2.246 2.197 2.141 

Sergipe -1.862 -2.081 -2.251 -2.462 -251 -470 -640 -851 1.969 1.750 1.580 1.369 

Piauí -2.323 -2.403 -2.487 -2.572 -1.645 -1.725 -1.809 -1.894 3.975 3.895 3.811 3.726 

Vaza Barris -1.092 -1.189 -1.284 -1.384 -744 -841 -936 -1.036 67 -30 -125 -226 
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Bacia do Rio 

Disponibilidade [A + B (Efetiva)] 
- Demanda 

Disponibilidade [A + C 
(Instalada)] - Demanda 

Disponibilidade [A + D 
(Explotável)] - Demanda 

Cenário Tendencial Cenário Tendencial Cenário Tendencial 
2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 

Real -536 -569 -599 -628 397 365 335 306 744 712 681 652 

Bacias GC1 -80 -81 -83 -84 131 130 128 126 455 454 452 450 

Bacias GC2 -151 -152 -154 -159 -151 -152 -154 -159 273 272 270 265 

São 
Francisco 

629.68
3 

629.4
66 

629.2
33 

628.9
83 

631.3
90 

631.1
72 

630.9
39 

630.6
90 

637.9
70 

637.7
52 

637.5
20 

637.2
70 

Fonte: SIRHSE, 2017 

Os balanços hídricos entre disponibilidade e demanda anuais que se decorrem nas Bacias do Rio 
Sergipe e do Rio Vaza Barris, por unidade de planejamento, podem ser observados nos Gráfico 7.1-14 
e Gráfico 7.1-15. Na Bacia do Rio Sergipe, unidade de planejamento Rio Jacarecica registra déficit de 
0,036 m³/s (36 l/s). Nas demais unidades de planejamento da bacia, verificam-se superávits que vão 
de 0,126 a 0,295 m³/s (126 l/s a 295 l/s). No caso da Bacia do Rio Vaza Barris, na unidade de 
planejamento Rio Traíras há um déficit de 0,148 m³/s (148 l/s), e nas demais há superávits. Na 
totalidade das duas bacias verificam-se superávits. 

 

Elaborado por CH2M, 2017. Fonte: PERH-SE, 2010 

Gráfico 7.1-14: Situação da bacia do Rio Sergipe 
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Elaborado por CH2M, 2017. Fonte: PERH-SE, 2010 

Gráfico 7.1-15: Situação da bacia do Rio Vaza Barris 

De acordo com o Portal SNIRH, o rio Sergipe e o rio Vaza-Barris têm sua criticidade devido ao clima 
semiárido brasileiro. O Quadro 7.1-6 apresenta o balanço hídrico qualitativo e quali-quantitativo, por 
municípios. Observa-se que os municípios mais críticos na região próxima ao Empreendimento em 
termos de disponibilidade e uso de água são aqueles menos litorâneos, como Nossa Senhora do 
Socorro e Laranjeiras, mas também grande parte de Aracaju. 

Quadro 7.1-6: Balanços hídricos por município 

Município Balanço Hídrico Qualitativo Balanço Hídrico Quali-quantitativo 

Barra dos Coqueiros 
Péssima – pequeno trecho próximo a 
Aracaju 
Sem informação nos demais trechos 

Satisfatório – maioria do município 
Criticidade quali-quantitativa – 
pequeno trecho próximo a Aracaju 

Aracaju 
Péssima – maioria do município 
Sem informação nos demais trechos, 
principalmente parte costeira 

Criticidade quali-quantitativa – 
maioria do município 
Satisfatório – nos demais trechos 

Pirambu 
Ótima – maioria do município 
Péssima – próximo a Santo Amaro 
das Brotas 

Criticidade quantitativa – maioria do 
município 
Satisfatório – em parte do município 
Criticidade quali-quantitativa – 
próximo a Santo Amaro das Brotas 

Santo Amaro das Brotas 
Ótima – maioria do município 
Péssima – próximo a Pirambu 

Satisfatório – maioria do município 
Criticidade quali-quantitativa – 
próximo a Pirambu e Laranjeiras 

Laranjeiras Péssima – todo município 
Criticidade quali-quantitativa – todo 
município 

Nossa Senhora do Socorro Péssima – todo município 
Criticidade quali-quantitativa – todo 
município 

 

Bacia do Rio Sergipe (BHRS) 

A Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (BHRS) é a principal bacia hidrográfica do estado e inclui em sua 
área de drenagem a capital do estado e outras cidades de médio porte, que ocupam os estuários e 
tabuleiros do interior. Esta bacia abrange 26 municípios com população residente de mais de um 
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milhão de habitantes, equivalendo a 56,6% do total do Estado; deste total sabe-se que 86,8% reside 
em áreas urbanas enquanto 13,2% situam-se em área rural.  

O rio Sergipe tem sua nascente localizada no município de Boa Vista (BA) próximo a Poço Redondo 
(SE) de clima semi-árido onde apresenta características intermitentes. O rio percorre 210 quilômetros 
de sua nascente até o oceano Atlântico, onde desemboca na forma de estuário entre Aracaju e Barra 
dos Coqueiros, possuindo como principais afluentes os rios: Poxim, Pitanga, Morcego, Jacoa, 
Cotinguiba e Ganhamoroba. Segundo dados da SPLANTEC/SRH (2002), o rio apresenta declividade 
média de 0,67 m/km entre a cidade de Riachuelo e sua foz, segmento este com forte intrusão da cunha 
salina. 

Este rio é um importante recurso para desenvolvimento econômico do Estado. Enquanto os rios 
Poxim, Jacarecica e poços artesianos perfurados na bacia atendem à população urbana e rural, as 
barragens Jacarecica I e II e o Açude da Macela funcionam como reservatórios de água para irrigação 
da região. Nesta bacia também são desenvolvidas atividades pesqueiras artesanais, aquicultura, 
recreação nautica, turismo e transporte hidroviário ligando a capital à demais cidades vizinhas. Este 
crescimento urbano e desenvolvimento industrial resultam na intensa poluição dos rios devido à 
presença de efluentes domésticos e industriais (SEMARH, 2017). 

Nesta bacia predomina a associação caatinga/cultivos/pastagem com 52% da área total, seguida pela 
pastagem com 17% e cultivos agrícolas/ solos expostos com 14% (SIRHSE, 2017). A Tabela 7.1-36 
abaixo apresenta o uso de solo e a respectiva área ocupada dentro da Bacia do rio Sergipe.  

Tabela 7.1-36: Uso de Solo da Bacia do Rio Sergipe 

Uso do Solo Área 

Caatinga Arbórea (Savana Estépica Florestada) 2.728ha 

Floresta Estacional 19.418ha 

Floresta Ombrófila 2.112ha 

Mata Ciliar 2.326ha 

Manguezal 8.499ha 

Vegetação de Restinga 7.182ha 

Caatinga/Cultivos/Pastagem 193.270ha 

Cultivos agrícolas/Solos expostos 50.622ha 

Pastagem (vegetação natural e plantada) 61.015ha 

Fonte: SIRHSE, 2017 

São consideradas as áreas de proteção ambiental na Bacia do rio Sergipe: Reserva Ecológica de 
Itabaiana; a Área de Proteção Ambiental do rio Sergipe, em Aracaju; a Área de Proteção Ambiental 
Morro do Urubu, em Aracaju, e o Parque Ecológico Municipal Tramanday, também em Aracaju. A Lei 
nº 2.825 de 30 de julho de 1990, define como "Paisagem Natural Notável" e área de especial proteção 
ambiental todo o trecho do rio Sergipe, que serve de divisa entre os municípios de Aracaju e Barra dos 
Coqueiros, compreendendo as margens e todo o leito do rio Sergipe (SIRHSE, 2017).  

Nesta bacia está concentrada cerca da metade da população total do estado (46,8% da população 
rural e 59,2% da população urbana de Sergipe). Esta população tem como principais atividades 
econômicas: agropecuária, olericultura, monocultura de cana-de-açucar com usinas e destilarias e a 
cultura do coco da baía, com exploração de petróleo, atividades de mineração (areaia, calcário) e 
atividades industriais, na região metropolitana de Aracaju (SIRHSE, 2017). 

A bacia em questão é capaz de alcançar uma vazão de 23,27 m3/s, ou seja 733 milhões de metros 
cúbicos de escolamento médio anual. Porém, ao considerar a topografia desta bacia, verifica-se que 
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este não é favorável à implantação de barragens com capacidade de regularização igual ou superior a 
10 milhões de metros cúbicos, capazes de possibilitar regularização plurianuais. Dessa forma, a 
capacidade da bacia hidrológica da Bacia do Rio Sergipe fica reduzida às disponibilidades naturais que 
representam 0,94 m3/s ou 29,6 milhões de metros cúbicos de escoamento anual (SIRHSE, 2017). 

Quadro 7.1-7: Disponibilidade Hídrica por Unidade de Planejamento na Bacia do Rio Sergipe 

Unidade de Planejamento 
Disponibilidade 

Hídrica 
Observação 

Alto Sergipe (UP-8) 5,52 

Raros locais com condições mínimas para 
implantação de barramentos. 
Espraiamento quando atinge altas cotas, 
inundando grandes porções de terras agricultáveis. 

Baixo Sergipe (UP-11) 7,37 
Poucos locais favoráveis à implantação de 
barramento. 

Cotinguiba (UP-10) 2,78 
Poucas chances de implantação de reservatórios de 
armazenamento. 

Jacarecica (UP-9) 4,41 
Poucos locais favoráveis à implantação de 
barragens. 

Poxim (UP-12) 3,19 
Poucos locais favoráveis à implantação de 
barragens. 

Fonte: SIRHSE, 2017 

A água subterrânea dessa bacia tem disponibilidade hídrica de 64,72% da disponibilidade hídrica total, 
e sua qualidade pode ser classificada de acordo com o Quadro 7.1-8 a seguir.  

Quadro 7.1-8: Qualidade da Água Subterrânea da Bacia do Rio Sergipe segundo os Principais Usos 

Unidade de 
Planejamento 

Consumo Humano Consumo Animal Irrigação 

Alto Sergipe (UP-*) 
Imprestável salvo raras 

exceções 

Sem restrições para gado 
bovino de corte e 
caprinos/ovinos e para 
demais animais apenas 
em eventuais poços 

Não recomendado por 
exceder a tolerância das 
culturas e oferecer risco 
de salinização dos solos 

Jacarecica (UP-9) Sem restrições 
Sem restrições para 
todos os animais 

Sem restrições para a 
maioria das culturas e 
solos 

Cotinguiba (UP-10) Sem restrições 
Sem restrições para 
todos os animais 

Sem restrições para a 
maioria das culturas e 
solos 

Baixo Sergipe (UP-11) 
Aceitável com restrições 

em alguns locais 
Sem restrições para 
todos os animais 

Sem restrições para a 
maioria das culturas e 
solos 

Poxim (UP-12) Sem restrições 
Sem restrições para 
todos os animais 

Sem restrições para a 
maioria das culturas e 
solos 

Fonte: SIRHSE, 2017 

A Tabela 7.1-37: Demandas de Água das Unidades de Planejamento (Bacia do Rio Sergipe)apresenta a 
demanda total de recursos hídricos. 
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Tabela 7.1-37: Demandas de Água das Unidades de Planejamento (Bacia do Rio Sergipe) 

COD 
UP 

UP 

Demandas De Água (m³/ano) 

TIPO DE DEMANDA 
CENÁRIO TENDENCIAL 

2010 2015 2020 2025 

10 Cotinguiba 

Humana 11.143.672 12.027.594 12.652.111 13.055.331 

Animal 214.951 220.547 226.320 232.277 

Industrial 
FIES 108.281 112.363 115.884 119.549 

Usinas 1.400.000 1.436.820 1.463.401 1.506.132 

Irrigação 5.854.619 6.440.081 7.084.089 7.792.498 

Ecológica 315.360 315.360 315.360 315.360 

Total 19.036.883 20.552.765 21.857.165 23.021.146 

11 
Baixo 

Sergipe 

Humana 39.479.368 41.959.430 43.230.048 45.551.876 

Animal 1.200.837 1.229.052 1.258.039 1.287.826 

Industrial 1.299.360 1.345.066 1.388.616 1.433.702 

Irrigação 9.156.000 10.071.600 11.078.760 12.186.636 

Ecológica 662.256 662.256 662.256 662.256 

Total 51.797.820 55.267.404 57.617.720 61.122.297 

12 Poxim 

Humana 7.224.729 7.921.315 8.321.298 8.990.745 

Animal 246.260 253.069 260.109 267.390 

Industrial 741.033 767.391 792.648 818.795 

Irrigação 112.560 123.816 136.198 149.817 

Ecológica 409.968 409.968 409.968 409.968 

Total 8.734.551 9.475.559 9.920.211 10.636715 

O sistema de distribuição de água na bacia do rio Sergipe possui capacidade instalada de 180.272 
m3/dia correspondente a 2,09 m3/s, com estimativa para o ano de 2020 numa demanda de 439.623 
m3/dia (5,09 m3/s), sendo 66,5% destinado ao consumo humano (Araújo, s/ano). 

A drenagem do município de Barra dos Coqueiros é realizada pelo rio Pomonga. Este rio possui cerca 
de 34 quilômetros de extensão, sendo perene em todo seu curso, com tipologia meandrante. Seu leito 
é constituído por areia, seixos, argila e cascalho apresentando, principalmente a jusante, pequenas 
ilhas e desenvolvimento de bancos arenosos decorrentes da baixa capacidade de água neste setor. O 
sedimento é transportado por rolamento e material fino viaja por suspensão, sendo muitas vezes 
provenientes das vertentes derivadas de escoamento superficial ao longo do período chuvoso (CPRM, 
2002). 

Esta rede de drenagem forma a sub-bacia do rio Pomonga, composta por canais meândricos de curta 
extensão com os subafluentes Adicurí, Benta, Guedes, Capoã e inúmeros canais de maré. Em 
decorrência dessas características, verifica-se que ao longo do rio Pomonga existem diversas manchas 
de manguezais, com grande diversidade de deposição de matéria orgânica e ação biológica, sendo 
possível denominar este ambiente como um berçário natural.  

Na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe predomina um sistema aquífero subterrâneo granular e cárstico 
(rochas calcárias), com alta taxa de recarga do aquífero e movimentação da água subterrânea 
armazenada. O município de Barra dos Coqueiros se caracteriza por aquíferos de Formação Cenozóica, 
constituídos por rochas sedimentares que recobrem rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da 
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Faixa de Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Verifica-se na região comportamento 
semelhante à de um aquífero granular, ou seja, com porosidade primária, elevada permeabilidade, 
sendo excelente para armazenamento e fornecimento de água (CPRM, 2002). Barra dos Coqueiros é 
ainda caracterizado por depósitos eólicos litorâneaos, terraços marinhos e depósitos de pântanos e 
mangues (CPRM, 2002). A Figura 7.1-47 apresenta os domínios hidrogeológicos da área de estudo. 

 





FORMATO A3: 420mm X 297mm

Mapa de Localização

REV.:APROV.:VERIF..:PROJ.:ESCALA:

PROJETO:

TÍTULO:

LEGENDA:

REFERÊNCIA:

NOTAS:

ESCALA GRÁFICA:

DATA:
10/08/2017   Ma

pa
 de

 do
mi

nio
s h

idr
og

eo
log

ico
s d

a a
rea

 de
 es

tud
o

Rio Sergipe
Rio P

om
ong

a

FCDL_ind

FCBr_ind

FCBr_ind

FC_ind

FCDL_ind

FCDL_ind

FC_ind

FCDL_ind

FCDL_ind

FCBr_ind

FCDL_ind

FCBr_ind

FCDL_ind
FCDL_ind

FCDL_ind

FCDL_ind

FCDL_ind
FCDL_ind

BSA_ind

KM-101

KM-235

KM-349

PIRAMBU

ARACAJU

BARRA DOS COQUEIROS

36°40'0"W

36°40'0"W

36°50'0"W

36°50'0"W

37°0'0"W

37°0'0"W

37°10'0"W

37°10'0"W

10
°4

0'0
"S

10
°4

0'0
"S

10
°5

0'0
"S

10
°5

0'0
"S

11
°0

'0"
S

11
°0

'0"
S

Ü

Figura
Mapa de Localização dos Recursos Hídricos

Superficiais na Área de Estudo. 

MS VN RA0

0 4 8 122
Kilometros

1:250.000

Oceâno Atlântico

ARACAJU

BARRA DOS COQUEIROS

PIRAMBU

SEBA

AL

Esri, DeLorme, GEBCO,
NOAA NGDC, and other
contributors

Hidrogeologia: CPRM, 2005
Batimetria:  CPRM, 2005
Brasil / Municípios:  IBGE, 2015
Rodovias: DNIT, 2015
Massa de Água: ANA, 2012
Imagem: Google Earth Pro, 2016

Ü

Sistema de Coordenadas Geográficas: SIRGAS 2000
Graus Decimais

RU

Layer
Complexo Termoelétrico PS I
Terminal Marítimo Inácio
Barbosa - TMIB
Limite Municipal
Rodovias Federais
Corpo d'Água

Hidrogeologia

Bacia Sergipe/Alagoas

Depósitos litorâneos
Depósitos tipo Barreiras
Formações cenozóicas
indiferenciadas

BSA_ind

FCDL_ind
FCBr_ind

FC_ind

Bacias Sedimentares

Formações Cenozóicas

Estudo Integrado de Impacto Ambiental





SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO FÍSICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

 
 

7.1-149  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

 
 

O balanço hídrico da Bacia do rio Japaratuba, em 2010, revela um déficit de 58,7 milhões de metros 
cúbicos ao ano, incluindo as demandas ecológicas. Em 2015, no cenário Tendencial, o déficit hídrico 
da Bacia é de 65,63 milhões metros cúbicos ao ano, incluídas as demandas ecológicas. O déficit é de 
61,21 milhões m³/ano no cenário Alternativo, incluídas as reservas ecológicas. No ano 2020, no 
cenário Tendencial, o déficit hídrico da Bacia é de 70,99 milhões m³/ano, incluídas as demandas 
ecológicas. No cenário Alternativo, o déficit é de 62,97 milhões m³/ano com as demandas ecológica. 
No ano final projetado pelo PERH - 2025, no cenário Tendencial, o déficit hídrico da Bacia é de 77,64 
milhões m³/ano, considerando as demandas ecológicas. No cenário Alternativo, o déficit é de 67,28 
milhões m³/ano com as demandas ecológicas. Com a disponibilidade hídrica efetiva, o balanço é 
deficitário, mas considerando-se a possibilidade de incorporar reservas explotáveis de água 
subterrânea, o balanço se torna superavitário para todos os horizontes temporais do Plano. (SIRHSE, 
2017). 

Todos o curso do rio Sergipe dentro do estado de Sergipe, na mesorregião do Sertão e do Agreste 
Sergipano, tem sua água classificada como salobra, enquanto o rio Sergipe e seus afluentes localizados 
na mesorregião do Leste Sergipano passam a ser classificados como doce. As amostras de água 
analisadas, provenientes das barragens Jacarecica I, Jacarecica II e do açude Marcela foram 
classificadas como doces segundo a Resolução CONAMA nº 357. O ambiente estuarino por sua vez, 
por ser uma Área de Proteção Ambiental, passa pelo CONAMA 357 a ser classificado como água 
salobra ou salina-classe especial (SIRHSE, 2017). 

O abastecimento de água urbano e rural (54,9 mil m3/dia) é realizado dentro da bacia, principalmente 
pelo Rio Jacarecica e poços profundos. Deste total produzido, 96% de água são fornecidos à própria 
bacia e 4% a outras; verificando-se que dos 259,4 m3/dia de água consumida, 80% provém de outras 
Bacias (principalmente do rio São Francisco) e 20% de dentro esta Bacia, sendo portanto, a Bacia 
Hidrográfica que mais depende de água proveniente das outras (SIRHSE, 2017). 

Com as mudanças na vazão do rio São Francisco os pescadores têm relatado avanço da maré em 
direção ao rio. Este possível avanço da cunha salina torna-se uma ameaça potencial ao abastecimento 
de água da região (Infonet, 2015). 

Devido às características de seu relevo, pouco favorável à implantação de barragens com capacidade 
de regularização plurianual, sua capacidade fica reduzida às disponibilidades naturais, que 
representam 0,94 m³/s, ou seja, 29,6 milhões de metros cúbicos de escoamento médio anual. A 
efetivação das descargas potenciais com a utilização de reservatórios para regularização dos 
escoamentos, aplicando-se as taxas médias de aproveitamento observadas no Nordeste, para uma 
garantia de 90%, poderia atingir cerca de 219 milhões de metros cúbicos de escoamento anual. Para 
uma garantia de 99%, as descargas representam 0,79 m³/s, ou seja, 24,9 milhões de metros cúbicos 
de escoamento médio anual.  (SIRHSE, 2017). A Tabela 7.1-38 apresenta os aspectos quantiativos para 
água subterrânea.  

Tabela 7.1-38: Aspectos Quantitativos das Água Subterrânea da Bacia do Rio Sergipe 

Informação 
Alto 

Sergipe 
Baixo 

Sergipe 
Cotinguiba Jacarecica Poxim 

Pluviometria média (mm/ano) 600 1.100 1.300 900 1.300 

Área do domínio poroso (km²) 79,4 413,62 61,22 46,59 303,51 

Área do domínio cárstico (km²) - 134,82 121,26  26,03 

Área do domínio fissural (km²) 1.464,29 435,64 51,88 456,88 119,42 

Número de poços no domínio poroso 0 143 16 21 121 

Número de poços no domínio cárstico - 199 88  0 

Número de poços do domínio fissural 260 55 12 644 0 
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Informação 
Alto 

Sergipe 
Baixo 

Sergipe 
Cotinguiba Jacarecica Poxim 

Número de poços em operação no domínio 
poroso 

- 98 10 14 85 

Número de poços em operação no domínio 
cárstico 

 145 60 4 - 

Número de poços em operação no domínio 
fissural 

182 35 8 450 - 

Vazão média dos poços do domínio poroso (m³/h) - 10 15 6,5 6 

Vazão média dos poços do domínio cárstico 
(m³/h) 

 15 13 10 - 

Vazão média dos poços do domínio fissural (m³/h) 5 1,6 1,2 5 - 

Fonte: SIRHSE, 2017 

A Foto 7.1-9 apresenta o rio Pomonga localizado a cerca de 3 km a NE do Empreendimento. 

 

Foto 7.1-9: Rio Pomonga 

Neste rio são realizadas atividades de pesca de peixes e crustáceos. Nas suas margens também são 
realizadas atividades de aquicultura, principalmente ligadas à produção de camarão (Foto 7.1-10). As 
atividades de navegação identificadas neste rio são diretamente relacionadas à estas atividades. 
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Foto 7.1-10: Exemplo da Atividade de Aquicultura às Margens do Rio Pomonga 

A CH2M realizou em fevereiro de 2017 a caracterização da água subterrânea e do aquífero na área do 
Empreendimento; para isso foram realizadas instalações de poços de monitoramento provisórios para 
medições de nível d´água (NA) e coleta de amostras de águas para análises fisico-química. A Figura 
7.1-48 apresenta a localização dos poços instalados.  

 

Fonte: Google Earth, 2016 

Figura 7.1-48: Localização dos poços de monitoramento instalados na ADA (pontos vermelho) e pontos de coleta 
d’água (em verde) 
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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.  

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 por meio da remoção do tubo de PVC injeção de calda de bentonita para preenchimento, 
finalizando com uma mistura de bentonita e cimento para fechar o acesso ao ponto de sondagem. 

A Tabela 7.1-39 seguir apresenta os dados construtivos dos poços instalados. 

Tabela 7.1-39: 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 

A Tabela 7.1-40 apresenta as principais informações e valor da carga hidraúlica dos poços instalados. 
Ressalta-se que a carga hidraúlica 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 7.1-40: 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 

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. 

O fluxo da água subterrânea segue das áreas de maior carga hidráulica (CH) para área de menor CH.  
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Figura 7.1-49: Imagem ilustrando o divisor do nível freático na área do empreendimento e os fluxos subterrâneos 
preferenciais 

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 7.1-48, apresentada anteriormente, ilustra as 
localizações dos pontos de coleta de amostras de água subterrânea (em verde). 

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; 

• Mercurio (total e dissolvido); 

• Cromo VI (total e dissolvido). 

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. 

Divisor de Águas 
Estimado 

Fluxo preferencial das 
águas subterrâneas 
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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 7.1-41, abaixo. 

Tabela 7.1-41: 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* 

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 7.1-10. 

De acordo com os laudos, 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 predonderante 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. 

Bacia do Rio Vaza Barris 

A Bacia de Vaza Barris em contrapartida, drena os estudos de Sergipe e Bahia e está sob administração 
federal; dentro do estado de Sergipe, abrange uma área de 3.050 km2. Nesta bacia o principal curso 
d´água é o rio Vaza Barris com com característica perene de 450 km de extensão. Este rio nasce no 
estado da Bahia, em Euclides da Cunha, e atravessa o estado de Sergipe no sentido Oeste-Leste, por 
fim desaguando no oceano Atlântico entre os municípios de São Cristovão e Iporanga d´Ajuda (SIRHSE, 
2017).  

São considerados os principais afluentes pela margem esquerda são: rio Salgado, rio Lomba e rio 
Traíras e pela margem direita: rio Tejupeba, riacho Tinguá, riacho Salgado, e riacho dos Negros 
(SIRHSE, 2017). 

Na região observa-se que a pastagem é a atividade predominante (60%) seguida pela classe de cultivos 
agrícolas/ solos expostos (11%). A  a seguir apresenta o uso da terra na bacia do rio Vaza Barris e sua 
respectiva área: 

Tabela 7.1-42: Uso da Terra na Bacia de Vaza Barris 

Uso da Terra Área 

Caatinga Arbórea (Savana Estépica Florestada) 18.385 ha 

Floresta Estacional 31.379 ha 

Mapa Ciliar 6.650 ha 

Vegetação de Restinga 8.630 ha 
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Uso da Terra Área 

Cultivos Agrícolas/ Solos expostos 31.022 ha 

Pastagem (vegetação natural e plantada) 169.782 ha 

Fonte: SIRHSE, 2017 

Os demais usos estão divididos entre as seguintes categorias: Floresta Ombrófila, Dunas e Areal, Área 
Embrejada, Área Industrial, Sede Municipal, Corpos d´Água, Áreas Degradadas, e Áreas não mapeadas 
(SIRHSE, 2017).  

Na Bacia do rio Vaza Barris está localizada a Área de Proteção Ambiental da Costa Sul, que se estende 
pelo litoral sul do Estado de Sergipe, desde a foz do rio Vaza Barris até a Área de Proteção Ambiental 
do Estuário do rio Vaza Barris. A Lei nº 2.795 de 30 de março de 1990, define Áreas de Proteção 
Ambiental da foz do Rio Vaza-Barris, que compreende as Ilhas do Paraíso e da Paz, localizadas 
respectivamente na foz do rio Vaza-Barris e na foz do rio Santa Maria, em frente ao Povoado 
Mosqueiro (SIRHSE, 2017). 

Como atividades produtivas da área destacam-se as atividades industriais. No setor agrícola há 
predominância da lavoura temporária (principalmente de milho) sobre a permanente (com destaque 
para plantações de laranja e coco-da-baía). Há ainda nessa bacia a criação de aves e rebanhos 
caprinos, cujo número vem aumentando exponencialmente nos últimos anos (SIRHSE, 2017). 

Observa-se ainda uma redução da extensão de terras destinadas para a pastagem, e aumento no 
número de contruções civis, indústria de alimentos, bebidas e etanol (SIRHSE, 2017). 

Quando coletada a única amostra para avaliação da qualidade da água superficial, verificou-se que a 
temperatura média no rio Traíras era de 25°C, turbidez 6,35 UNT, e pH 8,23. Os teores de sólidos totais 
e dissolvidos foram inferior a 250 mg/L assim como a de cloretos; não foi observada a presença de 
nitrogênio amoniacal ou nitrito, enquanto a concentração de nitrato foi de 0,12 mg/L e de fósforo 
total 0,08 mg/L, sendo esta acima do valore de referência CONAMA nº 357. Em relação ao parâmetros 
biológicos, foi observada contaminação por coliformes totais de 1.180 ufc/100 mL, já os coliformes 
termotolerantes em número de 10 ufc/100 mL (abaixo do limite de 1000 ufc/100 mL) (SIRHSE, 2017). 

A Bacia do rio Vaza Barris possui um escoamento médio anual de 348 milhões de metros cúbicos 
(11,05 m3/s); porém, devido a sua topografia não favorável, plana a suave ondulada, não foi possível 
a implantação de barragens com reservatórios de regularização igual ou superior a 10 milhões de 
metros cubicos, capazes de possibilidade regularizações plurianuais (SIRHSE, 2017). 

O Quadro 7.1-9 apresenta a disponibilidade hídrica nas unidades de Planejamento da Bacia do Rio 
Vaza Barris.  

Quadro 7.1-9: Disponibilidade Hídrica por Unidade de Planejamento 

Unidade de Planejamento Disponibilidade Hídrica (m3/s) Observação 

Alto Vaza Barris (UP-13) 3,46 
Média anual no Posto 

Fluviométrico de Caminho do Rio 
e Ponte SE-302 

Alto Vaza Barris (UP-13) 0,85 
Média anual no Posto 

Fluviométrico de Água Branca 

Alto Vaza Barris (UP-13) 2,16 
Média anual no Posto 

Fluviométrico de Jeremoabo 

Baixo Vaza Barris (UP-15) 7,59 Media anual 

Fonte: SIRHSE, 2017 

A água subterrânea dessa bacia tem disponibilidade hídrica de 58.69% da disponibilidade hídrica total, 
e sua qualidade pode ser classificada de acordo com o Quadro 7.1-10 a seguir.  
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Quadro 7.1-10: Qualidade da Água Subterrânea da Bacia do Rio Vaza Barris segundo os Principais Usos 

Unidade de 
Planejamento 

Consumo Humano Consumo Animal Irrigação 

Alto Vaza Barris (UP-13) 
Imprestável salvo raras 

exceções 

Sem restrições para gado 
bovino de corte e 
caprinos/ovinos e para 
demais animais apenas 
em eventuais poços 

Não recomendado por 
exceder a tolerância das 
culturas e oferecer risco 
de salinização dos solos 

Traíras (UP-14) 
Aceitável com restrições 

em alguns locais 
Sem restrições para 
todos os animais 

Sem restrições para a 
maioria das culturas e 
solos 

Baixo Vaza Barris (UP-
15) 

Sem restrições 
Sem restrições para 
todos os animais 

Sem restrições para a 
maioria das culturas e 
solos 

Fonte: SIRHSE, 2017 

 

Tabela 7.1-43: Demandas de Água das Unidades de Planejamento (Bacia do Rio Vaza Barris). 

COD 
UP 

UP 

Demandas De Água (m³/ano)11.143.672 

Tipo de Demanda 
Cenário Tendencial 

2010 2015 2020 2025 

13 
Alto Vaza 

Barris 

Humana 5.705.471 6.167.285 6.659.594 7.069.857 

Animal 1.910.283 1.955.430 2.001.826 2.049.513 

Industrial 129.131 135.655 141.458 147.517 

Irrigação 1.426.928 1.569.621 1.726.583 1.899.242 

Ecológica 409.968 409.968 409.968 409.968 

Total 9.581.781 10.237.959 10.939.429 11.576.096 

14 Traíras 

Humana 2.099.646 2.197.064 2.293.415 2.388.806 

Animal 310.811 318.697 326.824 335.201 

Industrial 115.489 119.846 124.006 128.318 

Irrigação 9.515.760 9.767.297 10.043.986 10.348.345 

Ecológica 220.752 220.752 220.752 220.752 

Total 12.262.458 12.623.655 13.008.982 13.421.422 

15 
Baizo 
Vaza 
Barris 

Humana 12.633.474 14.165.015 15.562.480 17.166.875 

Animal 515.917 529.102 542.695 556.711 

Industrial 1.582.127 1.638.530 1.692.204 1.747.787 

Irrigação 664.207 730.627 803.690 884.059 

Ecológica 2.995.920 2.995.920 2.995.920 2.995.920 

Total 19.391.645 20.059.195 21.596.989 23.351.351 

Verfica-se dessa forma que há um deficit de 34,4 milhões de metros cubicos ao ano em 2010, 37,48 
milhões de metros cubicos ao ano em 2015, 40,28 em 2020 e no ano final do estudo, 2025 haverá um 
possível deficit de 43,65 milhões de metros cubicos por ano, incluindo demandas ecológicas. 
Considerando a possibilidade de incorpoarar as reservas explotáveis de água subterrânea com a 
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ampliação da capacidade de bombeamento dos poços, o balanço hídricos torna-se superavitário para 
todos os horizontes temporais do Plano (SIRHSE, 2017).  

Todos o curso do rio Vaza Barris dentro do Estado de Sergipe, tem sua água classificada como salobra, 
este evento deve-se à característica do solo, já que nesta área não se registra a presença de solos com 
saturação de sódio e de bases elevado e também à presença de nascentes de água associadas aos 
sedimentos do Grupo Barreiras. Na bacia do rio Vaza Barris foram analisadas amostras de água 
provenientes de 02 açudes, Carira e Frei Paulo. Ambos tiveram suas águas classificadas como salobra, 
segundo o CONAMA 357 (SIRHSE, 2017). 

São identificados 3 pontos de captação de água superficial para abastecimento público: Sistema 
Agreste (Barragem Cajaí), Povoado da Ribeirinha (riacho Ribeira), e povoado Sapé (riacho Tabocas). 
Observa-se que a maior cobertura dos serviços de abastecimento d´água e esgotamento sanitário 
acontece em São Cristóvão (SIRHSE, 2017). 

Devido às características de seu relevo, pouco favorável à implantação de barragens compatíveis 
hidrologicamente com o seu regime de deflúvio, são reduzidas as disponibilidades potenciais em 
relação às naturais, que representam 0,95 m³/s, ou seja, 30 milhões de metros cúbicos de escoamento 
médio anual, com garantia de atendimento em 90% dos anos. Os volumes anuais naturais são 
insuficientes para atender Projetos de aproveitamento hídricos que requeiram elevadas 
disponibilidades de água a baixo risco de falha em seu atendimento (SIRHSE, 2017). A Tabela 7.1-44 
apresenta os aspectos quantiativos para água subterrânea.  

Tabela 7.1-44: Aspectos Quantitativos das Água Subterrânea da Bacia do Rio Vaza Barris 

Informação 
Alto Vaza 

Barris 
Traíras 

Baixo 
Vaza 
Barris 

Total Bacia 

Pluviometria média (mm/ano) 800 1.000 1.300 3.100 

Área do domínio poroso (km²) 58,37 0 601,37 659,74 

Área do domínio fissural (km²) 1.589,39 480,41 1.12,07 2.181,87 

Número de poços no domínio poroso 0 - 206 206 

Número de poços do domínio fissural 414,00 596 67 1077 

Número de poços em operação no domínio poroso - - 121 121 

Número de poços em operação no domínio fissural 248 358 40 646 

Vazão média dos poços do domínio fissural (m³/h) - - 6 6 

Vazão média dos poços do domínio poroso (m³/h) 6,30 5,5 1,5 4,4 

Fonte: SIRHSE, 2017 

 Qualidade de Água 

Este item visa retratar as características do ambiente marinho, com relação aos compartimentos água 
e sedimentos, de modo que se possa compreender as relações entre os diversos fatores químicos, 
físicos, geológicos e biológicos que interferem em sua composição química, e tem relação direta com 
a produtividade biológica.  

Os ventos transportam, em superfície, a Água Tropical, massa de água quente, salina e pobre em 
nutrientes. Abaixo desta massa d’água é encontrada a Água Central do Atlântico Sul (ACAS), massa de 
água fria, menos salina e rica em nutrientes, que em zonas de ressurgência provocam remobilização 
de nutrientes e enriquecimento das águas, culminando na elevação da produtividade primária e 
secundária, como se observa nas regiões de caniôns, como o de Japaratuba, cerca de 15 km da linha 
de costa e 9 km do Empreendimento. Há ainda que se considerar a largura relativamente estreita da 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO FÍSICO 

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

7.1-158 

 

plataforma na área de estudo, associada a importantes zonas estuarinas, como a foz do rio São 
Francisco, ao norte da área de estudo, e do rio Sergipe, que aportam importantes cargas terrígenas 
na plataforma interna (até a cota batimétrica 20 m). 

Para a caracterização local do ambiente marinho da área onde se pretende implementar o 
empreendimento, foi realizada em 16 de maio de 2017 a campanha de coleta de água e sedimento da 
porção offshore do Complexo Termoelétrico Porto Sergipe I. A campanha teve como objetivo 
diagnosticar a qualidade da água marinha e do sedimento de fundo do mar onde serão instalados soft-
yoke, gasoduto e emissário.  

Os pontos de coleta e suas respectivas referências são apresentados na Tabela 7.1-45 a seguir. A 
caracterização química por sua vez determina as concentrações das substâncias poluentes contidas 
na fração total das amostras. Ressalta-se que embora esta seja uma caracterização de um sedimento 
que não será dragado e sim permanecerá estático no fundo do mar, adotou-se como referencial a 
classificação normativa estabelecida para material dragado para disposição em água sob jurisdição 
nacional. Os resultados completos podem ser observados no Anexo 7.1-11. 

Tabela 7.1-45: Pontos de Coleta de Água e Sedimento 

Ponto Local de Referência Meio amostrado Coordenadas (UTM) 

PT-01 Soft-Yoke Água e Sedimento 731.609,38 8.798.831,35 

PT-02 Entre praia e soft-yoke Sedimento 729.479,27 8.800.570,00 

PT-03 Próximo à praia Sedimento 726.649,00 8.802.160,40 

PT-04 Emissário Água e Sedimento 726.980,57 8.801.627,01 

As amostras de água foram coletadas em três profundidades no local de instalação do Soft-Yoke (PT-
01) - 6 metros, 10 metros e 0,2 metros – e em duas profundidades no ponto final do emissário (PT-
04), 10 metros e 0,2 metros. As atividades seguiram os procedimentos estabelecidos pelo Guia 
Nacional de Coleta e Preservação de Amostras desenvolvidos pela Agência Nacional de Águas e 
classificadas segundo a Resolução CONAMA nº 357 de 2005. 

Para a coleta das amostras foi utilizada a garrafa Van Dorn, um cilindro com fechamento total das duas 
extremidades. Para a amostragem, esta garrafa desce aberta verticalmente em ambas as 
extremidades de modo a garantir passagem da água e não sua retenção até a profundidade a ser 
amostrada; um cabo é então puxado para o fechamento da garrafa e consequente aprisionamento da 
água do local. A água coletada é por fim transferida para os frascos apropriados, com os devidos 
preservantes e armazenada de modo a manter suas propriedades até chegar no laboratório para 
análise. 

As medições in-situ são apresentadas na Tabela 7.1-46 a seguir:  

Tabela 7.1-46: Medições in Situ 

Ponto da Coleta 
Temperatura 

° C 
Condutividade 

mS/cm 
Salinidade pH 

PT-01 (16,0 m) 27,9 50,67 33,37 7,92 

PT-01 (10,0 m) 27,9 50,13 32,97 8,05 

PT-01 (0,2 m) 28,4 49,39 32,64 8,17 

PT-04 (10,0 m) 28,6 49,47 32,49 7,87 

PT-04 (0,2 m) 28,7 49,23 32,74 8,18 

Por meio da análise destes dois pontos de coleta de água, verifica-se que não há grandes variações na 
temperatura entre um ponto em outro, e há estratificação sutil no mesmo ponto; os dados coletados 
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permitem calcular uma temperatura média de 28,3°C, cuja superfície possui uma temperatura 
superior ao fundo, em menos de 1°C. 

É possível ainda verificar um cenário semelhante quanto ao demais parâmetros: condutividade, 
salinidade e pH. A condutividade média apresentada é de 49,78 mS/cm.  

Verifica-se que não há variações acentuadas no mesmo ponto em diferentes profundidades, 
tampouco em diferentes pontos na mesma profundidade.  

As observações de campo não indicaram a presença de nenhum material flutuante, presença de óleos 
e graxas, substâncias que produzem odor e turbidez, corantes, ou resíduos sólidos objetáveis.  

A análise química indicou a presença seguintes compostos acima do respectivo valor de referência: 

• Cianetos [ 0,001 mg/L – CONAMA nº 357] no ponto PT-01 a 16 metros de profundidade com 
concentração de 0,002 mg/L; 

• Fluoreto [ 1,4 mg/L – CONAMA nº 357] a 0,2 metros de profundidade nos pontos de instalação 
tanto do Soft-Yoke (PT-01) com concentração de 1,4 mg/L como do emissário (PT-04) com 1,6 
mg/L de concentração.  

• Nitrato [ 0,4 mg/L – CONAMA nº 357] em todos os pontos com concentrações de 7,9 mg/L 
(PT-01, 16 m), 3,2 mg/L (PT-01, 10 m), 3 mg/L (PT-01, 0,2 m), 3 mg/L (PT-04, 10 m) e 2,3 mg/L 
(PT-04, 0,2 m). 

• Fósforo Total [ 0,062 mg/L – CONAMA nº 357] em todos os pontos, com concentrações de 
0,189 mg/L (PT-01, 16 m), 0,102 mg/L (PT-01, 10 m), 0,105 mg/L (PT-01, 0,2 m), 0,115 mg/L 
(PT-04, 10 m) e 0,117 mg/L (PT-04, 0,2 m).  

Também foi detectada a presença de nitrito no ponto PT 01 a 16 metros de profundidade, índice de 
fenol e surfactantes em todos os pontos amostrados, todas as concentrações abaixo dos respectivos 
valores orientadores. 

A presença dos compostos orgânicos nitrato e fósforo associam-se principalmente ao despejo de 
esgoto nos rios que desembocam no mar.  

 Oceanografia e Hidrodinâmica Costeira 

Com relação às correntes, Parente (2019) analisou o conjunto de dados de três fundeios instalados na 
PCSEAL, com destaque para o fundeio intitulado PCM-9, que coletou dados entre 19/03/2012 e 
17/06/2015 em região nas proximidades de Aracajú. Os outros dois conjuntos de correntógrafos 
foram instalados em região mais ao sul. 

O fundeio PCM-9 foi fundeado a uma profundidade de 23 m, com medições a 10 m de profundidade. 
O autor cita que para este fundeio as correntes apresentaram intensidade média de 0,20 m/s, com 
desvio padrão de 0,12 m/s, com direção preferencial das correntes paralela a costa e sentido 
preferencial SSW. Direções perpendiculares à costa foram observadas de forma escassa. 

Na área existe uma estação maremétrica localizada no píer de serviço do Terminal Marítimo Inácio 
Barbosa (Porto de Barra dos Coqueiros) que foi utilizada pela Marinha para elaboração da carta 
náutica 1001. Para esta estação a Marinha do Brasil publica a previsão da maré anualmente visando 
auxiliar nas operações do Porto da Barra dos Coqueiros e entrada na barra do Rio Sergipe. 

Das fichas apresentadas se deduz que o nível médio está 1,24 m acima do nível de redução local e o 
nível máximo atinge 2,25 m acima do nível de redução. A maré é semidiurna (duas preamares e duas 
baixamares por dia). 

A estação Plataforma PCM-1 implantada em uma plataforma de perfuração ao largo do litoral próximo 
a Aracaju serviu, também, como ponto de controle para a calibração do modelo hidrodinamico por 
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comparação da previsão com os níveis simulados no modelo. O exame desta ficha mostra que o 
comportamento desta estação é muito próximo da estação maremétrica de Porto de Barra dos 
Coqueiros. O nível médio acima do nível de redução é 1,24 m igual para as duas estações. O 
estabelecimento do porto da Plataforma é 3 horas e 42 minutos e do Porto dos Coqueiros 3 horas e 
51 minutos o que sugere uma progressão da maré de sul para norte e os níveis máximos (sigizia) são, 
respectivamente, 2,21 m e 2,25 m com uma diferença de 0,04 m, bastante pequena. Com estes dados 
se pode perceber uma pequena influência das componentes de pequeno fundo na maré de Porto dos 
de Barra dos Coqueiros, como se vê na comparação das constantes harmônicas. 

Para a maré nas bordas do modelo utilizou-se constantes ao largo que foram impostas de acordo com 
as componentes de maré astronômicas mais significativas. As componentes de maré foram obtidas a 
partir do modelo global TPXO 7.2 (EGBERT & EROFEEVA, 2002) para os harmônicos M2, S2, N2, K2, K1, 
O1, P1, Q1, MF, MM, M4, MS4 e MN4, como indica a Tabela 7.1-47. 

Tabela 7.1-47: Amplitude e Fase das Constantes Harmônicas Importas nas Bordas Abertas da Grade Externa a Fase 
Relativa a Greenwich. 

Harmônico 
Sul Oceano Norte 

Amplitude (m) Fase (°) Amplitude (m) Fase (°) Amplitude (m) Fase (°) 

M2 0,690 190,33 0,695 191,05 0,700 192,05 

S2 0,260 207,2 0,260 208,05 0,260 209,23 

N2 0,130 183,24 0,131 183,64 0,133 184,15 

K2 0,076 203,11 0,075 204,04 0,075 205,25 

K1 0,039 255,31 0,038 257,52 0,038 260,03 

O1 0,060 161,98 0,059 162,95 0,058 164,71 

P1 0,011 247,24 0,011 249,86 0,011 252,7 

Q1 0,017 133,39 0,017 134,23 0,017 135,66 

MF 0,015 357 0,015 357,16 0,015 357,45 

MM 0,007 355,38 0,007 355,36 0,008 355,31 

 

Plataforma Continental da Bacia Sergipe-Alagoas 

Já na porção marinha, a bacia Sergipe-Alagoas (SEAL) está centrada em 11ºS e se localiza na porção 
norte da Margem Continental Leste-Nordeste Brasileira, na borda oeste do Oceano Atlântico Tropical. 

A Plataforma Continental da SEAL (PCSEAL) se estende por cerca de 370 km, com uma orientação 
aproximadamente 40° no sentido horário em relação ao norte geográfico. Define-se a PCSEAL como 
uma plataforma continental estreita, com largura de cerca de 18 km no extremo sul e 42 km no 
extremo norte. A maior parte da sua região não ultrapassa os 40 m de profundidade, com topografia 
significativamente acidentada (SUMMERHAYES et al, 1976 apud PARENTE, 2016). 

Na porção do Atlântico Sudoeste Tropical, onde está inserida a PCSEAL, encontra-se, em geral, uma 
estrutura de massas de águas formada pelo empilhamento, da superfície até o fundo, das massas de 
água: Água tropical, Água Central do Atlântico Sul, Água Intermediária Antártica, Água Circumpolar 
Superior, Água Profunda do Atlântico Norte, Água Circumpolar Inferior e Água de Fundo Antártica 
(MÉMERY et al, 200, REID, 1989). Contudo, Parente (2016) analisando dados de hidrografia coletados 
no ano de 2014 (duas campanhas – maio e novembro) na PCSEAL observou águas praticamente 
homogêneas – tanto para a temperatura quanto para a salinidade, em ambas campanhas, com valores 
médios de 27 °C para a temperatura e 37 para a salinidade.  
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 Modelagem da Pluma de Efluentes 

A modelagem da pluma de efluentes gerada pelo emissário foi realizada com base nas seguintes 
definições: 

• Advecção: movimento em escala macroscópica, caracterizada pela variação de posição do 
soluto no espaço; 

• Difusão: movimento em nível molecular, caracterizado pela variação da concentração do 
soluto; 

• Dispersão: soma da advecção e difusão. 

• Campo próximo: possui escala espacial na ordem de 10 a 100 metros e escala temporal entre 
segundos e minutos. Neste campo atual velocidade de injeção, empuxo e geometria do 
emissário (difusores). A influência dos processos físicos do campo próximo decresce conforme 
o efluente se afasta do ponto de lançamento. 

• Campo distante: possui escala espacial de quilômetros a dezena de quilômetros, e escala 
temporal de horas a dias. Área no qual o efluente encontra um equilíbrio hidrostático e 
comporta-se como uma pluma, com dispersão controlada pela advecção e difusão das 
correntes locais. 

Devido a estas características diferentes dos campos próximo e distante, principalmente quanto as 
escalas espaciais e temporais, é necessário considerar dois modelos para caracterizar precisamente a 
dispersão do efluente, um para o campo próximo e outro para o campo distante.  

A Figura 7.1-50 apresenta as etapas da modelagem numérica: 

 

Fonte: Gregório, 2009. 

Figura 7.1-50: Processos envolvidos na modelagem numérica da diluição de efluentes de emissários submarinos 

Primeiramente, é realizada a modelagem hidrodinâmica da região. A modelagem hidrodinâmica 
simula as correntes na região, como estas variam com o tempo e com as forçantes envolvidas. 
Utilizando o modelo de campo próximo, onde são associados os resultados obtidos pelo modelo 
hidrodinâmico e as características de lançamento e dos efluentes, são obtidas as características de 
diluição, tamanho e profundidade do jato. Por fim, os resultados hidrodinâmicos e de campo próximo 
servem de forçantes para o modelo de campo distante, que gera o campo de dispersão de efluentes 
nesta zona. 
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Modelagem Hidrodinâmica 

Para o estudo hidrodinâmico da região de interesse foi empregada a suíte computacional DELFT3D 
totalmente modular desenvolvida pela WL | Delft Hydraulics, Holanda (DELTARES, 2010). Além do 
módulo hidrodinâmico, é possível acoplar um modelo de qualidade de água, utilizado para simular o 
campo distante.  

O modelo hidrodinâmico, denominado DELFT3D – FLOW é um modelo de simulação multidimensional 
que calcula escoamentos e transportes não estacionários, forçados por descargas fluviais, marés e 
processos meteorológicos em regiões costeiras, estuarinas, lagunas, rios, represas e lagos. Emprega 
uma grade horizontal curvilínea, facilmente ajustada aos contornos sólidos da região modelada, 
facilitando a representação de margens de rios, por exemplo. Suporta, como coordenadas verticais, a 
transformação conhecida na literatura por sigma (σ) introduzida por Phillips (1957), resultando numa 
representação suave da topografia de fundo. 

Os fluxos calculados pelo DELFT3D-FLOW podem ser forçados por marés, gradientes de densidade, 
tensão de cisalhamento do vento e gradientes de pressão atmosférica. Fontes e sorvedouros são 
incluídos na equação do movimento, simulando algum tipo de descarga como, por exemplo, rios. 

Modelagem do Campo Próximo 

Alguns dos principais modelos matemáticos numéricos nos dias atuais para o campo próximo são: 
UM3, RSB (NRFIELD) e CORMIX. Segundo resultados obtidos por Carvalho et al. (2002) e Roberts & 
Tian (2004), UM3 e RSB apresentaram resultados melhores do que o CORMIX, para diluição, quando 
comparados a observações de campo.  Além disto, o UM3 apresenta as seguintes características: 

• Perfis verticais de velocidade, temperatura e salinidade variáveis no tempo: o UM3 varia 
seus campos tridimensionais, fazendo com que em regiões onde as propriedades variam 
consideravelmente com o tempo (regiões costeiras, por exemplo) sejam melhor 
caracterizadas; 

• Profundidade local variável com o tempo: o UM3 varia a profundidade de acordo com o 
tempo, simulando desta forma oscilações do nível do mar, caracterizando regiões 
costeiras, influenciadas pela maré, de forma mais realista. 

Neste trabalho foi utilizado o modelo, UM3. Este modelo é parte integrante do software Visual 
Plumes, recomendado pela Agência Ambiental Norte-Americana (EPA).  

UM3 é um modelo lagrangeano e tridimensional. As equações de conservação de massa, momentum 
e energia são resolvidas em espaços de tempo, fornecendo a diluição ao longo da trajetória do jato. 
Para determinar o desenvolvimento de cada elemento, UM3 utiliza a hipótese do entranhamento de 
Taylor e a hipótese da área projetada por entranhamento (Frick, 1984). Os fluxos começam com jatos 
flutuantes circulares emitidos pelo difusor, podendo haver fusão de dois ou mais jatos. A saída do 
modelo consiste em características do jato ao longo de sua trajetória, tal como a diluição da linha 
central, a largura, e a altura da linha central. 

Modelagem do Campo Distante 

Para simular o campo distante, se utilizou o módulo de qualidade de água da suíte computacional 
desenvolvida pela WL | Delft Hydraulics, Holanda, denominado DELFT3D – WAQ. 

O DELFT3D-WAQ resolve as equações de advecção-difusão incluindo termos de reações físicas, 
bioquímicas e de processos biológicos. Este módulo utiliza-se das condições hidrodinâmicas 
(velocidades, elevação da superfície livre, densidade, salinidade, temperatura, viscosidade e 
difusividade turbulentas) calculadas pelo módulo hidrodinâmico (DELFT3D-FLOW), utilizando-se 
inclusive a mesma grade numérica. 

Um número amplo de substâncias pode ser modelado, incluindo: 
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• substâncias conservativas (salinidade, clorinidade e traçadores); 

• substâncias com decaimentos (traçadores); 

• sedimentos em suspensão; 

• temperatura; 

• nutrientes (amônia, nitrato, fosfato e silicato); 

• material orgânico (subdividido em carbono, nitrogênio, fósforo e silicato); 

• oxigênio dissolvido; 

• demanda Biológica e Química de Oxigênio (DBO e DQO); 

• algas; 

• bactérias; 

• metais pesados; 

• micro poluentes orgânicos. 

Os termos de reações físicas, bioquímicas e de processos biológicos inclusos nas bibliotecas do 
DELFT3D-WAQ são: 

• sedimentação e ressuspensão; 

• re-aeração do oxigênio; 

• crescimento e mortalidade de algas; 

• mineralização de substâncias orgânicas; 

• (de)nitrificação; 

• absorção de metais pesados; 

• volatilização de micro poluentes orgânicos; 

• entre outros. 

Cenários de Modelagem 

A escolha dos cenários ambientais e lançamentos nos quais foram realizadas as modelagens tiveram 
como premissa identificar o pior cenário real possível, adotando premissas conservativas. 

De acordo com o estudo de Gregório (2009) para o emissário submarino de Santos, as diluições do 
efluente no corpo receptor foram diretamente proporcionais as intensidades das correntes: quanto 
maior a velocidade da corrente ambiente maior a diluição alcançada para os efluentes lançados. Isto 
ocorre, pois, os efluentes estão diluídos na água e, de acordo com as equações de difusão e advecção, 
estas são proporcionais à velocidade da água, diferentemente de vazamentos de óleo por exemplo, 
que em contato direto com a superfície, as manchas são arrastadas pelo vento, podendo, em alguns 
casos, ventos extremos serem os cenários mais críticos (ventos extremos auxiliam também a 
evaporação de óleo). 

Assim, para a Plataforma Continental da Bacia Sergipe Alagoas, os principais fenômenos que 
interferem nas intensidades das correntes são a maré e o vento. Na região, a maré possui ciclo de 
duas marés cheias e duas marés altas por dia, com ciclos periódicos de marés de quadratura e sizígia.  

Como para o período de chuva e seca as propriedades de vento são distintas, faz-se necessário simular 
estas duas estações extremas do ano, cada uma com suas características. 
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Para a componente vento, foram analisadas as intensidades médias do vento durante as estações do 
ano. Visto que o ano de 2007 registrou os menores valores médios para o período chuvoso e seco, as 
simulações de período chuvoso e seco foram rodadas para este ano, proporcionando assim o pior 
cenário possível para a diluição dos efluentes do Emissário. A Quadro 7.1-11: Cenários de modelagem 
considerados representando os piores cenários reais possíveis para época chuvosa e seca a seguir 
apresenta os cenários de modelagem: 

Quadro 7.1-11: Cenários de modelagem considerados representando os piores cenários reais possíveis para época 
chuvosa e seca 

Cenário 
Intensidade do 

vento 
Marés 

Período 
considerado 

Vazão do 
efluente 

Forma de 
lançamento 

Seca 

Estação com a 
menor intensidade 
média histórica – 

proporcionando as 
menores 

intensidades de 
correntes e 

consequentemente 
menores diluições. 

Ciclos 
completos de 

sizígia e 
quadratura 

01/04/2007 a 
30/06/2007 

5.600 m³/h 

Contínua 
durante os 3 

meses de 
simulação 

Chuvosa 
01/10/2007 a 
31/12/2007 

Resultados 

Os resultados da modelagem hidrodinâmica mostram que tanto na estação chuvosa como na estação 
seca, há variação do nível do mar, com amplitude máxima aproximada de 2,3 metros, com períodos 
bem demarcados de sizígia e quadratura, além de duas baixa-mares e preamares num período de 24 
horas, o que caracteriza a região com regime de maré semi-diurna. As correntes apresentaram baixa 
intensidade, na ordem de 10 cm/s, com maiores intensidades registradas na simulação seca – 
condizentes com valores obtidos por Parente (2016). As direções das correntes foram 
predominantemente dirigidas pelo vento, com alterações das intensidades de acordo com os ciclos 
de maré. Assim como o esperado, as variações foram maiores nos períodos de maré de sizígia (maiores 
amplitudes de maré) e as correntes mais intensas na simulação de estação seca devido às maiores 
intensidades dos ventos. A Tabela 7.1-48: Estatísticas básicas das propriedades hidrodinâmicas 
obtidas nas simulações abaixo mostra as estatísticas básicas das propriedades hidrodinâmicas obtidas. 

Tabela 7.1-48: Estatísticas básicas das propriedades hidrodinâmicas obtidas nas simulações 

Cenário 
Intensidade do 

Vento (m/s) 
Nível do mar (m) 

Corrente verticalmente 
integrada (cm/s) 

Seca 

Mínimo 0,00 -1,12 0,25 

Médio 1,79 0,00 4,21 

Máximo 15,5 1,16 40,65 

Chuvosa 

Mínimo 0,00 -1,15 0,05 

Médio 1,41 0,00 2,76 

Máximo 10,28 1,21 7,86 

Na modelagem da dispersão dos efluentes no campo próximo durante a estação seca nota-se que o 
diâmetro do jato variou praticamente de forma linear com a profundidade; devido a variação de maré 
no local, o diâmetro mínimo do jato se encontra entre as profundidades de 2,5 a 4,8 m; os diâmetros 
máximos foram obtidos na superfície, variando de 1,35 a 2,68 m, enquanto para a salinidade, a maior 
variação ocorre entre os 3 e 6 m de profundidade, onde podem ser encontrados valores entre 35,6 e 
48,0; na superfície os valores variaram entre 34,9 a 36,6. Para estação chuvosa, os diâmetros mínimos 
dos jatos se encontram entre as profundidades de 2,5 e 4,8 m. Os diâmetros máximos foram obtidos 
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na superfície, variando de 1,35 m a 2,68 m. Já para a salinidade, a maior variação ocorre entre os 3 e 
6 m de profundidade, com valores entre 35,6 e 48,0.  

Em abas as simulações os jatos modelados praticamente não tiveram deslocamento vertical, 
apresentando forma cônica no ponto de lançamento, como ilustra a Figura 7.1-51. 

  

Figura 7.1-51: Representação tridimensional do instante com maior diâmetro ao final do campo próximo obtido 
em período de seca (esquerda) e chuvoso (direita). As cores representam a salinidade do jato 

Para o campo distante a modelagem de dispersão da salinidade, em ambas as simulações: período 
chuvoso e seco, adotou as seguintes premissas: 

• Variação da salinidade ao longo do período de simulação, considerando a concentração 
máxima modelada ao longo da coluna d’água; 

• Salinidade máxima em todo o domínio modelado, considerando todo o tempo de simulação 
e toda a coluna de água. 

Para o período seco, é possível notar que a área com salinidade acima do ambiente marinho local (33) 
se apresenta transversalmente a linha de costa, com deslocamento para sudoeste, devido as correntes 
preferenciais modeladas para a região. A salinidade máxima no campo distante é a mínima 
apresentada para o campo próximo, de aproximadamente 36,6. Esta salinidade máxima decai 
rapidamente conforme se afasta do local de lançamento, atingindo valores de 34 a cerca de 30 m da 
boca do emissário. 

Assim como para o período seco, no período chuvoso é possível notar que a área com salinidade acima 
da ambiente (33) se apresenta transversalmente a linha de costa. Porém nesta época do ano o 
deslocamento para sudoeste é menos evidente que no período seco, pois as correntes são menos 
intensas, devido ao vento menos intenso na região, sendo assim predominante os movimentos 
perpendiculares a linha de costa, atribuídos as correntes de maré. A salinidade máxima no campo 
distante é a mínima apresentada para o campo próximo, de aproximadamente 36,6. Esta salinidade 
máxima decai rapidamente conforme se afasta do local de lançamento, atingindo valores de 34 a cerca 
de 50 m da boca do emissário. 

A Figura 7.1-52 apresenta a dissipação em planta. 
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Figura 7.1-52: Salinidade máxima modelada na coluna d’água, no campo distante, ao longo dos 3 meses de 
simulação para o período seco e chuvoso 
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Os processos de mistura de descargas de efluentes em um corpo receptor podem ser divididos em 
três zonas, de acordo com suas respectivas escalas de tamanho e tempo: campo próximo, zona de 
transição e campo distante. 

No estudo realizado, observou-se que a pluma supersalina (salinidade 48) do emissário atinge a 
superfície (final do campo próximo), com salinidade variando de 34,1 a 36,6 na estação seca e de 34,9 
a 36,6 na estação chuvosa. 

Estes resultados indicam que, praticamente, toda a diluição dos jatos ocorrem no campo próximo, 
pois na area a água do mar foi considerada homgênea com salinade 33. O campo próximo possui uma 
eficiência de diluição muito superior ao campo distante. 

No campo distante, conforme esperado, as diluições mostram um rápido decaimento conforme se 
afasta do local de lançamento, com valores de salinidade máxima decaindo a cerca de 34 a dezenas 
de metros de distância do difusor. 

Ao considerar que a distância entre os difusores é de 5,0 metros, verifica-se que as plumas geradas 
por eles não vão se sobrepor umas às outras, tampouco vão se somar à pluma do salmouroduto da 
Petrobrás, não havendo dessa forma efeitos cumulativos dos possíveis impactos, atestando que o 
efluente do emissário será rapidamente dissipado e para isso demandará de uma área pequena. 

Os resultados completos do estudo de dispersão da pluma do emissário podem ser encontrados no 
Anexo 7.1-12. 

 Modelagem de Dispersão de Sedimentos 

A modelagem de dispersão de sedimentos visou caracterizar os efeitos da implantação dos dutos 
emissário e adutora no leito marinho e compreender se haverá alterações na dinâmica costeira 
decorrentes deste evento. Devido às dimensões do gasoduto e considerando que este estará 
enterrado até a cota batimétria 5, considerou-se desnecessário a realização desta modelagem para o 
mesmo.  

Para a realização deste estudo foram consideradas as seguintes premissas:  

• Na ausência da confirmação da metodologia de instalação dos dutos, considerou-se que os 
dutos estarão desenterrados a partir da isóbata de 5 metros; 

• São consideradas as características da Plataforma Continental da Bacia Sergipe-Alagoas e do 
Clima da região descritas neste diagnóstico; 

• Admitiu-se diâmetro de 1,0 metros dos dutos; 

• As modelagens morfológicas foram realizadas para três trechos específicos dos dutos nas 
profundidade de 20 metros, 13 metros e 6 metros. 

• A modelagem hidrodinâmica da região que simula as correntes na região que variam com o 
tempo e com as forças envolvidas 

• A modelagem de ondas que calcula a altura, período, e direção de ondas no domínio 
selecionado 

• Os resultados hidrodinâmicos e de ondas são inseridos como forçantes no modelo 
morfológico para obtenção da variação do relevo nas imediações dos dutos. 

Para o estudo hidrodinâmico da região de interesse foi empregada a suíte computacional DELFT3D 
totalmente modular desenvolvida pela WL | Delft Hydraulics, Holanda. O modelo hidrodinâmico, 
denominado DELFT3D – FLOW é um modelo de simulação multidimensional que calcula escoamentos 
e transportes não estacionários, forçados por descargas fluviais, marés e processos meteorológicos 
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em regiões costeiras, estuarinas, lagunas, rios, represas e lagos. Emprega uma grade horizontal 
curvilínea, facilmente ajustada aos contornos sólidos da região modelada, facilitando a representação 
de margens de rios, por exemplo. Suporta, como coordenadas verticais, a transformação conhecida 
na literatura por sigma (σ) introduzida por Phillips (1957), resultando numa representação suave da 
topografia de fundo. Os resultados completos podem ser encontrados no Estudo de Modelagem do 
Efeitos dos Dutos no Transporte de Sedimento Litorâneo.  

Para a modelagem regional de ondas foi utilizado o modelo numérico DELFT-WAVE. Este modelo de 
onda reproduz o deslocamento de ondas em águas rasas, geração de onda a partir do vento; 
interações não lineares entre onda-onda e dissipação de energia para uma determinada topografia de 
fundo, campo de vento, nível de água e campo de correntes. Neste módulo é implementado o modelo 
de terceira geração SWAN (Simulating Waves Nearshore) que leva em consideração a evolução de 
ondas aleatórias de curto comprimento de onda em regiões costeiras de águas rasas, intermediárias 
e profundas, considerando a refração devido a correntes e variação de batimetria, reproduzindo 
também processos de difração. Os resultados completos podem ser encontrados no Estudo de 
Modelagem do Efeitos dos Dutos no Transporte de Sedimento Litorâneo. 

A modelagem morfológica foi realizada utilizando o módulo morfológico DELFT3D-MOR, elaborado 
para simular o comportamento morfodinâmico de rios, estuários e áreas costeiras, na escala de dias 
a anos, resolvendo o complexo processo de interação entre as ondas, correntes, transporte de 
sedimento e batimetria. A conexão entre os módulos envolvidos no processo (waves-flow-transport-
bottom) ocorre via acoplamento dinâmico. 

Devido à proximidade dos pontos P1, P2 e P3, os dados de nível apresentam estatísticas semelhantes 
para ambos os pontos. A amplitude de maré nestes locais foi de 2,34 m, com valor mínimo de 1,10 m 
e máximo de 1,24 m. Por se tratar de variações astronômicas, os valores não possuem diferenças 
significativas entre os períodos analisados. 

Com relação às correntes, o ponto P1, mais externo, possui as correntes mais intensas, contraponto o 
ponto P3, mais próximo a linha de costa, que possui as correntes menos intensas. Analisando ao longo 
da coluna d'água, em ambos os três pontos os valores de superfície são mais intensos que os 
modelados para meia água e fundo, mostrando o cisalhamento das correntes. Sazonalmente, as 
intensidades das correntes mostraram correlação com o apresentado para o vento, com maiores 
intensidades na estação seca (outubro a dezembro). 

As estatísticas básicas mostram que as ondas diminuem de altura significativa média conforme se 
aproxima da linha de costa – P1 é o ponto mais distante e P3 o mais costeiro. No ponto P1 a altura 
significativa média é de 1,77 m, enquanto que no ponto P3 o valor é de 1,0 m. Sazonalmente, os 
maiores valores foram obtidos entre os meses de julho a setembro e o menor de janeiro a março. 

Os histogramas direcionais mostram a difração das ondas conforme o trem de ondas se aproxima da 
linha de costa. No ponto mais afastado – P1, as ondas possuem direção variando desde E (15% de 
frequência), SE (85% de frequência) a S (>1% de frequência). Para os pontos mais próximos a linha de 
costa, P2 e P3, as direções das ondas incidentes são mais restritas – no ponto P3, 99% das ondas 
possuem origem SE, indicando que neste ponto independente da ondulação ao largo, as ondas 
refratam e chegam a perpendicularmente a linha de costa. 

Foi necessária uma grade de alta resolução para identificação das alterações causada pela instalação 
dos dutos. Os resultados indicaram que as alterações batimétricas ocorreram somente nas imediações 
dos dutos, sendo maiores valores no trecho mais próximo a linha de costa, com valor médio de 0,60 m; 
ao atingir essa deposição, a região passa a apresentar um equilíbrio dinâmico, permanecendo com a 
camada de sedimento depositado praticamente com a mesma espessura, até a chegada de períodos 
de ondas com maiores alturas, onde então ocorre a erosão no local, diminuindo esta deposição para 
cerca de 20 cm. Após o término dos períodos de ondas maiores na região, a sequência dos eventos de 
deposição/erosão novamente se repetem, indicando um comportamento cíclico sazonal. 
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Importante destacar que todas as alterações ocorreram nas células de grades imediatamente ao lado 
dos dutos, mostrando que as estruturas possuem capacidade de acumular sedimento somente nas 
suas imediações. E ainda, as alterações ocorreram de maneira similar em ambos os lados dos dutos. 

A modelagem de dispersão de sedimentos é apresentada no Anexo 7.1-13. 

 Modelagem de Pluma de Água Fria e de Água Quente da FSRU 

O estudo de modelagem de pluma dos efluentes de água fria e água quente provenientes dos 
processos da FSRU tem como objetivo caracterizar a dimensão da influência destes efluentes no corpo 
receptor.  

As simulações da diluição e dispersão das plumas foram realizadas através da separação do estudo 
em dois domínios conhecidos por campo próximo e campo afastado. O campo próximo foi simulado 
com o modelo CORMIX, da Cornell University, desenvolvido para a análise, previsão e planejamento 
do lançamento de efluentes em diferentes corpos d’água. Na modelagem do campo afastado, foi 
utilizado o sistema de modelos Delft3D, desenvolvido pela Deltares (2013).  

O processo de regaseificação de GNL em ciclo aberto no FSRU consiste na pressurização do GNL com 
bombas de alta pressão e da utilização de um trocador de calor do tipo casco-tubo para vaporizar o 
GNL com água do mar. O projeto do trocador de calor é desenvolvido para retornar à água do mar 
com uma temperatura de até 7 ºC inferior à temperatura ambiente, com uma vazão máxima de 
12.000,0 m3/h. A água do mar também é utilizada para o resfriamento dos geradores da Praça de 
Máquina, que retorna ao ambiente com vazão máxima de 2.700,0 m³/h e temperatura elevada em 
até 9 ºC em relação à temperatura de admissão. 

Os lançamentos a partir do FSRU são realizados a 12 m abaixo da linha d’água, medida do calado 
máximo da unidade, por uma tubulação com orientação vertical para baixo perpendicular à curvatura 
do casco. Considerou-se uma tubulação com orifício de 1,1 m de diâmetro para o lançamento do 
efluente dos trens de regaseificação em operação no FSRU e de 0,65 m para o resfriamento da Praça 
de Máquinas. 

A Tabela 7.1-49 apresenta os resultados das simulações no campo próximo para o lançamento dos 
efluentes térmicos para os períodos de verão e inverno. 

Tabela 7.1-49: Resultados das simulações de campo próximo dos efluentes 

PARÂMETROS 

EFLUENTE TÉRMICO 

VERÃO INVERNO 

Pluma quente Pluma fria Pluma quente Pluma fria 

Delta de temperatura no centro do 
final do campo próximo (ºC) 

+0,49 -2,28 +0,49 -2,29 

Comprimento do campo próximo 
(m) 

74,65 46,59 87,11 67,04 

Espessura final da pluma (m) 6,20 1,18 4,56 1,17 

Largura final da pluma (m) 149,30 92,85 174,22 133,81 

Profundidade terminal da pluma 
(m) 

0,0 (superfície) 20,0(fundo) 0,0 (superfície) 20,0(fundo) 

Com relação à temperatura dos efluente, a Resolução CONAMA no 430/11 (BRASIL, 2011), que dispõe 
sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, especifica apenas que a temperatura no 
momento do descarte deve ser inferior a 40 ºC, não fazendo indicação de limites para efluentes com 
temperatura inferior ao ambiente. 
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Esta resolução especifica ainda que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder 
a 3 ºC no limite da Zona de Mistura, definida como a região do corpo receptor, que se estende do 
ponto de lançamento do efluente, delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura 
entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo 
receptor, sendo específica para cada parâmetro (BRASIL, 2011). 

A Figura 7.1-53 a seguir apresenta os resultados da planta horizontal de dispersão das plumas de 
efluentes térmicos. 

 
Figura 7.1-53: Trajetória horizontal (vista em planta) da pluma no campo próximo do lançamento do efluente da 

pluma fria a partir do FSRU, nos períodos de verão e inverno 

A simulação de campo próximo da pluma quente evidencia que esta pode percorrer distâncias 
superiores a 80,0 m até atingir o final do campo próximo enquanto a pluma fria pode percorrer 
distâncias superiores a 60,0 m; 

A diferença de temperatura, entre a pluma quente e o ambiente, no final do campo próximo, é 0,5 ºC 
superior a temperatura do meio, enquanto para a pluma fria a temperatura é de 2,27°C inferior; 

A Zona de Mistura, caracterizada como a região onde a diferença de temperatura é igual ou superior 
a 3 ºC em relação ao corpo receptor, para a pluma quente ocorre em distâncias de cerca de 1 m, 
enquanto para a pluma fria a diferença de temperatura ocorre em distâncias inferiores a 30 m do 
ponto de lançamento. Além destas distâncias, as plumas estão enquadradas de acordo com a 
legislação (i.e., Resolução CONAMA no 430/11). 

Os resultados complextos da modelagem do campo próximo e a modelagem do campo distante 
podem ser encontradas no Anexo 7.1-14. 

 Modelagem de Dispersão de Óleo 

O relatório “Modelagem de Derrame de Óleo em Atendimento ao Plano de Emergência Individual da 
UTE Sergipe I, Estado de Sergipe”, elaborado pela TETRA TECH, contou com a utilização do sistema de 



SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO FÍSICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

 
 

7.1-171  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

 
 

modelos OILMAPDeep/3D para definição da área potencialmente ameaçada por derramamentos de 
óleo advindo do empreendimento; trata-se de um modelo desenvolvido para prever a trajetória e os 
processos de intemperismo atuantes sobre o óleo em ambientes aquáticos.  

O sistema de modelos Delft3D-FLOW foi utilizado para obtenção do campo de correntes característico 
dos padrões de circulação na região em domínio local, enquanto para domínio regional foram 
utilizados os resultados do modelo HYbrid Coordinate Ocean Model - HYCOM. O campo de ventos foi 
proveniente de dados de reanálise de modelo meteorológico composto com dados locais Os detalhes 
da metodologia são explicitados no relatório supracitado, mas destaca-se que foram consideradas três 
classes de derrame, como definido na Resolução do CONAMA no 398/08: pequeno (8,0 m3), médio 
(200,0 m3) e pior caso (260 m3), com simulações de 72 horas após o final do vazamento, sendo as 
simulações probabilísticas realizadas para os dois períodos sazonais (verão e inverno) e as simulações 
determinísticas realizadas com seleção de datas representativas de diferentes condições de vento 
forte e vento fraco, nas marés alta e baixa. 

Os resultados da modelagem de derrame de óleo obtidos pela TETRA TECH são apresentados em suma 
a seguir e detalhados no Anexo 7.1-15, onde também são apresentados de forma gráfica. 

Cenário de pequeno derrame – derrame de 8 m³ 

A Tabela 7.1-50 apresenta um resumo dos resultados probabilísticos mais críticos para o cenário 
simulado de derrame de 8 m³, considerando a maior probabilidade de toque na costa e tempo mínimo 
e médio de chegada do óleo à costa. 

Tabela 7.1-50: Resumo dos resultados mais críticos das simulações probabilísticas para o cenário de derrame de 8 
m³ de óleo 

Período Parâmetro Resultado Município 

Verão 

Probabilidade de toque na costa (%) 12,7 Aracaju 

Tempo mínimo de chegada de óleo à costa 
(horas) 

20 Barra dos Coqueiros 

Tempo médio de chegada de óleo à costa 
(horas) 

44 Aracaju 

Inverno 

Probabilidade de toque na costa (%) 15,8 Barra dos Coqueiros 

Tempo mínimo de chegada de óleo à costa 
(horas) 

15 Barra dos Coqueiros 

Tempo médio de chegada de óleo à costa 
(horas) 

29 Aracaju 

A maior probabilidade de toque na costa se dá em Aracaju no verão (12,7%) e em Barra dos Coqueiros 
no inverno (15,8%), sendo os tempos mínimos de chegada do óleo à costa mais críticos no verão e 
inverno verificados em Barra dos Coqueiros de 20 e 15 horas, respectivamente. Os tempos médios de 
chegada de óleo à costa mais críticos no verão e inverno são verificados em Aracaju, sendo 44 horas 
no verão e 29 horas no inverno. 

Os resultados das simulações probabilísticas das extensões de costa com probabilidade de chegada 
do óleo verificadas no cenário de pequeno derrame estão a seguir: 

• Verão – 62,82 km no total, abrangendo os municípios de Barra dos Coqueiros, Aracaju e 

Itaporanga d’Ajuda, sendo que a mancha de óleo tem probabilidade, apesar de pequena, de 

adentrar por entre os Rio Sergipe e Rio Vaza Barris; 

• Inverno – 76,21 km no total, se estendendo de Pirambu a Aracaju, verificando-se a 

probabilidade de toque no Rio Sergipe. 
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Cenário médio – derrame de 200 m³ 

A Tabela 7.1-51 apresenta um resumo dos resultados probabilísticos mais críticos para o cenário 
simulado de derrame de 200 m³, considerando a maior probabilidade de toque na costa e tempo 
mínimo e médio de chegada do óleo à costa. 

A maior probabilidade de toque na costa se dá em Aracaju no verão (31,7%) e em Barra dos Coqueiros 
no inverno (26,8%), sendo os tempos mínimos de chegada do óleo à costa mais críticos no verão e 
inverno verificados em Barra dos Coqueiros, de 19 e 14 horas, respectivamente. Os tempos médios 
de chegada de óleo à costa mais críticos no verão e inverno são verificados em Aracaju, sendo de 33 
horas no verão e 27 horas no inverno. 

Tabela 7.1-51: Resumo dos resultados mais críticos das simulações probabilísticas para o cenário de derrame de 
200 m³ de óleo 

Período Parâmetro Resultado Município 

Verão 

Probabilidade de toque na costa (%) 31,7 Aracaju 

Tempo mínimo de chegada de óleo à costa 
(horas) 

19 Barra dos Coqueiros 

Tempo médio de chegada de óleo à costa 
(horas) 

33 Aracaju 

Inverno 

Probabilidade de toque na costa (%) 26,8 Barra dos Coqueiros 

Tempo mínimo de chegada de óleo à costa 
(horas) 

14 Barra dos Coqueiros 

Tempo médio de chegada de óleo à costa 
(horas) 

27 Aracaju 

Os resultados das simulações probabilísticas das extensões de costa com probabilidade de chegada 
do óleo verificadas no cenário de médio derrame estão a seguir: 

• Verão – 84,96 km no total, se estendendo desde Barra dos Coqueiros até o município de 

Jandaíra, na Bahia, com probabilidade de a mancha de óleo adentrar por entre os Rio Sergipe 

e Rio Vaza Barris; 

• Inverno – 97,32 km, se estendendo de Pirambu a Itaporanga D’Ajuda, com probabilidade de 

a mancha de óleo adentrar por entre os Rio Sergipe e Rio Vaza Barris. 

Cenário de pior caso – derrame de 260 m³ 

A Tabela 7.1-52 apresenta um resumo dos resultados probabilísticos mais críticos para o cenário 
simulado de pior caso (derrame de 260 m³), considerando a maior probabilidade de toque na costa e 
tempo mínimo e médio de chegada do óleo à costa. 

A maior probabilidade de toque na costa se dá em Aracaju no verão (53,5%) e em Barra dos Coqueiros 
no inverno (29,5%), sendo o tempo mínimo de chegada de óleo à costa mais crítico verificado no verão 
de 16 horas em Barra dos Coqueiros e o tempo médio de 30 h em Aracaju. No inverno, ambos os 
tempos mínimo e médio de chegada do óleo à costa diminuem em 2 horas, porém o tempo médio 
mais crítico é verificado em Barra dos Coqueiros, diferentemente do verão. 

Tabela 7.1-52: Resumo dos resultados mais críticos das simulações probabilísticas para o cenário de derrame 
de 260 m³ de óleo 

Período Parâmetro Resultado Município 

Verão 

Probabilidade de toque na costa (%) 53,5 Aracaju 

Tempo mínimo de chegada de óleo à costa 
(horas) 

16 Barra dos Coqueiros 

Tempo médio de chegada de óleo à costa 
(horas) 

30 Aracaju 
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Período Parâmetro Resultado Município 

Inverno 

Probabilidade de toque na costa (%) 29,5 Barra dos Coqueiros 

Tempo mínimo de chegada de óleo à costa 
(horas) 

14 Barra dos Coqueiros 

Tempo médio de chegada de óleo à costa 
(horas) 

28 Barra dos Coqueiros 

Os resultados das simulações probabilísticas das extensões de costa com probabilidade de chegada 
do óleo verificadas no cenário de pior caso estão a seguir: 

• Verão – 110,06 km no total, se estendendo de Barra dos Coqueiros até Jandaíra (BA), sendo 

as maiores probabilidades de toque identificadas nos municípios de Aracaju e Itaporanga 

d’Ajuda e com probabilidade de toque adentro dos Rio Sergipe e Rio Vaza Barris; 

• Inverno – 118,70 km no total, se estendendo de Pirambu a Itaporanga D’Ajuda, com 

probabilidade de a mancha de óleo adentrar por entre os Rio Sergipe e Rio Vaza Barris. 

A Figura 7.1-54 apresenta o pior cenário probabilístico encontrado (Cenário FSRU_PC_VER_72H.), 

conforme descrição no estudo completo. 
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Fonte: TETRATECH, 2017. 

Figura 7.1-54: Contornos de probabilidade de óleo na superfície da água, durante o verão (novembro a janeiro), 
com derrame de 260,0 m³ (instantâneo), após 72 horas de simulação 

Balanço de massa 

O resumo dos balanços de massa para os 600 cenários determinísticos que compuseram os cenários 
probabilísticos apresentados na Tabela 7.1-53 demonstrando que a evaporação é o processo mais 
importante para a retirada de óleo da superfície da água, principalmente no verão, seguido da 
interação com a linha de costa e do entranhamento na coluna d’água. 
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Tabela 7.1-53: Média da distribuição de massa para os cenários probabilísticos 

Cenário 
Superfície 

Coluna 
d’água 

Costa Evaporado Degradado 

% média 

8 m³ Verão 3,50 6,55 1,29 88,24 0,42 

8 m³ Inverno 4,36 4,14 7,68 83,43 0,39 

200 m³ Verão 3,23 8,91 8,68 78,68 0,49 

200 m³ Inverno 4,10 5,35 15,72 74,42 0,42 

260 m³ Verão 3,27 9,13 10,41 76,90 0,49 

260 m³ Inverno 4,02 5,32 17,14 73,11 0,42 

Fonte: TETRATECH, 2017 
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7.2 Diagnóstico do Meio Biótico 
O diagnóstico do meio biótico é composto por um estudo de caracterização da biota terrestre e 
aquática das áreas de influência das estruturas Offshore e Onshore do Complexo Termoelétrico Porto 
de Sergipe I. Além dos diagnósticos, este estudo é contemplado por uma análise das espécies 
bioindicadoras que poderão ser utilizadas nos programas de monitoramento e, por fim, apresenta um 
mapeamento das Áreas de Sensibilidade e Unidades de Conservação presentes na área de estudo. 

Para o diagnóstico da biota aquática da área referente às estruturas Offshore, a ADA, AID e AII do Meio 
Biótico foram denominadas para esse capítulo como Área de Influência, uma vez que estas tem seus 
limites muito próximos e também em decorrência da mobilidade destes grupos de fauna, que não se 
limitam a apenas a uma área (ADA, AID ou AII).  

 

7.2.1 Objetivos 
O diagnóstico do meio biótico tem como objetivo compreender a dinâmica da biota inserida nas área 
de influência do empreendimento, de modo a subsidiar a avaliação de impactos ambientais 
relacionado a instalação e operação das estruturas Offshore e Onshore do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I e a respectiva proposição de medidas mitigadoras. 
 
Para os objetivos específicos foram selecionados aqueles que apresentam maior significância para 
promover o embasamento necessário no desenvolvimento do diagnóstico, da avaliação dos impactos 
e elaboração de medidas de redução e compensação de impactos. Sendo estes que seguem abaixo: 

▪ Levantar a riqueza e abudância das espécies da biota terrestre e aquática das área de 
influência; 

▪ Identificar espécies ameaçadas e relevantes que deverão ter sua conservação priorizada; 
▪ Selecionar áreas de sensibilidade  que apresentam importantes refúgios para a biota local; 
▪ Identificar locais prioritários para a conservação onde deverá haver a realização de programas 

de ambientais; 
▪ Estabelecer programas que promovam a recuperação de áreas de forem identificadas com 

degradação ambiental; 
▪ Levantamento das Unidades de Conservação inseridas nas áreas de influência  do 

empreendimento. 

 

  



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-2 

 

7.2.2 Porção onshore 
A porção onshore do empreendimento é composta pela Linha de Transmissão e UTE. Para ambas 
etapas foram elaborados relatórios ambientais que subsidiaram o processo de licenciamento 
ambiental. 

Dessa forma, são aqui apresentados os dados a respeito da vegetação e da fauna ocorrentes nesses 
dois ambientes, que foram levantados por meios dos relatórios de Estudo de Impacto Ambiental do 
Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a), Estudo de 
Biodiversidade Aquática do Canal de Pomonga e Plataforma Continental Interna defronte com o 
povoado de Jatobá, Barra município de Barra dos Coqueiros/Sergipe (GENPOWER GROUP; SBPAR, 
2015b) e do Estudo Ambiental Complementar da Linha de Transmissão de 500kV SE Porto Sergipe – 
SE Jardim (CELSE, 2017). 

Além disso, inclui-se o levantamento de ictiofauna estuarina, realizado através de incursão a campo 
para obtenção de dados primários por meio de acompanhamento de desembarque pesqueiro. As 
informações a respeito da microfauna aquática composta por organismos bentônicos e planctônicos 
são apresentadas através de dados secundários, uma vez que os dados primários obtidos através de 
amostragens de campo, ainda se encontram em análise. 

Com relação a UTE, os dados de flora e fauna foram obtidos através de dados levantados no Estudo 
de Impacto Ambiental do Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros (GENPOWER GROUP; SBPAR, 
2015a). 

As informações aqui apresentadas referentes à Linha de Transmissão, foram baseadas em um 
levantamento de dados primário, com profissionais especialistas em fauna e em vegetação, realizada  
entre os dias 15 a 20 de fevereiro de 2017. Ainda, para complementar o estudo de flora, foi realizado 
uma segunda campanha de levantamento de dados primários em agosto de 2017. 

Com o agregamento dos dados obtidos em campo, informações constantes no Estudo de Impacto 
Ambiental (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a) e nos dados levantados em campo, foi possível obter 
subsídios para análise dos impactos sobre o meio biótico em função da instalação do empreendimento 
e assim, indicar as melhores medidas de mitigação e compensação ambiental para os impactos 
negativos. 

 

7.2.2.1 Vegetação 

O domínio Mata Atlântica, único presente na área de influência do empreendimento, é considerado 
um hotspot, em função da alta diversidade de espécies (flora e fauna) que normalmente apresentam 
em áreas naturais preservadas, representando 2,7% da flora e 2,1% de vertebrados endêmicos globais 
(MYERS et al, 2000). 

A Mata Atlântica apresenta uma alta biodiversidade, com destaque para o elevado grau de 
endemismo e diversidade florística (TABARELLI; MANTOVANI, 1999). Além disso, é constituída por um 
mosaico de ecossistemas tropicais sendo também considerada uma zona de prioridade de 
conservação, estando entre os 10 primeiros hotspots mundiais (MYERS et al., 2000). 

O domínio Mata Atlântica é formado originalmente pelas áreas recobertas por Florestas Ombrófilas 
(Densa, Aberta e Mista) e Estacionais (Semideciduais e Deciduais), além das faixas litorâneas com 
presença de ecossistemas de Manguezal e Restingas. Esse complexo vegetacional apresenta 
diferenças nítidas de fisionomia e composição florística, principalmente em função das variações 
impostas pela combinação de clima, solo e topografia. 

Ao longo dos processos de ocupação humana, a Mata Atlântica vem sofrendo com desmatamento, 
sendo que atualmente sua cobertura é de apenas 8,5% em comparação à original (SÃO PAULO, 2013). 
Esse cenário torna o bioma o segundo mais ameaçado do mundo, e considerado um hotspots mundial, 
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com diversos fragmentos (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006). Em contrapartida aproximadamente 
102.000 Km2 são de áreas preservadas (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006) enquanto que o restante das 
áreas não preservadas se encontram sob pressão de atividade rural e/ou expansão urbana (MMA, 
2002a).  

A alta taxa de fragmentação florestal ameaça a biodiversidade deste domínio, onde grande parte dos 
fragmentos remanescentes encontra-se desprotegido, fora de unidades de conservação (FUNDAÇÃO 
SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 1998). 

Um dos ecossistemas que fazem parte da Mata Atlântica são as zonas costeiras que se encontram em 
íntima ligação com a zona marinha. No Brasil, em tais localidades concentram-se uma ampla 
biodiversidade, com importantes funções ecológicas executadas, incluindo provisão de grande parte 
do alimento consumido no país, fornecimento de habitats e recursos para as espécies explotadas e 
proteção contra inundações e tempestades (MMA, 2002b). 

Na parte costeira a diversidade biológica não se encontra igualmente distribuída ao longo dos diversos 
ecossistemas, como por exemplo no manguezal a diversidade ocorrente é bastante elevada tanto na 
parte estrutural, quanto funcional (MMA, 2002b).  

De acordo com a Resolução CONAMA 10/93 a vegetação existente no manguezal é caracterizada pela 
influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e dispersão descontínua ao 
longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e Santa Catarina. Nesse ambiente halófito, 
desenvolve-se uma flora especializada, ora dominada por gramíneas (Spartina) e amarilidáceas 
(Crinun), que lhe conferem uma fisionomia herbácea, ora dominada por espécies arbóreas dos 
gêneros Rhizophora, Laguncularia e Avicennia. De acordo com a dominância de cada gênero, o 
manguezal pode ser classificado em mangue vermelho (Rhizophora sp.), mangue branco (Laguncularia 
sp.) e mangue siriúba (Avicennia sp.), os dois primeiros colonizando os locais mais baixos e o terceiro 
os locais mais altos e mais afastados da influência das marés. Quando o mangue penetra em locais 
arenosos denomina-se mangue seco. 

Existem cerca de 25.000 km² de ecossistemas de manguezais no Brasil, que são encontrados em uma 
grande amplitude de condições ambientais. A grande variedade de condições ambientais conduz a 
diferentes formas de vida, arranjos espaciais e estruturais. A variação florística, no entanto, é sempre 
baixa. De maneira geral, as espécies presentes nos manguezais possuem grandes tolerâncias 
ambientais, adaptando-se a crescer em diferentes ambientes (SCHAEFFER-NOVELLI, et al., 1990). O 
manguezal se desenvolve sob a influência de diversos fatores ambientais que variam em intensidade 
e periodicidade. Geralmente, os manguezais se desenvolvem mais onde um relevo favorável está 
sujeito a grandes variações de maré e deposições de água dos rios, chuva, nutrientes e sedimentos. 

Outro ambiente relacionado a faixa costeira e registrado na região de estudo foi a Floresta Baixa de 
Restinga, que é caracterizada por fisionomia arbórea com dossel aberto, estrato inferior aberto e 
árvores emergentes. O estrato predominante é arbustivo e arbóreo, com árvores em geral de 3 a 10 
metros de altura e pequena amplitude diamétrica. Devido à maior incidência luminosa essa formação 
apresenta grande quantidade e diversidade de epífitas com destaque para as bromeliáceas, 
orquidáceas, aráceas, piperáceas, gesneriáceas, pteridófitas, briófitas e liquens. Em relação à 
composição específica, apresenta grande diversidade de espécies, podendo haver predominância de 
Myrtaceae, como guamirim (Myrcia spp.), araça-da-praia (Psidium cattleyanum), guabiroba-de-praia 
(Campomanesia spp.), murta (Blepharocalyx spp), guamirim (Gomidesia spp.), pitanga (Eugenia spp.), 
além da presença de palmáceas, como guaricangas (Geonoma spp.), tucum (Bactris setosa), brejauva 
(Astrocaryom aculeatissimum) e jerivá (Syagrus romanzoffianum) e grande quantidade de 
bromeliáceas terrestres, principalmente Quesnelia arvensis.  

Adentrando o continente, foram observadas fisionomias de Floresta Estacional Semidecidual, que são 
formações de ambientes menos úmidas do que aquelas onde se desenvolve a floresta ombrófila 
densa. Em geral, ocupam ambientes que transitam entre a zona úmida costeira e o ambiente 
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semiárido. Daí porque esta vegetação também é conhecida como “mata seca”. Esta formação vegetal 
apresenta um porte em torno de 20 metros (estrato mais alto) e apresenta, como característica 
importante, uma razoável perda de folhas no período seco, notadamente no estrato arbóreo. Na 
época chuvosa, a sua fisionomia confunde-se com a da floresta ombrófila densa, no entanto, no 
período seco, nota-se a diferença entre elas (FILHO, 2009). 

Assim sendo, considerando o mosaico vegetacional situado na região os estudos de fauna e flora, 
foram realizados buscando-se abranger o mais variado tipo vegetacional, com a intenção de obter 
dados mais concisos sobre a área e com isso, basear medidas de mitigação concretas e eficientes para 
a redução dos riscos de perda de biodiversidade. 

Sobre a caracterização dos aspectos do meio biótico para a Área Diretamente Afetada (ADA) do 
empreendimento, foram relacionados os usos mais relevantes para o estabelecimento e análise dos 
impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos. 

O Mapa Síntese de Vegetação apresentado no ANEXO 7.2-1, e Quadro 7.2-1 apresenta  descrição da 
Cobertura Vegetal e Uso do  Solo. 

Quadro 7.2-1. Descrição e quantitativos do Uso do Solo para a vegetação na ADA do empreendimento 

linha de transmissão 

Sigla Uso do Solo Descrição 

AG Agricultura 
Área destinada a plantio de vegetação para 
usos diversos na alimentação 

 CA Campo Antrópico 
Área alterada pela ação antrópica, que não 
apresenta uso definido 

 FES-IN Floresta Estacional Semidecidual - Estágio Inicial 
Fisionomia do Bioma Mata Atlântica, em 
estágio inicial de regeneração 

 EU Eucaliptal 
Plantio da espécie arbórea exótica Eucalyptus 
spp de forma comercial; 

 MA Manguezal 
Vegetação característica do Bioma Mata 
Atlântica na linha de costa marinha 

 AP Apicum 
Apicum: área situadas em regiões de 
frequente inundações superiores entre maré, 
desprovidas de vegetação vascular 

 RE-HE Restinga Herbácea 

Vegetação característica do Bioma Mata 
Atlântica, que apresenta espécies vegetais 
herbáceas ou subarbustiva, de até 1 metro de 
altura; 

 RE-ARB Restinga Arbustiva 

Vegetação característica do Bioma Mata 
Atlântica, constituída predominantemente 
por plantas arbustivas apresentando até 5 
(cinco) metros de altura, com possibilidade 
de ocorrência de estratificação, epífitas, 
trepadeiras e acúmulo de serapilheira 

 RE-BAIXA Floresta Baixa de Restinga   

 RE-IN Floresta Alta de Restinga 

Vegetação característica do Bioma Mata 
Atlântica, densa com fisionomia arbórea, 
estratos arbustivos e herbáceos geralmente 
desenvolvidos e acumulo de serapilheira, 
comportando também epífitos e trepadeiras. 

 RH Recurso Hídrico Cursos d’água e lagos situados na ADA 

 RO Rodovia Rodovias da região 

 SE Solo Exposto 
Área onde há ausência de qualquer 
vegetação, tendo o solo contato direto com a 
superfície. 
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 RE-HE Restinga Herbácea 

Vegetação característica do Bioma Mata 
Atlântica, que apresenta espécies vegetais 
herbáceas ou subarbustiva, de até 1 metro de 
altura; 

RE-ARB Restinga Arbustiva 

Vegetação característica do Bioma Mata 
Atlântica, constituída predominantemente 
por plantas arbustivas apresentando até 5 
(cinco) metros de altura, com possibilidade 
de ocorrência de estratificação, epífitas, 
trepadeiras e acúmulo de serapilheira 

 

7.2.2.1.1 UTE 

Conforme já apresentado acima, os dados  utilizados  no estudo referente a área da UTE foram 
extraídos do Estudo de Impacto Ambiental (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a), elaborado 
exclusivamente para a parte da UTE do Complexo. 

O diagnóstico da flora foi descrito junto à caracterização dos ecossistemas visualizados, enquanto a 
fauna será subdividida em grupos com indicações de metodologias próprias de coleta e amostragem 
cada grupo faunístico serão abordadas informação da inter-relação entre os grupos e o ambiente ao 
qual estão inseridos, assim como se buscou também abordar a situação de conservação dos grupos 
analisados e as influências de ações antrópicas atuais e futuras nos mesmos, a fim de avaliarmos os 
impactos ambientais advindos da atividade a ser licenciada. 

Para as áreas de Influência Direta e Indireta foram consideradas bacia hidrográfica, fragmentos e 
remanescentes florestais e a Unidades de Conservação, além das características do uso e ocupação 
do solo, condições físico-ambientais existentes e dinâmica viária, entre outros. 

A Área Diretamente Afetada empreendimento foi definida como aquela a ser submetida às obras de 
implantação e à movimentação de veículos e pedestres durante a operação. Trata-se de um terreno 
às margens da rodovia SE-100, pertencente a CODISE, que se caracteriza pela alta antropização 
marcada pela presença de diversas vias vicinais e terraplenagem do terreno. 

A conformação geológica e litológica da área de implantação do empreendimento define parte da 
caracterização biótica, que originariamente era dominada ora por diversas fitofisionomias de restinga 
nas praias, dunas, terraços marinhos e planícies fluviolagunares, ora por manguezais nas áreas de 
influência fluviomarinhas (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a). 

Neste contexto de alterações do espaço natural, os ecossistemas da região apresentam algumas das 
características originais mantidas, porém cada vez mais influenciadas e alteradas por diversos fatores 
extrínsecos às dinâmicas convencionais destes sistemas. Os que pode pode-se verificar Quadro 7.2-2.  
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Quadro 7.2-2. Ecossistemas inseridos na área de estudo 

Ecossistemas Descrição 

Ecossistema terrestres 
Restingas 

Praias; Cordões Arenosos Pós-Praias; 
Planícies Pós-Praia; Dunas; Florestas; 
Restingas arbustivas 

Manguezais e Apicuns 

Ecossistemas Aquáticos 
Ambientes Lóticos Rio Pomonga 

Ambientes Lênticos Lagoas e Áreas periodicamente alagadas 

Ambientes Antrópicos 

Plantações 

Descampados 

Urbanizados 

 

De maneira geral, as Áreas de Influência do empreendimento possuem um mosaico de ambientes 
preservados e antropizados que denotam em uma complexidade das interações ecológicas entre os 
ecossistemas. Muitos dos ambientes antropizados mantem condições que permitem a ocorrência de 
vegetação e fauna nativa mais bem adaptada a estas condições, porém com perda de espécies mais 
especialistas que precisam de ambientes mais preservados. 

Os ecossistemas observados no entorno do empreendimento podem ser separados entre aquáticos e 
terrestres. Esses ecossistemas se localizam nas áreas de influência do empreendimento, mas não 
necessariamente serão afetados por estes, ou sofrerão impactos da instalação da UTE. Dessa maneira, 
serão detalhados a seguir os ambientes que possuem interesse ecológico para região e que serão 
afetados diretamente pelo empreendimento. 

Para elaboração do diagnóstico, foram realizadas visitas para avaliação da flora, com especial 
destaque para a Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID). Na Área de 
Influência Indireta (AII) também ocorreu visitas pontuais, porém o detalhamento se deu 
principalmente nas áreas de restinga arbustiva, pois foi um tipo de ambiente que não foi observado 
na AID. 

A Área de Interferência Direta do empreendimento está quase que exclusivamente sobre ambientes 
de vegetação campestre bastante antropizados, o que é bom indicativo de localização eficiente para 
a mitigação de impactos. Contudo, alguns equipamentos acessórios como os dutos de captação de 
água e o emissário marinho são intrinsecamente ligados aos recursos naturais da região, e por isso 
demandam mais cuidados quanto a possíveis impactos ambientais. 

A metodologia consistiu no registro e coleta de material reprodutivo de árvores, arbustos, 
subarbustos, trepadeiras e herbáceas. As coletas foram realizadas de acordo com as normas usuais 
sugeridas por Mori et al. (1989). A identificação dos exemplares foi realizada com auxílio de chaves 
taxonômicas e através da comparação com exsicatas do Herbário da Universidade Federal de Sergipe 
(ASE). O sistema de classificação das espécies adotado foi o APG III (2009), enquanto que a grafia dos 
nomes científicos foi verificada na lista de espécies da flora do Brasil 2014. 

Como resultado desse esforço, obteve-se os ambientes denominados de Praia e cordões arenosos 
pós-praia, Planícies pós-praia, Dunas, Florestas, Restinga arbustiva, e Manguezais. 
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7.2.2.1.1.1 Praia e cordões arenosos pós-praia 

Na praia e nos cordões litorâneos pós-praia a vegetação é dominada por poucas espécies devido às 
condições adversas do substrato, que tende a ser bastante salino e instável. A maioria das espécies 
são herbáceas, estoloníferas e tolerantes aos níveis mais elevados de sais no substrato e do choque 
das partículas de areia movidos pelo vento. 

Basicamente foram identificadas 4 espécies que ocorreram prioritariamente nos cordões pós- praia, 
são: Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. (Convolvulaceae); Blutaparon portulacoides (A.St.- Hil.) Mears 
(Amaranthaceae); Cyperus maritimus Poir. (Cyperaceae); e Paspalum maritimum Trin. (Poaceae) 
(Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-1). Outras espécies ocorrem, porém, não puderam ser identificadas porque estavam em 
estágio juvenil. 

 

Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-1: Fotos das espécies identificadas na região de praia e cordões p-os-praia. a) Cyperus maritimus; b) 
Paspalum maritimum; c) plântulas de Blutaparon portulacoides; d) Ipomoea pes-caprae  

7.2.2.1.1.2 Planícies pós-praia 

As áreas das planícies pós-praia são bastante diversas quanto a ambientes, pois podem ocorrer em 
áreas próximas à região de praia, dunas ou regiões mais interioranas. Também apresentam diferenças 
significativas em algumas localidadesLP devido a capacidade de retenção de águas das chuvas. 

Esta variedade de pequenos ambientes diferenciados é responsável pela alta diversidade de espécies, 
principalmente herbáceas, nesta fisionomia. Foram identificadas 70 espécies subdivididas em 27 
famílias botânicas (Quadro 7.2-3). 

O estrato herbáceo das planícies pós-praia é quase que completamente composto por espécies 
nativas, com pouca invasão de gramíneas de uso agropecuário. Pela homogeneidade do tapete de 
herbáceas e a quase ausência de elementos arbustivos, que deveriam ser comuns, é possível que a 
área tenha sido repetidamente afetada por fogo ou algum outro tipo de manejo ou pastoreio de gado. 
Como principais espécies deste estrato herbáceo, se destaca: Cereus fernambucensis, Commelina 
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erecta, Chamaecrista flexuosa, Blutaparon portulacoides, Cnidoscolus urens, dentre outras (Fonte: 
Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-2) 

Quadro 7.2-3: Checklist das espécies das planícies pós-praia na área de estudo (Genpower Group e SBPAR, 2015a) 

Família Hábito Nome popular 

Espécie   

    

Angiospermas   

Amaranthaceae   

Alternanthera littoralis var. marítima (Mart.) Pedersen ERV — 

Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears ERV Bredo 

Arecaceae   

Cocos nucifera L. ARV Coqueiro 

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman ARV Dicuri 

Asteraceae   

Acanthospermum hispidum DC. ARB Carrapicho 

Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King & H.Rob. SARB — 

Eclipta prostrata (L.) L. ERV Erva-botão 

Elephantopus hirtiflorus DC. SARB — 

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight ERV Serralhinha 

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski SARB Picão-da-praia 

Tridax procumbens L. ERV Erva-de-touro 

Asteraceae sp. ERV Margaridinha 

Bromeliaceae   

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. ERV Bromélia 

Cactaceae   

Cereus fernambucensis Lem. ARB Mandacaru-da-praia 

Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis (Werderm.) Zappi ARB 
Xique-xique-da-

praia 

Combretaceae   

Conocarpus erectus L. ARB Mangue-de-botão 

Commelinaceae   

Commelina erecta L. ERV Santa-luzia 

Convolvulaceae   

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. ERV Salsa-brava 

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. ERV Salsa-branca 

Jacquemontia sp. ERV — 

Cyperaceae   

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke ERV — 

Cyperus haspan L. ERV Tiririca 
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Família Hábito Nome popular 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. ERV — 

Cyperus maritimus Poir. ERV Cebolinha 

Cyperus surinamensis Rottb. ERV — 

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. ERV Junco 

Lagenocarpus rigidus Nees ERV Cpim- arroz 

Pycreus polystachyos (Rottb.) P.Beauv. ERV Três-quinas 

Remirea maritima Aubl. ERV Capim-da-praia 

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter ERV — 

Euphorbiaceae   

Cnidoscolus urens (L.) Arthur ARB Cansanção 

Euphorbia hyssopifolia L. ERV Erva-de-andorinha 

Fabaceae   

Aeschynomene evenia C.Wright SARB — 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. ERV Flor-de-priquito 

Centrosema pascuorum Mart. ex Benth. ERV Flor-de-priquito 

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene SARB Mimosa-mole 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby SARB — 

Desmodium barbatum (L.) Benth. ERV Trevinho 

Indigofera microcarpa Desv. SARB — 

Macroptilium lathyroides (L.) Urb. SARB — 

Stylosanthes viscosa (L.) Sw. SARB Visguenta 

Zornia latifolia Sm. ERV — 

Gentianaceae   

Schultesia guianensis (Aubl.) Malme ERV — 

Lamiaceae   

Hyptis pectinata (L.) Poit. ARB — 

Lauraceae   

Cassytha filiformis L. ERV Cipó-chumbo 

Lythraceae   

Cuphea flava Spreng. SARB Douradinha 

Malvaceae   

Pavonia cancellata (L.) Cav. ERV Corda-de-viola 

Pavonia humifusa A.St.-Hil. ERV — 

Pavonia sp. ARB Ibisquinho 

Waltheria americana L. ARB Malva-branca 

Menyanthaceae   

Nymphoides indica (L.) Kuntze ERV Ninféia-miuda 

Microteaceae   
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Família Hábito Nome popular 

Microtea paniculata Moq. ERV — 

Molluginaceae   

Mollugo verticillata L. ERV Mofungo 

Onagraceae   

Ludwigia sp. SARB — 

Passifloraceae   

Passiflora foetida L. TRE Maracujá-de-porco 

Piriqueta duarteana (Cambess.) Urb. SARB Chananã-rosa 

Turnera subulata Sm. SARB Chananã 

Poaceae   

Cenchrus echinatus L. ERV Carrapicho 

Paspalum maritimum Trin. ERV — 

Paspalum vaginatum Sw. ERV Capim-de-praia 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth ERV — 

Polygalaceae   

Polygala cyparissias A.St.-Hil. & Moq. ERV Beldroega-da-praia 

Portulacaceae   

Portulaca elatior Mart. ERV — 

Portulaca halimoides L. ERV — 

Rubiaceae   

Borreria verticillata (L.) G.Mey. SARB Vassourinha 

Chiococca plowmanii Delprete ARB — 

Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. SARB — 

Solanaceae   

Solanum paniculatum L. ARB Jurubeba 

Verbenaceae   

Lantana camara L. ARB Camará 

Stachytarpheta microphylla Walp. ERV — 

Violaceae   

Hybanthus calceolaria (L.) Oken SARB Poaia-branca 
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Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-2: Fotos de espécies herbáceas dominantes identificadas na região das planícies pós-praia. a) Richardia 
grandiflora;Piriqueta duarteana; c) Chamaecrista flexuosa; d) Cereus fernambucensis; e) Alternanthera littoralis; f) 

Hyptis pectinata; g)Centrosema sp.; h) Polygala cyparissias  

Ainda nas planícies pós-praia, destaca-se algumas áreas com vegetação higrófila (com afinidade a 
água). Estas áreas acumulam certo nível de água nos períodos de chuva mais frequente, mas 
diferentemente das áreas mais altas, mantem volumes d’água em níveis consideráveis por parte do 
ano, durante toda a estação chuvosa e parte da seca. Estas áreas possuem uma vegetação típica 
formada por espécies herbáceas e arbustivas anfíbias, ou seja, que suportam condições de 
encharcamento temporário dos solos. Poucas espécies são exclusivamente aquáticas e inexistem no 
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local durante a maior parte do ano, ou permanecem em pequenos núcleos de maior acúmulo de 
humidade. 

Nestas áreas de cota mais baixa e, portanto, sujeitas a acúmulos sazonais de água, são encontrados 
abundantes aglomerados de Nymphoides indica, Eleocharis sp, Ipomoea  asarifolia, Schultesia 
guianensis, Cuphea flava e outras espécies de Cyperaceae. Além de várias outras espécies macrófitas 
menos abundantes. 

Nas planícies pós-praia também ocorrem arbustos isolados ou agregados, porém esta flora é comum 
a descrita para a vegetação arbustiva das dunas (a seguir). Porém há a exceção do Conocarpus erectus, 
espécie típica de borda de manguezais e que ocorre com relativa abundância nas planícies inundáveis 
mais próximas da praia, provavelmente devido as águas mais salinas (Fonte: Genpower Group e SBPAR, 
2015a 

Foto 7.2-1). 

 

Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-1: Conocarpus erectus fotografado nas planícies pós-praia  

 

7.2.2.1.1.3 Dunas 

As dunas da AID do empreendimento possuem dois tipos básicos de vegetação, um é o herbáceo, que 
se assemelha à composição florística das áreas de planície; a outra é a vegetação arbustivo-arbórea 
que é encontrada em alguns topos e vales das dunas. A florística abordará as áreas com vegetação 
arbustivo-arbórea, mas sem excluir as herbáceas associadas a estes ambientes. 

Algumas espécies descritas aqui como compondo as dunas também podem ocorrer de forma isolada 
na planície pós-praia. 

Foram identificadas ao todo 31 espécies subdivididas em 21 famílias. A maior parte das espécies 
possui hábito arbustivo e ocorrem em moitas, com algumas herbáceas ocorrendo nas áreas 
sombreadas (Quadro 7.2-4). 
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As espécies mais abundantes foram Syagrus schizophylla (dicuri), Anacardium occidentale (cajueiro), 
Inga ciliata (ingá), Eugenia punicifolia (murta-vermelha), Tocoyena sellowiana (jenipapo-bravo) e 
Cecropia pachystachya (umbaúba), dentre outras espécies (Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-3). Não havia presença de vegetação típica de dunas instáveis, mesmo em áreas dunares 
com solo parcialmente desnudo. 

Quadro 7.2-4: Checklist das espécies das planícies pós-praia na área de estudo (Genpower Group e SBPAR, 2015a) 

Família hábito nome popular 

Espécie   

Monilófitas   

Blechnaceae   

Blechnum serrulatum Rich. ERV Samambaia-de-chão 

Pteridaceae   

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M.Tryon ERV Samambaia-d’água 

Angiospermas   

Anacardiaceae   

Anacardium occidentale L. ARV Cajueiro 

Schinus terebinthifolius Raddi ARB Aroeira-da-praia 

Araceae   

Anthurium affine Schott ERV Milho-de-urubu 

Philodendron acutatum Schott ERV Imbé 

Arecaceae   

Cocos nucifera L. ARV Coqueiro 

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman ARV Dicuri 

Bromeliaceae   

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. ERV Bromélia 

Burseraceae   

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand ARV Pau-de-breu 

Cactaceae   

Cereus fernambucensis Lem. ARB Mandacaru-da-praia 

Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis (Werderm.) 
Zappi 

ARB Xique-xique-da-praia 

Capparaceae   

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Arb  

Convolvulaceae   

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. ERV Salsa-brava 

Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. ERV Salsa-da-praia 

Dilleniaceae   

Tetracera breyniana Schltdl. ARB Folha-dura 

Erythroxylaceae   

Erythroxylum passerinum Mart. ARB Catuabinha 
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Família hábito nome popular 

Euphorbiaceae   

Cnidoscolus urens (L.) Arthur ARB Cansanção 

Fabaceae   

Inga ciliata C.Presl ARB Ingá 

Malpighiaceae   

Byrsonima sericea DC. ARV Murici 

Byrsonima vacciniifolia A. Juss. ARB  

Moraceae   

Ficus gomelleira Kunth & C.D. ARV Gameleira 

Melastomataceae   

Mouriri guianensis Aubl ARB — 

Myrtaceae   

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. ARV Murta-vermelha 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. ARV Murta 

Nyctaginaceae   

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell ARB — 

Rhamnaceae   

Ziziphus undulata Reissek ARB Juazeiro-da-praia 

Rubiaceae   

Chiococca plowmanii Delprete ARB — 

Guettarda sp. ARB Angélica 

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum. ARB Jenipapo-do-mato 

Urticaceae   

Cecropia pachystachya Trécul ARV Umbaúba 
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Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-3: Espécies arbustivas identificadas para a área de dunas na AID do empreendimento. a) Mouriri 
guianensis; b) Syagrus schizophylla; c) Ficus gomelleira; d) Inga ciliata, e) Cynophalla flexuosa, f) Tocoyena 

sellowiana; g) Byrsonima vacciniifolia, h) Ziziphus undulata  



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-16 

 

7.2.2.1.1.4 Florestas 

As florestas da região são pouco extensas e possuem um grau de antropização intermediário, 
mantendo os elementos mais preservados no interior da mata, enquanto as bordas são afetadas por 
fogo, corte seletivo e desmatamento. 

De maneira geral a flora das florestas da área de estudo não é tão diversa como as florestas de 
tabuleiro, fato comum às florestas de restinga, que priorizam espécies adaptadas a solos arenosos 
oligotróficos. 

Foram descritas 69 espécies, distribuídas em 38 famílias (Quadro 7.2-5). Muitas das espécies são 
comuns às áreas de restinga arbustiva, principalmente devido ao efeito de borda que estas florestas 
estão submetidas, o que pode ter superestimado a riqueza de espécies da área. Contudo, também 
houve dificuldades para a identificação das espécies arbóreas mais altas e que não possuíam floração. 

As espécies mais abundantes foram: Inga capitata, Anacardium occidentale, Inga ciliata, Symphonia 
globulifera, Cecropia pachystachya e Manilkara salzmannii, dentre outras espécies (Fonte: Genpower 
Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-4). O sub-bosque é composto por muitas plântulas, bromélias, Philodendron acutatum e 
samambaias. 

 

Quadro 7.2-5: Checklist das espécies das planícies pós-praia na área de estudo (Genpower Group e SBPAR, 2015a) 

Família Hábito Nome popular 

Espécie   

    

ANGIOSPERMAS   

Anacardiaceae   

Anacardium occidentale L. ARV Cajueiro 

Tapirira guianensis Raddi ARV Pau-pombo 

Schinus terebinthifolia Aubl. ARV Aroeira vermelha 

Annonaceae   

Annona cacans Warm. ARV Araticum cagão 

Xylopia frutescens Aubl. ARV Embira 

Apocynaceae   

Himatanthus bracteatus (a. dc.) Woodson ARV Pau-de-leite 

Araceae   

Monstera adansonii Schott ERV — 

Philodendron acutatum Schott ERV Imbé 

Arecaceae   

Attalea funifera Mart.  Piaçava 

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman  Ouricurizeiro 

Elaeis guineensis Jacq.  Dendezeiro 

Bignoniaceae   

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum. tre Ipê 

Fridericia conjugata (Vell.) L.G.Lohmann tre  
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Família Hábito Nome popular 

Boraginaceae   

Cordia nodosa Lam. ARV Grão de galo 

Cordia sellowiana Cham. ARV Louro-mole 

Bromeliaceae   

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. ERV — 

Aechmea multiflora L.B.Sm. ERV — 

Burseraceae   

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand ARV Amescla 

Capparaceae   

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Arb  

Clusiaceae   

Symphonia globulifera L.f. ARV — 

Cyperaceae   

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. ERV — 

Fimbristylis cymosa R.Br. ERV — 

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter ERV — 

Chrysobalanaceae   

Hirtella racemosa Lam ARV — 

Licania apétala var. apetala (E.Mey.) Fritsch ARV  

Dilleniaceae   

Curatella Americana L. ARB Lixeira 

Erythroxylaceae   

Erythroxylum passerinum Mart. ARB — 

Fabaceae   

Machaerium sp. ARV Mal-vizinho 

Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr. ARV Angelim 

Bowdichia virgilioides Kunth ARV Sucupira 

Hymenaea rubriflora Ducke ARV Jatobá 

Inga capitata Desv. ARV  

Inga ciliata C.Presl ARV Ingá 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. ARV — 

Inga laurina (Sw.) Willd. ARV — 

Inga subnuda Salzm. ex Benth. ARV — 

Inga tenuis (Vell.) Mart. ARV — 

Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr ARV — 

Heliconiaceae   

Heliconia psittacorum L.f ERV Heliconia 

Lauraceae   
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Família Hábito Nome popular 

Nectandra lanceolata Nees ARV — 

Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez ARV Louro 

Lecythidaceae   

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers ARV Biriba 

Loranthaceae   

Psittacanthus dichrous (Mart.) Mart.  Erva-de-Passarinho 

Malpighiaceae   

Byrsonima chrysophylla Kunth ARB — 

Byrsonima sericea DC. ARB Murici 

Malvaceae   

Guazuma ulmifolia Lam. ARV Mutamba 

Melastomataceae   

Mouriri guianensis Aubl ARB — 

Moraceae   

Ficus gomelleira Kunth & C.D. ARV Gameleira 

Myrtaceae   

Campomanesia dichotoma (O.Berg) Mattos ARB — 

Eugenia astringens Cambess. ARB — 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. ARB Murta-vermelha 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. ARB Murta 

Nyctaginaceae   

Guapira tomentosa (Casar.) Lundell ARV — 

Poaceae   

Parodiolyra micrantra (Kunth) Davidse & Zuloaga. ERV — 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth ERV — 

Primulaceae   

Rapanea guianensis Aubl. ARB  

Rhamnaceae   

Ziziphus undulata Reissek ARB Juá 

Rhizophoraceae   

Rhizophora mangle L. ARV Mangue-Vermelho 

Rubiaceae   

Psychotria bracteocardia (DC.) Müll.Arg Arb — 

Salzmannia nítida DC. Arb  

Randia sp. Arv Quatro-espinhos 

Rutaceae   

Zanthoxylum rhoifolium Lam.  Caatinga de raposa 

Salicaceae   
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Família Hábito Nome popular 

Casearia sylvestris Sw.  Camarão 

Sapindaceae   

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. Arb Estalador 

Serjania salzmanniana Schltdl. Ter  

Sapotaceae   

Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam ARV Maçaranduba 

Urticaceae   

Cecropia pachystachya Trécul ARV Umbaúba 

    

MONILÓFITAS   

Blechnaceae   

Blechnum serrulatum ERV Samambaia-de-chão 

Lygodiaceae   

Lygodium volubile Sw. ERV  

Polypodiaceae   

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. ERV  
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7.2-20 

 

 

 

Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-4: Exemplos de espécies identificada nas florestas de restinga da AID do empreendimento. a) 
Symphonia globulifera; Anacardium occidentale; c) Aechmea multiflora; d) Philodendron acutatum em sub-dossel 

de Rhizophora mangle; e) Matayba discolor; f) Inga capitata; g) Andira anthelmia; h) Elaeis guineensis  
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7.2.2.1.1.5 Restinga arbustiva 

As restingas arbustivas ocupam extensas áreas da AII do empreendimento, principalmente no 
município de Santo Amaro das Brotas, após o Canal do Rio Pomonga. Trata-se de uma vegetação 
predominantemente arbustiva, mas que possui diversos micro-habitates a depender das condições 
edáficas, pois os solos arenosos desta área podem ser mais secos, soltos, congregados ou alagáveis. 

As restingas de Santo Amaro das Brotas já foram objeto de estudos florísticos. Segundo Nascimento-
Junior (2012) a flora das restingas de Santo Amaro está entre as mais ricas e diversificadas do país, 
com a presença de pelo menos 150 espécies endêmicas de restinga e com duas ou mais espécies que 
somente ocorrem em Santo Amaro, são: Cissus pinnatifolia e Manihot breviloba. Ainda é descrita para 
as restingas de Santo Amaro a espécie que leva o nome do estado Cryptanthus sergipensis, 
pertencente à família das bromélias. 

No checklist aqui apresentado (Quadro 7.2-6), foram indicadas 109 espécies distribuídas em 50 
famílias, tornando-se o ambiente das Áreas de Influência do empreendimento com maior 
biodiversidade e consequentemente potencial de conservação. Em um levantamento rápido da 
riqueza de plantas, chegou-se quase a cerca de 70% do total de plantas listadas por Nascimento-Junior 
(2012). Tendo em vista a extensão da área e a variabilidade de ambientes, seria bem possível que o 
número de espécies locais chega-se a cerca de 200. 

Como a diversidade de plantas das restingas arbustivas é grande, a dominância de algumas espécies 
é local e não representa o total da vegetação, entretanto podemos destacar a abundância de: 
Chamaecrista cytisoides, Ocotea notata, Humiria balsamifera, Attalea funifera, Fridericia conjugata, 
Diptychandra aurantiaca, Byrsonima sericea etc. No extrato herbáceo e arbustivo baixo, destacam-se 
as presenças de: Vellozia dasypus, Polygala longicaulis, Guettarda sp., Byrsonima chrysophylla, Croton 
sellowii, Davilla flexuosa etc (Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-5). 

 

Quadro 7.2-6: Checklist das espécies da restinga arbustiva na Área de Influência Indireta do Empreendimento 
(Genpower Group e SBPAR, 2015a) 

Família Hábito Nome popular 

Espécie   

    

ANGIOSPERMAS   

Anacardiaceae   

Anacardium occidentale L. ARV Cajueiro 

Tapirira guianensis Raddi ARV Pau-pombo 

Schinus terebinthifolia Aubl. ARV Aroeira vermelha 

Apocynaceae   

Ditassa crassifolia Decne. TRE  

Hancornia speciosa Gomes ARV Mangabeira 

Mandevilla moricandiana (A.DC.) Woodson TRE  

Araceae   

Anthurium affine Schott ERV — 

Anthurium bellum Schott ERV — 

Anthurium longifolium (Hoffmanns.) G.Don ERV — 
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Família Hábito Nome popular 

Philodendron acutatum Schott ERV Imbé 

Arecaceae   

Allagoptera brevicalyx Moraes — — 

Attalea funifera Mart. — Piaçava 

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman — Ouricurizeiro 

Cocos nucifera L. — Coqueiro 

Aristolochiaceae   

Aristolochia birostris Duch. TRE — 

Bignoniaceae   

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum. TRE — 

Fridericia conjugata (Vell.) L.G.Lohmann ARB — 

Jacaranda obovata Cham. ARB — 

Boraginaceae   

Varronia curassavica Jacq. ARB — 

Bromeliaceae   

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. ERV — 

Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f. ERV — 

Aechmea multiflora L.B.Sm. ERV — 

Hohenbergia catingae Ule ERV — 

Burseraceae   

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand ARV Amescla 

Tetragastris occhionii (Rizzini) Daly ARV  

Cactaceae   

Cereus fernambucensis Lem. ERV 
Mandacaru-da-

praia 

Melocactus violaceus subsp. margaritaceus N.P.Taylor ERV Cabeça-de-frade 

Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis (Werderm.) Zappi ERV  

Capparaceae   

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl ARB — 

Convolvulaceae   

Evolvulus thymiflorus Choisy ERV — 

Cyperaceae   

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. ERV — 

Fimbristylis cymosa R.Br. ERV — 

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter ERV — 

Abildgaardia baeothryon A.St.-Hil. ERV — 

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke ERV — 

Lagenocarpus rigidus Nees ERV — 

Dilleniaceae   
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Família Hábito Nome popular 

Curatella Americana L. ARB Lixeira 

Davilla flexuosa A.St.-Hil. ARB Cipó-fogo 

Tetracera breyniana Schltdl. ARB — 

Dioscoreaceae   

Dioscorea ovata Vell. TRE — 

Dioscorea leptostachya Gard. TRE — 

Eriocaulaceae   

Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth ERV Sempre-viva 

Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland ERV Sempre-viva 

Erythroxylaceae   

Erythroxylum passerinum Mart. ARB — 

Euphorbiaceae   

Croton polyandrus Spreng. ARB — 

Croton sellowii Baill. ARB — 

Mabea occidentalis Benth. ARB — 

Manihot breviloba P.Carvalho & M.Martins ARB — 

Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. ERV — 

Microstachys heterodoxa (Müll.Arg.) Esser ERV — 

Fabaceae   

Aeschynomene evenia C.Wright ARV — 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. ERV — 

Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & 
Barneby 

ARV — 

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene ERV — 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby ERV — 

Inga ciliata C.Presl ARV — 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima 
et al. 

ARV — 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. ARV — 

Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. ARB — 

Stylosanthes viscosa (L.) Sw. ERV — 

Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr ARV — 

Heliconiaceae   

Heliconia psittacorum L.f ERV Heliconia 

Humiriaceae   

Humiria balsamifera (Aubl.) J.St.-Hil. ARB — 

Lamiaceae   

Hyptis pectinata (L.) Poit. ARB Alecrim 

Lauraceae   
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Família Hábito Nome popular 

Cassytha filiformis L. TRE — 

Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez ARV Louro 

Lecythidaceae   

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers ARV Biriba 

Loranthaceae   

Psittacanthus dichrous (Mart.) Mart. — Erva-de-Passarinho 

Struthanthus polyrhizus (Mart.) Mart. — Erva-de-passarinho 

Malpighiaceae   

Byrsonima chrysophylla Kunth ARB — 

Byrsonima sericea DC. ARB Murici 

Stigmaphyllon paralias A.Juss. ARB — 

Malvaceae   

Waltheria cinerescens A.St.-Hil. ARB — 

Pavonia humifusa A.St.-Hil. ARB — 

Waltheria americana L. ARB — 

Melastomataceae   

Miconia amoena Triana ARB — 

Mouriri guianensis Aubl ARB ARB — 

Comolia ovalifolia (DC.) Triana  — 

Myrtaceae   

Calyptranthes brasiliensis Spreng. ARB — 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. ARB — 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. ARB — 

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg ARB — 

Nyctaginaceae   

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell ARV — 

Ochnaceae   

Ouratea fieldingiana (Gardner) Engl. ARB — 

Passifloraceae   

Passiflora silvestris Vell. TER Maracujá-do-mato 

Turnera coerulea DC. ARB — 

Turnera subulata Sm. ARB — 

Peraceae   

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. ARV — 

Poaceae   

Cyphonanthus discrepans (Döll) Zuloaga & Morrone ERV — 

Eragrostis rufescens Schrad. ex Schult. ERV — 

Paspalum maritimum Trin. ERV — 
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Família Hábito Nome popular 

Polygalaceae   

Polygala longicaulis Kunth ERV — 

Polygala trichisperma Jacq. ERV Gelol 

Rhamnaceae   

Ziziphus undulata Reissek ARB Juá 

Rubiaceae   

Chiococca plowmanii Delprete ERV — 

Guettarda sp. ARB Angélica 

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum. ARB Jenipapo-bravo 

Rutaceae   

Esenbeckia grandiflora Mart. ERB — 

Sapindaceae   

Serjania salzmanniana Schltdl. TRE — 

Sapotaceae   

Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni ARB — 

Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam ARV Maçaranduba 

Urticaceae   

Cecropia pachystachya Trécul ARV Umbaúba 

Velloziaceae   

Vellozia dasypus Seub. ERV Canela-de-ema 

Verbenaceae   

Lantana canescens Kunth ARB Lantana 

Lantana lucida Schauer ARB Chumbinho 

Lantana sp. ARB — 

Vitaceae   

Cissus erosa Rich. TRE — 

Cissus pinnatifolia Lombardi TRE — 

Xyridaceae   

Xyris capensis Thunb. ERV — 

Xyris jupicai Rich. ERV — 
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Fonte: Genpower Group e SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-5: Exemplos de espécies vegetais encontradoas nas restingas arbustivas da AII do empreendimento. a) 
Chamaecrista cytisoides; b) Allagoptera brevicalyx; c) não identificada; d) Mabea sp.; e) Comolia ovalifolia; f) 

Humiria balsamifera; g) Attalea funifera; h) Syngonanthus gracilis; i) Miconia sp.; j) Ocotea notata; l) Melocactus 
violaceus; m) Waltheria cinerescens  
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7.2.2.1.1.6 Manguezais 

No manguezal das Áreas de Influência do empreendimento são esperadas as ocorrências de pelo 
menos quatro espécies vegetais diretamente ligadas ao mangue. A mais conhecida (Rhizophora 
mangle) chamada de mangue vermelho ou sapateiro possui raízes escoras e numerosas lenticelas em 
seu tronco que auxiliam nas trocas gasosas; o mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue 
preto (Avicennia schaueriana) com todas com raízes aéreas do tipo pneumatóforos; e o mangue de 
botão (Conocarpus erectus) que ocorrem prioritariamente em áreas de borda do mangue, que é 
característica de ambientes de transição entre o mangue e a terra firme, sendo frequentemente 
encontrado nas áreas de apicum. 

Apesar da expectativa de encontro destas quatro espécies, Avicennia schaueriana não foi encontrada 
em qualquer local visitado. O que não é indício de sua inexistência na área, somente que deve possuir 
populações pequenas e concentradas em algumas áreas. 

 

7.2.2.1.1.7 Área de instalação do duto 

A Folha 1, do Mapa Síntese da Vegetação no ANEXO 7.2-1, apresenta a área do duto que será 
implantado fora dos limites da ADA da UTE e da Linha de Transmissão. Esse levantamento de dados 
foi realizado para elaboração do Estudo Ambiental Complementar para a Linha de Transmissão (CELSE, 
2017) e é apresentado neste mesmo documento. 

No ano de 1969, a área delimitada em verde na Fonte: CELSE, 2017 

Figura 7.2-6, foi suprimida e, posteriormente terraplanada. Na época, este local seria destinado a um 
distrito industrial. Juntamente com essa terraplagem foi aplicada uma camada de solo areno‐argiloso 
e realizado uma compactação. Desde então, não houve regeneração da vegetação natural. 

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. 

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) 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). 

Esta faixa, com largura de 30 metros, possui área total de 3,0 hectares e situa‐se também dentro do 
bioma Mata Atlântica. É composto por vegetação de Restinga, sendo a maior parte herbácea, 93,5 % 
de toda a área levantada, e uma menor porção tipo arbustiva, com área de 0,2 ha que representa 
apenas 6,5%. 

Em função da necessidade de supressão para o aterramento dos dutos, cuja vegetação foi classificada 
como restinga arbustiva fixadora de dunas, as atividades configurarão como intervenção em APP, e 
deverá ser compensado. 

As espécies que ocorrem em maioria são indivíduos das Famílias Cactaceae, Bromeliaceae, Rhizophora 
mangle, conforme observa-se na Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-2 até a Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-15, a seguir. 
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Fonte: CELSE, 2017 

Figura 7.2-6: Localização da área onde será instalado a UTE e a faixa de dutos do Complexo Termoelétrico  

 

  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-2: Vista da área do duto  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-3: Vista da área do duto 
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Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-4: Vista da área do duto  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-5: Vista da área do duto  

  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-6: Vista da área do duto  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-7: Vista da área do duto  

  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-8: Cereus sp 

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-9: Cereus sp  
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Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-10: Rhisophora mangle 

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-11: Vista da área do duto  

  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-12: Bromélia terrícola  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-13: Vista da área do duto  

  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-14: Vista da área do duto  

Fonte: Valdir Nakasawa 

Foto 7.2-15: Vista da área do duto  
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7.2.2.1.1.8 Aspecto geral da flora e espécies de interesse 

De maneira geral, a da área de estudo possui uma abundante riqueza de espécies em vários tipos de 
fitofisionomias de restinga e manguezais. Na área, podemos encontrar ambientes completamente 
preservados com muitos elementos de vegetação primária, indicativo de que estes ambientes foram 
pouco alterados ou já possuem muitos anos em recuperação. 

Para alguns ambientes, a riqueza de espécies é enorme e muito superior a outras áreas do mesmo 
tipo de ambiente no estado de Sergipe ou no Brasil. A riqueza das restingas arbustivas e as condições 
ambientais das florestas são fatos marcantes que devem melhor ser estudados e acompanhados 
cientificamente, além de preservados. 

A boa condição de preservação da vegetação não é geral, pois a área de implantação do projeto já foi 
bastante alterada para a construção de um polo industrial que nunca se consolidou e durante o tempo, 
foi tomado por vegetação regenerante. Este fato ratifica a boa escolha da área para a instalação do 
empreendimento (pela ótica da flora), pois se localiza em um ambiente de grande importância 
ambiental, porém, sem afetar de forma direta a flora local. 

Impactos indiretos de maior magnitude na flora serão avaliados em capítulos posteriores, assim como 
serão propostos planos e programas de mitigação e compensação de impactos ambientais. Tais 
descrições deverão se basear na importância ambiental de preservação dos principais ambientes das 
AID e AII e nas especificidades das espécies de importância difusa. 

Do ponto de vista científico, há diversas espécies endêmicas e ambientes de alto interesse, onde 
podemos citar: As espécies recentemente descritas pela ciência (Cissus pinnatifolia, Manihot breviloba 
e Cryptanthus sergipensis), de ocorrência rara e que não se conhece a biologia destas espécies e a 
distribuição das mesmas. Para Cryptanthus sergipensis, as dúvidas são maiores, pois a muitos anos 
que ninguém reconhece a espécie em campo. 

Outro aspecto de bastante interesse científico são os estudos que indicariam as origens da grande 
riqueza de espécies de restinga na região e a tolerância das florestas a ambientes tão próximos a 
manguezais. 

Todos estes aspectos científicos são igualmente importantes do ponto de vista conservacionista, pois 
são ambientes frágeis e que tem pressão antrópica crescente ao longo dos anos. No caso das restingas, 
são ambientes que têm sido bastante degradados em todo o país, pois se localiza no litoral imediato 
após a praia, local bastante valorizado para a construção de povoamentos e lazer. Outras áreas 
importantes do ponto de vista da conservação são as áreas de praias, dunas e manguezais em que, de 
maneira geral, ocorrem espécies vegetais que foram localmente extintas em vários estados brasileiros 
devido a degradação e ocupação destes ambientes. 

Espécies de interesse econômico são várias, porém de uso mais popular e não industrial. As plantas 
da região são utilizadas artesanalmente no uso medicinal, mais principalmente como utensílios 
básicos (ceras, cordas, palhas, forragens etc.). Também há o uso alimentício e comercial de algumas 
espécies de restinga, principalmente: mangaba, murici, caju, gravatá, maçaranduba, dicuri etc. 

Não foi possível identificar espécies indicadoras de impactos ambientais para todos os ambientes, mas 
de maneira geral, uma boa indicação ambiental é a cobertura vegetal e a frequência e diversidade de 
indivíduos nativos arbóreos e arbustivos de médio e grande porte. Este parâmetro não serve para a 
região da praia e cordões pós-praia, que deverão ser avaliados pelas presenças e dinâmicas da 
vegetação herbácea. 
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7.2.2.1.2 Linha de Transmissão 

O estudo da vegetação na área da Linha de Transmissão, foi elaborado por meio de dados primários, 
coletados em duas campanhas de campo, com duração de cinco dias, entre os dias 15 a 20 de fevereiro 
e 24 e 30 de agosto de 2017, com profissionais especialistas em vegetação.  

A primeira campanha de campo foi baseado em duas partes, sendo que a primeira envolveu o 
levantamento de árvores isoladas, através de observações de campo, enquanto que para a 
determinação das características vegetacionais dos fragmentos, foram realizadas análises Florísticas, 
Fitossociológicas e Paramétricas, através do método de parcelas amostrais.  

Na segunda campanha de campo foram inseridas e analisadas mais parcelas amostrais, além das já 
inventariadas na primeira campanha, além de um caminhamento ao longo do traçado da LT para o 
levantamento de árvores isoladas passíveis de supressão, uma vez que se encontram dentro dos 
limites previstos para instauração da faixa de servidão do empreendimento. O resultado da segunda 
campanha de campo está em análise e tratamento dos dados, e não serão apresentados neste 
produto. 
 

7.2.2.1.2.1 Árvores isoladas 

Ao longo de toda a ADA do empreendimento verificou-se a existência de exemplares arbóreos 
isolados, ou seja, exemplares que se situam fora de maciços florestais (fragmentos), e se destacam na 
paisagem individualmente ou pequenos agrupamentos.  

Foram levantados 79 espécimes pertencentes a 23 espécies nativas, conforme o exposto no Quadro 
7.2-7, que apresenta os dados quantitativos e qualitativos dos exemplares.  

 

Quadro 7.2-7: Quantificação e qualificação das espécies identificadas na Área Diretamente Afetadado 
empreendimento (Celse, 2017). 

Família Espécie Nome popular Nº 
ind. 

CAP 
médio 

DAP 
médio 

Alt. 
média 

Vol. 
médio 

Origem Ameaça Coordenadas 

Apocynaceae Hancornia 
speciosa 

Mangaba 5 25 7,958 4,5 0,0145 Nativa NC 722845 8804469 

Anacardiaceae Anacardium 
occidentale 

Cajueiro 7 20 6,366 3,8 0,0079 Nativa NC 722908 8804440 

Fabaceae Bowdichia 
virgilioides 

Sucupirinha 1 25 7,958 4,5 0,0145 Nativa NC 722908 8804440 

Calophyllaceae Kielmeyera 
coriacea 

Leitosinha 4 23 7,321 4,8 0,0131 Nativa NC 722908 8804440 

Anacardiaceae Tapirira 
guianensis 

Pau pombo 2 27 8,595 5 0,0189 Nativa NC 722908 8804440 

Urticaceae Cecropia 
pachystachya 

Embaúba 3 25 7,958 8 0,0259 Nativa NC 722991 8804434 

Fabaceae Chamaecrista 
cytisoides var. 
brachystachya 

Orelha de onça 4 22 7,003 3 0,0075 Nativa NC 722991 8804434 

Fabaceae Mimosa 
caesalpiniifolia 

Sansão do 
campo 

2 24 7,640 5 0,0149 Nativa NC 722908 8804440 

Fabaceae Mimosa 
bimucronata 

Jurema 4 17 5,411 2,5 0,0037 Nativa NC 722908 8804440 

Solanaceae Solanum 
lyocarpum 

Lobeira 7 - 
 

1,5 0,0000 Nativa NC 722908 8804440 
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Família Espécie Nome popular Nº 
ind. 

CAP 
médio 

DAP 
médio 

Alt. 
média 

Vol. 
médio 

Origem Ameaça Coordenadas 

Malpighiaceae Byrsonima 
sericea 

Murici 5 20 6,366 4 0,0083 Nativa NC 723000 8804409 

Urticaceae Cecropia 
hololeuca 

Embaúba 2 25 7,958 5 0,0162 Nativa NC 723000 8804409 

Calophyllaceae Kielmeyera 
coriacea 

Leitosinha 2 22 7,003 5 0,0125 Nativa NC 719169 8807474 

Anacardiaceae Schinus 
terebinthifolius 

Aroeira 
pimenteira 

2 25 7,958 6 0,0194 Nativa NC 719169 8807474 

Fabaceae Inga edulis Ingazeiro 2 100 31,83
2 

12 0,6207 Nativa NC 714555 8807877 

Urticaceae Cecropia 
hololeuca 

Embaúba 2 40 12,73
3 

6 0,0497 Nativa NC 714555 8807877 

Euphorbiaceae Croton 
heliotropiifolius 

Velame 3 
  

1,3 0,0000 Nativa NC 714555 8807877 

Fabaceae Samanea 
tubulosa 

Árvore da 
Chuva 

1 17 5,411 2,5 0,0037 Nativa NC 707214 8804941 

Anacardiaceae Anacardium 
occidentale 

Cajueiro 3 20 6,366 4,5 0,0093 Nativa NC 707204 8804905 

Fabaceae Erythrina 
mulungu 

Mulungu 2 40 12,73
3 

10 0,0828 Nativa NC 704871 8803923 

Urticaceae Cecropia 
pachystachya 

Embaúba 8 20 6,366 7 0,0145 Nativa NC 707204 8804905 

Rubiaceae Genipa 
americana 

Genipapo 4 45 14,32
4 

14 0,1467 Nativa NC 705489 8803395 

Urticaceae Cecropia 
pachystachya 

Embaúba 4 23 7,321 10 0,0274 Nativa NC 705489 8803395 

Legenda: ind. = indivíduo; CAP = Circunferência da Altura do Peito; DAP = Diâmetro da Altura do Peito; Alt. = 
altura; Vol. = Volume; NC = não consta. 

Alguns exemplares de árvores isoladas registradas em campo são observadas na Fonte: Victoria Pires 
Foto 7.2-16 até a Fonte: Victoria Pires 
Foto 7.2-21.  
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Fonte: Victoria Pires 

Foto 7.2-16: Croton heliotropiifolius  

Fonte: Victoria Pires 

Foto 7.2-17: Hancornia speciosa  

 
 

Fonte: Victoria Pires 

Foto 7.2-18: Samanea tubulosa  

Fonte: Victoria Pires 

Foto 7.2-19: Mimosa bimucronata  
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Fonte: Victoria Pires 

Foto 7.2-20: Samanea tubulosa  

Fonte: Victoria Pires 

Foto 7.2-21: Mimosa bimucronata  

 

7.2.2.1.2.2 Análises Florísticas, Fitossociológicas e Parâmétrica 

Para a realização do estudo fitossociológico e florístico, foram instaladas 14 parcelas amostrais de 20m 
x 20m, nas quais foram levantados os espécimes com DAP (Diâmetro da Altura do Peito) maior ou 
igual a 5 cm em ambientes de floresta, e com DAP maior ou igual a 10 cm em manguezal. Essa 
diferença entre o DAP se deu em função da estrutura da vegetação, uma vez que o ecossistema 
manguezal apresenta uma baixa diversidade de espécies arbóreas, enquanto que em matas, a 
diversidade é maior, e com isso há variadas espécies em momentos distintos da regeneração. 

Das 14 parcelas instaladas, quatro delas foram determinadas como parcelas controle e as árvores 
levantadas foram marcadas com placas numéricas, para que seja realizado o Subprograma de 
Monitoramento de Flora. Das parcelas controle, três estão localizadas em manguezal e uma em 
Florestal Estacional Semidecidual. A localização das parcelas estão apresentadas no Mapa de 
Localização das Parcelas Amostradas no ANEXO 7.2-2, e o relatório fotográfico destas parcelas esta 
apresentado no ANEXO 7.2-3.  

A análise da composição florística na análise qualitativa das espécies de ocorrência nas parcelas 
amostrais, por meio da listagem das espécies registradas nestas áreas. ais Além dessa abordagem, as 
análises da florística podem incluir estimativas de índices de similaridade de espécies, índices de 
diversidade de espécies, índices de agregação de espécies e índices de associação de espécies. 

Para o estudo fitossociológico, a interpretação dos dados baseou-se na hierarquização das espécies 
segundo os valores de seus parâmetros fitossociológicos, permitindo, a partir dos resultados obtidos 
fazer uma série de relações. Os parâmetros considerados foram os usuais em levantamentos 
florísticos e fitossociológicos, descritos por MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974) e MARTINS 
(1979), que serão apresentados a seguir.  

 

✓ Diversidade Florística 

A - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’) 
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Este índice é calculado com base no número de indivíduos de cada espécie e no total de indivíduos 
amostrados. Quanto maior for o valor de H’, maior será a diversidade florística da floresta. Este índice 
pode expressar riqueza e uniformidade. 

Índice de Diversidade de Espécies (H’) é calculado pelo emprego da expressão: 

 

B – Índice de Diversidade de Simpson (C) 

O Índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de 2 (dois) indivíduos, selecionados ao 
acaso na amostra, pertencer à mesma espécie (BROWER & ZARR, 1984, p.154). 

O índice de Dominância de Simpson (C) é calculado pelo emprego da expressão: 

 

Esse índice varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que os valores próximos de zero refletem uma maior 
diversidade. Por outro lado, os valores próximos de 1 (um), reflete uma menor diversidade. Uma 
comunidade de espécies com maior diversidade terá uma menor dominância. 

C – Índice de Equabilidade de Pielou (J) 

Equabilidade de Pielou (J) é calculado pelo emprego da expressão: 

 

 

O índice de Equabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxima diversidade, ou 
seja, todas as espécies são igualmente abundantes. 

D – Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) 

O “Coeficiente de Mistura de Jentsch” (HOSOKAWA, 1988), dá uma ideia geral da composição florística 
da floresta, pois, indica, em média, o número de árvores de cada espécie que é encontrado no 
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povoamento. Dessa forma, tem-se um fator para medir a intensidade de mistura das espécies e os 
possíveis problemas de manejo, dada as condições de variabilidade de espécies. 

O "Coeficiente de Mistura de Jentsch"(QM) é calculado pelo emprego da expressão: 

 

Quanto mais próximo de 1 (um) o valor de QM, mais diversa é a população. 

 

✓ Agregação de Espécies 

Uma vez que as comunidades vegetais são constituídas por um conjunto de variáveis com maior ou 
menor grau de inter-relação e com densidade absoluta (abundância) variável, desde comuns até raras, 
e dado que a maioria dos estudos fitossociológicos se baseiam em análises florísticas provenientes de 
amostras de comunidades que se estudam, é importante conhecer algumas das características da 
vegetação vinculadas ao padrão espacial das espécies e à distribuição de frequências. O padrão de 
distribuição espacial de uma espécie refere-se à distribuição no espaço dos indivíduos pertencentes à 
referida espécie. Os indivíduos de uma espécie podem apresentar-se: aleatoriamente distribuídos, 
regularmente distribuídos e em grupos ou agregados. 

Estimativas do padrão de distribuição espacial, por espécie, podem ser obtidas mediante o emprego 
de índices de agregação. 

A – Índice de MacGuinnes (IGA) 

O Índice de MacGuinnes estima o grau de agregação da espécie, em termos das densidades 
observadas (Di) e esperada (di), assim: 

 

Para IGAi < 1, interpreta-se como distribuição uniforme, quando IGAi = 1, a espécie tem padrão de 
distribuição espacial aleatório; se 1 < IGAi ≤ 2, indica tendência ao agrupamento, e se IGAi > 2, indica 
padrão de distribuição agregado ou agrupado. 

B – Índice de Fracker & Brischle (K) 

Este índice utiliza a densidade observada (D i) e esperada (di), estimando o grau de agregação da 
espécie, a partir do emprego da expressão: 
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Quando Ki ≤ 0,15, o padrão de distribuição da espécie é aleatório; se 0,15 < Ki ≤ 1,0, indica tendência 
de agrupamento; por fim, quando Ki > 1,0, o padrão de distribuição espacial da espécie apresenta-se 
do tipo agregado. 

C – Índice de Payandeh (P) 

Esse índice determina o grau de agregação da espécie, através da relação existente entre a variância 
do número de indivíduos, por parcela, e a média do número de indivíduos, de acordo com a expressão: 

 

Quando Pi < 1,0, ocorre o não agrupamento ou aleatório; quando 1,0 ≤ Pi < 1,5 indica tendência ao 
agrupamento e, quando Pi ≥ 1,5 indica agrupamento. 

 

✓ Análises da Estrutura Horizontal 

A análise da estrutura horizontal deverá quantificar a participação de cada espécie em relação às 
outras e verificar a forma de distribuição espacial de cada espécie (HOSOKAWA, 1988). Esta análise 
engloba os parâmetros: densidade ou abundância, que é o número de indivíduos de cada espécie na 
composição florística do povoamento; dominância, que se define como a medida da projeção do 
corpo da planta no solo; frequência, que mede a distribuição de cada espécie, em termos percentuais, 
sobre a área; índice do valor de cobertura, que é a soma das estimativas de densidade e dominância; 
e índice do valor de importância, que é a combinação, em uma única expressão, dos valores relativos 
de densidade, dominância e frequência. 

A – Densidade Absoluta e Relativa (DA, DR) 

A densidade, também chamada abundância, é o número de indivíduos de cada espécie na composição 
do povoamento. Este parâmetro é estimado em termos de densidade absoluta (DAi) e relativa (DRi), 
para a i-ésima espécie, conforme expressões abaixo: 
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B – Dominância Absoluta e Relativa (DoA, DoR) 

A dominância é expressa em termos de área basal, devido à alta correlação entre o diâmetro do 
tronco, tomado a 1,30m do solo (DAP), e o diâmetro da copa (DC). A dominância absoluta e a 
dominância relativa podem ser obtidas das seguintes formas: 

 

 

C – Frequência Absoluta e Relativa (FA, FR) 

A frequência mede a distribuição de cada espécie, em termos absoluta e relativa, sobre a área, a partir 
das expressões: 
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D – Valor de Importância (IVI) 

O índice de valor de importância é uma estimativa do valor ecológico para cada espécie. Esse índice 
consiste na somatória dos valores relativos de densidade, dominância e frequência, por espécie, a 
partir da expressão: 

 

E – Valor de Cobertura (IVC) 

Esse índice estima a importância de uma espécie dentro da comunidade vegetal através da densidade 
relativa e da dominância relativa, a partir da expressão: 

 

✓ Análises da Estrutura Vertical 

Na estrutura vertical é considerada a posição sociológica absoluta e relativa por espécie na 
comunidade vegetal, visando avaliar a importância ecológica das espécies arbóreas na floresta, 
conforme recomenda FINOL (1971), JARDIM e HOSOKAWA (1986/87), MARISCAL FLORES (1993) e 
CALEGÁRIO (1993). 

As estimativas dos parâmetros fitossociológicos da estrutura vertical, somados às estimativas dos 
parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal propiciam uma caracterização mais completa da 
importância ecológica das espécies no povoamento florestal. 

Os parâmetros fitossociológicos da estrutura vertical englobam a posição sociológica, que fornece a 
composição florística dos diferentes estratos verticais do povoamento e um parâmetro 
fitossociológico definido como regeneração natural, que diz respeito somente às plantas juvenis. 

Embora haja vários critérios de estratificação de alturas, para estimar a posição sociológica absoluta 
por espécie na comunidade vegetal utilizou-se três estratos de altura total (HT), conforme critério 
recomendado por SOUZA (1999) e utilizado por MARISCAL FLORES (1993): 

Estrato Inferior (E1): Árvore com HT < (H −1S); 

Estrato Médio (E2): Árvore com (H −1S) ≤ HT < (H +1S); e 
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Estrato Superior (E3): Árvore com HT ≥ (H +1S). 

Em que: 

H = média das alturas totais (HT) dos indivíduos amostrados; 

S = desvio padrão das alturas totais (HT) dos indivíduos amostrados; e 

HT = altura total da j-ésima árvore individual. 

Após a classificação das alturas das árvores nos respectivos estratos (inferior, médio e superior), as 
estimativas de Posição Sociológica Absoluta (PSAi) e Posição Sociológica Relativa (PSRi), por espécie, 
são calculadas. 

A – Posição Sociológica (PSA) e Posição Sociológica Relativa (PSR) 

Para estudar a posição sociológica de cada espécie na comunidade vegetal é necessário estabelecer 
estratos de altura total dos indivíduos e, em seguida calcular o valor fitossociológico de cada estrato 
e, finalmente, obter as estimativas dos valores absoluto e relativo da posição sociológica da i-ésima 
espécie na comunidade. LAMPRECHT (1990), distinguiu quatro estratos: superior, médio, inferior e 
sub-bosque. A maioria dos pesquisadores, tem utilizado três estratos: superior, médio e inferior.  
Usando como critério a frequência relativa das alturas encontradas, LONGHI (1980) determinou os 
limites de cada estrato, convencionando-se que em cada um encontram-se 33% das árvores. 

O valor fitossociológico das espécies, em cada estrato, é a percentagem do total de plantas da espécie 
no referido estrato, em relação ao total geral (FINOL, 1971): 

 

A posição sociológica absoluta de cada espécie é obtida pelo somatório dos produtos do valor 
fitossociológico simplificado de cada estrato pelo número de plantas daquela espécie no mesmo 
estrato, conforme expressão a seguir: 
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✓ Análises da Estrutura Paramétrica 

A distribuição diamétrica, por espécies de um povoamento florestal, é entendida como o número de 
árvores por hectare, e por classe de DAP. Já a distribuição diamétrica de um povoamento florestal, é 
a distribuição do número de árvores, por plantio e por classe de diâmetro, ou seja, independente das 
espécies. 

Essas informações permitem não só analisar a estrutura diamétrica de uma comunidade florestal, 
como também, estabelecer regimes de colheita para, finalmente estabelecer alternativas de manejo 
para essa comunidade. 

A definição e manutenção da distribuição diamétrica das árvores das espécies que compõem o volume 
do estoque em crescimento é uma das questões primordiais do manejo sustentável de florestas 
multiâneas. Uma distribuição associada ao volume e à composição florística do povoamento 
remanescente, adequada aos propósitos de manejo para a produção sustentável é determinado 
obedecendo os processos de dinâmica sucessional, as características das espécies e os objetivos do 
manejo. Quaisquer que sejam os objetivos do manejo sustentável, a distribuição diamétrica adequada 
é aquela que representa um número decrescente de árvores por classes sucessivas de diâmetro. 

 

7.2.2.1.2.3 Floresta Estacional Semidecidual 

Foram estabelecidas 8 unidades amostrais de 20m x 20m (400m²/unidade amostral), no interior de 
fragmentos florestais de Floresta Estacional Semidecidual, totalizando, portanto, 3.000 m² (0,32 ha) 
amostrados nesta tipologia vegetal. 

A escolha das parcelas em campo foi seletiva, sendo que as unidades amostrais foram pré-definidas e 
ajustadas em campo, baseado em condições de acessibilidade e também na acuidade do observador 
em reparar locais representativos na área amostral da comunidade florestal sob estudo. 

Na amostragem do presente estudo foram mensurados todos os indivíduos arbóreos existentes com 
DAP superior à 5,0 cm. 

Para o componente herbáceo, arbustivo e regeneração natural foi aplicado o método de 
“caminhamento” pela área estudada (FILGEIRAS et al., 1994), onde se pode observar e identificar 
diversas espécies no interior das unidades amostrais e no decorrer das caminhadas entre uma unidade 
amostral e outra, além do deslocamento aleatório ao longo deu uma ou mais linhas imaginárias, 
visando incrementar a lista florística. 

Para as espécies herbáceas (sem caule lignificado) foram contabilizadas todas as formas terrícolas e 
ou epífitas. Com relação às espécies arbustivas terrícolas, foram consideradas plantas com até 3 
metros de altura, que se ramificam desde sua base.  

A diferenciação das espécies herbáceas e arbustivas está na consistência lenhosa ou não dos seus 
ramos aéreos, conforme Muller e Waechter (2001).  

A seguir é apresenta o Quadro 7.2-8 com um resumo dos fragmentos amostrados e a Tabela 7.2-1 
com um resumo das parcelas amostrais. 
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Quadro 7.2-8: Dados gerais das parcelas amostrais e características dos fragmentos amostrados (Celse, 2017) 

Parcela 
Amostral 

Coordenadas 
Estágio 

Sucessional 
Dossel 

Sub-
bosque 

Trepadeiras Epífitas 

Presença 
Altura 

serapilheira 
Espécies ameaçadas 

Espécies 
exóticas 

Musgos Líquens 

2 719698 8805785 
secundária 

inicial 
Aberto a 
fechado 

pouco 
significativo 

Sim Não Não Sim 5 cm não Não 

4 714546 8807835 
secundária 

inicial 
Aberto 

pouco 
significativo 

Sim Não Não Sim 2 cm Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. Não 

5,6,7,8 707475 8805596 
secundária 

inicial 
Aberto a 
fechado 

pouco 
significativo 

Sim Bromélias Não Sim 5 cm Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 
Mangifera 

indica L. 

1 705547 8803327 
secundária 

inicial 
Aberto a 
fechado 

pouco 
significativo 

Sim Bromélias Não Sim 3 cm não Não 

3 703103 8801084 
secundária 

inicial 
Aberto a 
fechado 

pouco 
significativo 

Sim Bromélias Sim Sim 5 cm não Não 

 

Tabela 7.2-1: Dados gerais das parcelas amostrais (Celse, 2017) 

Parcelas Amostrais Indivíduos Amostrados Soma da Área Basal (m²) Soma do Volume (m³) 

1 37 0,562042 4,049670 

2 94 0,627592 3,753347 

3 44 0,919840 8,425490 

4 35 0,225403 1,405690 

5 32 1,680427 14,699521 

6 40 0,844958 7,445151 

7 52 0,498785 2,374462 

8 38 0,842196 6,427786 

Total Geral 372 6,201244 48,581117 
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A Tabela 7.2-2 a seguir apresenta as informações gerais e os dados estatísticos da amostragem 
realizada nos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual. 

 

Tabela 7.2-2: Dados estatísticos da amostragem realizada (Celse, 2017) 

Número de Parcelas 8 

Média 46,50 

Variância 405,71 

Desvio Padrão 20,14 

Coeficiente de Variação 43,32 

Erro Padrão da Média 1,04 

Intervalo de Confiança 2,05 

Indivíduos por Hectare 1162,50 

Volume Médio (m³) 6,07 

Volume por Hectare (m³) 151,82 

Área Basal Média (m²) 0,78 

Área Basal por Hectare (m²) 19,38 

 

A análise florística compreende a listagem das espécies arbóreas ocorrentes nos fragmentos 
florestais amostrados, neste item é apresentado uma síntese dos dados obtidos para o estrato 
arbóreo, considerando o levantamento das 8 unidades amostrais. 

No conjunto dos 372 (trezentos e setenta e dois) indivíduos amostrados nas parcelas amostrais 
implantadas, em uma área amostral total de 3.200 m², foram identificadas 59 (cinquenta e nove) 
espécies distintas, pertencentes à 24 (vinte e quatro) famílias, cumpre informar que os 
indivíduos que não foram identificados não foram enquadrados em nenhuma família botânica. 

A densidade total estimada foi de 1.163 (mil, cento e sessenta e três) indivíduos por hectare 
recoberto por fragmentos florestais de Floresta Estacional Semidecidual. 

As famílias que apresentaram os maiores números de espécie no inventário foram Fabaceae 
(17,74%), Myrtaceae (12,90%), Famílias de espécies não identificadas (11,29%), Rubiaceae 
(6,45%), Anacardiaceae e Sapindaceae (4,84% ambos), Annonaceae, Araliaceae, Arecaceae, 
Clusiaceae, Lauraceae, Meliaceae e Moraceae que totalizam 22,58% do levantamento sendo 
representadas por duas espécies cada e Burseraceae, Cactaceae, Capparaceae, 
Chrysobalanaceae, Hypericaceae, Melastomataceae, Nyctaginaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, 
Salicaceae, Sapotaceae e Urticaceae, as quais totalizam 19,35% do total são representadas por 
uma única espécie.  

Com relação ao número de indivíduos, Sapindaceae, Myrtaceae, Família de indivíduos não 
identificados, Fabaceae e Rubiaceae apresentam dominância nos fragmentos florestais 
amostrados representando mais de 70% do total de indivíduos arbóreos ocorrentes. 

O Gráfico 7.2-1 a seguir apresenta as famílias mais representativas nos fragmentos florestais de 
Floresta Estacional Semidecidual, objeto do estudo e o número de indivíduos amostrados, 
corroborando com as informações apresentadas. 
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Gráfico 7.2-1: Principais famílias arbóreas identificadas dentre os indivíduos amostrados (Celse, 2017) 
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Com relação ao número de indivíduos das espécies amostradas, Cupania revoluta Radlk., 
Cupania vernalis Cambess., Sp5., Cynophalla flexuosa (l.) J.Presl, Chamaecrista ensiformis 
H.S.Irwin & Barneby, Clusia paralicola G.Mariz, Eugenia ligustrifolia, Genipa americana L., 
Myrcia racemosa (O.Berg) Kiarsk., Sp2., Allophylus edulis (A.St.-Hil. Et. Al) Hieron. Ex Nirderl., e 
Sp3., juntos, representam quase 60% do levantamento. 

Cupania revoluta Radlk. é a espécie mais abundante nos fragmentos em estudo, com 43 
(quarenta três) indivíduos amostrados, seguido de Cupania vernalis Cambess com 34 (trinta e 
quatro) indivíduos, Sp5. com 18 (dezoito), Cupania vernalis e Nectandra megapotamica com 6 
indivíduos amostrados cada, Cynophalla flexuosa (l.) J.Presl. com 16 (dezesseis), e Chamaecrista 
ensiformis H.S.Irwin & Barneby, Clusia paralicola G.Mariz, Eugenia ligustrifolia com 15 (quinze) 
exemplares cada. 

O Gráfico 7.2-2 apresenta as espécies mais representativas na área de estudo com relação ao 
número de indivíduos amostrados. 
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Gráfico 7.2-2: Espécies mais representativas no estudo com relação à abundância (Celse, 2017) 

A seguir é apresentada a relação das espécies arbóreas, número e porcentagem de indivíduos 
em cada espécie identificada na amostragem realizada, através da Tabela 7.2-3. 

 

 

43

34

18

16

15

15

15

13

12

12

11

10

9

9

9

9

8

8

7

7

6

6

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Cupania revoluta Radlk.

Cupania vernalis Cambess.

Sp5

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl

Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby

Clusia paralicola G.Mariz

Eugenia ligustrifolia

Genipa americana L.

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk.

Sp2

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.

Sp3

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al.

Tapirira guianensis Aubl.

Casearia sylvestris Sw.

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Cecropia pachystachya Trécul

Myrciantes spp.

Inga capitata Desv.

Sp4

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Brosimum spp.

Miconia holosericea (L.) DC.

Randia armata (Sw.) DC.

Schefflera spp.

Syagrus coronata (Mart.) Becc.

Xylopia brasiliensis Spreng.

Campomanesia xanthocarpa O.Berg

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn.

Spondias dulcis Parkinson

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.

Albizia inundata

Annona sp.

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Eugenia florida DC.

Nectandra spp.

Ocotea spp.

Sp6

Ziziphus joazeiro Mart.

Bactris spp

Couepia impressa Prance

Eugenia spp.

Ficus spp.

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi

Guapira opposita
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Pterodon emarginatus Vogel

Sp7

Sp8

Swartzia apetala Raddi

Trichilia pallida Sw.

Zanthoxylum rhoifolium Lam.
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Tabela 7.2-3: Relação das espécies arbóreas, número e porcentagem de indivíduos em cada família na 
amostragem realizada no fragmento da ADA, por ordem alfabética de família botânica (Celse, 2017)  

Família Espécie NIF Total (%) 

Anacardiaceae 

Mangifera indica L. 1 0,27 

Spondias dulcis Parkinson 3 0,81 

Tapirira guianensis Aubl. 9 2,42 

Annonaceae 
Annona sp. 2 0,54 

Xylopia brasiliensis Spreng. 4 1,08 

Araliaceae 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 9 2,42 

Schefflera spp. 4 1,08 

Arecaceae 
Bactris spp 1 0,27 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 4 1,08 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 8 2,15 

Cactaceae Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby 1 0,27 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 16 4,30 

Chrysobalanaceae Couepia impressa Prance 1 0,27 

Clusiaceae 
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi 1 0,27 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 2 0,54 

Fabaceae 

Albizia inundata 2 0,54 

Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby 14 3,76 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 2 0,54 

Inga capitata Desv. 6 1,61 

Inga fagifolia Willd. ex Benth. 1 0,27 

Inga laurina (Sw.) Willd. 1 0,27 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 3 0,81 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 3 0,81 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 5 1,34 

Pterodon emarginatus Vogel 1 0,27 

Swartzia apetala Raddi 1 0,27 

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 1 0,27 

Lauraceae 
Nectandra spp. 1 0,27 

Ocotea spp. 2 0,54 

Melastomataceae Miconia holosericea (L.) DC. 4 1,08 

Meliaceae 
Guarea guidonia (L.) Sleumer 9 2,42 

Trichilia pallida Sw. 1 0,27 

Moraceae 
Brosimum spp. 4 1,08 

Ficus spp. 1 0,27 

Myrtaceae 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 9 2,42 

Campomanesia xanthocarpa O.Berg 3 0,81 
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Família Espécie NIF Total (%) 

Eugenia florida DC. 2 0,54 

Eugenia ligustrifolia 15 4,03 

Eugenia spp. 1 0,27 

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. 12 3,23 

Myrciantes spp. 7 1,88 

Nectandra spp. 1 0,27 

Nyctaginaceae Guapira opposita 1 0,27 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart. 2 0,54 

Rubiaceae 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 2 0,54 

Clusia paralicola G.Mariz 15 4,03 

Genipa americana L. 13 3,49 

Randia armata (Sw.) DC. 4 1,08 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0,27 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. 8 2,15 

Sapindaceae 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 11 2,96 

Cupania revoluta Radlk. 43 11,56 

Cupania vernalis Cambess. 34 9,14 

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 3 0,81 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul 7 1,88 

- 

Sp2 12 3,23 

Sp3 10 2,69 

Sp4 6 1,61 

Sp5 18 4,84 

Sp6 2 0,54 

Sp7 1 0,27 

Sp8 1 0,27 

Total 372 100,00 

Legenda: NIF = número de indivíduos por espécie e por família. 

O Fonte: Celse, 2017 
Gráfico 7.2-3 a seguir apresenta a distribuição dos indivíduos amostrados dentro das principais 
famílias. 
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-3: Distribuição dos indivíduos amostrados dentro das principais famílias para os fragmentos 
amostrados 

A Tabela 7.2-4 a seguir apresenta os índices de diversidade florística obtidas para os fragmentos 
florestais de Floresta Estacional Semidecidual ocorrentes na ADA, baseado nos seguintes índices 
e coeficientes: 

Shannon-Weaver (H´), 

Índice de Diversidade de Simpson (C); 

Índice de Equabilidade de Pielou (J); e 

Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM). 

 

Tabela 7.2-4: Dados gerais e estatísticos da amostragem realizada (Celse, 2017) 

Índice de Diversidade Valores 

H´ 3,56 

C 0,04 

J 0,60 

QM 0,16 

 

O índice de Shannon-Weaver obtido é compatível com os resultados obtidos para outros 
estudos em fragmentos de floresta estacional Semidecidual realizados na região do Nordeste, 
como o de 3,42 obtido por ANDRADE e RODAL (2004). 

Com relação ao índice de equabilidade de Pielou (J) de 0,60, indica que 60% da diversidade 
máxima teórica foi contemplada na amostragem realizada, tendendo ainda à igualdade entre a 
destruição do número de indivíduos pelas espécies. 
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Nos fragmentos florestais amostrados, a análise de agregação pelo Índice de MacGuinnes (IGA) 
mostra que 30 (trinta) espécies florestais apresentam padrão de distribuição espacial agregada, 
13 (treze) espécies com tendência a agrupamento e 16 (dezesseis) espécies com agrupamento 
aleatório. Pelo Índice de Fracker e Brischle (K), 42 (quarenta e duas) espécies florestais 
apresentam padrão de distribuição espacial agregada, 1 (uma) espécie com tendência a 
agrupamento e 16 (dezesseis) espécies ocorrem de forma aleatória. Pelo índice de Payandeh (P) 
41 (quarenta e uma) espécies apresentam padrão de distribuição espacial agregada; 2 (duas) 
espécies apresentam tendência ao agrupamento e 16 (dezesseis) possuem padrão aleatório. 

Verifica-se que as espécies com maiores valores de VI apresentam padrão de distribuição 
agregada para os três Índices. Para as espécies com VI menores, o padrão de distribuição para 
os três índices, de maneira geral, é aleatório 

O índice de Fracker & Brischle (K), admite valores negativos, quando a densidade esperada for 
maior do que a densidade observada, predominando um padrão de distribuição aleatório. 

Segundo Mariscal Flores, 1993, quando existe uma tendência ao padrão de distribuição espacial 
agregado ou tendendo à agregação para um maior número de espécies florestais com elevado 
IVI, indica uma característica de uma floresta em estágio de sucessão secundária. Diante disso, 
observa-se que os índices IGA, K e P mostram coerência com relação aos valores obtidos. A 
medida que uma comunidade vegetal evolui para o estágio de maturação, seu padrão de 
distribuição espacial tende a ser aleatório e, ou uniforme (MARISCAL FLORES, 1993), podendo 
considerar através dos dados obtidos que os fragmentos amostrados se encontram em sucessão 
secundária em estágio inicial da regeneração natural, uma vez que grande parte das espécies 
ocorre de maneira agregada. 

A seguir é apresentada a Tabela 7.2-5 com os índices de agregação das espécies ordenadas de 
acordo com o VI. 
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Tabela 7.2-5: Índices de agregação das espécies ordenadas de acordo com o VI (Celse, 2017) 

Espécie N U Ut D FA D IGA K Mi Si² P IGA K P 

Cupania revoluta Radlk. 43 5 8 5,38 0,63 0,98 5,48 4,57 5,38 89,13 16,58 Agreg. Agreg. Agreg. 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 9 3 8 1,13 0,38 0,47 2,39 2,97 1,13 4,41 3,92 Agreg. Agreg. Agreg. 

Cupania vernalis Cambess. 34 3 8 4,25 0,38 0,47 9,04 17,11 4,25 101,93 23,98 Agreg. Agreg. Agreg. 

Sp5 18 1 8 2,25 0,13 0,13 16,85 118,70 2,25 40,50 18,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Cecropia pachystachya Trécul 7 4 8 0,88 0,50 0,69 1,26 0,38 0,88 1,27 1,45 T.Agrup. T.Agrup. T.Agrup. 

Genipa americana L. 13 4 8 1,63 0,50 0,69 2,34 1,94 1,63 4,84 2,98 Agreg. Agreg. Agreg. 

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. 12 1 8 1,50 0,13 0,13 11,23 76,64 1,50 18,00 12,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Eugenia ligustrifolia 15 2 8 1,88 0,25 0,29 6,52 19,18 1,88 24,13 12,87 Agreg. Agreg. Agreg. 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 9 3 8 1,13 0,38 0,47 2,39 2,97 1,13 2,41 2,14 Agreg. Agreg. Agreg. 

Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby 15 2 8 1,88 0,25 0,29 6,52 19,18 1,88 24,13 12,87 Agreg. Agreg. Agreg. 

Clusia paralicola G.Mariz 15 1 8 1,88 0,13 0,13 14,04 97,67 1,88 28,13 15,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 5 1 8 0,63 0,13 0,13 4,68 27,56 0,63 3,13 5,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 9 3 8 1,13 0,38 0,47 2,39 2,97 1,13 3,27 2,90 Agreg. Agreg. Agreg. 

Tapirira guianensis Aubl. 9 3 8 1,13 0,38 0,47 2,39 2,97 1,13 3,55 3,16 Agreg. Agreg. Agreg. 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 8 2 8 1,00 0,25 0,29 3,48 8,61 1,00 3,43 3,43 Agreg. Agreg. Agreg. 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 16 1 8 2,00 0,13 0,13 14,98 104,68 2,00 32,00 16,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Sp2 12 1 8 1,50 0,13 0,13 11,23 76,64 1,50 18,00 12,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Spondias dulcis Parkinson 3 1 8 0,38 0,13 0,13 2,81 13,54 0,38 1,13 3,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 4 2 8 0,50 0,25 0,29 1,74 2,57 0,50 1,14 2,29 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Mangifera indica L. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Myrciantes spp. 7 1 8 0,88 0,13 0,13 6,55 41,58 0,88 6,13 7,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 3 1 8 0,38 0,13 0,13 2,81 13,54 0,38 1,13 3,00 Agreg. Agreg. Agreg. 
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Espécie N U Ut D FA D IGA K Mi Si² P IGA K P 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 11 1 8 1,38 0,13 0,13 10,30 69,63 1,38 15,13 11,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Schefflera spp. 4 1 8 0,50 0,13 0,13 3,74 20,55 0,50 2,00 4,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Sp3 10 1 8 1,25 0,13 0,13 9,36 62,62 1,25 12,50 10,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Sp4 6 1 8 0,75 0,13 0,13 5,62 34,57 0,75 4,50 6,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 3 2 8 0,38 0,25 0,29 1,30 1,06 0,38 0,55 1,48 T.Agrup. Agreg. T.Agrup. 

Brosimum spp. 4 2 8 0,50 0,25 0,29 1,74 2,57 0,50 1,14 2,29 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Casearia sylvestris Sw. 8 1 8 1,00 0,13 0,13 7,49 48,59 1,00 8,00 8,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Miconia holosericea (L.) DC. 4 2 8 0,50 0,25 0,29 1,74 2,57 0,50 1,14 2,29 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Inga capitata Desv. 6 1 8 0,75 0,13 0,13 5,62 34,57 0,75 4,50 6,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Xylopia brasiliensis Spreng. 4 1 8 0,50 0,13 0,13 3,74 20,55 0,50 2,00 4,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Nectandra spp. 2 2 8 0,25 0,25 0,29 0,87 -0,46 0,25 0,21 0,86 Aleat. Aleat. Aleat. 

Randia armata (Sw.) DC. 4 1 8 0,50 0,13 0,13 3,74 20,55 0,50 2,00 4,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 3 1 8 0,38 0,13 0,13 2,81 13,54 0,38 1,13 3,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Campomanesia xanthocarpa O.Berg 3 1 8 0,38 0,13 0,13 2,81 13,54 0,38 1,13 3,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 3 1 8 0,38 0,13 0,13 2,81 13,54 0,38 1,13 3,00 Agreg. Agreg. Agreg. 

Albizia inundata 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Sp6 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Ziziphus joazeiro Mart. 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Ocotea spp. 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 
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Espécie N U Ut D FA D IGA K Mi Si² P IGA K P 

Ficus spp. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Annona sp. 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Eugenia florida DC. 2 1 8 0,25 0,13 0,13 1,87 6,53 0,25 0,50 2,00 T.Agrup. Agreg. Agreg. 

Couepia impressa Prance 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Trichilia pallida Sw. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Inga fagifolia Willd. ex Benth. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Guapira opposita 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Bactris spp 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Swartzia apetala Raddi 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Sp7 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Eugenia spp. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Sp8 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Pterodon emarginatus Vogel 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Inga laurina (Sw.) Willd. 1 1 8 0,13 0,13 0,13 0,94 -0,48 0,13 0,13 1,00 Aleat. Aleat. Aleat. 

Legenda: N = número de indivíduos amostrados; U = número de amostras; D = densidade observada; FA = frequência absoluta; d = densidade esperada; S2 = variância do 
número de árvores; M = média do número de árvores; IGA = Índice de McGuines; K = Índice de Frank & Brischle; e P = Índice de Payandeh. 
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Dentre as espécies que apresentam os maiores valores de Valor de Importância (VI) dentro da 
comunidade analisada, destaque para Cupania revoluta Radlk. (11,08%), Guarea guidonia (L.) 
Sleumer (5,65%), Cupania vernalis Cambess. (5,17%), Sp5. (4,78%), Cecropia pachystachya 
Trécul (3,68%), Genipa americana L. (3,32%), Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. (2,85%) Eugenia 
ligustrifolia (2,74%), Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (2,64%) Chamaecrista 
ensiformis H.S.Irwin & Barneby (2,56%), Clusia paralicola G.Mariz (2,54%), Peltophorum dubium 
(Spreng.) Taub. (2,54%), Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg (2,40%) e Tapirira 
guianensis Aubl. (2,40%) que juntas totaliza mais de 50% do VI e mais de 60% do Valor de 
Cobertura (VC), conforme pode-se observar nas Tabela 7.2-6 e Tabela 7.2-7 e no Fonte: Celse, 
2017 
Gráfico 7.2-4, apresentados adiante. 

De maneira geral pode-se afirmar que os valores de VC destas espécies seguem praticamente a 
mesma orientação hierárquica do VI (exceção para Cupania vernalis e Sp5. dentre as cinco 
primeiras). 

As 56 (cinquenta e seis) espécies (94,91%) que apresentam VI menor que 4,0 indicam que o 
número e o tamanho das árvores são as características mais importantes nesta tipologia 
florestal (MARISCAL FLORES, 1993.) 

Considerando as estimativas de densidade, as espécies que apresentam maior número de 
indivíduos arbóreos por hectare são: Cupania revoluta Radlk. (134 indivíduos/ha), Cupania 
vernalis Cambess. (106 indivíduos/ha), Sp5. (com 56 indivíduos/ha) e Cynophalla flexuosa (L.) 
J.Presl (50 indivíduos/ha). 

Com relação aos parâmetros de frequência, nenhuma das espécies ocorreu em todas as parcelas 
amostradas. Cupania revoluta Radlk., Genipa americana L. e Cecropia pachystachya Trécul 
apresentam maior número de ocorrência nas unidades amostrais. 

Com relação à dominância, Cupania revoluta Radlk., Sp5. e Guarea guidonia (L.) Sleumer se 
destacam, principalmente no que tange à área basal. 

A seguir são apresentadas a Tabela 7.2-6, Tabela 7.2-7 e o Fonte: Celse, 2017 
Gráfico 7.2-4, os quais apresentam os valores relacionados à estrutura horizontal do fragmento 
florestal amostrado. 

 

Tabela 7.2-6: Ordenação das espécies arbóreas ocorrentes no fragmento florestal da ADA do 
empreendimento, em ordem decrescente de VI (Celse, 2017) 

Nome Científico DR DoR FR VI VC 

Cupania revoluta Radlk. 11,56 15,92 5,75 11,08 13,74 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 2,42 11,08 3,45 5,65 6,75 

Cupania vernalis Cambess. 9,14 2,92 3,45 5,17 6,03 

Sp5 4,84 8,34 1,15 4,78 6,59 

Cecropia pachystachya Trécul 1,88 4,56 4,60 3,68 3,22 

Genipa americana L. 3,49 1,86 4,60 3,32 2,68 

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. 3,23 4,18 1,15 2,85 3,70 

Eugenia ligustrifolia 4,03 1,88 2,30 2,74 2,96 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 2,42 2,05 3,45 2,64 2,23 

Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby 4,03 1,34 2,30 2,56 2,68 

Clusia paralicola G.Mariz 4,03 2,44 1,15 2,54 3,24 
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Nome Científico DR DoR FR VI VC 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 1,34 5,11 1,15 2,54 3,23 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 2,42 1,34 3,45 2,40 1,88 

Tapirira guianensis Aubl. 2,42 1,33 3,45 2,40 1,87 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 2,15 2,59 2,30 2,35 2,37 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 4,30 1,04 1,15 2,16 2,67 

Sp2 3,23 1,98 1,15 2,12 2,60 

Spondias dulcis Parkinson 0,81 3,64 1,15 1,86 2,22 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 1,08 1,98 2,30 1,79 1,53 

Mangifera indica L. 0,27 3,89 1,15 1,77 2,08 

Myrciantes spp. 1,88 2,14 1,15 1,72 2,01 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 0,81 3,10 1,15 1,68 1,95 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 2,96 0,77 1,15 1,63 1,87 

Schefflera spp. 1,08 2,46 1,15 1,56 1,77 

Sp3 2,69 0,67 1,15 1,50 1,68 

Sp4 1,61 1,42 1,15 1,39 1,52 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 0,81 0,89 2,30 1,33 0,85 

Brosimum spp. 1,08 0,60 2,30 1,32 0,84 

Casearia sylvestris Sw. 2,15 0,38 1,15 1,23 1,26 

Miconia holosericea (L.) DC. 1,08 0,23 2,30 1,20 0,65 

Inga capitata Desv. 1,61 0,43 1,15 1,06 1,02 

Xylopia brasiliensis Spreng. 1,08 0,79 1,15 1,00 0,93 

Nectandra spp. 0,54 0,15 2,30 0,99 0,34 

Randia armata (Sw.) DC. 1,08 0,34 1,15 0,85 0,71 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 0,54 0,63 1,15 0,77 0,58 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0,81 0,31 1,15 0,75 0,56 

Campomanesia xanthocarpa O.Berg 0,81 0,30 1,15 0,75 0,55 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 0,81 0,29 1,15 0,75 0,55 

Albizia inundata 0,54 0,43 1,15 0,71 0,48 

Sp6 0,54 0,41 1,15 0,70 0,47 

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi 0,27 0,67 1,15 0,69 0,47 

Ziziphus joazeiro Mart. 0,54 0,36 1,15 0,68 0,45 

Ocotea spp. 0,54 0,29 1,15 0,66 0,42 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 0,54 0,25 1,15 0,65 0,40 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 0,27 0,45 1,15 0,62 0,36 

Ficus spp. 0,27 0,43 1,15 0,62 0,35 

Annona sp. 0,54 0,12 1,15 0,60 0,33 

Eugenia florida DC. 0,54 0,07 1,15 0,59 0,30 

Couepia impressa Prance 0,27 0,28 1,15 0,57 0,28 
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Nome Científico DR DoR FR VI VC 

Trichilia pallida Sw. 0,27 0,20 1,15 0,54 0,23 

Inga fagifolia Willd. ex Benth. 0,27 0,20 1,15 0,54 0,23 

Guapira opposita 0,27 0,10 1,15 0,51 0,18 

Bactris spp 0,27 0,08 1,15 0,50 0,17 

Swartzia apetala Raddi 0,27 0,08 1,15 0,50 0,17 

Sp7 0,27 0,08 1,15 0,50 0,17 

Eugenia spp. 0,27 0,04 1,15 0,49 0,16 

Sp8 0,27 0,04 1,15 0,48 0,15 

Pterodon emarginatus Vogel 0,27 0,03 1,15 0,48 0,15 

Inga laurina (Sw.) Willd. 0,27 0,03 1,15 0,48 0,15 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Legenda: DR = densidade relativa; DoR = dominância relativa; FR = frequência relativa; VI% = valor de 
importância e VC% = valor de cobertura 

 

Tabela 7.2-7: Ordenação das espécies arbóreas ocorrentes no fragmento florestal da ADA do 
empreendimento, em ordem decrescente de VI (Celse, 2017) 

Nome Científico NA AB DA DoA FA 

Cupania revoluta Radlk. 5 3,09 15,63 3,09 62,50 

Cupania vernalis Cambess. 3 0,57 9,38 0,57 37,50 

Sp5 1 1,62 3,13 1,62 12,50 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 1 0,20 3,13 0,20 12,50 

Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby 2 0,26 6,25 0,26 25,00 

Clusia paralicola G.Mariz 1 0,47 3,13 0,47 12,50 

Eugenia ligustrifolia 2 0,36 6,25 0,36 25,00 

Genipa americana L. 4 0,36 12,50 0,36 50,00 

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. 1 0,81 3,13 0,81 12,50 

Sp2 1 0,38 3,13 0,38 12,50 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 1 0,15 3,13 0,15 12,50 

Sp3 1 0,13 3,13 0,13 12,50 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 3 0,26 9,38 0,26 37,50 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 3 2,15 9,38 2,15 37,50 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 3 0,40 9,38 0,40 37,50 

Tapirira guianensis Aubl. 3 0,26 9,38 0,26 37,50 

Casearia sylvestris Sw. 1 0,07 3,13 0,07 12,50 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 2 0,50 6,25 0,50 25,00 

Cecropia pachystachya Trécul 4 0,88 12,50 0,88 50,00 

Myrciantes spp. 1 0,41 3,13 0,41 12,50 

Inga capitata Desv. 1 0,08 3,13 0,08 12,50 

Sp4 1 0,28 3,13 0,28 12,50 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-58 

 

Nome Científico NA AB DA DoA FA 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 1 0,99 3,13 0,99 12,50 

Brosimum spp. 2 0,12 6,25 0,12 25,00 

Miconia holosericea (L.) DC. 2 0,04 6,25 0,04 25,00 

Randia armata (Sw.) DC. 1 0,07 3,13 0,07 12,50 

Schefflera spp. 1 0,48 3,13 0,48 12,50 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 2 0,38 6,25 0,38 25,00 

Xylopia brasiliensis Spreng. 1 0,15 3,13 0,15 12,50 

Campomanesia xanthocarpa O.Berg 1 0,06 3,13 0,06 12,50 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 1 0,60 3,13 0,60 12,50 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 2 0,17 6,25 0,17 25,00 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 1 0,06 3,13 0,06 12,50 

Spondias dulcis Parkinson 1 0,71 3,13 0,71 12,50 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 1 0,06 3,13 0,06 12,50 

Albizia inundata 1 0,08 3,13 0,08 12,50 

Annona sp. 1 0,02 3,13 0,02 12,50 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 1 0,12 3,13 0,12 12,50 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 1 0,05 3,13 0,05 12,50 

Eugenia florida DC. 1 0,01 3,13 0,01 12,50 

Nectandra spp. 2 0,03 6,25 0,03 25,00 

Ocotea spp. 1 0,06 3,13 0,06 12,50 

Sp6 1 0,08 3,13 0,08 12,50 

Ziziphus joazeiro Mart. 1 0,07 3,13 0,07 12,50 

Bactris spp 1 0,02 3,13 0,02 12,50 

Couepia impressa Prance 1 0,05 3,13 0,05 12,50 

Eugenia spp. 1 0,01 3,13 0,01 12,50 

Ficus spp. 1 0,08 3,13 0,08 12,50 

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi 1 0,13 3,13 0,13 12,50 

Guapira opposita 1 0,02 3,13 0,02 12,50 

Inga fagifolia Willd. ex Benth. 1 0,04 3,13 0,04 12,50 

Inga laurina (Sw.) Willd. 1 0,01 3,13 0,01 12,50 

Mangifera indica L. 1 0,75 3,13 0,75 12,50 

Pterodon emarginatus Vogel 1 0,01 3,13 0,01 12,50 

Sp7 1 0,01 3,13 0,01 12,50 

Sp8 1 0,01 3,13 0,01 12,50 

Swartzia apetala Raddi 1 0,02 3,13 0,02 12,50 

Trichilia pallida Sw. 1 0,04 3,13 0,04 12,50 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0,09 3,13 0,09 12,50 

Total - 19,39 - - - 
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Legenda: NA = número de amostras; FA = frequência absoluta; DoA = dominância absoluta (m²/há) e AB 
= área basal (m²/ha). 

 

 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-4: Valores de DR, DoR e FR a partir dos quais a partir da média da somatória de seus valores é 
obtido o VI%, em ordem crescente  
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As estimativas dos parâmetros da estrutura vertical incluem, as espécies, as posições 
sociológicas estimadas em função do valor fitossociológico, por espécie, nas classes de altura 
total estipuladas conforme apresentado a seguir: 

Estrato Inferior (E1): Árvore com HT < (H −1S); 

Estrato Médio (E2): Árvore com (H −1S) ≤ HT < (H +1S); e 

Estrato Superior (E3): Árvore com HT ≥ (H +1S). 

Do número total de indivíduos amostrados, 13% das árvores encontram-se no estrato de altura 
inferior, 61% no estrato médio e 26% no estrato superior. Esses dados mostram que a maioria 
das árvores predominam no estrato médio do fragmento florestal, indicando que a floresta está 
em estágio de sucessão secundária (MARISCAL FLORES, 1993). 

Os maiores valores de posição sociológica relativa foram encontrados nas seguintes espécies 
florestais: Cupania revoluta Radlk. (28,14%), Cupania vernalis Cambess. (17,04%) e Cynophalla 
flexuosa (L.) J.Presl (6,55%) que predominam nos estratos médio e Superior. 

A seguir são apresentados o Fonte: Celse, 2017 
Gráfico 7.2-5 e a Tabela 7.2-8 que apresentam e representam a estruturação vertical dos 
fragmentos florestais de Floresta Estacional ocorrentes na ADA. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-5: Número de indivíduos por estrato de altura ocorrentes no fragmento florestal estudado  

 

Tabela 7.2-8: Estimativas médias de número de árvores por espécie, por hectare (n/ha), por estrato de 
altura total (Ht), em ordem decrescente de PSR  

Espécie 
Estratos 

PSAi PSRi 
E1 E2 E3 

Cupania revoluta Radlk. 11 29 3 261,022 28,14 
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Espécie 
Estratos 

PSAi PSRi 
E1 E2 E3 

Cupania vernalis Cambess. 2 22 10 158,065 17,04 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl  1 15 60,753 6,55 

Sp5 6 12  48,387 5,22 

Eugenia ligustrifolia  13 2 46,505 5,01 

Sp2  12  38,710 4,17 

Chamaecrista ensiformis H.S.Irwin & Barneby  5 10 33,602 3,62 

Clusia paralicola G.Mariz  5 10 33,602 3,62 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.  11  32,527 3,51 

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. 1 10 1 27,419 2,96 

Genipa americana L. 1 9 3 24,462 2,64 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg  8 1 17,473 1,88 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 1 8  17,473 1,88 

Tapirira guianensis Aubl. 1 7 1 13,710 1,48 

Sp3  5 5 13,441 1,45 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 6 2 1 11,022 1,19 

Inga capitata Desv.  6  9,677 1,04 

Casearia sylvestris Sw.  5 3 9,140 0,99 

Cecropia pachystachya Trécul 2 5  7,796 0,84 

Myrciantes spp.  5 2 7,796 0,84 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 2 4 2 6,452 0,70 

Sp4  2 4 5,376 0,58 

Randia armata (Sw.) DC.   4 4,301 0,46 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 3 2  3,495 0,38 

Brosimum spp.  3 1 2,688 0,29 

Miconia holosericea (L.) DC.  3 1 2,688 0,29 

Schefflera spp. 1 3  2,688 0,29 

Syagrus coronata (Mart.) Becc.  1 3 2,688 0,29 

Xylopia brasiliensis Spreng.  3 1 2,688 0,29 

Spondias dulcis Parkinson 3   2,419 0,26 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.  3  2,419 0,26 

Campomanesia xanthocarpa O.Berg  2 1 1,344 0,14 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 2 1  1,344 0,14 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld  2 1 1,344 0,14 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 1  2 1,344 0,14 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.  2  1,075 0,12 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.  2  1,075 0,12 

Eugenia florida DC.   2 1,075 0,12 
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Espécie 
Estratos 

PSAi PSRi 
E1 E2 E3 

Ocotea spp.  2  1,075 0,12 

Ziziphus joazeiro Mart.  2  1,075 0,12 

Albizia inundata 1 1  0,538 0,06 

Annona sp.  1 1 0,538 0,06 

Nectandra spp.  1 1 0,538 0,06 

Sp6 1  1 0,538 0,06 

Bactris spp   1 0,269 0,03 

Couepia impressa Prance 1   0,269 0,03 

Eugenia spp.   1 0,269 0,03 

Ficus spp.  1  0,269 0,03 

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi  1  0,269 0,03 

Guapira opposita  1  0,269 0,03 

Inga fagifolia Willd. ex Benth. 1   0,269 0,03 

Inga laurina (Sw.) Willd.   1 0,269 0,03 

Mangifera indica L. 1   0,269 0,03 

Pterodon emarginatus Vogel   1 0,269 0,03 

Sp7  1  0,269 0,03 

Sp8   1 0,269 0,03 

Swartzia apetala Raddi  1  0,269 0,03 

Trichilia pallida Sw.  1  0,269 0,03 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1   0,269 0,03 

Total 49 226 97 927,4194 100 

Legenda: E1 = estrato inferior, E2 = estrato médio, E3 = estrato superior; PSA = posição sociológica 
absoluta e PSR = posição sociológica relativa. 

Fonte: Celse, 2017 

O número de árvores por espécie, por classe de DAP, em ordem alfabética é apresentada na 
Tabela 7.2-9 apresentada adiante. 

Na distribuição de diâmetros apresentado no Fonte: Celse, 2017 
Gráfico 7.2-6, observa-se analisando o mesmo que o maior número de árvores concentram-se 
nas classes inferiores a 7,5 cm de DAP, o que indica o predomínio de árvores jovens, de pequeno 
porte, condizendo com o estágio secundário, inicial, de sucessão para os fragmentos estudados. 
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-6: Distribuição diamétrica observada para os fragmentos florestais em estudo  

Tabela 7.2-9: Número de árvores, por espécie, por classe de DAP, em ordem alfabética  

Espécie 
Classes Diamétricas 

2,
5 

7,5 
12,
5 

17,
5 

22,
5 

27,
5 

32,
5 

37,
5 

42,
5 

47,
5 

52,
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57,
5 

62,
5 

Albizia inundata     2                     

Allophylus edulis (A.St.-
Hil. et al.) Hieron. ex 

Niederl. 

  10 1                     

Annona sp.   2                       

Bactris spp   1                       

Bathysa australis (A.St.-
Hil.) K.Schum. 

    1 1                   

Brosimum spp.    2 2                     

Campomanesia 
guazumifolia (Cambess.

) O. Berg 

  5 3 1                   

Campomanesia 
xanthocarpa O.Berg 

  3                       

Casearia sylvestris Sw.   8                       

Cecropia pachystachya 
Trécul 

  2 1 2 1         1       

Chamaecrista 
ensiformis H.S.Irwin & 

Barneby 

1 12 1   1                 

Clusia paralicola 
G.Mariz 

  4 10 1                   

Couepia impressa 
Prance 

    1                     

Cupania revoluta Radlk.   15 14 5 5 1 2       1     

Cupania vernalis 
Cambess. 

1 29 4                     
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Cynophalla flexuosa (L.) 
J.Presl 

1 14 1                     

Dalbergia 
ecastaphyllum (L.) 

Taub. 

  1 1                     

Eugenia florida DC.   2                       

Eugenia ligustrifolia   8 7                     

Eugenia spp.   1                       

Ficus spp.       1                   

Garcinia gardneriana 
(Planch. & Triana) 

Zappi 

        1                 

Genipa americana L.   9 2 1 1                 

Guapira opposita   1                       

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

1 3 1     1   1 1       1 

Inga capitata Desv.   5 1                     

Inga fagifolia Willd. ex 
Benth. 

    1                     

Inga laurina (Sw.) Willd. 1                         

Licania tomentosa 
(Benth.) Fritsch 

  1         1 1           

Machaerium hirtum 
(Vell.) Stellfeld 

  2     1                 

Mangifera indica L.                       1   

Miconia holosericea (L.) 
DC. 

  4                       

Myrcia racemosa 
(O.Berg) Kiaersk. 

  5   4 3                 

Myrciantes spp.    2 1 3 1                 

Nectandra spp.   2                       

Ocotea spp.     2                     

Peltophorum dubium 
(Spreng.) Taub. 

      1 1 1 2             

Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand 

  2 1 3 2                 

Pterodon emarginatus 
Vogel 

  1                       

Randia armata (Sw.) 
DC. 

1 2 1                     

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

1 6     1 1               

Schefflera spp.     1   2   1             

Sideroxylon 
obtusifolium (Roem. & 

Schult.) T.D.Penn. 

  2 1                     

Sp2   6 4 2                   

Sp3   10                       

Sp4   3 1 1 1                 

Sp5   4 6 3 3 1       1       
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Sp6   1   1                   

Sp7   1                       

Sp8   1                       

Spondias dulcis 
Parkinson 

        1 1     1         

Swartzia apetala Raddi   1                       

Syagrus coronata 
(Mart.) Becc. 

      2 1 1               

Tapirira guianensis 
Aubl. 

1 7       1               

Trichilia pallida Sw.     1                     

Vismia guianensis 
(Aubl.) Pers. 

  3                       

Xylopia brasiliensis 
Spreng. 

  2 1 1                   

Zanthoxylum rhoifolium 
Lam. 

      1                   

Ziziphus joazeiro Mart.   1 1                     

Total Geral 8 
20
6 

75 34 26 8 6 2 2 2 1 1 1 

Fonte: Celse, 2017 

A Fonte: Celse, 2017 
Figura 7.2-7  a seguir apresenta a similaridade entre as parcelas amostrais para as florestas 
estacionais Semideciduais amostradas. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-7. Similaridade das parcelas amostrais para a Floresta Estacional Semidecidual  

Nota-se que apesar das áreas 4 e 5 apresentarem maiores similaridades, os índices ficaram 
abaixo de 0,5, fato que indica que o esforço amostral empregado não foi suficiente para obter 
dados significativos de similaridade entre as áreas. 
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Já a Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-8 apresenta a curva acumulativa de espécies, a qual tende a estabilização, 
demonstrando a suficiência amostral do estudo no que tange à Riqueza. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-8 Curva de acumulação de espécies por parcela amostral  

Analisando as informações apresentadas e traçando um paralelo com a Resolução CONAMA 34 
de 07/12/1994 (a qual define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, no Estado de Sergipe), é possível identificar que os 
fragmentos amostrados se encontram em fase inicial de transição entre o estágio inicial e o 
médio da regeneração. 

No ANEXO 7.2-4 é apresentada a  Lista de Espécies registradas e atributos nas parcelas amostrais 
de Floresta Estacional Semidecidual. 
 
7.2.2.1.2.4 Manguezal 

Foram estabelecidas 5 unidades amostrais de 20m x 20m (400m²/unidade amostral), no interior 
de fragmentos de manguezal, totalizando, portanto, 2.000 m² (0,2 ha) amostrados nesta 
tipologia vegetal. 

A escolha das parcelas em campo foi seletiva, sendo que as unidades amostrais foram pré-
definidas e ajustadas em campo, baseado em condições de acessibilidade e também na acuidade 
do observador em reparar locais representativos na área amostral da comunidade florestal sob 
estudo. 

Na amostragem do presente estudo foram mensurados todos os indivíduos arbóreos existentes 
com DAP superior à 5,0 cm. No Quadro 7.2-9 apresenta a descrição dos fragmentos amostrados 
e a Tabela 7.2-10 das parcelas amostrais. A localização das parcelas estão apresentadas no Mapa 
de Localização das Parcelas Amostrais no ANEXO 7.2-2. 
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Quadro 7.2-9: Dados gerais das parcelas amostrais e características dos fragmentos amostrados  

Parcela 
Amostral 

Coordenadas Dossel Sub-bosque Trepadeiras Epífitas 
Presença  Altura 

serapilheira 
Espécies 

ameaçadas 
Espécies 
exóticas Musgos Líquens 

1 723826 8803836 
Aberto a 
fechado 

Não Não Não Não Não n/a Não Não 

4 721137 8805522 
Aberto a 
fechado 

Não Não Não Não Não n/a Não Não 

2,3 709349 8806473 
Aberto a 
fechado 

Não Não Não Não Sim n/a Não Não 

5 706558 8803999  
Aberto a 
fechado 

Não Não Não Não Sim n/a Não Não 

Fonte: Celse, 2017 

Tabela 7.2-10: Dados gerais das parcelas amostrais  

Parcelas Amostrais Indivíduos Amostrados Soma da Área Basal (m²) Soma do Volume (m³) 

1 205 0,7040806 3,0285249 

2 32 0,3272691 1,4142399 

3 43 0,3138304 1,1853799 

4 186 0,6976062 2,0341204 

5 31 0,2461461 0,9337454 

Total Geral 497 2,288932 8,596010 

Fonte: Celse, 2017 
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A Tabela 7.2-11 apresenta os parâmetrospe os dados estatísticos da amostragem realizada nos 
fragmentos de Manguezal. 

Tabela 7.2-11: Dados gerais e estatísticos da amostragem realizada. 

Número de Parcelas 5 

Média 99,40 

Variância 7763,30 

Desvio Padrão 88,11 

Coeficiente de Variação 88,64 

Erro Padrão da Média 3,95 

Intervalo de Confiança 7,75 

Indivíduos por Hectare 2485,00 

Volume Médio (m³) 2,87 

Volume por Hectare (m³) 42,98 

Área Basal Média (m²) 0,76 

Área Basal por Hectare (m²) 11,44 

 

A análise florística compreende a listagem das espécies arbóreas ocorrentes nos fragmentos 
florestais amostrados, neste item é apresentado uma síntese dos dados obtidos para o estrato 
arbóreo, considerando o levantamento das 5 unidades amostrais. 

No conjunto dos 497 (quatrocentos e noventa e sete) indivíduos amostrados nas parcelas 
amostrais implantadas, em uma área amostral total de 2.000 m², foram identificadas 2 (duas) 
espécies distintas, pertencentes à família Rhizophoraceae. A densidade total estimada foi de 
2.485 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco) indivíduos por hectare recobertos por 
Manguezais. 

Com relação ao número de indivíduos das espécies amostradas, Rhizophora mangle L. 
representa 87,12% do levantamento, Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn apenas 12,88%.  
Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-7 apresenta a representatividade  destas espécies na área de estudo com relação ao 
número de indivíduos amostrados. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-7: Espécies mais representativas no estudo com relação à abundância  

433

64

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Rhizophora mangle L.

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-69 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

A Tabela 7.2-12 apresentada a relação das espécies arbóreas, número e porcentagem de 
indivíduos em cada espécie identificada na amostragem realizada.  

Tabela 7.2-12: Relação das espécies arbóreas, número e porcentagem de indivíduos em cada família na 
amostragem realizada, por ordem alfabética de família botânica  

Família Espécie NIF Total (%) 

Rhizophoraceae 
Rhizophora mangle L. 433 87,12 

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.. 64 12,88 

Total 497 100,00 

Legenda: NIF = número de indivíduos por espécie e por família. 

Fonte: Celse, 2017 

A Tabela 7.2-13 a seguir apresenta os índices de diversidade florística obtidas para os 
fragmentos florestais de Floresta Estacional Semidecidual amostrados,: 

Tabela 7.2-13: Índices de diversidade florística 

Índice de Diversidade Valores 

Shannon-Weaver (H´) 0,38 

Indice de Diversidade de Simpson (C) 0,78 

Indice de Equabilidade de Pielou (J) 0,06 

Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) 0,004 

 

O índice de Shannon-Weaver obtido é baixo quando comprado com os resultados obtidos para 
outros estudos em fragmentos de Manguezal, como o de 0,69 obtido por MACIEIRA et. al. 
(2013), cumpre informar que são escassos os estudos fitossociológicos realizados nesta tipologia 
florestal, para o Estado de Sergipe, dificultando a comparação dos dados obtidos com a 
literatura disponível sobre o tema. 

Devido ao elevado número de indivíduos de Rhizophora mangle L. na amostragem é evidente 
que a espécie apresenta os maiores valores de Valor de Importância (VI) e Valor de Cobertura 
(VC) dentro da comunidade analisada, com 78,05% contra 21,95% de Laguncularia racemosa (L.) 
C.F.Gaertn para VI e 85,82% contra 14,18%, respectivamente, para VC, conforme apresentado 
na Tabela 7.2-14 e Tabela 7.2-15 e na Figura 7.2-9. 

Considerando as estimativas de densidade, Rhizophora mangle L. apresentam maior número de 
indivíduos arbóreos por hectare, 2,165 indivíduos/ha, já Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 
320 indivíduos/ha. 

Com relação aos parâmetros de frequência, Rhizophora mangle L. ocorreu em todas as parcelas 
amostradas.Com relação à dominância, os números de Rhizophora mangle L se destacam no 
que tange à área basal e no número de indivíduos amostrados. 

Tabela 7.2-14: Ordenação das espécies arbóreas ocorrentes nos fragmentos amostrados, em ordem 
decrescente de VI, em que: DR = densidade relativa; DoR = dominância relativa; FR = frequência relativa; 

VI% = valor de importância e VC% = valor de cobertura  

Nome Científico DR DoR FR VI VC 

Rhizophora mangle L. 87,12 84,52 62,50 78,05 85,82 

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 18,88 15,48 37,50 21,95 14,18 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 7.2-15: Ordenação das espécies arbóreas ocorrentes nos fragmentos florestais amostrados, em 
ordem decrescente de VI, em que: NA = número de amostras; FA = frequência absoluta; DoA = dominância 

absoluta (m²/há) e AB = área basal (m²/ha) 

Nome Científico NA AB DA DoA FA 

Rhizophora mangle L. 5 4,94 25,00 4,94 100,00 

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 3 0,90 15,00 0,90 60,00 

Total - 5,84 - - - 

Fonte: Celse, 2017 

 

 

Figura 7.2-9. Valores de DR, DoR e FR a partir dos quais a partir da média da somatória de seus valores é 
obtido o VI%, em ordem crescente. 

As estimativas dos parâmetros da estrutura vertical incluem, as espécies, as posições 
sociológicas estimadas em função do valor fitossociológico, por espécie, nas classes de altura 
total estipuladas conforme apresentado a seguir: 

Estrato Inferior (E1): Árvore com HT < (H −1S); 

Estrato Médio (E2): Árvore com (H −1S) ≤ HT < (H +1S); e 

Estrato Superior (E3): Árvore com HT ≥ (H +1S). 

Do número total de indivíduos amostrados, 3% das árvores encontram-se no estrato de altura 
inferior, 52% no estrato médio e 45% no estrato superior. Esses dados mostram que a maioria 
das árvores predominam nos estratos superiores dos fragmentos, indicando que a floresta está 
em estágio de sucessão secundária (MARISCAL FLORES, 1993). 

Os maiores valores de posição sociológica relativa foram encontrados nas também para 
Rhizophora mangle L. com 97,79%. 

A seguir é apresentado o Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-8 que apresenta a estruturação vertical dos fragmentos florestais de manguezal em 
estudo. 
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-8: Número de indivíduos por estrato de altura ocorrentes no fragmento florestal estudado  

 

Tabela 7.2-16: Estimativas médias de número de árvores por espécie, por hectare (n/ha), por estrato de 
altura total (Ht), em ordem decrescente de PSR. Em que: E1 = estrato inferior, E2 = estrato médio, E3 = 

estrato superior; PSA = posição sociológica absoluta e PSR = posição sociológica relativa  

Espécie 
Estratos 

PSAi PSRi 
E1 E2 E3 

Rhizophora mangle L. 13 221 199 17829,17 97,79 

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 2 37 25 402,01 2,21 

Total 15 258 224 18231,18 100,00 

Fonte: Celse, 2017 

 

O número de árvores por espécie, por classe de DAP, em ordem alfabética é apresentada na 
Tabela 7.2-17 apresentada adiante. A distribuição de diâmetros apresentado na Fonte: Celse, 

2017 

Figura 7.2-10 mostra que o maior número de árvores concentram-se nas classes inferiores a 7,5 
cm de DAP, o que indica o predomínio de árvores jovens, de pequeno porte, condizendo com o 
estágio secundário, inicial, de sucessão para os fragmentos estudados. 
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Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-10. Distribuição diamétrica observada para os fragmentos florestais em estudo  

 

Tabela 7.2-17: Número de árvores, por espécie, por classe de DAP, em ordem alfabética  

Espécie 
Classes Diamétrica 

7,5 12,5 17,5 

Rhizophora mangle L. 415 14 4 

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 40 20 4 

Total Geral 455 34 8 

Fonte: Celse, 2017 

O Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-9 a seguir apresenta a similaridade entre as parcelas amostrais para o Manguezal.   
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-9: Similaridade das parcelas amostrais para  o Manguezal 

Os fragmentos onde foram implantadas as parcelas amostrais 1 e 4 são exclusivamente 
povoados por indivíduos da espécie Rhizophora mangle L. (mangue-vermelho), já os fragmentos 
estudados pelas parcelas amostrais 2,3 e 5 apresentam indivíduos da espécie Rhizophora 
mangle L. (mangue-vermelho) e Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. (Mangue-branco), 
ocorrendo o predomínio da primeira. 

O ANEXO 7.2-5 apresentada  os dados brutos coletados nas parcelas amostrais no manguezal. 

7.2.2.1.2.5 Restinga 

Fragmentos de Restinga, com suas diferentes tipologias, perfazem uma área total de 9,00ha de 
toda a ADA, destes apenas 1,70ha correspondem às formações arbóreas (Floresta Baixa e Alta 
de Restinga). 

Assim, optou-se pela implantação de apenas uma parcela amostral em área recoberta por esta 
tipologia vegetacional.Dessa maneira, a seguir são apresentadas informações gerais de 
caracterização do Fragmento de Floresta Baixa de Restinga. 

No conjunto dos 29 (vinte e nove) indivíduos amostrados na parcela amostral implantada, em 
uma área amostral total de 400 m², foram identificadas 8 (oito) espécies distintas, pertencentes 
à 6 (seis) famílias, cumpre informar que os indivíduos que não foram identificados não foram 
enquadrados em nenhuma família botânica. 

A densidade total estimada foi de 725 (setecentos e vinte e cinco) indivíduos por hectare 
recoberto por fragmentos florestais de Restinga Arbórea. 

As famílias que apresentaram os maiores números de espécie no inventário foi a Fabaceae 
(25%), com duas espécies, Anacardiaceae, Myrtaceae, Rutaceae, Burseraceae e Clusiaceae 
aparecem em seguida com 12,5% cada, sendo representadas por uma espécie cada. 

Com relação ao número de indivíduos, Fabaceae, Anacardiaceae e Myrtaceae apresentam 
dominância no fragmento florestal amostrado representando mais de 70% do total de 
indivíduos arbóreos ocorrentes. 
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A Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-11 a seguir apresenta as famílias mais representativas no fragmento florestal 
amostrado e o número de indivíduos amostrados. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-11 Principais famílias arbóreas identificadas dentre os indivíduos amostrados  

Com relação ao número de indivíduos das espécies amostradas, Anacardium occidentale L., 
Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. e Eugenia spp., juntos, 
representam quase 60% do levantamento. 

Anacardium occidentale L. é a espécie mais abundante no fragmento em estudo, com 7 (sete) 
indivíduos amostrados, seguido de Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et 
al. e Eugenia spp. com 5 (cinco) indivíduos cada. 

A Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-12 apresenta as espécies mais representativas na área de estudo com relação ao 
número de indivíduos amostrados. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-12. Espécies mais representativas no estudo com relação à abundância  

A seguir é apresentada a relação das espécies arbóreas, número e porcentagem de indivíduos 
em cada espécie identificada na amostragem realizada, através da Tabela 7.2-18. 
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Tabela 7.2-18: Relação das espécies arbóreas, número e porcentagem de indivíduos em cada família na 
amostragem realizada no fragmento da ADA, por ordem alfabética de família botânica. Em que: NIF = 

número de indivíduos por espécie e por família  

Família Espécie NIF Total (%) 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. 7 24,14 

Burseraceae Protium spp. 1 3,45 

Clusiaceae Clusia paralicola G.Mariz 1 3,45 

Fabaceae 
Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. 5 17,24 

Senna spp. 4 13,79 

Myrtaceae Eugenia spp. 5 17,24 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart. 4 13,79 

- Sp1 2 6,90 

Total 29 100,00 

Fonte: Celse, 2017 

 

A Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-13 a seguir apresenta a distribuição dos indivíduos amostrados dentro das principais 
famílias. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Figura 7.2-13. Distribuição dos indivíduos amostrados dentro das principais famílias para o fragmento 
amostrado 

Dentre as espécies que apresentam os maiores valores de Valor de Importância (VI) dentro da 
comunidade analisada, destaque para Anacardium occidentale L. (19,38%), Senna spp. (15,94%) 
e Sp1. (14,06%) que juntas totalizam mais de 50% do VI e mais de 50% do Valor de Cobertura 
(VC), conforme pode-se observar na Tabela 7.2-19, Tabela 7.2-20 e no Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-10 apresentados adiante. 

De maneira geral pode-se afirmar que os valores de VC destas espécies seguem praticamente a 
mesma orientação hierárquica do VI. 
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Considerando as estimativas de densidade, as espécies que apresentam maior número de 
indivíduos arbóreos por hectare são: Anacardium occidentale L. (175 indivíduos/ha), 
Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. e Eugenia spp. (com 125 
indivíduos/ha cada). 

Tabela 7.2-19: Ordenação das espécies arbóreas ocorrentes no fragmento florestal da ADA do 
empreendimento, em ordem decrescente de VI  

Nome Científico DR DoR FR VI VC 

Anacardium occidentale L. 24,14 21,50 12,50 19,38 22,82 

Senna spp. 13,79 21,54 12,50 15,94 17,67 

Sp1 6,90 22,79 12,50 14,06 14,84 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) 
H.C.Lima et al. 

17,24 11,71 12,50 13,82 14,48 

Eugenia spp. 17,24 9,61 12,50 13,12 13,43 

Esenbeckia grandiflora Mart. 13,79 8,35 12,50 11,55 11,07 

Clusia paralicola G.Mariz 3,45 2,37 12,50 6,10 2,91 

Protium spp. 3,45 2,14 12,50 6,03 2,79 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Legenda: DR = densidade relativa; DoR = dominância relativa; FR = frequência relativa; VI% = valor de 
importância e VC% = valor de cobertura. 

Fonte: Celse, 2017 

 

Tabela 7.2-20: Ordenação das espécies arbóreas ocorrentes no fragmento florestal da ADA do 
empreendimento, em ordem decrescente de VI  

Nome Científico NA AB DA DoA FA 

Anacardium occidentale L. 2 0,044 25 1,104 100 

Senna spp. 7 0,042 25 1,042 100 

Sp1 5 0,023 25 0,567 100 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. 5 0,019 25 0,466 100 

Eugenia spp. 4 0,016 25 0,404 100 

Esenbeckia grandiflora Mart. 4 0,042 25 1,044 100 

Clusia paralicola G.Mariz 1 0,004 25 0,103 100 

Protium spp. 1 0,005 25 0,115 100 

Total - 0,194 - - - 

Legenda: NA = número de amostras; FA = frequência absoluta; DoA = dominância absoluta (m²/há) e AB 
= área basal (m²/ha). 

Fonte: Celse, 2017 
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-10: Valores de DR, DoR e FR a partir dos quais a partir da média da somatória de seus valores é 
obtido o VI%, em ordem crescente  

O número de árvores por espécie, por classe de DAP, em ordem alfabética é apresentada na 
Tabela 7.2-21. 

A distribuição de diâmetros apresentado no Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-11 mostra que o maior número de árvores concentram-se nas classes inferiores a 
7,5 cm de DAP, o que indica o predomínio de árvores jovens, de pequeno porte, condizendo 
com o estágio secundário, inicial, de sucessão para os fragmentos estudados. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-11: Distribuição diamétrica observada para o fragmento florestal em estudo  

 

Tabela 7.2-21 Número de árvores, por espécie, por classe de DAP  

Espécie 
Classes Diamétrica 
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Sp1  1 1 

Anacardium occidentale L. 5 2  

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. 4 1  

Eugenia spp. 5   

Esenbeckia grandiflora Mart. 4   

Senna spp. 2 1 1 

Protium spp. 1   

Clusia paralicola G.Mariz 1   

Total Geral 22 5 2 

Fonte: Celse, 2017 

 

Analisando os dados apresentados a luz da legislação pertinente ao tema, a saber: Resolução 
CONAMA 417 de 22/11/2009 a qual dispõe sobre parâmetros básicos para definição de 
vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação de Restinga na Mata Atlântica e a 
Resolução CONAMA 443 de 30/11/2011 que aprova a lista de espécies indicadoras dos estágios 
sucessionais de restinga para o Estado de Sergipe, nota-se que as espécies encontradas 
pertencem à fragmentos secundários em estágios avançados de regeneração, entretanto, os 
baixos parâmetros encontrados para DAP, Altura e Área Basal além das características gerais do 
fragmento, apontam para um fragmento em transição do estágio inicial para o estágio médio. 
Portanto, pode-se concluir que o fragmento passou por pressões antrópicas em tempos 
pretéritos, fato que não impediram o recrutamento de espécies de estágios sucessionais mais 
avançados que começam a predominar no fragmento em estágio inicial da regeneração. 

A seguir é apresentada a Tabela 7.2-22 que demonstra os dados brutos obtidos em campo. 
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Tabela 7.2-22: Dados brutos obtidos por meio das parcelas amostrais na fisionomia Restinga  

P I Nome Científico 
Nome 

Popular 
Família 

Classe 
Sucessional 

DAP 
(cm) 

CLD 
AB 

(m²) 
H 

(m) 
V (m³) 

Hco
pa 

Dco
pa 

Orige
m 

Grau de 
Ameaça 

1 1 Sp1    19,80 
17,
50 

0,0307
89 

5,0
0 

0,1000
64 

3,10 4,00 
Nativ

a 
NC 

1 2 Sp1    13,05 
12,
50 

0,0133
78 

5,5
0 

0,0478
25 

3,20 4,50 
Nativ

a 
NC 

1 3 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 9,49 

7,5
0 

0,0070
67 

3,5
0 

0,0160
78 

1,90 3,40 
Nativ

a 
NC 

1 4 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 10,18 

12,
50 

0,0081
39 

5,0
0 

0,0264
53 

3,70 4,00 
Nativ

a 
NC 

1 5 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 7,63 

7,5
0 

0,0045
72 

5,1
0 

0,0151
57 

3,70 3,00 
Nativ

a 
NC 

1 6 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 12,48 

12,
50 

0,0122
33 

5,6
0 

0,0445
27 

3,00 4,50 
Nativ

a 
NC 

1 7 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 5,48 

7,5
0 

0,0023
54 

4,0
0 

0,0061
21 

2,10 2,90 
Nativ

a 
NC 

1 8 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 6,53 

7,5
0 

0,0033
44 

5,2
0 

0,0113
04 

3,80 2,40 
Nativ

a 
NC 

1 9 Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Anacardiac

eae 
S-I 7,10 

7,5
0 

0,0039
58 

5,5
0 

0,0141
48 

4,00 3,10 
Nativ

a 
NC 

1 
1
0 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata 
(Tul.) H.C.Lima et al. 

Carvão 
Vermelho 

Fabaceae S 8,53 
7,5
0 

0,0057
15 

5,0
0 

0,0185
73 

3,00 3,00 
Nativ

a 
NC 

1 
1
1 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata 
(Tul.) H.C.Lima et al. 

Carvão 
Vermelho 

Fabaceae S 10,69 
12,
50 

0,0089
75 

5,0
0 

0,0291
69 

3,00 2,40 
Nativ

a 
NC 

1 
1
2 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata 
(Tul.) H.C.Lima et al. 

Carvão 
Vermelho 

Fabaceae S 6,37 
7,5
0 

0,0031
83 

5,0
0 

0,0103
46 

2,70 2,10 
Nativ

a 
NC 

1 
1
3 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata 
(Tul.) H.C.Lima et al. 

Carvão 
Vermelho 

Fabaceae S 5,54 
7,5
0 

0,0024
09 

4,0
0 

0,0062
65 

2,20 1,80 
Nativ

a 
NC 

1 
1
4 

Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata 
(Tul.) H.C.Lima et al. 

Carvão 
Vermelho 

Fabaceae S 5,54 
7,5
0 

0,0024
09 

5,0
0 

0,0078
31 

2,80 1,50 
Nativ

a 
NC 

1 
1
5 

Eugenia spp.  Myrtaceae  5,92 
7,5
0 

0,0027
53 

5,2
0 

0,0093
04 

3,50 1,80 
Nativ

a 
NC 

1 
1
6 

Eugenia spp.  Myrtaceae  5,31 
7,5
0 

0,0022
15 

5,2
0 

0,0074
85 

3,40 2,00 
Nativ

a 
NC 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-80 

 

P I Nome Científico 
Nome 

Popular 
Família 

Classe 
Sucessional 

DAP 
(cm) 

CLD 
AB 

(m²) 
H 

(m) 
V (m³) 

Hco
pa 

Dco
pa 

Orige
m 

Grau de 
Ameaça 

1 
1
7 

Esenbeckia grandiflora Mart. Cutia Rutaceae S-T 7,39 
7,5
0 

0,0042
89 

5,0
0 

0,0139
40 

2,90 3,10 
Nativ

a 
NC 

1 
1
8 

Esenbeckia grandiflora Mart. Cutia Rutaceae S-T 6,05 
7,5
0 

0,0028
75 

5,0
0 

0,0093
43 

3,50 3,00 
Nativ

a 
NC 

1 
1
9 

Esenbeckia grandiflora Mart. Cutia Rutaceae S-T 5,54 
7,5
0 

0,0024
11 

5,1
5 

0,0080
69 

3,00 2,80 
Nativ

a 
NC 

1 
2
0 

Esenbeckia grandiflora Mart. Cutia Rutaceae S-T 9,17 
7,5
0 

0,0066
01 

5,9
0 

0,0253
14 

3,90 3,50 
Nativ

a 
NC 

1 
2
1 

Senna spp.  Fabaceae  5,35 
7,5
0 

0,0022
48 

5,7
0 

0,0083
29 

4,40 2,70 
Nativ

a 
NC 

1 
2
2 

Senna spp.  Fabaceae  16,93 
17,
50 

0,0225
11 

6,0
0 

0,0877
95 

4,20 2,90 
Nativ

a 
NC 

1 
2
3 

Senna spp.  Fabaceae  11,70 
12,
50 

0,0107
51 

6,5
0 

0,0454
24 

4,80 3,40 
Nativ

a 
NC 

1 
2
4 

Senna spp.  Fabaceae  8,91 
7,5
0 

0,0062
35 

5,9
0 

0,0239
12 

7,60 3,20 
Nativ

a 
NC 

1 
2
5 

Protium spp.  Burserace
ae 

S-I 7,26 
7,5
0 

0,0041
40 

5,0
0 

0,0134
54 

2,10 3,20 
Nativ

a 
NC 

1 
2
6 

Eugenia spp.  Myrtaceae  8,79 
7,5
0 

0,0060
62 

4,5
0 

0,0177
32 

2,40 2,80 
Nativ

a 
NC 

1 
2
7 

Eugenia spp.  Myrtaceae  5,41 
7,5
0 

0,0023
00 

4,0
0 

0,0059
80 

2,50 2,40 
Nativ

a 
NC 

1 
2
8 

Eugenia spp.  Myrtaceae  8,21 
7,5
0 

0,0052
97 

6,5
0 

0,0223
81 

5,20 3,80 
Nativ

a 
NC 

1 
2
9 

Clusia paralicola G.Mariz Manguerana Clusiaceae S-I 7,64 
7,5
0 

0,0045
84 

4,7
0 

0,0140
04 

3,80 2,70 
Nativ

a 
NC 

Legenda: P=Parcela; I = Indivíduo; P=pioneira; S-I=secundária inicial; S-T=tardia; C=clímax; CLD = classe de diâmetro; DAP=diâmetro da altura do peito; AB=área basal; H=altura; 
V=volume; Hcopa=altura copa; Dcopa=diâmetro copa; NC=não consta na Portaria Federal nº443/2014. 

Fonte: Celse, 2017 
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7.2.2.2 Fauna Terrestre 

Conforme já apresentado anteriormente, a vegetação da área consiste em um mosaico de 
vegetacional, com remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, Restinga e áreas de 
manguezais, condizentes com o Bioma Mata Atlântica. Este mosaico de vegetação exerce 
influência direta sobre a fauna ocorrente na região, uma vez que ambos estão estritamente 
relacionados. 

Diversos autores sugerem que o aumento do grau de heterogeneidade estrutural fornece uma 
maior diversificação dos recursos no habitat permitindo a coexistência de um número maior de 
espécies (SIMPSON 1964, PIANKA 1983). Assim sendo, o mosaico de vegetação encontrado na 
área pretendida apresenta potencial para abrigar diversas espécies da fauna associada aos 
diferentes ambientes fitofisionômicos. 

Estas associações estreitas ou mais generalistas são fundamentais para manutenção do 
equilíbrio ecológico dos ecossistemas em geral, uma vez que os animais são importantes 
dispersores de sementes, polinizadores, integrantes da cadeia alimentar, etc.  

Assim sendo, durante a execução do presente estudo buscou-se analisar grupos que melhor 
respondem aos impactos e que com facilidade podem ser monitorados, o que possibilitará 
análises futuras sobre as influências do empreendimento sobre a fauna local. Os grupos 
analisados foram a herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna (aves) e a mastofauna terrestre 
(mamíferos), ictiofauna (peixes), e organismos aquáticos. 

O levantamento da fauna aqui apresentado corresponde a área da UTE, para o qual foi 
elaborado o Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a) e o Estudo de Biodiversidade Aquática do Canal de 
Pomonga (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b).  

 

7.2.2.2.1 UTE 

O estudo da fauna incluído no EIA/RIMA da UTE do empreendimento, foi composto pela 
verificação dos grupos da herpetofauna, avifauna, mastofauna e ictiofauna.  

 

7.2.2.2.1.1 Herpetofauna 

Materiais e métodos 
Para as amostragens do grupo, foi realizada coleta de dados primárias, ao longo de quatro dias,  
dividindo-se em amostragens no período diurno (08:00 as 18:00) para os répteis, e no período  
noturn (18:00 as 22:00) para os anfíbios. Foram selecionadas quatro pontos amostrais  para as 
vistorias em campo, conforme descritas no Quadro 7.2-10.  

Quadro 7.2-10. Descrição dos pontos amostrais 

Ponto Descrição Coordenadas 

A Área aberta com presença de dunas e moitas de Restinga 10°49'4.64"S, 36°56'5.31"W 

B 
Fragmento de Restinga com áreas abertas e fechadas e 

formações arbustivo-arbóreas 
10°48'9.87"S, 36°57'33.72"W 

C 
Área úmida de Mata Atlântica em transição com 

manguezal 
10°47'28.63"S, 36°55'16.41"W 

D Zona de praia 10°49'28.31"S,36°55'44.02"W 
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Todas foram cuidadosamente vistoriadas utilizando a metodologia de Busca Ativa (BA) que 
consiste basicamente em procurar os animais de maneira sistemática, movendo-se lentamente 
e vistoriando microhabitats como troncos caídos, serrapilheira, afloramentos rochosos, 
arbustos, bordas de lagoas, etc. (CRUMP, SCOTT, 1994).  

No caso dos anfíbios anuros, que possuem hábitos noturnos, a vocalização distinta de cada 
espécie direciona o esforço para o encontro. Além disso,para complementar a amostragem, foi 
realizado um levantamento de dados secundários herpetofauna que abrange os municípios da 
Barra dos Coqueiros e de Santo Amaro e suas áreas costeiras.  

A identificação dos animais foi feita através de bibliografia especializada da área (HADDAD et al. 
2013). A taxonomia adotada atende aos padrões seguidos pela Sociedade Brasileira de 
Herpetologia (SBH) (COSTA; BÉRNILS, 2014; SEGALLA et al., 2014). 

 

Resultados e Discussões 
Com base na literatura utilizada para realização do estudo, identificou-se espécies de provável 
ocorrência, conforme apresentado no Quadro 7.2-11. Ao todo foram encontradas 12 espécies 
de anfíbios, todas agrupadas na Ordem Anura contabilizando três famílias (Quadro 7.2-12). 
Foram também identificadas 14 espécies de répteis distribuídas em duas ordens e oito famílias 
(Fonte:GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Quadro 7.2-13).  

Quadro 7.2-11: Anfíbios e répteis de provável ocorrência nas áreas de estudo. Para os habitats de provável 
ocorrência foram considerados as categorias de Ambientes Florestados (AF), Lagoa Permanente (LP), Lagoa 

Temporária (LT), Brejo (B) e Solos Arenosos (SA). Quanto à situação de conservação: Estável (E), Não 
ameaçado (NA), Desconhecido (DES), Vulnerável (V) 

Táxon Espécie Nome comum Habitat 

Status 
populacional 

MMA (2008) e 
IUCN (2015) 

Classe Amphibia     

Ordem Anura 
Família Hylidae 

    

 Dendropsophus 
decipiens 

Perereca-
pequena 

LT E 

 Hypsiboas 
albomarginatus 

Perereca-
araponga 

LT, AF E 

 Phyllomedusa 
nordestina 

Rã-macaco B, LT DES 

 Scinax 
fuscomarginatus 

Perereca-da-
folhagem 

LP, LT E 

Família 
Leptodactylidae 

    

 Leptodactylus 
vastus 

Rã-pimenta LT, LP  

 Physalaemus 
kroyeri 

Rã-chorona B, LT E 

 Pleurodema 
diplolister 

Sapinho-de-areia LT E 

Família 
Microhaylidae 

    

 Dermatonotus 
muelleri 

Sapo-gota LT E 
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Classe Reptilia 
Ordem Squamata 

    

Família 
Amphisbenidae 

    

 Amphisbaena 
alba 

Cobra-de-duas-
cabeças 

SA,AF NA 

Família Scincidae     

 Brasiliscincus 
heathi 

Lagarto liso AF NA 

Família Teiidae     

 Ameivula 
abaetensis 

Lagartinho-de-
Abaeté 

SA V 

Ordem 
Testudines 

    

Família Chelidae     

 Mesoclemmys 
tuberculata 

Cágado-do-
Nordeste 

LP, LT NA 

Fonte:GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Quadro 7.2-12: Anfíbios identificados nas áreas de estudo. Para os habitats foram considerados as 
categorias de Área Modificada (AM), Lagoa Temporária (LT), Brejo (B) e Bromélia (BR). Quanto à situação de 

conservação: Estável (E), Desconhecido (DES) 

Táxon Espécie Nome comum Habitat 
Status 

populacional 
IUCN (2015) 

Ordem Anura     

Família Bufonidae     

 Rhinella granulosa 
Sapinho-

verruguento 
AM, LT E 

 Rhinella jimi Sapo-cururu AM, LT, B E 

Família Hylidae     

 Dendropsophus 
branneri 

Perereca-pequena LT E 

 Dendropsophus 
nanus 

Perereca-pequena LT E 

 Hypsiboas raniceps Perereca-zebrada AM, LT E 

 Phyllodytes 
punctatus 

Pererequi
nha-de- bromélia 

BR DES 

 Scinax 
melanodactylus 

 B, BR DES 

 Scinax x-signatus Raspa-cuia AM, LT E 

Família 
Leptodactylidae 

    

 Leptodactylus 
latrans 

Rã-manteiga LT E 

 Leptodactylus 
natalensis 

Caçote-borbulhante B  

 Leptodactylus 
troglodytes 

Caçote AM E 

 Pseudopaludicola 
gr. falcipes 

Rãzinha-piadeira LT E 

Fonte:GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 
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Quadro 7.2-13: Répteis identificados nas áreas de estudo. Para os habitats foram considerados os 
ambientes: Marinho (MA) de Área Modificada (AM), Campos (CA), Solos Arenosos (SA), Áreas Florestadas 

(AF) e Brejo (B). Quanto à situação de conservação: Ameaçados (A), Criticamente ameaçados (CA), Não 
Ameaçados (NA), Vulnerável (V)  

Táxon Espécie Nome comum Habitat 

Estado de 
Conservação 

MMA (2008) e 
IUCN (2015) 

Ordem Testudines   

Família 
Cheloniidae 

Caretta caretta 
Tartaruga-
cabeçuda 

MA V 

Chelonia mydas Tartaruga-verde MA A 

 

Eretmochelys 
imbricata 

Tartaruga-de-
pente 

MA CA 

Lepidochelys 
olivacea 

Tartaruga-oliva MA V 

Ordem Squamata   

Família Boidae Epicrates assisi Jibóia arco-íris AF, B NA 

Família 
Dipsadidae 

Philodryas 
nattereri 

Corre-campo CA, SA NA 

Família 
Gekkonidae 

Hemidactylus 
mabouia 

Bibra-de-casa AM NA 

Família Iguanidae Iguana iguana Iguana, camaleão AF NA 

Família 
Phyllodactylidae 

Gymnodactylus 
geckoides 

Bibra-de-folhiço CA, SA NA 

Família Teiidae Ameiva ameiva Calango-verde CA, SA NA 

 

Ameivula 
ocellifera 

Calanguinho CA, SA  

Salvator 
merianae 

Teiú CA, SA NA 

Família Tropiduridae   

 Tropidurus 
hispidus 

Catenga 
AM, 

NA 
CA, SA 

 Tropidurus 
hygomi 

Catenga SA NA 

Fonte:GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

O resultado encontrado durante este levantamento inicial está de acordo com o esperado para 
uma avaliação ecológica rápida, levando em consideração fatores limitantes como sazonalidade 
e regularidade anual de amostragem, que não puderam ser atendidos. Entretanto a ausência de 
algumas espécies apontadas como de provável ocorrência pode justamente ter acontecido 
porque as coletas foram realizadas fora da estação chuvosa, que é conhecida na literatura como 
forte influenciadora dos hábitos dos anfíbios e principalmente, de suas atividades reprodutivas 
(Prado & Pombal 2005). 

Grande parte dos representantes de herpetofauna registrados é comum e possui distribuição 
geográfica ampla ou bem caracterizada para a região Nordeste do Brasil, além de serem 
generalistas podendo ocupar uma grande quantidade de ambientes e utilizar recursos de menor 
complexidade (Rodrigues 2005b; Freitas & Silva 2007). A maioria dos anfíbios anuros 
encontrados neste estudo reproduz em corpos d’água lênticos (lagoas e poças temporárias ou 
permanentes) um padrão que está de acordo com as linhagens taxonômicas que historicamente 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-85 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

colonizaram a América do Sul (Zimmerman & Simberloff 1996). Portanto, mesmo que várias 
espécies sejam generalistas existe uma dependência em relação a esses ambientes e suas 
alterações oriundas do regime hídrico influenciam diretamente a reprodução desses animais. 

O número de anfíbios aqui registrados (12 espécies) está próximo de outras áreas de Restinga 
do Brasil, equiparando-se a Praia das Neves no Espírito Santo (13 espécies) que é uma área de 
riqueza moderada estando abaixo de outras localidades como a Estação Ecológica Juréia-Itatins 
localizada em São Paulo (20 espécies) (Rocha et al. 2008; Narvaes et al. 2009). Entretanto, assim 
como nesta última, a área do presente estudo abriga espécies que alertam para esforços de 
conservação, como Phyllodytes punctatus (endêmica de Sergipe) e Scinax melanodactylus 
(descrita em 2014 e associada a áreas costeiras). É válido ressaltar aqui que nada se conhece 
ainda sobre o status das populações dessas espécies e as informações sobre sua história natural 
são extremamente básicas (Stuart 2006; Lourenço et al. 2014) o que requer necessidade urgente 
de estudos tendo em vista traçar estratégias de preservação rápidas e eficientes. 

Foram encontradas 14 espécies de répteis, um número que está próximo de outras áreas   de 
Restinga do Brasil como o litoral de Santa Catarina (16 espécies) (Ghizoni-Junior et al. 2009). Se 
compararmos nossos resultados com as Restingas de Marambaia (Rio de Janeiro) e de Natal (Rio 
Grande do Norte) onde só foram amostradas espécies de lagartos (13 e 15 respectivamente) 
percebemos que a riqueza que encontramos é consideravelmente importante, visto que o 
número de lagartos pode vir a aumentar caso seja conduzido um inventário de maior duração. 
Serpentes, por exemplo, possuem muitas espécies de baixa abundância populacional ou de 
hábitos peculiares sendo necessários esforços de coleta de maior duração (Dorcas & Willson 
2011) algo que se refletiu diretamente neste estudo (apenas duas espécies). Faz-se uma ressalva 
para Tropidurus hygomi, que apesar de formar populações numerosas assim como outros 
lagartos do gênero é endêmico das Restingas do Nordeste ao sul do São Francisco (Martins et 
al. 2010) e consta como Vulnerável pela Portaria Federal nº444/2014, necessitando assim, das 
condições encontradas nesse ambiente para sobreviver, o que demanda atenção. 

No caso das quatro espécies de tartarugas marinhas, as áreas de reprodução e/ou alimentação 
se estendem por toda a costa de Sergipe e as zonas da praia do Jatobá e da Costa (próximas ao 
empreendimento) não fogem da regra uma vez que estão incluídas no “Plano de Ação Nacional 
para a Conservação das Tartarugas Marinhas” (Marcovaldi et al. 2011). Convém o alerta de que 
todas as espécies apontadas nesse estudo encontram-se com algum grau de ameaça de extinção 
seja ele mais brando ou crítico (IUCN 2015). 

Apesar da maioria dos anfíbios anuros encontrados neste levantamento serem amplamente 
distribuídos e relativamente comuns é válido lembrar que necessitam de lagoas e poças 
temporárias disponíveis na área para reproduzir. Sabemos por exemplo que a preservação de 
corpos d’água maiores pode garantir um acréscimo na riqueza de anfíbios simplesmente porque 
um grande espaço comportaria mais recursos e consequentemente mais espécies (Gouveia & 
Faria 2015). Além disso, alterações no regime hídrico desses ambientes são capazes de 
prejudicar os girinos que podem ter seu desenvolvimento afetado pela inexistência ou 
diminuição de corpos d’água disponíveis no ambiente (BABBITT et al. 2006).  Isso traria uma 
grande preocupação em áreas de Restinga, que possuem naturalmente baixa oferta de água 
doce, além das altas temperaturas (VAN SLUYS et al. 2004a). Estas últimas podem acelerar a 
dessecação de corpos d’água que tenham seu aporte hídrico comprometido por intervenções 
que não sejam naturais. 

Os anfíbios possuem uma relação crítica com a água necessitando dela para a maioria de suas 
atividades biológicas o que os torna excelentes bioindicadores (POUGH et al. 2004). Dessa 
maneira, qualquer tipo de comprometimento dos recursos hídricos seja por emissões químicas 
ou mesmo por substâncias orgânicas que excedam seu limite no ambiente trará graves 
consequências a esses animais já que possuem um tegumento sensível e extremamente 
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permeável (STEBBINS & COHEN 1997). Impactos dessa natureza podem prejudicar a estrutura 
da comunidade e posteriormente a composição de espécies, fazendo com que alguns táxons 
mais generalistas e resistentes possam ter aumentos populacionais desenfreados e os mais 
especialistas acabem sendo excluídos pela competição (PARRIS, 2006). 

De maneira similar, demais alterações na estrutura e qualidade dos ambientes aqui observados 
podem comprometer gravemente a fauna de répteis e anfíbios principalmente por alguns deles 
dependerem da existência de microhabitats específicos para sobreviver (VITT & CALDWELL 
2014). A supressão de habitats florestados mediante desmatamento é um dos fatores que mais 
contribuem para o declínio da herpetofauna (ALHO ET AL. 2000; FREITAS & SILVA 2005). 
Bromélias foram observadas em quase todas as áreas amostradas, vegetais conhecidos por 
atuarem como “engenheiros ecossistêmicos”, já que acumulam água e geram condições 
microclimáticas capazes de sustentar diversas espécies de anfíbios e répteis mesmo em 
ambientes secos (Leal et al. 2005; Peixoto 2013). Das espécies observadas Phyllodytes punctatus 
(endêmico de Sergipe) e o lagarto Brasiliscincus heathi (de provável ocorrência) dependem de 
bromélias para abrigo e/ou reprodução (CARAMASCHI & PEIXOTO 2004; CARVALHO ET AL. 
2005). A remoção dessas plantas acarretará, portanto na supressão de espécies raras e 
importantes do ponto de vista da conservação. 

Para reforçar os alertas contra a diminuição dos habitats florestados, é preciso considerar que 
lagartos de maior porte como o teiú (Salvator merianae) alimentam-se de presas grandes além 
de consumir vários tipos de frutos (SAZIMA & HADDAD 1992) fatores que dependem da 
existência de uma cobertura florestal satisfatória. Os iguanas (Iguana iguana), apesar de serem 
relativamente comuns, sofrem com a degradação ambiental excessiva que acaba reduzindo seus 
habitats e a quantidade de alimento, já que estes são lagartos herbívoros (CAMPOS, 2003).  
Recentemente também se descobriu que estes animais cumprem um importante papel na 
dispersão de sementes, algo de extrema importância em matas urbanas e/ou antropizadas, que 
já não possuem mais primatas para realizar essa função (MOURA et al. 2015). Isso reforça a 
preservação de fragmentos de mata, pois a simples existência dos iguanas pode garantir o 
reflorestamento das áreas adjacentes, o que as tornam espécies de interesse econômico 
indireto. 

Por fim, diversos impactos antrópicos associados à zona de praia e costeira podem causar a 
morte de indivíduos adultos de tartaruga marinha como também prejudicar a reprodução das 
quatro espécies indicadas pelo presente estudo. A ingestão do lixo e demais resíduos sólidos 
depositados nas praias e carregados para o mar é uma das causas que mais contribuem para o 
óbito desses animais, podendo também ser listados, demais agressões físicas que afetam seus 
ciclos de vida como ferimentos provocados por redes e linhas de pesca, embarcações além do 
contato com derramamento de óleo (POLI et al. 2014). O diagnóstico mais detalhado dos 
quelônios está apresentado no item 5.2.2.2.3 

A Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-22 e Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-23 a seguir ilustram alguns indivíduos registrados. 
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-22: Alguns anuros encontrados neste estudo: A – Scinax melanodactylus; B – Leptodactylus 
latrans; C – Leptodactylus natalensis; D – Rhinella jimi  

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-23: Alguns répteis encontrados neste estudo: A – Gymnodactylus geckoides; B – Ameivula 
ocellifera; C – Tropidurus hygomi  

 

7.2.2.2.1.2 Avifauna 

Materiais e Métodos 
O diagnóstico da avifauna foi realizado em campanhas nos meses de outubro e novembro de 
2015, na gleba onde será implantada a UTE e nas áreas de formações vegetais nativas situadas 
nas proximidades da Praia do Jatobá, ao sul do empreendimento, nos limites com o Porto de 
Sergipe, e ao norte e ao leste do empreendimento, nas restingas do Parque Eólico de Barra dos 
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Coqueiros. Nesses ambientes naturais foram estabelecidos transectos aleatórios para a 
realização do inventário qualitativo das espécies de aves. 

Foram feitas três visitas aos locais escolhidos para as amostragens com o intuito de registrar, 
identificar e documentar a avifauna e aferir a presença de possíveis espécies endêmicas raras e 
ameaçadas de extinção; identificar possíveis espécies de interesse econômico e científico, bem 
como a localização das áreas de ocorrências das mesmas;  descrever  aspectos como hábitos 
alimentares, habitat (estrato vegetal); nichos de vegetação e corredores; sítios de nidificação e 
alimentação significativos; fontes de dessedentação e abrigos; identificar espécies migratórias; 
descrever a rota migratória ou berçário para  espécies existentes; identificar espécies 
indicadoras da qualidade ambiental, de valor econômico e científico; identificar áreas para 
possíveis reintroduções de animais resgatados durante a implantação da Usina Termoelétrica e 
elaboração dos programas de monitoramento correspondente. 

Para auxiliar a observação das aves foram utilizados binóculos (Nikon 10x40) e, em algumas 
situações, utilizada à técnica do playback para atrair as aves e facilitar a visualização ou até 
mesmo o registro de suas vocalizações. As gravações foram feitas através de gravadores 
(Olympus LS-11) com auxílio de microfones direcionais (Sennheiser ME66). Foi feita ainda a 
documentação fotográfica das espécies e dos ambientes estudados por meio de máquinas 
digitais. Guias de identificação foram utilizados para confirmação de algumas espécies. 

As amostragens foram realizadas na área de implantação da UTE e em áreas de dunas, restingas, 
praias e alagados situados próximos aos limites do empreendimento. Observações da avifauna 
também foram realizadas no manguezal do rio Pomonga, uma vez que esse ecossistema está 
incluído no conjunto de ambientes naturais do entorno da UTE (Fonte: GENPOWER GROUP; 
SBPAR, 2015a 
Figura 7.2-14) 
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Figura 7.2-14. Locais de amostragem para o diagnóstico da avifauna da área de implantação da UTE e do 
seu entorno, na praia do Jatobá. A área destacada em azul corresponde a gleba onde será implantada a 

UTE.  

Como as áreas onde estão inseridas a gleba da UTE e o parque eólico de Barra dos Coqueiros 
formam um mesmo contínuo de análise paisagística, foram utilizados dados pretéritos obtidos 
no ano de 2012, durante levantamentos para a caracterização da avifauna do Parque Eólico, 
situado no terreno ao lado da área postulada para a implantação da UTE. Esses dados 
secundários foram complementados com observações específicas de campo na área de estudo 
e forneceram, assim, os subsídios necessários para o diagnóstico e caracterização da avifauna 
local Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-24 e Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-25. 
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-24. Restingas do entorno da área de 

implantação da UTE onde foram feitas as 

amostragens  

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-25. Restingas do entorno da área de 

implantação da UTE onde foram feitas as 

amostragens  

 

Resultados e Discussões 
Com base nas observações realizadas nas campanhas  de outubro e novembro de 2015, 

referentes  ao inventário da avifauna da área da UTE e do diagnóstico e monitoramento de 

impactos sobre a fauna da área de implantação da central de energia eólica da barra dos 

coqueiros realizado em 2012, foram levantadas para a área de estudo 103 espécies de aves, 

distribuídas em 18 ordens e 37 famílias foram registradas na área. 

As espécies foram identificadas e ordenadas de acordo com o hábitat onde foram encontradas 

e são apresentadas no Quadro 7.2-14. 

Quadro 7.2-14: Aves registradas na área de implantação da UTE e no seu entorno 

Ordem Família Espécie Nome vulgar Hábitat 

PODICIPEDIFORM
ES 

PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus 

dominicus 
Mergulhão-

pequeno 
al 

CICONIIFORMES ARDEIDAE Ardea alba 
Garça-branca-

grande 
mg, al 

  Egretta thula 
Garça-branca- 

pequena 
mg, al 

  E. caerulea Garça-azul mg 

ANSERIFORMES ANATIDAE Butorides striata Socozinho mg, al 

  Amazonetta 
brasiliensis 

Paturi al 

  Dendrocygna 
viduata 

Marreco al 

CATHARTIFORME
S 

CATHARTIDAE Coragips atratus 
Urubu-de-cabeça-

preta 
mg, al, re, pr,na 

  Cathartes 
burrovianus 

Urubu-cabeça- 
amarela 

mg, al, re, pr, an 

ACCIPITRIFORME
S 

ACCIPITRIDAE 
Rupornis 

magnirostris 
Gavião-carijó mg, al, re, pr, an 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Hábitat 

  Elanus leucurus Gavião-peneira mg, al, re, pr, an 

  Gampsonix 
swainsoni 

Gaviãozinho an, re 

  Buteogallus 
urubitinga 

Gavião-preto mg, re, al 

FALCONIFORMES FALCONIDAE Polyborus plancus Carcará mg, al, re, an 

  Milvago 
chimachima 

Gavião-
carrapateiro 

mg, al, re, an 

  Falco sparverius Quiri-quiri re, an 

  Falco femoralis Falcão-de-coleira re, an 

GRUIFORMES RALLIDAE 
Gallinula 
chloropus 

Frango-d`água al, mg 

  Porphyrio 
martinica 

Frango-d`água al, mg 

CHARADRIIFORM
ES 

JACANIDAE Jacana jacana Jaçanã al 

 CHARADRIIDAE Vanellus chilensis Quero-quero mg, al, an 

 SCOLOPACIDAE 
Pluvialis 

squatarola* 
Maçarico pr 

  Charadrius 
wilsinia* 

Maçarico-de-
coleira 

mg, pr 

  Charadrius 
collaris* 

Maçarico-de-
coleira 

mg, pr, al 

  C. semipalmatus* 
Maçarico-de-

coleira 
mg, pr 

  Arenaria 
interpres* 

Batuíra mg, pr 

  Tringa solitaria* Maçarico al, pr 

  T. melanoleuca* Maçarico pr 

  T. flavipes* Maçarico mg, pr 

  Calidris alba* Maçarico-branco pr 

  Calidris pusilla* 
Maçarico-
rasteirinho 

pr 

 RECURVIROSTIDA
E 

Himantopus 
himantopus 

Maçarico-
pernilongo 

al 

 LARIIDAE Sterna hirundo Trinta-réis pr 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 
Columbina 
talpacoti 

Rolinha-caldo-de- 
feijão 

re, an 

  C. picui Rolinha-branca re, na 

  C. passerina Rolinha-cinzenta re ,na 

  C. squammata Fogo-pagô re, na 

  Columba 
cayenensis 

Pomba-galega re, mg 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE 
Forpus 

xanthopterigius 
Periquito-velande mg, re,an 

  Aratinga aurea Jandaia mg, re, an 

  Crotophaga ani Anu-preto re, an 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Hábitat 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Guira guira Anu-branco re, an 

  Pyaia cayana Alma-de-gato re, an 

STRIGIFORMES TYTONIDAE Tyto alba Coruja-de-igreja mg, re, an 

 STRIGIDAE 
Speotyto 

cunicularia 
Coruja buraqueira re, an, pr 

  Otus choliba Coruja re, an 

  Glaucidium 
brasilianum 

Caburé re, mg, an 

CAPRIMULGIFOR
MES 

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus rufus João-corta-pau re, an 

  Nyctidromus 
albicollis 

Bacural re, an 

APODIFORMES TROQUILIDAE 
Eupetomena 

macroura 
Beija-flor-tesoura re, an 

  Amazilia 
leucogaster 

Beija-flor re, an 

  Chrysolampis 
mosquitus 

Beija-flor-
vermelho 

re, an 

GALBULIFORMES  Phaethornis ruber Beija-flor re 

 GALBULIDAE Galbula ruficalda Bico-de-agulha re 

 BUCONIDAE 
Nystalus 

maculatus 
João-bobo re, an 

CORACIIFORMES ALCEDINIDAE Ceryle torquata Martim-pescador mg, al 

  Chloroceryle 
amazona 

Martim-pescador mg, al 

  C. americana Martim-pescador mg, al 

PICIFORMES PICIDAE 
Dryocopus 
lineatum 

Pica-pau an 

  Veniliornis 
passerinus 

Pica-pau re 

  Colaptes 
melanolorus 

Pica pau re, an 

PASSERIFORMES 
DENDROCOLAPTI

DA 
Xiphorhynchus 

picus 
Arapaçu re, an 

 FURNARIIDAE Furnarius figulus Casaca-de-couro an, mg 

  Certhiaxys 
cinnamomea 

Guerréu al 

  Thamnophilus 
pelzelni 

Choca re 

 THAMNOPHILIDA
E 

Taraba majos Choró-boi re 

  Formicivora 
grisea 

Papa-formiga re 

  Herpsilochmus 
pectoralis 

Chorozinho-de- 
papo-preto 

re 

  Fluvicola nengeta Lavandeira an, al 

  F. leucocephala Cabeça-de-frade al 

  Machethornis 
rixosus 

Bem-te-vi-do-
gado 

an 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Hábitat 

 TYRANNIDAE 
Tyrannus 

melancholicus 
Siriri re, an 

  Myiozetetes 
similis 

Bem-te-vi-
pequeno 

mg, re, al 

  Pitangus 
sulphuratus 

Bem-te-vi mg, al, an, re 

  Todirostrum 
cinereum 

Relógio re, al 

  Megarhinchus 
pitangua 

Bem-te-vi-de-
bico- chato 

re, an 

  Elaenia 
flavogaster 

Cucurutada re, an 

  E. chiriquensis Guaracava re, an 

  Camptostoma 
obsoletum 

Risadinha re, an 

  Hemitriccus 
Sebinho-de-olho-

de- 
re 

  margaritaceivent
er 

ouro  

  Myarchus spp. Maria-cavaleira re 

PASSERIFORMES HYRUNDINIDAE 
Tyrannus 
savanna* 

Tesourinha an 

  Tachycineta 
albiventer 

Andorinha an, al 

  Progne chalibea 
Andorinha-

grande 
an 

 TROGLODYTIDAE 
MIMIDAE 

Troglodytes 
aedon 

Garincha re, an 

  Mimus gilvus** Sabiá-da-praia re, an 

 TURDIDAE Mimus saturninus Sabiá-do-campo re, an 

  Turdus 
leucomelas 

Sabiá-poca re 

 MOTACILIDAE Anthus lutescens Caminheiro an 

 VIREONIDAE 
Cichahis 

gujanensis 
Pitiguari an, re 

 ICTERIDAE 
Chrysomus 
ruficapillus 

Garibaldo an, al 

  Gnorimopsar 
chopi 

Pássaro-preto an, re 

  Leistes militaris Peito-de-aço an, al 

  Icterus jamacaii Sofrê an, re 

  I. cayenensis Pega an, re 

  Molothrus 
bonariensis 

Vira an 

 COEREBIDAE Coereba flaveola Sebinho re, an 

 THRAUPIDAE 
Conirostrum 

bicolor 
Sebinho-do-

mangue 
mg 

  Thraupis sayaca Assanhaço re, an 
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Ordem Família Espécie Nome vulgar Hábitat 

  T. palmarum 
Assanhaço-de- 

coqueiro 
re, an 

  Nemosia pileata 
Saíra-de-chapéu- 

preto 
re, an 

  Compsothraupis 
loricata 

Carretão re, an 

 PASSERIDAE 
Passer 

domesticus 
Pardal an 

   Total 103 

Legenda: *espécies migratórias, **espécie endêmica da restinga, ***espécie ameaçada de extinção. 
Habitat: mg = manguezais, an = áreas antrópicas(inclui sítios, áreas de coqueiral etc.), re= restingas e 
matas de restingas, al = áreas alagadas (inclui terrenos alagadiços), pr = praias. 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

As espécies de aves anotadas na área de implantação da UTE e no seu entorno são constituídas 
por espécies generalistas e, uma maneira geral, comuns aos ambientes onde foram 
encontradas. Merece destaque, entretanto, a presença  e Mimus gilvus (sabiá-da-praia), espécie 
endêmica das restingas. Essas duas espécies são encontradas em encraves de vegetação arbóreo 
arbustiva de restinga, localizadas na área do Parque eólico e próximos ao Porto de Sergipe. 

Ao longo de suas áreas de distribuição, inclusive no local de estudo, as principais ameaças às 
espécies de restinga, incluindo H. pectoralis e M. gilvus, são a destruição, perda e fragmentação 
de habitat. Entretanto, para a manutenção das suas populações, é recomendado que a 
vegetação de restinga do entorno da UTE sejam recuperadas e protegidas, uma vez que os 
remanescentes de restinga arbórea, e até mesmo os antigos coqueirais em meio à restinga 
herbácea, arbustos e árvores esparsas encontradas no local servem de abrigo e locais de 
nidificação para algumas aves. 

Atualmente, após a implantação da central eólica, em área contígua a da UTE, houve uma 
redução de interferências antrópicas nas restingas e a recuperação de parte da vegetação por 
meio de processos sucessão ecológica vem ocorrendo no local. Com isso, as populações de aves 
nas restingas vêm se mantendo e se reproduzindo, especialmente as espécies que voam em 
baixa altitude e utilizam o ambiente explorando os extratos inferior e médio da vegetação 
fechada ou aberta. 

Vale destacar a presença de aves limícolas migratórias, que utilizam a faixa litorânea da Praia do 
Jatobá como áreas de alimentação e descanso durante sua migração transequatorial, e de 
espécies aquáticas coloniais, que frequentam, sobrevoam e se deslocam entre as lagoas 
próximas a área da UTE. 

As espécies limícolas migratórias são, de uma maneira geral, litorâneas e se deslocam pela rota 
de migração atlântica, ao longo da costa do Brasil 

Sobre as espécies aquáticas coloniais, verificou-se que as mesmas se deslocam e sobrevoam as 
lagoas existentes em áreas próximas à UTE. Essas lagoas são quase todas temporárias, 
resultantes do afloramento do lençol freático e dependentes das águas da chuva para a sua 
recarga. Embora sejam relativamente pequenas para abrigar grandes agrupamentos de aves 
aquáticas, as lagoas são atrativas para alguns bandos de aves, especialmente marrecos e paturis, 
que as visitam em busca de alimento, abrigo e locais para reprodução. Também são utilizadas 
como abrigo e para dessedentação de outros grupos da fauna de vertebrados. 

O padrão atual da diversidade de espécies e a distribuição das mesmas na área de implantação 
da UTE e do seu entorno deve-se mais às interferências antrópicas do que aos processos naturais 
que configuraram o ambiente natural ao longo dos tempos.  
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A ocupação do litoral por casas de veraneio e invasões, a abertura de estradas de acesso, com 
consequente trânsito de veículos, obras de terraplanagem e a instalação de empreendimentos 
como o porto de Sergipe, o parque eólico e a UTE interferiram no comportamento das aves e 
nos processos de reprodução e de movimentação das espécies de restinga na área. 

Marini e Garcia (2005) mencionam que algumas das principais ameaças para as aves brasileiras 
são a perda e degradação do habitat, a perturbação antrópica, a captura excessiva e perseguição 
e as alterações na dinâmica das espécies nativas. Esses fatores, presentes ao longo do litoral de 
Sergipe e em especial na praia do Jatobá, também são os principais responsáveis pelo declínio 
das populações das aves do local. Desse modo, as pequenas manchas de restinga ao sul da área 
do empreendimento, na divisa como porto de Sergipe e ao norte e ao leste, na área do parque 
eólico, desempenham um papel importante na conservação da avifauna local e é recomendável 
que as mesmas sejam restauradas e mantidas. 

Ainda que nenhum elemento notável da avifauna tenha sido encontrado na gleba a ser utilizada 
para a implantação da UTE, uma vez que a área foi desmatada, terraplanada e descaracterizada 
há aproximadamente 30 anos, a recomposição florística com espécies nativas que melhor se 
adequem às condições locais e em áreas específicas do entorno do empreendimento deve ser 
adotada e pode ser um fator favorável e atrativo para a avifauna. Além disso, essa medida 
possibilitaria a restauração da conectividade entre as áreas de restinga ao sul e ao norte do 
empreendimento e proporcionaria o fluxo de populações animais e vegetais entre as áreas de 
restinga viabilizando, assim, a manutenção de boa parte da biodiversidade local. 

A Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-26 até Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-34 a seguir ilustram alguns registros realizados durante as amostragens. 

  

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-26: Ave ameaçada de extinção (H. 
pectoralis) 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-27: Ave endêmica da restinga (M.gilvus)  
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-28: (Arapaçu (Xiphorhynchus picus)  

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-29: Pica-pau (Dryocopus lineatus)  

  

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-30: Jandaia (Aratinga aurea)  

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-31: Beija-flor-de-bico-vermelho 
(Chlorostilbon lucidus)  

  

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-32: Rolinha-fogo-pagô (Columbina 
squammata)  

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-33: Sebinho-de- olho-ouro 
(Hemitricchus margaritaceiventer) 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-97 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

 

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-34: Coruja-buraqueira (Athene 
cunicularia)  

 

7.2.2.2.1.3 Mastofauna 

Materiais e Métodos 

O principal método utilizado para o inventário das espécies de mamíferos para as áreas 
indicadas, tanto de influência direta quanto indireta, foi de amostragem direta, utilizando-se 
armadilhas de contenção viva (tipo Sherman e tipo Tomahawk). Além da amostragem direta, 
utilizaram-se os métodos de observação direta (visualização) ou indireta, que se valem da 
identificação de vestígios específicos para detectar e determinar a presença de algumas espécies 
nos locais amostrados, tais quais carcaças, fezes, vocalizações, vestígios de pêlos, rastros e 
pegadas, ninhos ou vestígios em troncos de árvores (como escarificações de primatas ou 
arranhões e urina de felinos, por exemplo). 

Na amostragem direta, por captura, foram utilizadas 24 armadilhas do tipo Sherman, e três do 
tipo Tomahawk pequena. As armadilhas do tipo Sherman foram distribuídas oito a oito em três 
áreas distintas, tais quais a área de restinga herbácea (Área 1), de provável  rota das tubulações 
de captação/emissão de líquidos; uma área de influência indireta (Área 2) composta 
basicamente de vegetação arbustiva arbórea, seguida de manguezal; e uma terceira área (Área 
3) também de influência indireta, com vegetação de restinga herbácea arbustiva; uma 
armadilhas do tipo Tomahawk foi instalada em cada uma das áreas indicadas acima.  

Quando possível, as armadilhas do tipo Sherman foram distribuídas em estações, que contém 
duas armadilhas cada, uma diretamente no solo e outra em galhos de árvores ou cipós, de modo 
a amostrar tanto as espécies terrícolas, quanto arborícolas ou escansoriais (solo ou árvores). Via 
de regra, as armadilhas ou estações estavam distante pelo menos 50 m entre si. Esse tipo de 
armadilha é adequado à captura de pequenos mamíferos, principalmente roedores e 
marsupiais, que normalmente compõem a maior diversidade de pequenos mamíferos não 
voadores.  

As armadilhas do tipo Tomahawk foram dispostas diretamente no solo, e foram destinadas a 
amostragem de animais de médio porte, tais quais roedores maiores, pequenos carnívoros 
(felinos, mustelídeos, ou marsupiais maiores). A isca utilizada foi composta por uma mistura de 
diversos ingredientes (paçoca, farelo de milho, sardinha, óleo de soja, banana) que chamam a 
atenção dos animais, principalmente por conta do cheiro. A isca foi substituída, então, a cada 
revisão, realizada nas manhãs subsequentes à montagem das armadilhas, durante três noites. 

As Fotos a seguir ilustram as armadilhas e as áreas onde foram dispostas. 
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-35: Demonstrativo da disposição das armadilhas de captura e contenção viva (amostragem direta) 
do tipo Sherman (em a) e do tipo Tomahawk (em b)  

 

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-36: Demonstrativo da condição da estrutura do habitat nas diferentes áreas amostradas. Em (a) e 
(b) há duas principais formações da Área 1, com campos abertos e vegetação de encostas de dunas, 

respectivamente; em (c) há ao fundo a mata ciliar precedida de área recentemente aberta em decorrência 
do loteamento da área para instalação de residências humanas que compõem a Área 2; enquanto em (d) a 
fisionomia predominante da Área 3 é composta basicamente por vegetação de restinga arbustivo-arbórea 

(ao fundo), com de vegetação sazonal em áreas mais baixas de charco (à frente)  

Os métodos de observação indireta valorizam os vestígios deixados por quaisquer espécies, 
principalmente aqueles característicos, como descrito acima. Para tanto, à medida que as áreas 
foram percorridas para instalação e revisão das estações de amostragem, realizavam-se 
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também a busca por tais evidências. Também como abordagem indireta houve a possibilidade 
de indicação da presença de espécies mais crípticas, difíceis de serem observadas ou amostradas 
em pouco tempo, com base nos relatos de informantes (residentes locais). Estes métodos 
combinados auxiliam na composição de um inventário de espécies da fauna em determinadas 
localidades, uma vez que nem sempre os métodos empregados, ou o tempo de coleta, são 
suficientes para amostrar todos os táxons, ou mesmo todas as espécies de determinado táxon. 

Para o inventário dos morcegos, foi efetuada a compilação das espécies potencialmente 
existentes nas áreas a partir de dados da literatura. Como tais animais possuem ampla área de 
ocorrência e seu modo de locomoção permite que as espécies se distribuam no ambiente de 
forma mais fluida, os inventários realizados em áreas próximas ou semelhantes representam, 
de certo modo, a composição local de espécies para esse táxon. 

 

Resultados e Discussão 

Foram realizados três dias/noites de amostragem, entre os dias 27 e 30 de outubro de 2015, nas 
três áreas amostrais. Tal esforço equivale a 81 armadilhas.dia (três noites amostrais), para as 
armadilhas de captura simples (Sherman e Tomahawk).  

Eram esperadas ao menos 17 espécies de mamíferos para a área, conforme levantamento de 
espécies de provável ocorrência apresentado no Quadro 7.2-15. No entanto, apenas cinco 
espécies foram amostradas de forma direta, pertencentes a quatro diferentes ordens de 
mamíferos, que são Didelphimorphia (saruê: n = 1), Primates (saguí: n = 1), Carnivora (raposa e 
guaxinim: n = 2), e Rodentia (rato: n = 1).  

O único indivíduo capturado vivo foi solto logo após a verificação e confirmação de sua espécie, 
ainda em campo (roedor). Exclusivamente de forma indireta foram identificadas três espécies. 
Enquanto outras dez espécies possuem ocorrência esperada para a área, tanto pela sua 
presença em áreas próximas, quanto por relatos de informantes, ou mesmo pela condição local 
do habitat, como é o caso específico da Lontra (Lontra longicaudis), considerada como Quase 
Ameaçada (NT), pela União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN (Rheingantz 
& Trinca, 2015). Outro destaque importante para as áreas amostradas é a provável ocorrência 
do macaco-prego-do- peito-amarelo (Sapajus xanthosternos), espécie considerada Em Perigo 
(EN)  pela Portaria Nº 444, de 17 de dezembro de 2014. Diferentemente da lontra, a presença 
do macaco- prego além de confirmada para uma área de mata próxima das localidades 
amostradas (Fazenda Arauarí), é apontada como recente (< 50 anos) para o complexo de 
manguezais da foz do rio Japaratuba (RBM, obs. pess.). 

Quadro 7.2-15: Espécies de mamíferos encontradas nas áreas amostradas, assim como aquelas de provável 
ocorrência, além de características ecológicas a respeito de seus hábitos de vida e habitats preferenciais 

Espécie Nome comum Hábito Habitat Tipo de Registro 

Ordem 
Didelphimorphia 

    

Didelphis 
albiventris 

Saruê E CR,FA,F Visual / Carcaça 

Micoureus 
demerarae 

Cuíca E F 
Provável 

ocorrência 

Ordem Cingulata     

Tamandua 
tetradactyla 

Tamanduá mirim E F,FA 
Provável 

ocorrência 

Ordem Cingulata     
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Espécie Nome comum Hábito Habitat Tipo de Registro 

Euphractus 
sexcinctus 

Tatu-peba T F,P,RA 
Provável 

ocorrência 

Ordem Primates     

Callithrix jacchus 
Saguí do tufo 

branco 
Ar Au,FA,RD 

Visual / Carcaça / 
Indireto 

Sapajus 
xanthosternos* 

Macaco prego do 
peito amarelo 

Ar F,FA 
Provável 

ocorrência 

Ordem Carnivora     

Cerdocyon thous Raposa T FA,F,P,RA,RD 
Visual / Carcaça / 

Indireto 

Procyon 
cancrivorus 

Guaxinim TA FA,F,RD 
Visual / Carcaça / 

Indireto 

Lontra 
longicaudis** 

Lontra A Aq,FA 
Provável 

ocorrência 

Ordem Rodentia     

Rattus rattus Rato comum T Au,FA,F,P,RA 
Provável 

ocorrência 

Mus musculus 
Camundongo 

comum 
T Au,FA,F,P,RA 

Provável 
ocorrência 

Necromys lasiurus Pixuna T F,FA 
Provável 

ocorrência 

Oecomys 
catherinae 

Rato da árvore E F,FA 
Amostragem 

direta 

Rhipidomys sp. Rato da mata E F,FA 
Provável 

ocorrência 

Dasyprocta sp. Cutia T F,FA 
Provável 

ocorrência / 
Relato 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara A Aq,FA 
Provável 

ocorrência / 
Relato 

Ordem 
Lagomorpha 

    

Silvilagus 
brasiliensis 

Tapiti T F,P,RA 
Provável 

ocorrência 

Legenda: Quanto ao hábito: A - Aquático, Ar - Arborícola, E - Escansorial, TA - Terrestre associado a corpos 

d'água, T - Terrestre; Quanto ao habitat: Aq - Aquático, Au - Áreas urbanizadas (povoados), FA - Florestas 

associadas a corpos d'água e mangue doce, F - Florestas, P - Pastagens, RA - Restinga Aberta, RD - 

Restingas e Dunas. * - espécie considerada “Em Perigo”EN, pela Portaria Nº 444, de 17 de dezembro 

de 2014  ** - espécie considerada “Quase Ameaçada” - NT, pela União Internacional para a Conservação 

da Natureza (Rheingantz & Trinca, 2015) 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 
 

Com relação às espécies de quirópteros são esperadas ao menos 20 espécies para as áreas 
amostradas, conforme levantamento de espécies de provável ocorrência apresentado no 
Quadro 7.2-16. As espécies são consideradas como de provável ocorrência com base em estudos 
realizados em áreas próximas, tais quais áreas de restinga ou fragmentos florestais (ROCHA ET 
AL., 2010; BRITO & BOCCHIGLIERI, 2012; ARAGÃO et al., 2013), semelhantes aos ambientes 
amostrados no presente estudo. 

Quadro 7.2-16: Espécies de quirópteros de provável ocorrência na área de estudo 
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Espécie Habito alimentar Tipo de registro 

Família Emballonuridae   

Saccopteryx sp. (Illiger, 1811) Insetívoro Provável ocorrência 

Rhynchonycteris naso (Weid, 
1820) 

Insetívoro Provável ocorrência 

Familia Noctilionidae   

Noctilio leporinus (Linnaeus, 
1758) 

Piscívoro Provável ocorrência 

Noctilio albiventris (Linnaeus, 
1758) 

Insetívoro Provável ocorrência 

Família Phyllostomidae   

Macrophyllum macrophyllum 
(Scinz, 1821) 

Insetívoro Provável ocorrência 

Phyllostomus discolor (Wagner, 
1834) 

Frugívoro Provável ocorrência 

Phyllostomus hastatus 
(Thomas, 1901) 

Onívoro Provável ocorrência 

Glossophaga soricina (Pallas, 
1766) 

Nectarívoro Provável ocorrência 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 
1758) 

Frugívoro Provável ocorrência 

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 
1810) 

Frugívoro Provável ocorrência 

Platyrrhinus lineatus (E. 
Geoffroy, 1810) 

Frugívoro Provável ocorrência 

Artibeus cinereus (Gervais, 
1855) 

Frugívoro Provável ocorrência 

Artibeus fimbriatus (Gray, 1838) Frugívoro Provável ocorrência 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) Frugívoro Provável ocorrência 

Artibeus obscurus (Schinz, 1821) Frugívoro Provável ocorrência 

Uroderma bilobatum (Peters, 
1866) 

Frugívoro Provável ocorrência 

Desmodus rotundus (E. 
Geoffroy, 1810) 

Hematófago Provável ocorrência 

Família Molossidae   

Cynomops planirostris (Peters, 
1866) 

Insetívoro Provável ocorrência 

Molossus molossus (Pallas, 
1766) 

Insetívoro Provável ocorrência 

Família Vespertilionidae   

Myotis nigricans (Schinz, 1821) Insetívoro Provável ocorrência 

 

O baixo registro direto das espécies locais de mamíferos (n = 5) é considerado como resultado 
de alguns fatores associados, tais quais: (i) o breve período amostral, e (ii) o alto grau de 
degradação e antropização das áreas amostradas.  

A Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada, por exemplo, além de possuir uma forte 
pressão antrópica histórica, com total remoção da cobertura vegetal original, mantém essa 
condição até os dias atuais, onde sequer há a manutenção de plantação de coqueiros (Cocos 
nucifera), típica de áreas próximas, contendo apenas alguns exemplares atualmente.  
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Numa condição como essa, a manutenção de algumas espécies de mamíferos, mesmo aquelas 
tipicamente favorecidas por áreas abertas, é bastante comprometida, visto que há ausência de 
fontes de recurso alimentar ou de estrutura de habitat que favoreçam a reprodução, por 
exemplo. Por outro lado, é reconhecido o potencial de resiliência da área, dada a observação, 
com relativa frequência, de espécimes transitando entre as áreas de influência direta e indireta, 
evidenciado pelos constantes encontros de animais atropelados, como raposas, guaxinins, 
saruês e saguis. 

Diante da falta de estrutura de habitat na área de influência direta e imediata (área de 
implantação da Usina, conforme citado acima), naturalmente as demais áreas amostradas 
adquirem maior valor de importância, com capacidade de abrigar não somente um maior 
número de espécie, como também um maior número de indivíduos para cada uma das espécies 
existentes.  

O encontro de duas carcaças de saruê evidencia o uso da área com certa regularidade por essa 
espécie e sugere que outras espécies menores também devam frequentar a localidade. Essas 
observações de fauna atropelada na área, por exemplo, indicam um delicado sistema entre uma 
área com aparente pouco recurso a leste (Área 1) e uma área mais estruturada a oeste (Área 2), 
uma vez que isso evidencia que os animais estão transitando entre essas áreas.  

Na área 2, que por sua vez apresenta uma condição de habitat mais estruturado, não houve 
captura de qualquer espécie/espécime de mamífero, provavelmente em decorrência do baixo 
tempo amostral. As alterações nas proximidades marginais dessa área (área 2), nos últimos cinco 
anos, também podem ter causado um afugentamento recente da fauna.  

Boa parte da área foi transformada e ocupada por lotes e residências e ainda continuam em 
processo de ocupação e transformação do habitat, inclusive com expansão de lotes, ou mesmo 
queimadas para limpezas desses lotes. Contudo, considerando a peculiaridade da área, que 
possui características de terra firme e áreas alagáveis, por influência da maré, acredita-se ser 
possível ocorrer espécies melhor adaptadas a esse tipo de ambiente. 

A Área 3, por sua vez, apresenta uma outra condição de habitat, mesmo possuindo 
características de restinga arbustiva, que seria semelhante a parte da Área 1 é, porém, mais 
densa em relação à quantidade de vegetação, além de apresentar indivíduos arbóreos. A área é 
semelhante às formações de restinga da RPPN do Caju (litoral sul do estado de Sergipe), onde 
um estudo recente (dados não publicados) aponta a existência de um número maior de 
espécies, com pequenos roedores e marsupiais amostrados para a área que não foram 
amostrados na Área 3. No entanto, a amostragem na RPPN Caju apresentou as mesmas 
dificuldades encontradas na Área 3, em que só foi possível ter êxito na amostragem após o 
quinto dia de amostragem. Essa dificuldade é comum nos estudos com mamíferos, uma vez os 
animais são sensíveis a modificações no habitat, devendo haver um período de aclimatação até 
que as espécies passem a frequentar os pontos de instalação das armadilhas. 

Mesmo assim, a imprevisibilidade na amostragem é tal que amostramos uma espécie não 
registrada para a RPPN Caju, o rato da árvore (Oecomys catherinae). Outras espécies, no 
entanto, foram comuns entre as áreas, como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), o 
guaxinim (Procyon cancrivorus) e a raposa (Cerdocyon thous), a primeira indicada por 
informantes e as demais observadas através de pegadas. 

Algumas outras espécies também deveriam ter sido amostradas para a área, tanto por serem 
relativamente comuns, como por estarem presentes em áreas próximas, como a cuíca 
(Micoureus demerarae), o tatupeba (Euphractus sexcinctus) ou o tapiti/coelho (Silvilagus 
brasiliensis). O tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla) também deve ser destacado, pois já 
foi observado atropelado na rodovia com sentido à cidade de Santo Amaro da Brotas (TVPD, 
obs. pess.). Destacamos também a lontra (Lontra longicaudis), com provável ocorrência na área, 
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principalmente nas margens do riacho e nas lagoas locais; e o macaco-prego-do-peito- amarelo 
(Sapajus xanthosternos) que, assim como na Área 2, deve usar o habitat principalmente como 
um corredor funcional pelo qual deve ter acessado e colonizado o complexo de manguezal da 
foz do rio Japaratuba. 

No que diz respeito às espécies de morcegos, os registros indiretos sugerem uma avaliação que 
requer refinamentos futuros. As espécies são tipicamente frugívoras e insetívoras, enquanto há 
ausência de espécies nectarívoras, por exemplo. Por um lado, isso pode representar a ausência 
de uma função conhecida por processo ecológico chave, pois essas espécies são responsáveis 
pela polinização de muitas espécies de plantas, por exemplo, enquanto que por outro lado pode 
ser um simples artefato da baixa amostragem. Para exemplificar essa relação, o mesmo estudo 
realizado na RPPN do Caju (citado para os mamíferos não voadores), foi realizado inventário de 
morcegos, com o qual foi possível identificar duas novas espécies ainda não registradas para o 
estado de Sergipe, por exemplo (dados não publicados). 

Esses tipos de informações, apesar de gerar inferências preliminares, indicam o potencial das 
áreas amostradas e acentua a importância da execução de programas de monitoramento. As 
características indicadas sugerem uma complexa relação entre as três áreas amostradas, bem 
como a importância de melhor gerenciamento e manutenção das mesmas, ou pelo menos parte 
delas. 

Como conclusão do Levantamento da Mastofauna, a área de implantação da UTE contém 
atualmente apenas uma vegetação tipicamente herbácea, com poucos e eventuais indivíduos 
arbustivos, enquanto a AID e AII são consideravelmente maiores que a área da UTE e 
corresponde a áreas de maior valor com relação às comunidades de mamíferos dependentes de 
habitats mais estruturados. Portanto, eventuais ações de prospecção e extração de recurso 
mineral (a saber: água), podem repercutir de forma desconhecida na manutenção de 
comunidades sensíveis à alteração ambiental, principalmente aquelas diretamente 
dependentes dos ambientes aquáticos, com destaque para grandes espécies de mamíferos, 
como as capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), guaxinins (Procyon cancrivorus) e lontras 
(Lontra longicaudis). 

Ainda com relação à AID  (área 1), onde será implantada a UTE , apesar da baixa 
representatividade da amostragem, sugere-se a execução de monitoramento de 
pequeno/médio prazo, ou enquanto houver processo de implantação, na expectativa de melhor 
identificar as espécies ocorrentes na localidade. Animais que por ventura venham a ser 
capturados durante esse processo, podem facilmente ser remanejados para áreas próximas, que 
possuem as mesmas características ecológicas.  

Ao se tratar da AII  (áreas 2 e 3), embora o impacto imediato esperado seja menor, a repercussão 
deste tem consequências para os ambientes envolvidos, como o afugentamento de espécies 
importantes ou ameaçadas, que desempenham papel regulador fundamental nas comunidades 
tróficas, como é o caso das capivaras para as plantas macrófitas, ou as lontras para as 
comunidades de vertebrados e invertebrados aquáticos.  

Apesar de não ser um resultado específico do monitoramento atual, estudos recentes sugerem 
a existência de uma população de macacos-prego-do-peito-amarelo (Sapajus xanthosternos) no 
manguezal próximo à cidade de Pirambu. O estudo indica também que o uso deste manguezal 
é recente e, se considerarmos a existência de uma população desta espécie numa área 
florestada próxima, denominada Fazenda Arauarí, é possível afirmar com relativa certeza de que 
a porção de habitat/manguezal, presente nas áreas amostrais da AII  monitoradas no presente 
estudo, é um importante corredor ecológico para esta espécie, considerada Em Perigo (MMA, 
2014). Nesse sentido, sugere-se dar especial atenção à manutenção desta área, dada a 
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existência de poucas populações desta espécie no Estado, bem como seu alto grau de ameaça 
de extinção. 

A seguir, são apresentadas a Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-37 e Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-38 que demonstram alguns dos registros realizados em campo. 

 

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-37: Ilustração das espécies amostradas para a área, tanto de forma direta, quanto indireta. Em (a) 
é possível observar escarificações em um cajueiro realizadas por um saguis (Callithrix jacchus), em (b) é 
possível observar um crânio de saruê (Didelphis albiventris), em (c) uma pegada de guaxinim (Procyon 

cancrivorus), enquanto em (d) observa-se o único exemplar de roedor capturado vivo durante o trabalho, 
um rato da mata (Oecomys catherinae)  
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-38: espécies de mamíferos constantemente encontradas atropeladas nas proximidades da área de 
influência direta da unidade de funcionamento da Usina Termelétrica, rodovia SE-100, município de Barra 
dos Coqueiros. De acordo com o padrão de coloração típico das espécies, observa-se em (a) um exemplar 

de saruê (Didelphis albiventris), enquanto em (b) se observa um exemplar de sagui-comum (Callithrix 
jacchus) 

 

7.2.2.2.1.4 Ictiofauna 

Materiais e Métodos 

A área de estudo localiza-se no rio Pomonga, afluente do rio Sergipe situado entre os municípios 
de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas. Esta região apresenta diversos ecossistemas 
costeiros pertencentes ao Bioma Mata Atlântica (um dos mais importantes Hotspots do mundo 
devido a seu alto índice de endêmismo) com destaque para um estuário com vegetação de 
manguezal, restingas, praia e áreas alagáveis. 

Duas coletas foram realizadas para o levantamento da Ictiofauna, sendo uma no estuário do rio 
Pomonga e outra na praia de Jatobá em Sergipe. Para este estudo foram consideradas apenas 
as amostragens no rio Pomonga, que se refere ao ambiente onshore. 

No estuário do Pomonga, foram utilizadas uma rede de arrasto com malha 5mm entrenós, uma 
rede de espera de 10m de comprimento e 2m de altura, com malhas 35mm e 50mm entrenós, 
lances avulsos de tarrafa, além de uma peneira para captura de espécies de pequeno porte e 
juvenis, já que a área é conhecida como sítio reprodutivo de muitas espécies. 

Os exemplares capturados foram fixados em solução de formalina 10%, e depois levados ao 
laboratório para triagem e identificação. A identificação foi realizada através da utilização dos 
manuais da FAO e posteriormente comparados aos registros de levantamento da fauna de 
peixes da região. Assim, foram elaboradas listas de espécies, sendo uma, referente as coletas 
realizadas nesse estudo (rio Pomonga) e outra lista com dados publicados na literatura por 
Alcântara (2006) referente a um levantamento ictiofaunístico realizado no rio Pomonga. Como 
muitas espécies são fortemente influenciadas por fatores sazonais e de migração, pretende-se 
dessa forma representar mais fielmente a riqueza da ictiofauna desta região. 
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Resultados e Discussão 

A primeira coleta ocorreu no rio Pomonga em novembro de 2015, sendo capturadas seis 
espécies: Trinectes paulistanus (linguado), Diapterus rhombeus (carapeba), Lutjanus jocu 
(vermelha), Mugil Curema (tainha), Citharichthys spilopterus (linguado), Sphoeroides 
testudineus (baiacú) (Quadro 7.2-17). 

As espécies que foram capturadas são marinhas que realizam migração para o estuário e muitas 
também para o ambiente de água doce, conhecidas como Eurialinas. Algumas dessas espécies 
têm valor comercial e são bastante procurados, a exemplo da tainha, carapeba e vermelha. Isso 
demonstra que o estuário do rio Pomonga possui importante valor para conservação da 
biodiversidade de todos os ecossistemas adjacentes. Em estuários é comum encontrar espécies 
marinhas, dulcícolas ou do próprio estuário, mas é grande a presença das espécies marinhas 
Eurialinas, como vimos acima 

Como era esperado que este ambiente tivesse uma riqueza considerável, foi levado em 
consideração um estudo realizado por Alcântara (2006) no rio Pomonga (Quadro 7.2-18), já que 
sua análise foi mais robusta devido à metodologia, amostragem e períodos de coleta mais 
amplos. 

Quadro 7.2-17: Lista das espécies de peixes coletadas no rio Pomonga em novembro de 2015  

Família Espécie Nome Popular 

Achiridae Trinectes paulistanus Linguado 

Gerreidae Diapterus rhombeus Carapeba 

Lutjanidae Lutjanus jocu Vermelha 

Mugilidae Mugil Curema Tainha 

Paralichthyidae Citharichthys spilopterus Linguado 

Tetraodontidae Sphoeroides testudineus Baiacú 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Quadro 7.2-18: Lista das espécies de peixes coletadas no rio Pomonga por Alcantara (2006) 

Família Espécie Nome Popular 

Achiridae Achirus declivis Tapa 

Achiridae Achirus lineatus Tapa 

Achiridae Trinectes microphthalmus Tapa-pintado 

Achiridae Trinectes paulistanus Linguado 

Anthennariidae Antennarius striatus Peixe-sapo 

Ariidae Notarius grandicassis Bagre-cambeuá 

Ariidae Cathorops spixii Bagre 

Ariidae Arius herzbergii Bagre-branco 

Ariidae Aspistor luniscutis Bagre-beiçudo 

Batrachoididae Amphichthys cryptocentrus Pacamão 

Carangidae Caranx hippos Xaréu 

Carangidae Caranx latus Guaraçumbora 

Carangidae Selene setapinnis Peixe galo 

Centropomidae Centropomus parallelus Robalo 
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Família Espécie Nome Popular 

Centropomidae Centropomus undecimalis Robalo-flecha 

Cynoglossidae Symphurus tesselatus Linguado 

Dasyatidae Dasyatis guttata Raia-lixa 

Diodontidae Chilomycterus antillarum Baiacú-espinho 

Engraulidae Anchovia clupeoides Manjuba 

Engraulidae Anchoviella brevirostris Manjuba 

Engraulidae Lycengraulis grossidens Arrenque/ Manjubão 

Ephippidae Chaetodipterus faber Paru-branco 

Gerreidae Diapterus rhombeus Carapeba 

Gerreidae Eucinostomus gula Carapicu 

Gymuridae Gymnura micrura Raia 

Haemulidae Anisotremus virginicus Salema 

Haemulidae Genyatremus luteus Peixe-pedra 

Lutjanidae Lutjanus jocu Vermelha/ Caranha 

Lutjanidae Lutjanus analis Vermelha/ Cioba 

Lutjanidae Lutjanus cyanopterus Vermelha 

Lutjanidae Lutjanus synagris Vermelha 

Mugilidae Mugil Curema Tainha 

Narciidae Narcine brasilienllens Raia 

Ogcocephalidae Ogcocephalus notatus Peixe-morcego 

Paralichthydae Citharichthys arenaceus Linguado/ Tapa 

Paralichthydae Citharichthys spilopterus Linguado 

Polynemidae Polydactylus virginicus Barbudinho 

Rhinobatidae Rhinobatos perce Raia 

Sciaenidae Cynoscion leiarchus Pescada branca 

Sciaenidae Bairdiella ronchus Peicxe-roncador 

Sciaenidae Micropogonias furnieri Corvina 

Sciaenidae Cynoscion microlepidotus Pescada 

Sciaenidae Stellifer rastrifer Cangoá 

Sciaenidae Stellifer stellifer Cangoá 

Sciaenidae Scorpaena plumieri Niquim 

Sciaenidae Diplectrum radiale Jacundá 

Sciaenidae Epinephelus itajara Mero 

Sciaenidae Rypticus saponaceus Badejo/ Peixe-sabão 

Sygnathidae Hippocampus reidi Cavalo-marinho 

Tetraodontidae Colomesus psittacus Baiacú 

Tetraodontidae lagocephalus laevigatus Baiacú-ará 

Tetraodontidae Sphoeroides testudines Baiacú 
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

 

Segundo Alcântara (2006), foram registradas  registradas no rio Sergipe 136 espécies, agrupadas 
em 50 famílias, onde os peixes cartilaginosos (Classe Condrichthyes) foram representados por 4 
espécies de raias e as demais espécies pertencem a Classe Actinopterygii, representadas pelos 
peixes ósseos. A região estuarina do rio Sergipe possui superfície de 49,2Km², sendo considerado 
um estuário de riqueza elevada. A autora ressalta essa informação quando compara esses dados 
com dados de outros estuários, a exemplo da região estuarina de lagoa dos patos de área de 
11.360km² e riqueza estimada (na época) de 93 espécies. 

Já no afluente do rio Pomonga nesse mesmo estudo foi relatado que esta sub-bacia  apresentou 
53 espécies, reunidas em 26 famílias. Esse estudo demonstra a riqueza desta região e a 
importância do estuário para as espécies que ocorrem nos ambientes dulcícolas, estuarinos e 
marinhos. Como o estuário é uma zona de transição de todos ambientes, com importante 
função ecológica em níveis físicos e ecológicos, é fundamental a preservação dessa área no 
intuito de que não afete todas as espécies que ocorrem neste ambiente. 

Peixes, assim como muitos organismos, habitam os estuários e manguezais por várias razões. A 
exemplo do cumprimento de parte do seu ciclo de vida, desenvolvendo atividades 
comportamentais diversas como reprodução, dieta e estratégias de defesa (procura de abrigo) 
contra predadores. Portanto, o estuário é uma região que apresenta alta disponibilidade de 
recursos (em especial alimento e abrigo) e dessa forma atua como “berçário” para o 
desenvolvimento de muitas espécies, liberando seus ovócitos, possibilitando assim, maior 
probabilidade de sobrevivência e desenvolvimento dos alevinos e juvenis para manutenção de 
suas populações viáveis. 

Sendo assim, é notável que sua alta riqueza fosse fundamental avaliar possíveis impactos, 
visando implantar medidas que possam mitigá-los não somente para a conservação de sua 
biodiversidade, mas também para manutenção de todos esses ambientes que são interligados. 
É importante ressaltar que muitas dessas espécies possuem valor comercial, que fomentam a 
economia local e representam um importante meio de sobrevivência para as populações do 
entorno que estão condicionadas durante décadas a realização destas atividades. Prejudicar 
esse meio é refletir diretamente na perda de biodiversidade e consequentemente na economia 
e vida dessas populações. 
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7.2.2.2.1.5 Comunidades biológicas aquáticas (fitoplâncton, zooplâncton e megafauna 
bentônica) 

Materiais e Métodos 
As amostragens realizadas durante o Estudo (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), foram 
alocadas em duas áreas, sendo estas localizadas no Canal e na Plataforma continental defronte 
ao Povoado Jatobá. 

Considerando a localização do empreendimento que está em foco, serão analisados no presente 
item as metodologias e resultados obtidos no Canal Pomonga, uma vez que a localidade coincide 
com a área de abrangência do empreendimento. 

As amostragens das comunidades biológicas no Canal do Pomonga foram realizadas no dia 20 
de outubro de 2015 para a coleta da megafauna bentônica e no dia 27 de novembro de 2015, 
durante período matutino, para o fitoplâncton e zooplâncton. 

A amostragem do plâncton foi realizada com rede cônica simples com diâmetro de 0,5m, 
comprimento de 1m e abertura de malha de 20μm (fitoplâncton) e 68μm (zooplâncton) Três 
arrastos horizontais e superficiais, com duração de um minuto e abrangendo uma extensão de 
7,5m, foram realizados manualmente e as amostras foram fixadas em formol 4% (Fonte: 
GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-39).  

O fitoplâncton foi preservado com lugol e acondicionado em frasco de vidro escuro, para análise 
posterior em laboratório. Para a identificação do fitoplâncton foram examinadas alíquotas de 
10ml sob o microscópio óptico. A identificação e classificação ecológica da comunidade 
encontrada foram baseadas em literatura especializada. 

Para a análise qualitativa do zooplâncton cada amostra foi colocada em um béquer para diluição 
de 100ml. Em seguida, a amostra foi homogeneizada, retirando-se três subamostras de 5ml, 
com reposição, com o auxílio de uma pipeta “Stempel” e vertida em uma placa de contagem do 
tipo Bogorov, analisada em estereomicroscópio composto Zeiss, sendo os organismos 
manipulados com o auxílio de estiletes. 

O número total de taxa se baseou em grandes grupos para o zooplâncton em geral, e na menor 
unidade taxonômica possível para os Copepoda. Os organismos foram identificados até o menor 
nível específico, com base em bibliografia especializada. 

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-39: Procedimentos de coleta e fixação das amostras do plâncton no Canal do Pomonga  
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A megafauna bentônica do Canal do Pomonga foi amostrada com uma rede de arrasto com 
abertura de malha de 5mm entrenós (Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-40). O arrasto foi realizado por dois homens e em sentido contrário a correnteza. 

No laboratório a megafauna foi identificada até o menor nível taxonômico possível e os 
espécimes foram fixados em formol a 10%, sendo passados, posteriormente, para álcool 70%. 
Exemplares de cada táxon identificado foram selecionados e depositados na coleção zoológica 
do Laboratório de Bentos Costeiro da Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-40: Procedimento de coleta da megafauna bentônica no Canal do Pomonga  

Através da observação da epifauna bentônica é possível avaliar o grau de impacto antrópico do 
ambiente e monitorar sua evolução ao longo do tempo. Foram considerados parte dessa fauna 
todos os animais que habitam a superfície do sedimento e são visíveis a olho nu, possibilitando 
a aplicação de uma metodologia de busca e avistamento.  

Dentre os grupos que podem ser encontrados destacou-se os crustáceos por sua sensibilidade 
e resposta à ação antrópica. 

A coleta de dados foi realizada por avistamento e procura ativa. No manguezal, foram 
observados indivíduos em atividade na superfície, tocas com sinais recentes de atividade, além 
da investigação de troncos e outras estruturas com potencial de abrigo para as espécies 
habitantes da região bentônica. As espécies avistadas foram catalogadas e descritas com o 
auxílio de bibliografia especializada. A complementação das informações foi feita por meio de 
entrevistas pessoais com moradores da região e consulta de bibliografia especializada. 

Resultados e Discussões 
Os 61 táxons identificados no fitoplâncton do Canal do Pomonga foram enquadrados nas 
seguintes divisões: Cyanophyceae (8sp.), Eugenophyta (2 sp.), Dinoflagellata (1 sp.), 
Heterokontokontophyta (1 sp.), Bacillariophyta (42 sp.) e Clorophyta (7 sp.), conforme 
apresentado no Quadro 7.2-19.  

Quadro 7.2-19. Táxons de fitoplâncton  

Família Táxon 

Cyanophyceae 
 

Merismopedia convulata Brébisson 
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Mycrocystis aeruginosa (Kützing) Kützing 

Mycrocystis wesenbergii (Komárek) Komárek 

Chroococcus limneticus Lemmermann 

Anabaena circinalis Rabenhorst 

Cylindrospermopsis raciborskii Seen & Raju 

Oscillatoria sancta Kützing 

Lyngbya birgei G H Simth 

Euglenophyta 

 

Euglena spirogyra Ehrenberg 

Phacus longicauda Ehrenberg Dujardin 

Dinoflagellata 
 

Dinophysis caudata Saville-Kente 

Heterokontokontophyta 
 

Dictyocha tibula Ehrenberg 

Bacillariophyta 

 

Coscinodiscus excentricus Ehrenberg 

Cyclotella melosiroides Meneghini 

Cyclotella stylorum Brightwell 

Aulacoseira agassizii (Ostenfed ) Simonsen 

Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 

Aulacoseira islandica (O. F. Müller) 

Coscinodiscus centrales Ehrenberg 

Coscinodiscus oculus-iridis (Ehrenberg) 
Ehrenberg 

Aulacodiscus margaritaceus Ralfs 

Actionocyclus normanii (Gregory) Hustedt 

Actinosphaenia splendens Shadbolt 

Biddulphia longicruris (Greville) Hoban 

Biddulphia laevis Ehrenberg 

Hydrosera whampoensis (Schwarz) Deby 

Terpsinoë musica Ehrenberg 

Chaetoceros curvisetus Cleve 

Chaetoceros sp. 

Asterionella japonica Cleve 

Synedra pulchella (Ralfs ex Kützin) Kützing 

Nitzschia pecten Brun 

Synedra goulardii Brébisson ex Grunow 

Bacillaria ulna Nitzsch 

Thalassiothrix nitzschioides Grunow 

Cocconeis placentula Maister 
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Navicula lewisiana Greville 

Bacillaria viridis Nitzsch 

Tropidoneis seriata Cleve 

Navicula baltica Ehrenberg 

Bacillaria phoenicenteron Nitzsch 

Bacillaria paradoxa Gmelin 

Nitzschia obtusa W. Smith 

Nitzschia granulata Grunow 

Navicula gibba Ehrenberg 

Rhopalodia musculus (Kützing) O. F. Müller 

Amphiprora alata (Ehrenberg) 

Campylodiscus castilli Ehrenberg 

Suriella sp. 

Suriella capronii Brébisson 

Suriella guatimalensis Ehrengerg 

Suriella linearis W. Smith 

Suriella ovata Kützing 

Suriella robusta Ehrenberg 

Clorophyta 

 

Eudorina sp. 

Golenkinia sp. 

Closterium setaceum Ehr. 

Closterium sp. 

Xantidium trilobum Maica 

Xantidium sp. 

Cladophora sp. 
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Em ambientes estuarinos, a distribuição, composição e densidade do fitoplâncton, suas 
variações sazonais e temporais são controladas principalmente pelos parâmetros físicos e 
químicos, como a salinidade, luminosidade e concentração de nutrientes. 

De acordo com a análise qualitativa realizada houve uma maior diversidade das espécies de 
Bacillariophyta com 42 espécies identificadas, seguida das Cianophyta e Chlorophyta, com 8 e 7 
espécies respectivamente. 

As diatomáceas são o grupo com maior representatividade, por ser um dos principais produtores 
primários neste ambiente. Sendo na maioria dos casos a maior porcentagem de microalgas 
presente, isto se deve a sua capacidade de resistência as mudanças de salinidade (MOUREIRA-
FILHO et. al, 1995; ESINAZI-LEÇA, 2001). 

Para analisar o comportamento dos táxons fitoplanctônicos, os mesmos foram enquadrados de 
acordo com a sua ecologia nas seguintes categorias: Marinhas, Estuarinas e Dulcícolas (Quadro 
7.2-20). Para tal análise só os indivíduos identificados no menor nível específico foram 
classificados.  

Pode-se observar que as espécies dulcícolas foram as mais representativas, com 28 espécies, 
seguidas das marinhas com 23 espécies e as estuarinas com apenas duas espécies. Apesar do 
predomínio das espécies dulcícolas, o fato de não se ter uma quantificação dos táxons pode 
alterar os dados em relação à dominância das mesmas. Pois apesar de ser observada uma 
comunidade muito diversa, nestes ambientes algumas espécies costumam se sobressair em 
relações a outras, sendo mais dominantes. 

 

Quadro 7.2-20: Dados ecológicos dos táxons fitoplanctônicos identificados no Canal do Pomonga  

Categoria Taxa 

Marinha Dinophysis caudata 

 Dictyocha tibula 

 Coscinodiscus excentricus 

 Cyclotella stylorum 

 Coscinodiscus centrales 

 Coscinodiscus oculus-iridis 

 Aulacodiscus margaritaceus 

 Actionocyclus normanii 

 Actinosphaenia splendens 

 Biddulphia longicruris 

 Hydrosera whampoensis 

 Terpsinoë musica 

 Chaetoceros curvisetus 

 Asterionella japonica 

 Thalassiothrix nitzschioides 

 Navicula lewisiana 

 Tropidoneis seriata 

 Bacillaria paradoxa 

 Nitzschia obtusa 
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 Nitzschia granulata 

 Rhopalodia musculus 

 Amphiprora alata 

 Campylodiscus castilli 

Estuarina Biddulphia laevis 

 Navicula baltica 

Dulcícola Merismopedia convulata 

 Mycrocystis aeruginosa 

 Mycrocystis wesenbergii 

 Chroococcus limneticus 

 Anabaena circinalis 

 Cylindrospermopsis raciborskii 

 Oscillatoria sancta 

 Lyngbya birgei 

 Euglena spirogyra 

 Phacus longicauda 

 Cyclotella melosiroides 

 Aulacoseira agassizii 

 Aulacoseira ambígua 

 Aulacoseira islandica 

 Synedra pulchella 

 Nitzschia pecten Synedra goulardii 

 Bacillaria ulna 

 Cocconeis placentula 

 Bacillaria viridis 

 Bacillaria phoenicenteron 

 Navicula gibba 

 Suriella capronii 

 Suriella guatimalensis 

 Suriella linearis 

 Suriella ovata 

 Suriella robusta 

 Closterium setaceum 

 Xantidium trilobum 

Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Na fauna zooplanctônica do canal do Pomonga foram identificados 14 táxons, representantes 
dos Filos Ciliophora, Annelida e Crustacea. Estes estão relacionados na lista taxonômica abaixo. 

Taxon 

Ciliophora           
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    Tintinnina       

          

Favella 
ehrenbergii 
(Laachmann, 
1858) 

Annelida           

      
Polychaeta 
(larvas) 

    

Crustacea           

    Maxilopoda       

    Copepoda       

      Calanoida     

        Paracalanidae   

          
Parvocalanus 
crassirostris 
(F. Dahl, 1894) 

        
Pseudodeapto
midae 

  

          
Pseudodiapto
mus spp. 

        Temoridae   

          
Temora 
stylifera 
(Dana, 1848) 

          
Temora 
turbinata 
(Dana, 1849) 

        Acartiidae   

          

Acartia 
lilljeborgi 
(Giesbrecht, 
1892) 

    Ciclopoida       

      Oithonidae     

          
Oithona hebes 
(Giesbrecht, 
1891) 

          

Oithona 
oswaldocruzi 
(Oliveira, 
1945) 

      Harpaticoida     

      Euterpinidae     

          
Euterpina 
acutiforns 
(Dana, 1852) 

    
Poecilostomat
oida 

      

      Corycaeidae     
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Corycaeus 
spp. 

  
Copepoda 
(náuplios) 

        

  Malacostraca         

    
Decapoda 
(Zoea) 

      

    Cirripedia       

          
Balanus spp. 
(náuplio) 

 
O canal do Pomonga se comporta como um ambiente estuarino, apresentando comunidades 
típicas de ambientes costeiros, eurialinos e próximos a estuários e manguezais. 

Copepoda foi o grupo mais observado da comunidade zooplanctônica, neste grupo destacam-
se as espécies Temora stylifera e Temora turbinata, como observado por Araujo (1996) e Araujo 
e Montú (1993) em estuários sergipanos. Entre os organismos meroplânctonicos, destacam-se 
os náuplios, cípris de Cirripedia e zoeas. 

Favella ehrenbergi foi à única espécie de protozoário presente na amostra. Esta espécie destaca-
se por ser tolerante a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Esta espécie em virtude desta 
tolerância pode florescer em períodos de estiagem onde a ação bacteriana é mais ativa e as 
concentrações dos poluentes são mais fortes. 

A megafauna bentônica do Canal do Pomonga é composta por seis táxons, sendo dois de 
molusco e quatro de crustáceos, conforme lista abaixo. 

Classe Ordem Família Espécie Nome popular 

Mollusca     

 Bivalvia    

  Veneridae   

   
Anomalocardia 

brasiliana 
(Gmelin, 1791) 

massunim 

     

 Gastropoda    

  Neritidae   

   Neritina virginea 
(Linnaeus, 1758) 

 

Arthropoda     

Crustacea     

 Stomatopoda    

  Squillidae   

   
Gibbesia 

prasinolineata 
(Dana, 1852) 

tamarutaca 

     

 Dendobranchiata    

  Penaeoidea   
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Litopenaeus 
schmitti 

(Burkenroad, 
1936) 

 

   Nome popular: 
camarão branco. 

 

   
Farfantepenaeus 

subtilis (Pérez 
Farfante, 1967) 

 

   Nome popular: 
camarão rosa. 

 

Brachyura     

 Portunidae    

   Callinectes danae 
Smith, 1869 

siri 
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As espécies registradas nesse estudo são comuns em áreas estuarinas e de manguezais da costa 
brasileira (MELO, 1996; COSTA et al., 2003; MELO et al., 2005; BENTO, 2009; RIOS,2009; 
SAMPAIO, 2009) e não estão citados na Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos 
Ameaçados de Extinção. 

Dentre os táxons coletados, o massunim (Anomalocardia brasiliana), os camarões-branco 
(Litopenaeus schmitti) e rosa (Farfantepenaeus subtilis) e o siri (Callinectes danae) são espécies 
de valor econômico para o estado de Sergipe, sendo os camarões L. schimitti e F. subtilis espécies 
importantes para a pesca de arrasto na costa sergipana (SANTOS et al., 2001; GUIMARÃES, 
2011). 

Os camarões L. schimitti e F. subtilis foram os principais componentes da megafauna bentônica 
do Canal do Pomonga, compondo 76% dos espécimes coletados. A presença desses camarões 
marinhos em águas estuarinas se dá pelo fato dessas espécies possuírem um ciclo de vida misto, 
onde os jovens habitam os estuários, migrando para o oceano na fase adulta (HART; FULLER, 
1979; ISAAC et al., 1992). 

No que diz respeito às espécies da epifauna bentônica, as espécies animais encontradas no local 
são recorrentes em todo o estado, com destaque para o Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus), o 
guaiamum (Cardisoma guanhumi) e o aratu (Goniopsis cruentata) (Fonte: GENPOWER GROUP; 
SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-41). Estas espécies possuem grande valor cultural, por ser uma iguaria da culinária do 
estado, além de servirem como importante fonte de renda para diversas famílias que habitam 
regiões próximas ao manguezal.  

Ucides cordatus é considerada a espécies de maior importância dentre as utilizadas como fonte 
renda para populações ribeirinhas. A rede econômica que se desenvolve em torno da espécie 
envolve catadores (indivíduos de comunidades ribeirinhas que, por vezes, sobrevive do 
extrativismo do caranguejo), donos de estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes) e o 
consumidor final. 

A espécie costuma a construir suas tocas no substrato lodoso, abrigando-se em galerias com 
cerca de 1 m de comprimento sob a lama. O impacto causado pelas comunidades de pescadores 
costuma retirar do ambiente os maiores indivíduos, provocando um efeito conhecido como 
erosão genética. 

 

Classe Ordem FamÍlia Espécie 

Mollusca    

 Gastropoda   

  Ellobiidae  

   Melampus coffeus 
(Linnaeus, 1758) 

  Muricidae  

   Thais rustica (Lamarck, 
1822) 

  Littorinidae  

   Littorina angulifera 
(Lamarck, 1822) 

 Bivalvia   

  Ostreidae  



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-119 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

   
Crassostrea 

rhizophorae (Guilding, 
1928) 

  Neritidae  

   Neritina virginea 
(Linnaeus, 1758) 

Arthropoda    

Crustacea    

 Brachyura   

  Ocypodoidea  

   Ucides cordatus 
(Linnaeus, 1763) 

   Uca rapax (Smith, 
1870) 

   Uca maracoani 
(Latreille, 1802) 

   Uca leptodactyla 
(Rathbun, 1898) 

  Gecarcinidae  

   Cardisoma guanhumi 
(Lattreille, 1825) 

  Grapsidae  

   Goniopsis cruentata 
(Latreille, 1803) 

  Portunidae  

   Callinectes danae 
(Smith, 1869) 

  Sesarmidae  

   Aratus pisonii (H. Milne 
Edwards, 1837) 
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Fonte: GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a 

Foto 7.2-41: Epifauna betônica do Canal do Pomonga – A) Goniopsis cruentata; B) Ucides cordatus; C) 
Crassostrea rhizophorae; D) Uca rapax  

Como conclusão do Levantamento da biodiversidade aquática do Canal do Pomonga, acredita-
se que a instalação do empreendimento UTE, pouco tem capacidade para realizar alterações 
significativas na comunidade aquática, pois quase toda sua construção se dará por terra, em 
uma área relativamente distante dos corpos hídricos avaliados.  

Em um primeiro momento, iria ser utilizado o Canal do Pomonga para a realização da captação 
das águas, entretanto, indicações técnicas preliminares realizadas pelas equipes de avaliação 
dos meios biótico e físico induziram a uma alteração do projeto original, onde não mais seriam 
captadas as águas do canal. Tal decisão poupou impactos em grande parte do canal e seus 
ecossistemas associados de manguezal e restingas devido a uma possível diminuição do volume 
de águas do canal, alterando sobremaneira as comunidades faunísticas e florísticas locais. 

Com a alteração sugerida e acatada, as captações e emissões seriam realizadas exclusivamente 
na plataforma continental defronte à praia do Jatobá. A captação não mais causaria alterações 
consideráveis, pois ocorreria em corpo hídrico de grande volume e não afetaria 
consistentemente a fauna e flora regional. 

 

7.2.2.2.2 Linha de Transmissão 

As amostragens de fauna terrestre para a Linha de Transmissão, ocorreram concomitante aos 
trabalhos realizados para a vegetação. Assim, a incursão a campo, com profissionais 
especialistas em fauna, foi realizada entre os dias 15 a 20 de fevereiro de 2017 (CELSE, 2017). 

Durante a execução do estudo da fauna terrestre, foram selecionados os grupos que mais 
facilmente podem ser observados e que respondem rapidamente a perturbações ambientais e 
que não necessitam de captura para seu registro, sendo estes a herpetofauna (anfíbios e 
répteis), avifauna (aves) e a mastofauna terrestre (mamíferos). Assim, o levantamento foi 
baseado em métodos não invasivos, para os quais não é necessária a Autorização de Coleta e 
Captura de Fauna. 
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No que diz respeito a fauna aquática, composta pela ictiofauna e organismos aquáticos 
(plânctons e bentos), foram obtidos resultados por meio de dados primários realizados através 
de incursões a campo, que abrangeram métodos de coleta, entrevistas e acompanhamento de 
desembarque pesqueiro. Para a realização das coletas, foi emitida pelo órgão ambiental a 
Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Fauna, conforme ANEXO 7.2-6. 

Este estudo da fauna ocorrente na ADA e Área de Influência do empreendimento teve como 
objetivo formular um levantamento das espécies mais frequentes no local, no intuito de 
embasar avaliações a respeito dos impactos potenciais decorrentes da instalação do 
empreendimento sobre a fauna da região. 

 

7.2.2.2.2.1 Área amostral da Fauna terrestre 

A área de estudo compreende os fragmentos que sofrerão impactos diretos do 
empreendimento e fragmentos controle, sendo estes os locais que não serão impactados pelo 
empreendimento. 

O delineamento amostral para o Levantamento de Fauna seguiu metodologias utilizadas 
amplamente pelo meio científico. Estas metodologias foram implantadas em sítios amostrais 
corresponde a Módulos localizados em fragmentos de vegetação mais bem conservados e 
selecionados em função da instalação do empreendimento. 

Em cada Módulo, foram utilizadas trilhas de acesso para instalação de transectos amostrais, 
câmeras trap, pontos fixos entre outros.  

O Quadro 7.2-21 apresenta a descrição dos módulos amostrais de fauna que são detalhados a 
seguir. A localização dos módulos estão ilustrado no Mapa de Pontos Amostrais de Fauna na   

 

Quadro 7.2-21: Detalhamento do módulos amostrais de fauna 

Módulo Local Extensão Bioma Fisionomia 
Coordenadas UTM 24L 

Início Fim 

M1 Trilha 500 m 
Mata 

Atlântica 
Restinga/ 

Manguezal 
722984/ 
8804399 

723478/ 
8804837 

M2 Trilha 500 m 
Mata 

Atlântica 
Restinga/ 

Manguezal 
713683/ 
8804698 

713308/ 
8804912 

M3 Trilha 500 m 
Mata 

Atlântica 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 

707208/ 
8804924 

707435/ 
8805377 

M4 Trilha 500 m 
Mata 

Atlântica 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 

706106/ 
8803507 

705619/ 
8803348 

M5 Trilha 500 m 
Mata 

Atlântica 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 

703292/ 
8800711 

702696/ 
8800779 
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Figura 7.2-15: Mapa de Localização dos Pontos Amostrais de Monitoramento da Fauna Terrestre 
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M1 - Módulo de Amostragem 1: formado por uma trilha principal de 500 quilômetros de 
extensão. Na mesma trilha foi instalado transecto de mesmo comprimento. A partir da trilha, 
disposta perpendicularmente, foram instalados os demais métodos com aproximadamente 30 
m de distância da trilha de acesso. O Módulo 1 se encontra na ADA da Linha de Transmissão. 

Devido à dificuldade em caminhar no manguezal e pela ausência de vestígios no substrato, o 
levantamento foi realizado utilizando os dois ambientes. A  

Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-16 a seguir demonstra onde foram realizados os métodos em M1, onde a linha 
vermelha é representada pela trilha. A Fonte: Amanda Oehlmeyer 
Foto 7.2-42 e Fonte: Amanda Oehlmeyer 
Foto 7.2-43 demonstram a vegetação compreendida pelo Módulo 1. 

 

Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-16: Início e fim da trilha de fauna em M1. Onde a linha em vermelho é representada pela trilha, 
em amarelo a Linha de Transmissão Já os polígonos azul e laranja representam a diferença entre a 

vegetação ocorrente  
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Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-42: Restinga em M1  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-43: Manguezal em M1 

M2 - Módulo de Amostragem 2: formado por uma trilha principal de 500 quilômetros de 
extensão. Na mesma trilha foi instalado transecto de mesmo comprimento. A partir da trilha, 
disposta perpendicularmente, foram instalados os demais métodos com aproximadamente 30 
m de distância da trilha de acesso. O Módulo 2, não será diretamente afetado pelo 
empreendimento, portanto ele se encontra fora da área de influência do empreendimento. 
Devido as características vegetacionais serem semelhantes entre M1 e M2, o último foi 
determinado como a área controle de possíveis impactos negativos do Módulo 1. Devido à 
dificuldade em caminhar no manguezal e pela ausência de vestígios no substrato, o 
levantamento foi realizado utilizando os dois ambientes. A Fonte: (Google Earth) 
Figura 7.2-17 a seguir demonstra onde foram realizados os métodos em M2, e a  

Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-18 demonstra a distância do Módulo para o empreendimento para que esse fosse 
determinado como Controle. Já a Fonte: Amanda Oehlmeyer 
Foto 7.2-44 e Fonte: Amanda Oehlmeyer 
Foto 7.2-45 demonstram a vegetação compreendida pelo Módulo 2. 

 

Fonte: (Google Earth) 

Figura 7.2-17: Início e fim da trilha de fauna em M2. Onde a linha em vermelho é representada pela trilha. 
Já os polígonos azul e laranja representam a diferença entre a vegetação ocorrente  
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Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-18: Distância do empreendimento (linha amarela) de M2  

 
 

 

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-44: Restinga em M2  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-45: Manguezal em M2 

M3 - Módulo de Amostragem 3: formado por uma trilha principal de 500 quilômetros de 
extensão. Na mesma trilha foi instalado transecto de mesmo comprimento. A partir da trilha, 
disposta perpendicularmente, foram instalados os demais métodos com aproximadamente 30 
m de distância da trilha de acesso. O Módulo 3, será diretamente afetado pelo empreendimento, 
portanto ele se encontra na ADA da Linha de Transmissão. 

A Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-19 a seguir demonstra onde foram realizados os métodos em M3, e a Fonte: Amanda 
Oehlmeyer 

Foto 7.2-46 e Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-47 demonstram a vegetação compreendida pelo Módulo 3. 
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Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-19: Início e fim da trilha de fauna em M3. Onde a linha em vermelho é representada pela trilha, 
em amarelo a Linha de Transmissão. Já o polígono verde representa a vegetação predominante  

 

  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-46: Fragmento M3) 

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-47: Vista do interior de M3 

M4 - Módulo de Amostragem 4: formado por uma trilha principal de 500 quilômetros de 
extensão. Na mesma trilha foi instalado transecto de mesmo comprimento. A partir da trilha, 
disposta perpendicularmente, foram instalados os demais métodos com aproximadamente 30 
m de distância da trilha de acesso.  

O Módulo 4, será diretamente afetado pelo empreendimento, portanto ele se encontra na ADA 
da Linha de Transmissão. Além disso, a área também está inserida na Zona de Amortecimento 
da FLONA de Ibura. 

A Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-20 a seguir demonstra onde foram realizados os métodos em M4, e a Fonte: Amanda 
Oehlmeyer  

Foto 7.2-48 e Fonte: Amanda Oehlmeyer  

Foto 7.2-49 demonstram a vegetação compreendida pelo Módulo 4. 
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Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-20: Início e fim da trilha de fauna em M4. Onde a linha em vermelho é representada pela trilha, 
em amarelo a Linha de Transmissão. Já o polígono verde representa a vegetação predominante  

 

 

 

Fonte: Amanda Oehlmeyer  

Foto 7.2-48: Fragmento M4  

Fonte: Amanda Oehlmeyer  

Foto 7.2-49: Vista do interior de M4  

M5 - Módulo de Amostragem 5: formado por uma trilha principal de 500 quilômetros de 
extensão. Na mesma trilha foi instalado transecto de mesmo comprimento. A partir da trilha, 
disposto perpendicularmente, foram instalados os demais métodos com aproximadamente 30 
m de distância da trilha de acesso.  

O Módulo 5, não será diretamente afetado pelo empreendimento, portanto ele se encontra fora 
da área de influência do empreendimento. Assim sendo, este Módulo foi considerado Controle, 
servido de linha base para os monitoramentos fauna. 

Devido as características vegetacionais serem semelhantes entre M3, M4 e M5, o último foi 
determinado como a área controle de possíveis impactos negativos dos Módulos 3 e 4. 

A Fonte: Google Earth 
Figura 7.2-21 a seguir demonstra onde foram realizados os métodos em M5, e a Fonte: Google 
Earth 
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Figura 7.2-22 demonstra a distância do Módulo para o empreendimento para que esse fosse 
determinado como Controle. Já a Fonte: Amanda Oehlmeye 
Foto 7.2-50 e Fonte: Amanda Oehlmeye 

Foto 7.2-51 demonstram a vegetação compreendida pelo Módulo 5. 

 

Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-21: Início e fim da trilha de fauna em M5. Onde a linha em vermelho é representada pela trilha. 
Já o polígono verde representa a vegetação predominante  

 

Fonte: Google Earth 

Figura 7.2-22: Distância do empreendimento de M5  
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Fonte: Amanda Oehlmeye 

Foto 7.2-50: Vista do interior de M5 

Fonte: Amanda Oehlmeye 

Foto 7.2-51: Trilhas existentes em M5 

O Módulo amostral M5, conforme visto anteriormente, é representado pela Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável Floresta Nacional (FLONA). Segundo a legislação que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei nº9.985/2000 – SNUC), a 
Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas 
e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Além disso 
é de posse e domínio público, sendo que áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas (BRASIL, 2000; BRASIL, 2006).  

Apesar de se tratar de uma Unidade de Conservação, a região do entorno e inserida nas 
proximidades apresentou alta periculosidade, com elevados índices de assalto e furtos. Assim, 
foi alertado pelos funcionários da UC que não fossem feitas amostragens no período noturno, 
pois havia um grande risco à integridade da equipe. Portanto as amostragens noturnas foram 
realizadas, até o entardecer, não possibilitando assim verificar a ocorrência da fauna 
exclusivamente noturna. 

Considerando que a FLONA de Ibura não será afetada diretamente pelo empreendimento, e 
nesses locais deve ser priorizada a pesquisa, entende-se que a realização de Monitoramento de 
Fauna em M5 será de grande valia para o acréscimo do conhecimento sobre a fauna da região.  

Desta forma, é indicado que precedendo as atividades, seja solicitada ao ICMBio a anuência para 
a execução de monitoramentos e estudos em seu interior. 

 

7.2.2.2.2.2 Herpetofauna 

Materiais e Métodos 
Durante o Levantamento de Fauna, a riqueza e a abundância das espécies de répteis e anfíbios 
foram determinadas através de metodologias distintas, descritas a seguir, empregadas nos cinco 
Módulos amostrais, M1 a M5. 

Ressalta-se ainda que não foram coletados indivíduos da herpetofauna, visto que não houve 
captura manual ou por meio de equipamentos. 

Busca ativa em transectos (BAT) 

Estabeleceu-se nos Módulos de amostragem, um transecto linear de 500 metros no interior dos 
fragmentos de mata para a procura de espécimes da herpetofauna, privilegiando-se aqueles que 
ocorrem tipicamente na serapilheira.  
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Este método consiste, basicamente, no deslocamento lento pelas áreas de interesse à procura 
de indivíduos do grupo da herpetofauna, estendendo-se a investigação a locais específicos como 
micro-habitat: tocas, sob troncos e pedras, margens de riachos, sob acúmulo de folhagens, para 
o encontro de répteis e anfíbios (FREITAS & SILVA, 2007). 

Assim, os transectos foram percorridos lentamente e durante a realização do método, galhos, 
tocas e a serapilheira foi revirada à procura de répteis e anfíbios. Para a realização desta 
metodologia foi despendido um esforço amostral de 1 hora, por cinco dias consecutivos em cada 
ponto amostral. 

O levantamento da herpetofauna na região do empreendimento foi realizado em um período 
decorrente de cinco dias de amostragem. 

Busca em Sítios reprodutivos (BSR) 

A Busca em Sítios reprodutivos, é utilizada para o encontro de anfíbios anuros, que emitem 
vocalizações, principalmente na época de reprodução; é mais proveitosa em lugares próximos 
ou dentro de áreas alagadas, tais como brejos (FREITAS & SILVA, 2007). 

Sempre que houve dúvida quanto à identificação do canto dos anuros das áreas de estudo, 
procedeu-se a gravação das vocalizações com auxílio de um gravador Sony px 720 para facilitar 
a definição taxonômica das espécies. 

Para a realização desta metodologia foram buscadas, dentro de cada Módulo, locais alagados e 
preferencialmente próximos a cursos d’água, além disso, bromélias também foram analisadas 
para a buscas de indivíduos que utilizam o acúmulo de água para sobrevivência. Os 
pesquisadores permaneceram no local por 1 hora com a intenção de registrar os animais em 
atividade noturna. Assim, o método foi empregado em cinco noites consecutivas em cada área 
amostral. 

Métodos Complementares 

Quando possível, durante a etapa de campo, equipe de fauna buscou realizar entrevistas com 
moradores locais de cada Módulo com a intenção de obter informações que não pudessem ser 
alcançadas através dos métodos empregados. Assim, durante a apresentação dos resultados, 
também foram incluídos esses dados de entrevista em alguns Módulos.  

Além disso, considerando que, para o levantamento da mastofauna foram utilizadas iscas 
atrativas para o registro de espécies em câmeras trap, também foi possível observar algumas 
espécies de répteis, os quais se alimentaram das iscas e foram captados pelas câmeras. 

A Fonte: Amanda Oehlmeyer 
Foto 7.2-52 e Fonte: Amanda Oehlmeyer 
Foto 7.2-53 a seguir ilustram a execução dos métodos descritos acima. 
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Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-52: Busca em Sítio Reprodutivo de M1  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-53: BAT em M4  

 

Para auxiliar os trabalhos foram utilizados os seguintes materiais: 

✓ Máquina Fotográfica digital com zoom óptico de pelo menos 15 x e zoom digital; 

✓ Gravador digital para gravação de possíveis vocalizações; 

✓ Alto-falante portátil sem fio para uso de playback; 

✓ Lanternas. 

A Tabela 7.2-23 apresenta o detalhamento do esforço amostral empregado para o levantamento 
da herpetofauna. 

Tabela 7.2-23: Esforço amostral por método de monitoramento da herpetofauna em cada Módulo 
Amostral (M1 a M5), por campanha. 

Métodos 
Nº de 

Módulos 
Nº de 

Pesquisadores 
Nº de dias Nº hora/dia Total (horas) 

BAT 5 3 5 1 75 horas 

BSR 5 3 5 1 75 horas 

 

Portanto, o esforço amostral total aplicado durante a etapa de campo foi de 150 
horas/campanha, em média. Através dos métodos de Buscas Ativas foram dispendidas 
aproximadamente 30 horas por Módulo. 

 

Resultados e Discussão 
Através dos métodos de amostragem descritos anteriormente, foram registrados no 
levantamento 299 indivíduos – entre répteis e anfíbios – pertencentes a 32 espécies, 16 Famílias 
e 4 Ordens. O Quadro 7.2-22 e Quadro 7.2-23 abaixo apresentam a descrição detalhada de cada 
registro, além das características ecológicas das espécies. 
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Quadro 7.2-22: Lista Geral das espécies registradas no Levantamento de Fauna  

Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulos Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação do 

ano 
Sexo 

Estágio 
reprodutiv

o 

Estágio 
Desen. 

15/02/2017 20:30 
Leptodactylu

s fuscus 
Rã-

assobiadora 
5 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 
Sonoro M2 

Restinga/ 
Manguezal 

713411/ 
8804664 

Verão Macho Ind. Adulto 

15/02/2017 20:30 
Leptodactylu
s troglodytes 

Rã-piadora 8 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Sonoro M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Macho Ind. Adulto 

16/02/2017 09:00 
Scinax aff. 

melanodact
ylus 

Perereca-
de-bromélia 

2 
Busca ativa 

em 
transecto 

FotoGráfico M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 10:00 
Tropidurus 

hispidus 
Lagartixa-
de-muro 

2 
Busca ativa 

em 
transecto 

FotoGráfico M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 12:00 
Mesoclemm

ys 
tuberculata 

Cágado-
d´água-

cabeça- de-
cobra 

1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 19:00 
Leptodactylu

s vastus 
Rã-manteiga 2 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 19:00 Rhinella jimi Sapo-cururu 2 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 19:00 

Leptodactylu
s 

macrosternu
m 

Rã-manteiga 10 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 19:00 
Leptodactylu
s troglodytes 

Rã-piadora 1 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 20:50 Rhinella jimi Sapo-cururu 4 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 20:50 
Leptodactylu

s vastus 
Rã-manteiga 2 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-135 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulos Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação do 

ano 
Sexo 

Estágio 
reprodutiv

o 

Estágio 
Desen. 

17/02/2017 08:00 
Tropidurus 

hispidus 
Lagartixa-
de-muro 

7 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 08:00 
Scinax x-
signatus 

Perereca-
de-banheiro 

2 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 11:00 
Tropidurus 

hispidus 
Lagartixa-
de-muro 

6 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 11:10 Rhinella jimi Sapo-cururu 5 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 19:00 
Scinax 

cretatus 

Perereca-
riscada-de-

giz 
2 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Adulto 

17/02/2017 21:00 
Leptodactylu
s troglodytes 

Rã-piadora 9 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 22:00 
Rhinella 

granulosa 
Sapo-

granuloso 
1 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Macho Ind. Adulto 

18/02/2017 08:00 
Scinax aff. 

melanodact
ylus 

Perereca-
de-bromélia 

7 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 08:30 
Tropidurus 

hygomi 
Lagartixa-
de-areia 

6 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 09:00 
Phyllopezus 

lutzae 
lagartixa-de-

Bogert 
1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 09:30 
Ameivula 
ocellifera 

Calaguinho 2 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 11:00 
Ameivula 
ocellifera 

Calaguinho 1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 
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Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulos Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação do 

ano 
Sexo 

Estágio 
reprodutiv

o 

Estágio 
Desen. 

18/02/2017 18:30 
Leptodactylu

s fuscus 
Rã-

assobiadora 
8 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 
Sonoro M2 

Restinga/ 
Manguezal 

713411/ 
8804664 

Verão Macho Ind. Adulto 

18/02/2017 19:00 

Leptodactylu
s 

macrosternu
m 

Rã-manteiga 12 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 19:00 
Hypsiboas 
raniceps 

Perereca-
zebrada 

1 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Sonoro M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Macho Ind. Adulto 

18/02/2017 19:00 
Leptodactylu
s natalensis 

Caçote-
borbulhente 

1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 19:30 
Cercosaura 
cf. ocellata 

Lagartinho-
de-

serrapilheira 
1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 20:00 
Paleosuchus 
palpebrosus 

Jacaré-preto 1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 20:30 
Leptodactylu

s vastus 
Rã-manteiga 1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 21:00 
Chironius 

flavolineatus 
Cobra-cipó 1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 21:00 
Phyllopezus 

lutzae 
lagartixa-de-

Bogert 
1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 21:00 
Scinax 

cretatus 

Perereca-
riscada-de-

giz 
1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 22:00 
Gymnodacty

lus 
geckoides 

Briba-de-
folhiço 

2 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 22:00 

Leptodactylu
s 

macrosternu
m 

Rã-manteiga 1 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 
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Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulos Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação do 

ano 
Sexo 

Estágio 
reprodutiv

o 

Estágio 
Desen. 

18/02/2017 22:00 Rhinella jimi Sapo-cururu 1 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 07:00 
Tropidurus 

hispidus 
Lagartixa-
de-muro 

10 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 07:40 
Gymnodacty
lus darwinii 

Lagartixa-
da-mata 

1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 18:40 Rhinella jimi Sapo-cururu 2 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Macho Ind. Adulto 

19/02/2017 19:00 
Leptodactylu
s troglodytes 

Rã-piadora 7 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 19:30 
Leptodactylu

s vastus 
Rã-manteiga 7 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 19:30 Rhinella jimi Sapo-cururu 18 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão 
Macho/ 
Fêmea 

Ind. Adulto 

19/02/2017 19:30 
Leptodactylu
s natalensis 

Caçote-
borbulhente 

1 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 19:30 

Leptodactylu
s 

macrosternu
m 

Rã-manteiga 14 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 19:30 
Leptodactylu

s fuscus 
Rã-

assobiadora 
1 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 21:00 Rhinella jimi Sapo-cururu 6 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 21:00 

Leptodactylu
s 

macrosternu
m 

Rã-manteiga 6 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 
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Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulos Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação do 

ano 
Sexo 

Estágio 
reprodutiv

o 

Estágio 
Desen. 

19/02/2017 21:00 
Rhinella 

granulosa 
Sapo-

granuloso 
1 

Busca em 
sítio 

reprodutivo 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 22:00 
Leptodactylu

s vastus 
Rã-manteiga 2 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 22:00 Rhinella jimi Sapo-cururu 7 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 22:00 
Leptodactylu
s troglodytes 

Rã-piadora 5 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 22:00 
Dermatonot
us muelleri 

Rã-manteiga 1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 06:00 
Leptodactylu
s troglodytes 

Rã-piadora 8 
Busca em 

sítio 
reprodutivo 

Sonoro M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Macho Ind. Adulto 

20/02/2017 06:30 
Coleodactylu

s 
meridionalis 

Bibrinha-
mirim 

1 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 08:00 Rhinella jimi Sapo-cururu 30 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão 
Macho/ 
Fêmea 

Ind. Adulto 

20/02/2017 08:00 
Rhinella 

granulosa 
Sapo-

granuloso 
19 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 09:00 Rhinella jimi Sapo-cururu 6 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 09:00 
Tropidurus 

hispidus 
Lagartixa-
de-muro 

4 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 10:00 
Caiman 

latirostris 

Jacaré-do-
papo-

amarelo 
1 

Busca ativa 
em 

transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 
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Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulos Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação do 

ano 
Sexo 

Estágio 
reprodutiv

o 

Estágio 
Desen. 

20/02/2017 10:50 
Ameivula 
ocellifera 

Calaguinho 10 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 10:50 
Ameivula 

abaetensis 
Lagartinho-
de-abaeté 

2 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 10:50 
Tropidurus 

hygomi 
Lagartixa-
de-areia 

8 
Busca ativa 

em 
transecto 

Visual/ 
FotoGráfico 

M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 - 
Iguana 
iguana 

Iguana 1 Câmera trap FotoGráfico M1 
Restinga/ 

Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 - 
Boa 

constrictor 
Jibóia - Entrevista - M2 

Restinga/ 
Manguezal 

713411/ 
8804664 

- - - - 

18/02/2017 - Micrurus sp. Cobra-coral - Entrevista - M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

- - - - 

18/02/2017 - 
Salvator 

merianae 
Teiú - Entrevista - M2 

Restinga/ 
Manguezal 

713411/ 
8804664 

- - - - 

18/02/2017 - Enyalius sp. Camaleão - Entrevista - M2 
Restinga/ 

Manguezal 
713411/ 
8804664 

- - - - 

19/02/2017 - 
Drymarchon 

corais 
Papa-pinto - Entrevista - M4 FES 

705547/ 
8803327 

- - - - 

19/02/2017 - Epicrates sp. Salamanta - Entrevista - M4 FES 
705547/ 
8803327 

- - - - 

20/02/2017 - 
Salvator 

merianae 
Teiú 1 Câmera Trap FotoGráfico M5 FES 

703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

Legenda: Coord. = coordenadas, FES = Floresta Estacional Semidecidual; Ind. = indeterminado. Estágio de des. = Estágio de desenvolvimento; - = sem informação. 

Fonte: Celse, 2017 
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Quadro 7.2-23: Caracterização Ecológica das espécies registradas no Levantamento de Fauna. 

Ordem Família Espécie 
Nome 

popular 

Módulos Habitat 
da 

espécie 
Sensi. End. Rar. 

Migr
. 

Novo 
registro 
região 

Bio. 
Impor
t. Eco. 

Cineg. Exó. 
Invas

. 

Risc
o 

epi. 

Do
m 

Status 
Conservaçã

o 
M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

IUCN 
MM

A 

Anura Hylidae 
Hypsiboas 
raniceps 

perereca-
zebrada 

 x    AB Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura Hylidae 
Scinax aff. 

melanodactylus 
perereca-de-

bromélia 
x     ABF Alta não não não não não não não não não não não NC NC 

Anura Hylidae 
Scinax x-
signatus 

perereca-de-
banheiro 

   x  ABF Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura Hylidae Scinax cretatus 
perereca-

riscada-de-giz 
x  x   ABF Alta não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura Bufonidae Rhinella jimi sapo-cururu x  x x x ABF Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura Bufonidae 
Rhinella 

granulosa 
sapo-

granuloso 
     AB Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura 
Leptodactyl

idae 
Leptodactylus 

fuscus 
rã-

assobiadora 
 x x   AB Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura 
Leptodactyl

idae 
Leptodactylus 

troglodytes 
rã-piadora  x x x  ABF Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura 
Leptodactyl

idae 
Leptodactylus 

vastus 
rã-manteiga  x x x  ABF Baixa não não não não não não sim não não não não LC NC 

Anura 
Leptodactyl

idae 
Leptodactylus 
macrosternum 

rã-manteiga x x x   AB Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura 
Leptodactyl

idae 
Leptodactylus 

natalensis 
caçote-

borbulhente 
 x x   AB Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Anura 
Microhylida

e 
Dermatonotus 

muelleri 
rã-manteiga    x  AB Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Crocodyli
a 

Alligatorida
e 

Caiman 
latirostris 

jacaré-do-
papo-amarelo 

    x ABF Baixa não não não não não não sim não não não não LC NC 

Crocodyli
a 

Alligatorida
e 

Peleosuchus 
palpebrosus 

jacaré-preto  x    ABF Baixa não não não não não não sim não não não não NC NC 

Squamat
a 

Gymnophth
almidae 

Cercosaura cf. 
ocellata 

lagartinho-de-
serrapilheira 

 x    ABF - não não não não não não não não não não não NC - 

Squamat
a 

Iguanidae Iguana iguana Iguana x     ABF Baixa não não não não não não sim não não não não NC NC 
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Ordem Família Espécie 
Nome 

popular 

Módulos Habitat 
da 

espécie 
Sensi. End. Rar. 

Migr
. 

Novo 
registro 
região 

Bio. 
Impor
t. Eco. 

Cineg. Exó. 
Invas

. 

Risc
o 

epi. 

Do
m 

Status 
Conservaçã

o 
M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

IUCN 
MM

A 

Squamat
a 

Leiosaurida
e 

Enyalius sp. camaleão  x    AF Baixa não não não não não não não não não não não - - 

Squamat
a 

Phyllodacyli
dae 

Gymnodactylus 
darwinii 

lagartixa-da-
mata 

   x  AF Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Phyllodacyli
dae 

Gymnodactylus 
geckoides 

briba-de-
folhiço 

x     AB Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Phyllodacyli
dae 

Phyllopezus 
lutzae 

lagartixa-de-
bogert 

x     AF Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Teiidae 
Ameivula 

abaetensis 
lagartinho-de-

abaeté 
x     ABF Alta sim não não não não não não não não não não NC EN 

Squamat
a 

Teiidae 
Ameivula 
ocellifera 

calaguinho x x    ABF Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Teiidae 
Salvator 

merianae 
Teiú  x   x ABF Baixa não não não não não não sim não não não não LC NC 

Squamat
a 

Tropidurida
e 

Tropidurus 
hygomi 

lagartixa-de-
areia 

x     AB Alta sim não não não não não não não não não não NC VU 

Squamat
a 

Tropidurida
e 

Tropidurus 
hispidus 

lagartixa-de-
muro 

 x  x x AB Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Sphaerodac
tylidae 

Coleodactylus 
meridionalis 

bibrinha-
mirim 

   x  AF Alta não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Boidae Boa constrictus Jibóia  x    ABF Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Boidae Epicrates sp. salamanta    x  ABF Baixa não não não não não não não não não não não - - 

Squamat
a 

Colubridae 
Chironius 

flavolineatus 
cobra-cipó x     ABF Baixa não não não não não não não não não não não NC NC 

Squamat
a 

Colubridae 
Drymarchon 

corais 
papa-pinto    x  ABF Baixa não não não não não não não não não não não LC NC 

Squamat
a 

Elapidae Micrurus sp. cobra-coral  x    AF Baixa - - não - - - - - - - - - - 

Testudin
es 

Chelidae 
Mesoclemmys 

tuberculata 

cágado-
d´água-

cabeça- de-
cobra 

  x   AB Alta não não não não não não sim não não não não NC NC 
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Legenda: Hábitat da espécie – AB = Área Aberta; ABF = Área Aberta e Florestada; AF = Área Florestada; Sensi = Sensibilidade; End = Endemismo; Rar. = Raridade; Migr = 
Migratória; Bio. = Bioindicadora; Import. Eco. = Importância Econômica; Cineg. = Cinegética; Exó. = Exótica; Invas. = Invasora; Risco Epi. = Risco Epidemiológico; Dom. = 
Doméstica; IUCN = International Union for Conservation of Nature Red List; MMA = Decreto Federal nº 444/2014; - = sem informação. 

Fonte: IUCN (2016), Stotz et al (1996) e SBH (2016). 
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A seguir apresenta-se o relatório fotográfico contendo alguns dos indivíduos registrados em 
campo. Ressalta-se que em função utilização de métodos não invasivos, algumas espécies de 
anuros foram registradas exclusivamente através de suas vocalizações, o que impossibilitou a 
obtenção de registros fotográficos destas. 

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-54: Ameivula abaetensis  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-55: A. ocellifera  

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-56: Caiman latirostris 

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-57: Cercosaura cf. ocellata  
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Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-58: Coleodactylus meridionalis  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-59: Dermatonotus muelleri  

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-60: Gymnodactylus darwinii  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-61: G. geckoides  

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-62: Leptodactylus fuscus  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-63: L. macrosternum 
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Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-64: L. natalensis  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-65: L. troglodyte 

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-66: L. vastus  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-67: Mesoclemmys tuberculata  

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-68: Peleosuchus palpebrosus  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-69: Phyllopezus lutzae  
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Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-70: Rhinella granulosa  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-71: R. jimi  

  

F Fonte: Lucas Borges 

oto 7.2-72: Scinax aff. Melanodactylus  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-73: S. cretatus  

  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-74: Scinax x-signatus  

Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-75: Tropidurus hispidus  
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Fonte: Lucas Borges 

Foto 7.2-76: T. hygomi  
 

 

A espécie Caiman latirostris, foi registrada dentro de um tanque de água localizado no interior 
na FLONA, no M5. Esse é o único animal aqui incluído que não foi observado em vida livre. 
Contudo, segundo relatos de funcionários, o animal foi retirado de um curso d’água das 
proximidades há alguns anos atrás, o que indica que a região abriga tal espécie. 

A Tabela 7.2-24 a seguir demonstra os resultados da análise da diversidade obtidos nos 
diferentes Módulos amostrais durante a execução da Campanha. Tais análises foram realizadas 
com auxílio do programa Past (HAMMER et al., 2001). 

Tabela 7.2-24: Análise da diversidade obtida nos Módulos amostrais. 

Índices M1 M2 M3 M4 M5 

Taxa 11 14 8 9 4 

Individuals 11 14 8 9 4 

Dominance (D) 0,09 0,07 0,13 0,11 0,33 

Shannon (H) 2,40 2,64 2,08 2,20 1,10 

Equitability (J) 1 1 1 1 1 

 

As informações apresentadas acima incluem os métodos de Busca Ativa por Transectos e Busca 
em Sítios Reprodutivos, realizados nos Módulos de fauna.  

Os dados apresentados para Taxa e Individuals representam as informações brutas aplicadas no 
Programa PAST e utilizadas nas análises dos índices. 

De maneira geral, entre as áreas analisadas, a maior taxa de Dominância (D) foi observada nas 
Módulo 5 (D=0,33), considerando que o valor máximo para índice é =1. Isso indica que a área 
possui poucas espécies que apresentam maior dominância na região. Já M2, obteve o menor 
valor, que corresponde a um maior número de espécies ocorrendo com menor dominância. 

Para diversidade analisas por meio do índice de Shannon (H) o Módulo 2 (M2) obteve o maior 
valor de diversidade (H=2,64) quando comparado aos demais Módulos, seguido por M1 
(H=2,40). O resultado para M2 é esperado, já que a área também apresentou menor dominância 
(D) de espécies. Desta forma, M5 obteve os menores valores para a diversidade (H=1,10) entre 
as áreas. 
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Para a Equabilidade todas as áreas obtiveram o valor máximo para o índice (J=1) demonstrando 
que todos os locais analisados apresentam níveis de abundância e riqueza equiparáveis, sendo 
os indivíduos igualmente abundantes dentro das espécies. 

O Fonte: Celse, 2017) 
Gráfico 7.2-12 a seguir mostra a abundância de indivíduos e riqueza de espécies nos diferentes 
Módulos selecionados. 

 

Fonte: Celse, 2017) 

Gráfico 7.2-12: Abundância de indivíduos e riqueza de espécies obtidas nos Módulos Amostrais  

Para a riqueza de espécies registradas, o M2 teve o maior número de espécies, com 14 espécies  
no total, enquanto que em M5, foi registrado o menor valor (S=4). Para a abundância, o M3 
obteve maior número de indivíduos (A=142) e o M5 o menor registro (A=23). 

Essa variável de dados, onde M5 apresentou as menores taxas, incluindo para a diversidade, 
conforme Tabela 7.2-24, se deu em função da área ser composta em sua maioria de ambiente 
florestado, sem grandes alagados no entorno. Além disso, em função da alta periculosidade do 
local, conforme já apresentado não foi permitido que a equipe permanecesse em período 
noturno na UC, o que impossibilitou os registros de espécies com hábitos exclusivos noturnos. 

No Fonte: Celse, 2017) 
Gráfico 7.2-13 são apresentados os resultados de abundância e riqueza, separados por método 
amostral. Ressalta-se que para as informações obtidas por meio de entrevistas não foram 
considerados valores de abundância. 
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Fonte: Celse, 2017) 

Gráfico 7.2-13: Abundância e riqueza obtidas através dos métodos empregados  

O método da Busca em sítio reprodutivo foi de substancial importância para determinação de 
espécies locais, que dificilmente seriam amostradas pelo método de Busca ativa em transecto. 
Por outro lado, método de Busca ativa em transecto também foi importante, pois permitiu o 
registro de animais pequenos, de difícil visualização, que se camuflam na serapilheira. 

Greenberg et al. (1994) sugerem que todos os mecanismos de captura apresentam pontos 
fracos porque atuam de forma seletiva. Assim sendo, os métodos não invasivos, os quais se tem 
como objetivo o registro de espécies apenar por observação e vocalização, tem maior eficiência 
quando se trata de indivíduos menores, com hábitos terrestres superficiais e arborícolas, para o 
caso de buscas por transectos. Já as buscas em sítios reprodutivos são bastante eficientes para 
o registro de espécies com alto potencial de vocalização, visto que esta é uma característica 
exclusiva de cada espécie, sendo um mecanismo que impede o cruzamento interespecífico 
(FREITAS; SILVA, 2007). Portanto, os métodos de amostragem foram empregados 
conjuntamente e de forma complementar permitindo assim uma amostragem mais eficiente. 

O Fonte: IUCN,2016 
Gráfico 7.2-14 apresentado abaixo, mostra a distribuição geral de todas as espécies registradas 
na campanha de campo, nos ambientes onde são tipicamente encontradas: áreas abertas, áreas 
florestadas e aquelas que podem ser encontradas tanto em áreas abertas como florestadas.  
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Fonte: IUCN,2016 

Gráfico 7.2-14: Distribuição das espécies registradas na campanha, segundo os ambientes nos quais são 
tipicamente encontradas  

Em relação à composição das espécies acima, na campanha foram registradas 32 espécies, 
sendo 12 de anuros e 20 de répteis. Das 32 amostradas no total, 17 (53%) podem ser 
encontradas tanto em hábitats de áreas abertas como florestadas, que segundo dados da IUCN 
SSC (2012) podem ocupar uma grande variedade de ambientes, inclusive aqueles modificados 
pela ação humana. 

Já as espécies que habitam originalmente áreas abertas, 10 espécies (31%) tendem a expandir 
suas distribuições geográficas com os desmatamentos e a consequente alteração da paisagem 
natural. Os ambientes alterados beneficiam estas espécies colonizadoras e podem favorecer a 
permanência de suas populações, proporcionando alimento abundante, abrigo e locais 
adequados para a reprodução (MORAES et al, 2007).  

Do total de espécies amostradas, 5 (16%) são típicas de ambientes de áreas florestadas, sendo 
elas: Enyalius sp., Gymnodactylus darwinii, Phyllopezus lutzae, Coleodactylus meridionalis, 
Micrurus sp. As espécies relacionadas nesta categoria são consideradas ecologicamente 
especialistas e, portanto, mais sensíveis aos impactos negativos sobre o meio. A existência de 
áreas florestais pouco perturbadas que incluam um maior número de microambientes é 
importante para a sobrevivência destas espécies e para a manutenção da diversidade biológica. 
Além disso, tais espécies podem ser consideradas como bioindicadoras de boa qualidade 
ambiental (IUCN SSC, 2012). 

Considerando as informações já apresentadas no Quadro 7.2-22, onde para cada espécie 
registrada foram observados atributos que as tornam ou não espécies importantes para a região 
e para a conservação do ambiente, foram selecionadas as espécies foco, nas quais estão aquelas 
que se enquadram nas categorias de Alta sensibilidade a impactos ambientais, Endemismo para 
o Bioma Mata Atlântica, Raridade no ambiente, Novo registro regional, capacidade 
Bioindicadora, espécies consideradas Cinegéticas (visadas para caça e captura) e as ameaçadas 
de extinção a nível federal (Decreto Federal nº 444/2014) e internacional (IUCN, 2016). Para 
tanto, foi elaborado o Fonte: IUCN, 2016; SBH 2016 
Gráfico 7.2-15 que traz o número de espécies registradas para cada um desses atributos. 
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Fonte: IUCN, 2016; SBH 2016 

Gráfico 7.2-15: Distribuição das espécies registradas na campanha, de acordo com os atributos de cada 
uma delas.  

Das espécies indicadas acima, enquadram-se a Scinax aff. Melanodactylus, Scinax cretatus, 
Ameivula abaetensis, Tropidurus hygomi, Coleodactylus meridionalis e Mesoclemmys 
tuberculata como sensíveis aos impactos ambientais. Tais espécies puderam ser observadas em 
M1 e M2, região com vegetação de Restinga e Manguezal, onde há maior disponibilidade de 
recursos hídricos. Contudo ressalta-se que as espécies de anfíbios, são encontradas somente em 
áreas de Restinga, uma vez que o grupo possui baixa tolerância a salinidade encontrada em 
ambientes de manguezal. É importante destacar que a Coleodactylus meridionalis também é 
exclusiva de ambientes florestados. 

Dessas espécies, duas apresentam endemismo para o Bioma, sendo elas a Ameivula abaetensis, 
uma espécie de lagarto e a Tropidurus hygomi, uma lagartixa, também conhecida como 
lagartixa-de-areia. Ambas as espécies foram registradas em M1, o que inteira a necessidade de 
medidas de conservação para a implantação do empreendimento.  

Ambas espécies endêmicas, constam também na Portaria Federal nº444/2014, onde Ameivula 
abaetensis é registrada como Em Perigo (EN) e Tropidurus hygomi como Vulnerável (VU). A 
observação de tais espécies é um indicativo da importância de habitats naturais para manutenção 
de organismos sensíveis e que se econtram sob ameaça. 

Apesar dessa descoberta, acredita-se que o empreendedimento por si só, não será um fator que 
poderá acarretar comprometimento das populações viáveis dessas espécies. Foi notado na região 
um conjunto de fatores, principalmente queimadas, que mais compromete a fauna de pequeno 
porte, incluindo os répteis constantes nas listas de ameaças.  

Entretando, afirmações mais conclusivas acerca do status populacional dessas espécies, devem 
ser foco de estudo posterior, onde a captura deve ser essencial para conhecimento da estrutura 
populacional local. 

Assim sendo, indica-se que as seis espécies acima citadas e mais as espécies que ocorrem 
exclusivamente em áreas florestadas (Phyllopezus lutzae e Gymnodactylus darwinii) sejam foco 
de Programas de Conservação a serem executados durante a implantação e operação do 
empreendimento. 

Contudo, de forma geral, considerando todas as espécies registradas, estas podem ser 
consideradas comuns e apresentam ampla distribuição em sua área de ocorrência.  

6

2

0

0

0

6

2

0 1 2 3 4 5 6 7

Alta Sensibilidade

Endemismo

Raridade

Novo registro para região

Bioindicadora

Cinegética

Ameaçada de extinção

Espécies foco



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-152 

 

A partir dos dados obtidos e utilizando-se como ferramenta de análise o Programa Estatístico 
PAST (HAMMER et al, 2001), foram elaboradas gráficos que demonstram a suficiência amostral 
para o Módulos selecionados (Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-16) e para os dias de execução de campo (Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-17), através de curvas randomizadas de acúmulo de espécies. 

Além disso, também foram aplicados testes de similaridade entre as localidades (Fonte: Celse, 
2017 

Gráfico 7.2-18), por meio de Cluster Analysis do PAST, onde utilizou-se como base o índice de 
Bray-Curtis para considerar áreas similaridades. Para o presente estudo adotou-se que valores 
>0,5 do índice, apresentados para os Módulos, são considerados similares entre si. 

 

  

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-16: Curva de acúmulo de espécies 
onde (Samples) correspondem aos Módulos  

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-17: Curva de acúmulo de as mostras 
(Samples) correspondem aos dias decampo  

 

Conforme nota-se nos gráficos acima, onde a linha vermelha significa a curva real e o intervalo 
em azul, a confiabilidade, há uma tendência ao crescimento exponencial das curvas, o que 
indica a possibilidade de registro de novas espécies nas áreas.  

Também se verifica que há um intervalo maior entre as linhas azuis e vermelhas ao final das 
amostragens, confirmando que há a necessidade de se investir em um esforço amostral maior 
na região. 
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-18: Índice de Similaridade dos Módulos M1 a M5  

Apesar das áreas possuírem diferente fisionomias vegetacionais, os Módulos M2 e M3 
apresentaram maior similaridade entre si, com o índice próximo a 0,5. Enquanto que para as 
demais áreas, os valores não foram significativos. 

Esse resultado pode ser considerado preliminar e, considerando que a maioria das espécies 
registradas são consideradas generalistas, há a possibilidade de coexistência em variados 
ambientes. 

Para a região do empreendimento, foi elaborado o Estudo de Impacto Ambiental focado no 
Complexo Termeletrico Barra dos Coqueiros/SE, que, apesar de ter diferido das metodologias 
empregadas e do esforço amostral para o presente estudo, identificou algumas espécies da 
fauna em seu Diagnóstico, e indicou a presença provável de outras. 

Segundo as informações do EIA/RIMA, para a região foram registradas 26 espécies de anfíbios e 
répteis durante as amostragens, enquanto que para os resultados do presente estudo o total de 
espécies do grupo foi de 32. Entre as espécies levantadas no EIA/RIMA, há a presença de 
quelônios marinhos, os quais não foram aqui amostrados. 

Das espécies levantadas, merecem destaque Phyllodytes punctatus, endêmica do Estado de 
Sergipe, Scinax melanodactylus, nova espécie descrita para áreas costeiras e o réptil Tropidurus 
hygomi, que possui restrição de habitat. 

A espécie Tropidurus hygomi, foi registrada no presente estudo e indicada como espécie foco, 
enquanto que as demais não foram observadas durante as amostragens. Assim, é sugerido que 
Phyllodytes punctatus e Scinax melanodactylus também sejam incluídas para espécies foco de 
acompanhamento. 

Como já descrito, o Módulo amostral M5 está situado na FLONA de Ibura, para a qual, por meio 
da Portaria nº 44 de 2016 passou a vigorar seu Plano de Manejo (ICMBIO, 2016). Em tal 
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documento são trazidas informações sobre espécies da fauna ocorrentes, entre elas, a 
herpetofauna local. 

Durante as amostragens de campo, o número de registros do grupo em M5 foi baixo quando 
comparado as demais áreas, com registro de apenas uma espécie de anfíbio e três de répteis. 
Todavia, no Plano de Manejo da UC, constam na área a ocorrência de seis anfíbios e 16 répteis. 

Sendo que nenhuma dessas espécies merece destaque para inclusão nas espécies foco. 

A Mata Atlântica, abriga muitas espécies endêmicas, o que pode estar relacionado a quantidade 
de nichos disponíveis na floresta (HADDAD & PRADO, 2005). A diversidade de répteis registrada 
para o bioma também é expressiva. Ao todo são 197 espécies. Sua maior diversidade ocorre em 
florestas tropicais úmidas, onde o processo de fragmentação pode causar diversos efeitos 
negativos como a remoção e a redução de populações (MMA/SBF, 2002). 

Dos impactos ambientais negativos que incidem sobre as comunidades herpetofaunísticas, 
frequentemente são citados na literatura o lançamento de efluentes poluídos, pois altera a 
qualidade dos cursos d’água utilizados pelos anuros para a reprodução e o corte de árvores que 
permite a entrada de ventos e o aumento da luminosidade, o que pode influenciar na umidade 
florestal, afetando espécies que ocorrem no chão úmido da floresta (ARMSTRONG & CONTE, 
2010). 

Desta forma, o acompanhamento das espécies é primordial para manutenção das populações 
viáveis. 

 

7.2.2.2.2.3 Avifauna 

Materiais e Métodos 
Durante o Levantamento de Fauna, a riqueza e a abundância das espécies das aves foram 
determinadas através de metodologias distintas, descritas a seguir, empregadas nos cinco 
Módulos amostrais, M1 a M5. 

Ressalta-se ainda que não foram coletados indivíduos da avifauna, visto que não houve captura 
manual ou por meio de equipamentos. 

Transectos 

Estabeleceu-se nos Módulos de amostragem, um transecto linear de 500 metros no interior dos 
fragmentos de mata para a procura de espécimes da avifauna.  

Este método consiste, basicamente, no deslocamento lento pelas áreas de interesse à procura 
de indivíduos do grupo da avifauna, estendendo-se a investigação a locais específicos como 
micro-habitat: arbustos, copas de árvores, margens de riachos, entre outros. 

Assim, os transectos foram percorridos lentamente e para a realização desta metodologia foi 
despendido um esforço amostral de 2 horas diárias (1 hora manhã e 1 hora entardecer), por 
cinco dias consecutivos em cada Módulo. 

Foi considerada uma faixa de observação de 20 metros para cada lado, anotando as espécies de 
aves presentes nessa faixa e como recurso, foram utilizadas caixas de som e um gravador Sony 
px 720 para auxiliar no registro dos espécimes por meio da técnica de Playback. 

Ponto Fixos 

Este método consiste em um pesquisador permanecer por um período pré-definido registrando 
por meio de visualizações e vocalizações as aves, de forma a prover informações quantitativas 
e qualitativas das espécies presentes. 
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Em cada um dos Módulos amostrais foram determinados pontos fixos que foram amostrados 
durante dois dias consecutivos e em cada ponto, o observador permaneceu por 10 minutos 
contando os indivíduos de aves presentes nos 360° ao seu redor num raio de detecção infinito. 

Para tanto, foram definidos 2 pontos fixos para cada Módulo, que distaram entre si 
aproximadamente 300 metros. Os Módulos foram amostrados durante o período matutino 
(entre 6:00 e 7:30 am) e equipamentos específicos foram utilizados para os registros, tais como 
gravador ornitológico acoplado a microfone unidirecional e binóculos. A localização dos pontos 
fixos estão apresentados no Mapa de Pontos Amostrais de Fauna no ANEXO 7.2-7. 

Métodos Complementares 

Também foram incluídos nas amostragens os registros ocasionais, os quais possibilitaram a 
inclusão de algumas espécies presentes nas áreas que não foram registradas pelos métodos 
quantitativos/qualitativos. Apesar de não apresentar um delineamento experimental 
sistematizado, essas observações aumentam o conhecimento da avifauna local. 

As fotos a seguir ilustram a execução dos métodos descritos acima. 

  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-77: Transecto em M1  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-78: Transecto em M2 com playback  

 

 

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-79: Ponto Fixo em M3  
 

 

A Tabela 7.2-25 apresenta o detalhamento do esforço amostral empregado para o levantamento 
da avifauna. Portanto, o esforço amostral total aplicado durante a etapa de campo foi de 151,6 
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horas/campanha, com média de através do método de Transecto e Ponto Fixo foram 
dispendidas aproximadamente 30,32 horas por Módulo. 

 

Tabela 7.2-25: Esforço amostral por método de monitoramento da avifauna em cada Módulo Amostral (M1 
a M5), por campanha. 

Métodos 
Nº de 

Módulos 
Nº de 

Pesquisadores 
Nº de dias Nº hora/dia Total (horas) 

Transectos 5 3 5 2 150 horas 

Ponto Fixo 5 1 2 0,16 1,6 horas 

 

Resultados e Discussão 
Através dos métodos de amostragem descritos anteriormente foram registrados no atual 
Levantamento 854 indivíduos, pertencentes a 118 espécies diferentes, 37 Famílias e 19 Ordens. 
No ANEXO 7.3-8 estão apresentadas a Lista das espécies registradas no levantamento de 
avifaunafauna e a Caracterização ecológica das espécies registradas no Levantamento de Fauna 
(Celse, 2017). 

A seguir apresenta-se o relatório fotográfico contendo alguns dos indivíduos registrados em 
campo. Ressalta-se que em função utilização de métodos não invasivos, algumas espécies foram 
registradas exclusivamente através de suas vocalizações, o que impossibilitou a obtenção de 
registros fotográficos destas. 

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-80: Columbina passerina  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-81: Coragyps atratus  
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Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-82: Myiarchus tyranullus  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-83: Polioptila plúmbea  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-84: Tangara palmarum  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-85: Aramides cajaneus  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-86: Athene cunicularia  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-87: Chloroceryle americana  
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Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-88: Hemitriccus margaritaceiventer  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-89: Hydropsalis albicollis  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-90: Nyctibius griséus  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-91: Arundinicola leucocephala  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-92: Bubulcus íbis  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-93: Butorides striata  
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Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-94: Caracara plancus  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-95: Emberizoides herbícola  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-96: Forpus xanthopterigyus  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-97: Galbula ruficauda  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-98: Galinula galeata  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-99: Jacana jacana  



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-160 

 

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-100: Porphyrio martinicus  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-101: Sporophila nigricollis  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-102: Ardea alba  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-103: Dendroplex picus  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-104: Formicivora rufa  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-105: Sturnella superciliaris  
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Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-106: Tyrannus melancholicus  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-107: Tyto furcata  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-108: Volatinia jacarina  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-109: Arremon taciturnus  

  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-110: Cathartes aura  

Fonte: Natalia Rongetta 

Foto 7.2-111: Myiozetets similis  
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A Tabela 7.2-26 a seguir demonstra os resultados da análise da diversidade obtidos nos 
diferentes Módulos amostrais durante a execução da campanha. Tais análises foram realizadas 
com auxílio do programa Past (HAMMER et al., 2001). 

Tabela 7.2-26: Análise da diversidade obtida nos Módulos amostrais  

Índices M1 M2 M3 M4 M5 

Taxa 53 42 59 75 46 

Individuals 53 42 59 75 46 

Dominance (D) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 

Shannon (H) 3,97 3,74 4,08 4,32 3,83 

Equitability (J) 1 1 1 1 1 

Fonte: Celse, 2017 

As informações apresentadas acima incluem os métodos de Transectos e Pontos Fixos, 
realizados nos Módulos de fauna. Os dados apresentados para Taxa e Individuals representam 
as informações brutas aplicadas no Programa PAST e utilizadas nas análises dos índices. 

Entre as áreas analisadas, as taxas de Dominância (D) foram muito baixas, sendo o maior valor 
obtidos em todas as áreas com exceção de M4. Assim, a dominância é desprezível, o que indica 
que as áreas possuem não possuem espécies que apresentam dominância na região. 

Para diversidade analisas por meio do índice de Shannon (H) o Módulo 4 (M4) obteve o maior 
valor de diversidade (H=4,32) quando comparado aos demais Módulos, seguido por M3 
(H=4,08). Apesar de ambos Módulos apresentarem maiores valores, considera-se que a 
diversidade foi alta em todas as áreas. 

Para a Equabilidade todas as áreas obtiveram o valor máximo para o índice (J=1) demonstrando 
que todos os locais analisados apresentam níveis de abundância e riqueza equiparáveis, sendo 
os indivíduos igualmente abundantes dentro das espécies. 

O Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-19 a seguir mostra a abundância de indivíduos e riqueza de espécies nos diferentes 
Módulos selecionados. 

 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-19: Abundância de indivíduos e riqueza de espécies obtidas nos Módulos Amostrais  
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De maneira geral, a riqueza foi mais significativa em M4 (S=75), sendo que para as demais áreas 
os valores foram semelhantes. O mesmo ocorreu para abundância que também foi maior em 
M4 (A=247). 

Com exceção de M4 que apresentou os maiores valores, as demais áreas foram semelhantes 
quanto aos parâmetros analisados. Esses dados indicam que, para avifauna, as áreas possuem 
capacidade suporte para manter as populações do grupo com altas taxas de diversidade. 

No Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-20 são apresentados os resultados de abundância e riqueza, separados por método 
amostral.  

 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-20: Abundância e riqueza obtidas através dos métodos empregados  

O método que obteve maior eficiência durante as amostragens foram os Transectos, uma vez 
que o esforço amostral empresado a ele foi maior. Contudo a execução dos Pontos Fixos é de 
grande valia para o registro de espécies mais conspícuas e de interior de mata, uma vez que o 
observador permanece em silêncio por 10 minutos dentro do fragmento. Assim, os métodos 
podem ser considerados complementares, uma vez que o transecto objetiva registrar todos os 
espécimes, sendo eles de dossel ou sub-bosque. 

Também é importante destacar que, os registros por ocasionais foi baixo quando comparado 
aos demais métodos. Isso sugere que os métodos padronizados empregados foram suficientes 
para amostrar a avifauna local. 

Através da realização do método de Pontos Fixos, foi possível estimar os valores de riqueza e 
abundância calculadas através do Índice Pontual de Abundância - IPA. O IPA é calculado a partir 
do número de registros/número de amostras por fragmento (VIELLIARD, 2000). Assim, a Tabela 
7.2-27 apresenta os valores obtidos para o índice. 

Tabela 7.2-27: Espécies de aves registradas pelo método de Pontos Fixos durante a amostragem de campo 
e os respectivos IPAs  

Espécies M1 M2 M3 M4 M5 

Aratinga jandaya 0 0,5 0 0 0 

Arremon taciturnus 0 0 0 7 2 
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Espécies M1 M2 M3 M4 M5 

Camptostoma obsoletum 0,5 1,5 1,5 0 0,5 

Caracara plancus 0 0,5 0 0 0 

Cathartes aura 0 0 0 0 2,5 

Cathartes burrovianus 0 0 0 1 0 

Chiroxiphia pareola 0 0 0,5 1 0,5 

Coereba flaveola 0 0 0 3 1,5 

Colaptes melanochloros 0 0 0 0,5 0 

Columbina squammata 1 1,5 0 0 0 

Crotophaga ani 0 0 0 0 2 

Cyclarhis gujanensis 1 0 0 1 0 

Dacnis cayana 0 0 0 0 1,5 

Dendroplex picus 0 0 0 0 0,5 

Elaenia chilensis 0,5 0 1 0 0 

Elaenia flavogaster 0,5 1 1 2 0 

Elaenia spectabilis 0,5 0 0 0 0 

Euphonia chlorotica 0,5 0 0,5 1 0,5 

Euphonia violacea 0 0 0 0 0,5 

Formicivora grisea 0 0 0 0 0,5 

Galbula ruficauda 0 0 0,5 0 1,5 

Hemithraupis guira 0 0 1 1 2 

Hemitriccus margaritaceiventer 1 0,5 0 0 0 

Hemitriccus striaticollis 0 0 1,5 2 0 

Heterospizias meridionalis 0 0 0 0,5 0 

Leptotila verreauxi 0 0 3,5 0,5 0,5 

Megarynchus pitangua 0 0 0 0,5 0,5 

Milvago chimachima 0 0 0 0,5 0,5 

Myiarchus ferox 0 0 0,5 0 0 

Myiarchus swainsoni 0 0 0 1 0 

Myiarchus tyrannulus 0,5 0,5 0 0,5 0 

Myiopagis viridicata 0 0 0,5 0 0 

Myiozetetes similis 0 0 0,5 1 0,5 

Nemosia pileata 0 0 3,5 0 1 

Pachyramphus polychopterus 0 0 0 1 0 

Patagioenas picazuro 0,5 0 0 0 0 

Phaethornis ruber 0 0 0 0,5 0 

Pheugopedius genibarbis 0 0 1 0,5 0,5 

Picumnus pygmaeus 0 0 0 0,5 0 

Pitangus sulphuratus 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Espécies M1 M2 M3 M4 M5 

Polioptila plumbea 1,5 0 1,5 2 2,5 

Rupornis magnirostris 0 0 0,5 0 0 

Saltator maximus 0 0,5 0 0 2 

Stelgidopteryx ruficollis 0 0,5 0 0 0 

Tachyphonus rufus 0 0 0 1 0 

Tangara cayana 0 0 0 1,5 0 

Tangara palmarum 0,5 0,5 5 6,5 4 

Tangara sayaca 0,5 0 1 2 2 

Thalurania glaucopis 0 0 0,5 0 0 

Thamnophilus pelzelni 0 0 2,5 5,5 2,5 

Thlypopsis sordida 0 0 0 0 0,5 

Tolmomyias flaviventris 0 0 2 0,5 0,5 

Troglodytes musculus 0,5 0 0 0 1 

Trogon curucui 0 0 0 0 1,5 

turdus amaurochalinus 0 0 0 1 0,5 

Turdus leucomelas 0 0 0 2 3,5 

Tyrannus melancholicus 0,5 1,5 0 1,5 1 

Vanellus chilensis 0 1 0 0 0 

Veniliornis passerinus 0 0 0 1 0,5 

Vireo chivi 0 0 2 4 1,5 

Fonte: Celse, 2017 

A partir dos dados gerados pelo IPA, é possível notar que os maiores valores para o índice em 
todas as áreas foram obtidos para o Arremon taciturnus (IPA=7) e Tangara palmarum (IPA=6,5) 
em M4. Para as demais áreas Pitangus sulphuratus (IPA=2,5) obteve o maior valor em M1, 
enquanto que em M2 os valores mais elevados foram para as espécies Camptostoma obsoletum, 
Columbina squammata e Tyrannus melancholicus (IPA=1,5). Em M3 Tangara palmarum obteve 
o maior valor (IPA=5), assim como em M5 (IPA=4). 

Dessa forma, a espécie maior abundância obtida pelo índice foi Tangara palmarum, que 
apresenta baixa sensibilidade a impactos ambientais e é capaz de ocupar os mais variados 
ambientes (SIGRIST, 2007), sendo muito observada em ambientes urbanos. 

As demais espécies mais abundantes também são consideradas generalistas e não podem ser 
consideradas boas indicadoras de impactos, uma vez que se adaptam com facilidade a 
alterações no ambiente. 

A Fonte: IUCN, 2016 

Figura 7.2-23 apresentado abaixo, mostra a distribuição geral de todas as espécies registradas 
na campanha de campo, nos ambientes onde são tipicamente encontradas: áreas abertas, áreas 
florestadas e aquelas que podem ser encontradas tanto em áreas abertas como florestadas.  
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Fonte: IUCN, 2016 

Figura 7.2-23 Distribuição das espécies registradas na campanha, segundo os ambientes nos quais são 
tipicamente encontradas.  

Em relação à composição das espécies acima, das 118 espécies amostradas no total, 33 (28%) 
podem ser encontradas tanto em hábitats de áreas abertas como florestadas. Essas espécies 
possuem uma maior plasticidade ecológica, uma vez que são capazes de habitar variados locais 
e alterar sua área de vida. 

As espécies que habitam originalmente áreas abertas, 37 espécies (31%) tendem a expandir suas 
distribuições geográficas com os desmatamentos e a consequente alteração da paisagem 
natural. Considerando que a paisagem inicialmente era composta por variadas fisionomias 
florestais de Mata Atlântica, entende-se que essas espécies foram ocupando as novas áreas 
antropizadas e por sua consequência as bordas dos fragmentos analisados. 

A maioria das espécies registradas, 48 (41%) são típicas de ambientes de áreas florestadas. As 
espécies ocorrentes exclusivamente em ambientes florestados, são especialistas de habitats, 
uma vez que a floresta pode proporcionar uma grande quantidade de nichos nos diferentes 
níveis da estratificação que por sua vez são ocupados por uma maior diversidade de espécies. 
(LEBRETON, CHOISY;1991). 

Considerando as informações já apresentadas na Fonte: IUCN, 2016 

Figura 7.2-23 onde para cada espécie registrada foram observados atributos que as tornam ou não espécies 

importantes para a região e para a conservação do ambiente, foram selecionadas as espécies foco, nas 
quais estão aquelas que se enquadram nas categorias de Alta sensibilidade a impactos ambientais, 

Endemismo para o Bioma Mata Atlântica, Raridade no ambiente, Novo registro regional, capacidade 
Bioindicadora, espécies consideradas Cinegéticas (visadas para caça e captura) e as ameaçadas de extinção 

a nível federal (Decreto Federal nº 444/2014) e internacional (IUCN, 2016). Para tanto, foi elaborado o 
gráfico da Fonte:IUCN, 2016; Stotz et al, 1996 e CBRO, 2015 

Figura 7.2-24 que traz o número de espécies registradas para cada um desses atributos. 
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Fonte:IUCN, 2016; Stotz et al, 1996 e CBRO, 2015 

Figura 7.2-24: Distribuição das espécies registradas na campanha, de acordo com os atributos de cada uma 
delas.  

Das espécies indicadas acima, enquadram-se a Aramides cajaneus e Chiroxiphia pareola como 
sensíveis aos impactos ambientais. A primeira espécie foi observada em M1 a M3, enquanto que 
a segunda em M3 a M5, sugerindo que apesar das diferenças vegetacionais, todos os fragmentos 
analisados são capazes de abrigar espécies especialistas e sensíveis. É importante destacar que 
a Chiroxiphia pareola também é exclusiva de ambientes florestados. 

Quanto ao endemismo da Mata Atlântica, foi observada uma espécie, o Thalurania glaucopis, o 
qual foi registrado apenas em M3 e também é característico de ambiente florestado. 

É importante destacar que, uma espécie registrada em M3, M4 e M5 é considerada endêmica 
da Caatinga. O Picumnus pygmaeus, além de até o momento não ocorrer no bioma Mata 
Atlântica, é considerado naturalmente raro no ambiente, segundo Stotz et al (1996). 

Além dele, as espécies Geranospiza caerulescens, Heliomaster squamosus e Aratinga jandaya, 
também são consideradas raras em seus habitats e são exclusivas de áreas florestadas. 

Segundo a Lista da CBRO (2015) duas espécies são migratórias, sendo estas a Charadrius 
semipalmatus, considerada visitante sazonal oriunda do hemisfério norte, e a Elaenia chilensis, 
visitante sazonal oriunda do sul do continente. A primeira foi registrada em M2, enquanto que 
a segunda espécie teve seu registro em M1 e M3. 

Segundo o Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias (BRASIL; 
2016), os habitats selecionados pelas aves migratórias ao longo de suas rotas podem ser diversos 
e se relacionam aos hábitos alimentares, disponibilidade de recursos e táticas de forrageamento 
das espécies envolvidas. Assim, em função da distribuição descontinuada desses recursos, as 
espécies migrantes geralmente se concentram em áreas específicas.  

Ainda segundo o relatório (BRASIL, 2016), esses locais têm importância fundamental para 
conservação dessas aves, uma vez que, ao realizarem migrações, elas necessitam de áreas chave 
para trocarem as penas, se alimentarem e adquirirem as reservas energéticas. 

Para a categorias de novos registros regionais, foi feita uma busca no meio científico, através de 
bases de dados disponíveis on line e obteve-se um total de nove espécies descritas pela primeira 
vez na região do empreendimento. Sendo elas, Heliomaster squamosus, Patagioenas picazuro, 
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Laterallus melanophaius, Elaenia chilensis, Elaenia spectabilis, Euphonia chlorotica, Euscarthmus 
meloryphus, Myiarchus swainsoni e Turdus amaurochalinus. 

Esse resultado era esperado uma vez que não há muitos esforços na realização de pesquisas 
direcionadas para a região. 

Considerando a categoria de bioindicadoras, apenas três espécies enquadram-se nesse quesito, 
Chiroxiphia pareola, Aratinga jandaya e Trogon curucui. Para os quesitos de cinegéticas e 
ameaçadas de extinção, não houve registros de campo. 

Quanto as espécies exóticas, foram registradas duas, que comumente são vistas por todo país, 
Columba livia e Passer domesticus. Destas apenas a Columba livia apresenta risco 
epidemiológicos e nenhuma possui potencial invasor. 

Assim sendo, indica-se que as espécies acima citadas sejam foco de Programas de Conservação 
a serem executados durante a implantação e operação do empreendimento. Sendo elas 
Aramides cajaneus, Chiroxiphia pareola, Thalurania glaucopis, Picumnus pygmaeus, 
Geranospiza caerulescens, Heliomaster squamosus, Aratinga jandaya, Charadrius 
semipalmatus, Elaenia chilensis, Trogon curucui, Patagioenas picazuro, Laterallus melanophaius, 
Elaenia spectabilis, Euphonia chlorotica, Euscarthmus meloryphus, Myiarchus swainsoni e 
Turdus amaurochalinus. 

Contudo, de forma geral, considerando todas as espécies registradas, estas podem ser 
consideradas comuns e apresentam ampla distribuição em sua área de ocorrência. Além disso, 
nenhuma delas está relacionada na lista de espécies ameaçadas do IBAMA (Portaria Federal Nº 
444/2014) e da IUCN (2016).  

Apesar de não terem sido registrados ninhais nas áreas de manguezais, mesmo o período 
reprodutivo ser entre os meses de outubro a fevereiro, esses ambientes são importantes 
refúgios para a reprodução de variadas espécies da avifauna aquática, como garças, socós, 
biguás, entre outros. 

A reprodução de aves em manguezais tem grande relação com a estrutura da vegetação, sendo 
esta característica de vital importância para as espécies que utilizam e constroem seus ninhos 
em diferentes estratos da vegetação (JOSENS et al., 2009; RECHETELO, 2009, apud BISINELA et 
al, 2014). 

De acordo com Poole (1981), as aves com nidificação colonial são particularmente vulneráveis 
aos distúrbios humanos. Sendo assim, muitas vezes, quando sob pressão, abandonam o ninho, 
reduzem o recrutamento e a construção de novos ninhos, e abandonam a colônia. Ainda, há a 
possibilidade do aumento da predação, o que ocasiona um baixo sucesso reprodutivo. 

Partindo da premissa observada por Periquito et al (2008), onde são poucos os estudos sobre a 
comunidade de aves nesses ambientes, é indicado que sejam também empregados esforços no 
acompanhamento populacional dessas espécies, durante a realização das medidas mitigadoras 
dos impactos negativos, com o objetivo de identificar possíveis alterações e aumentar o 
conhecimento técnico-científico. 

A partir dos dados obtidos e utilizando-se como ferramenta de análise o Programa Estatístico 
PAST (HAMMER et al, 2001), foram elaborados gráficos que demonstram a suficiência amostral 
para o Módulos selecionados (Fonte: Celse, 2017 
Gráfico 7.2-21) e para os dias de execução de campo (Fonte: Celse, 2017 
Gráfico 7.2-22), através de curvas randomizadas de acúmulo de espécies. 

Além disso, também foram aplicados testes de similaridade entre as localidades (Fonte: Celse, 
2017 
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Gráfico 7.2-23), por meio de Cluster Analysis do PAST, onde utilizou-se como base o índice de 
Bray-Curtis para considerar áreas similaridades. Para o presente estudo adotou-se que valores 
>0,5 do índice, apresentados para os Módulos, são considerados similares entre si. 

 

 
 

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-21: Curva de acúmulo de espécies 
onde as amostras (Samples) correspondem aos 

Módulos  

Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-22: Curva de acúmulo de espécies 
onde as amostras (Samples) correspondem aos 

dias de campo  

 

Conforme nota-se nos gráficos acima, onde a linha vermelha significa a curva real e o intervalo 
em azul, a confiabilidade, nota-se que há uma tendência ao crescimento exponencial das curvas, 
o que indica a possibilidade de registro de novas espécies nas áreas.  

Também se verifica que há um intervalo maior entre as linhas azuis e vermelhas ao final das 
amostragens, confirmando que há a necessidade de se investir em um esforço amostral maior 
na região. 
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Fonte: Celse, 2017 

Gráfico 7.2-23: Índice de Similaridade dos Módulos M1 a M5  

Para os resultados da avifauna, é possível notar a similaridade entre os Módulos, de acordo com 
a fisionomia de área, onde M3, M4 e M5 apresentaram maior similaridade entre si (>0,5) e M1 
e M2 também apresentaram valores consideráveis para o índice (>0,5). 

Para a região do empreendimento, foi elaborado o Estudo de Impacto Ambiental focado no 
Complexo Termeletrico Barra dos Coqueiros/SE, que, apesar de ter diferido das metodologias 
empregadas e do esforço amostral para o presente estudo, identificou algumas espécies da 
fauna em seu Diagnóstico, e indicou a presença provável de outras. 

Para o grupo da avifauna, durante o presente estudo foram registradas 118 espécies, enquanto 
que no EIA/RIMA o total foi de 103. Desse total apresentado no EIA/RIMA duas espécies 
merecem destaque, Mimus gilvus e Herpsilochmus pectoralis. 

O Mimus gilvus, segundo informações do EIA/RIMA, é endêmico da fisionomia de Restinga e 
tem seu habitat estritamente relacionado à faixa litorânea brasileira. Já Herpsilochmus pectoralis 
é indicado como ameaçado de extinção pela Portaria nº1522 de 1989. Considerando que tal 
Portaria foi substituída por documentos mais recentes, ao se analisar a Portaria nº 444 de 2014 
a espécie já não consta. Entretanto, consta como Vulnerável e tem sua população em declínio 
segundo dados da IUCN (2016). Ainda a espécie é reconhecida pela especificidade de habitats 
nos Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Bahia (SICK, 2001). 

Assim, sugere-se que tais espécies também sejam incluídas no grupo de espécies foco, para o 
qual deve ser direcionado esforços de acompanhamento. 

Como já descrito, o Módulo amostral M5 está situado na FLONA de Ibura, para a qual, por meio 
da Portaria nº 44 de 2016 passou a vigorar seu Plano de Manejo (ICMBIO, 2016). Em tal 
documento são trazidas informações sobre espécies da fauna ocorrentes, entre elas, a avifauna 
local. 
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De acordo com o documento, até o momento foram registradas na Unidade de Conservação, 
um total de 107 espécies, distribuídas em 37 famílias e 15 ordens. Em comparação com o 
presente estudo no qual foram registradas 46 espécies no local, acredita-se que ainda há um 
grande potencial para descoberta de novas espécies. É importante destacar que para M5, de 
acordo com o Plano de Manejo, a espécie que consta com grau de ameaça é a Herpsilochmus 
pectoralis, já mencionada acima. 

 

7.2.2.2.2.4 Mastofauna 

• A mastofauna aqui analisada é composta pelos mamíferos terrestres de médio e grande 
porte, que podem ser observados em seu habitat sem a necessidade de captura. Contudo, 
em função dos métodos empregados, foi possível o registro de alguns espécimes da 
mastofauna de pequeno porte, que será discutido mais adiante. 

•  

Materiais e Métodos 
Transectos 

Estabeleceu-se nos Módulos de amostragem, um transecto linear de 500 metros no interior dos 
fragmentos de mata para a procura de espécimes da mastofauna.  

Este método consiste, basicamente, no deslocamento lento pelas áreas de interesse à procura 
de indivíduos do grupo da mastofauna, estendendo-se a investigação a locais específicos como 
micro-habitat: arbustos, copas de árvores, margens de riachos, entre outros. 

Assim, os transectos foram percorridos lentamente e para a realização desta metodologia foi 
despendido um esforço amostral de 2 horas diárias (1 hora manhã e 1 hora entardecer), por 
cinco dias consecutivos em cada Módulo. 

Armadilhas Fotográficas (Câmeras Trap) 

Para amostrar a mastofauna de médio e grande porte foram inseridas uma armadilha 
Fotográfica em cada Módulo amostral, que permaneceram ativas por cinco dias e cinco noites 
consecutivas.  

A localização e instalação das armadilhas foi decidida em campo, buscando-se sempre sua 
colocação em locais com indícios da presença de animais (e.g. trilheiros pré-existentes) ou com 
oferta de recursos (e.g. árvores frutíferas). Além disso, evitou-se posicioná-las junto aos sítios 
amostrais utilizados nas atividades dos demais grupos de fauna. 

Para potencializar as chances de registro das espécies através desse método, foram utilizadas 
iscas atrativas, tais como ração para gato, bacon, milharina, sal grosso e banana. 

As armadilhas Fotográficas empregadas são do modelo Bushnell Trophy Cam Trail Digital com 
tecnologia que utiliza infravermelho para registro noturno. 

Métodos Complementares 

Quando possível, durante a etapa de campo, equipe de fauna buscou realizar entrevistas com 
moradores locais de cada Módulo com a intenção de obter informações que não pudessem ser 
alcançadas através dos métodos empregados. Assim, durante a apresentação dos resultados, 
também foram incluídos esses dados de entrevista em alguns Módulos.  

O método de entrevistas baseou-se em conversas informais com moradores regionais que 
quiseram colaborar com informações para o acréscimo de conhecimento da fauna da região. Os 
dados provenientes desses métodos de registro não puderam ser incluídos nas análises 
quantitativas. 
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As fotos a seguir ilustram a execução dos métodos descritos acima. 

  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-112: Transecto noturno em M1 

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-113: Transecto diurno em M1  

 

 

Fonte: Amanda Oehlmeyer  

Foto 7.2-114: Instalação de câmera trap em M3  

 

A Tabela 7.2-28 apresenta o detalhamento do esforço amostral empregado para o levantamento 
da mastofauna. 

Tabela 7.2-28: Esforço amostral por método de monitoramento da mastofauna em cada Módulo Amostral 
(M1 a M5), por campanha  

Métodos 
Nº de 

Módulos 
Nº de 

Pesquisadores 
Nº de dias Nº hora/dia Total (horas) 

Transectos 5 3 5 2 150 horas 

Cameras trap 5 1 5 24 600 horas 

Fonte: Celse, 2017 

Portanto, o esforço amostral total aplicado durante a etapa de campo foi de 750 
horas/campanha, em média, através do método de Busca Ativa, foram dispendidas 
aproximadamente 150 horas por Módulo. 
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Resultados e Discussão 
Através dos métodos de amostragem descritos anteriormente, foram registrados no atual 
levantamento 92 indivíduos, pertencentes a 14 espécies diferentes, 11 Famílias e 8 Ordens. O 
Quadro 7.2-24 e   
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Quadro 7.2-25 abaixo apresentam a descrição detalhada de cada um destes registros, além das 
características ecológicas das espécies. 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-175 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

Quadro 7.2-24: Lista Geral das espécies registradas no Levantamento de Fauna  

Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de 
ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulo Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação 
do ano 

Sexo 
Estágio 

repr. 
Estágio 
Desen. 

15/02/2017 20:00 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
1 Transecto 

observação 
direta 

M1 Restinga/ Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

15/02/2017 - 
Euphractus 
sexcinctus 

tatu-peba - Entrevista - M2 Restinga/ Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

15/02/2017 - Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
- Entrevista - M2 Restinga/ Manguezal 

713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

15/02/2017 22:00 
Tamandua 

tetradactyla 
tamanduá-

mirim 
1 Transecto carcaça M3 FES 

713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 6:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
15 Transecto 

observação 
direta 

M1 Restinga/ Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 6:00 Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
1 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 6:30 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
1 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 6:00 
Mazama 

gouazoubira 
veado-

catingueiro 
1 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 - 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

capivara - Entrevista - M1 Restinga/ Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 - 
Dasyprocta 

azarae 
cutia - Entrevista - M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 - Cavia sp preá - Entrevista - M1 Restinga/ Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 - 
Euphractus 
sexcinctus 

tatu-peba - Entrevista - M1 Restinga/ Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 8:00 
Procyon 

cancrivorus 
mão-pelada 1 Transecto pegada M2 Restinga/ Manguezal 

713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 8:40 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
2 Transecto 

observação 
direta 

M2 Restinga/ Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 9:00 - tatu 1 Transecto toca M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 9:00 - tatu 1 Transecto toca M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 9:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
2 Transecto 

observação 
direta 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

16/02/2017 20:30 
Holochilus 
sciureus 

roedor 1 Transecto 
observação 

direta 
M4 FES 

705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 
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Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de 
ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulo Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação 
do ano 

Sexo 
Estágio 

repr. 
Estágio 
Desen. 

17/02/2017 6:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
5 Transecto 

observação 
direta 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 6:30 Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
1 Transecto 

observação 
direta 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 6:30 Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
1 Transecto pegada M3 FES 

713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 8:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
2 Transecto vocalização M4 FES 

705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 8:30 
Procyon 

cancrivorus 
mão-pelada 1 Transecto pegada M4 FES 

705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 8:30 - tatu 1 Transecto toca M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

17/02/2017 1:00 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
2 Câmera trap FotoGráfico M5 FES 

703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 6:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
10 Transecto 

observação 
direta 

M1 Restinga/ Manguezal 
723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 6:30 
Procyon 

cancrivorus 
mão-pelada 2 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 7:00 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
1 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 7:30 Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
1 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 8:00 
Mazama 

gouazoubira 
veado-

catingueiro 
1 Transecto pegada M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 - 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

capivara - Entrevista - M2 Restinga/ Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 - Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
- Entrevista - M2 Restinga/ Manguezal 

713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 - 
Procyon 

cancrivorus 
mão-pelada - Entrevista - M2 Restinga/ Manguezal 

713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 23:00 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
2 Câmera trap FotoGráfico M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

18/02/2017 19:00 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
1 Câmera trap FotoGráfico M5 FES 

703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 6:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
10 Transecto 

observação 
direta 

M4 FES 
705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 6:30 
Procyon 

cancrivorus 
mão-pelada 1 Transecto pegada M4 FES 

705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 
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Data Hora Espécie 
Nome 

popular 
Nº de 
ind. 

Método de 
Registro 

Tipo de 
registro 

Módulo Fisionomia 
Coord. 

UTM 24L 
Estação 
do ano 

Sexo 
Estágio 

repr. 
Estágio 
Desen. 

19/02/2017 6:00 
Tamandua 

tetradactyla 
tamanduá-

mirim 
1 Transecto fuçada M4 FES 

705547/ 
8803327 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 8:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
2 Transecto 

observação 
direta 

M3 FES 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 0:30 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
1 Câmera trap FotoGráfico M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 18:00 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
2 Câmera trap FotoGráfico M1 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

19/02/2017 1:00 - roedor 1 Câmera trap FotoGráfico M2 Restinga/ Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 6:00 
Dasyprocta 

azarae 
cutia 1 Transecto 

observação 
direta 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 6:00 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
10 Transecto 

observação 
direta 

M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 - 
Bradypus 

variegatus 
preguiça-
comum 

- Entrevista - M5 FES 
703103/ 
8801084 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 8:30 Callithrix jacchus 
sagui-de-tufo-

branco 
3 Transecto 

observação 
direta 

M2 Restinga/ Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 0:00 - roedor 1 Câmera trap FotoGráfico M2 Restinga/ Manguezal 
713411/ 
8804664 

Verão Ind. Ind. Ind. 

20/02/2017 7:30 
Didelphis 

albiventris 
gambá-de-

orelha-branca 
1 Transecto pegada M2 Restinga/ Manguezal 

723029/ 
8804511 

Verão Ind. Ind. Ind. 

Legenda: Nº de ind. = número de indivíduos; Coord. = coordenadas, FES = Floresta Estacional Semidecidual; Ind. = indeterminado. Estágio repr. = Estágio de reprodutivo; 
Estágio de des. = Estágio de desenvolvimento; - = sem informação 

Fonte: Celse, 2017. 
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Quadro 7.2-25: Caracterização Ecológica das espécies registradas no Levantamento de Fauna  

Ordem Família Espécie 
Nome 

popular 

Área amostral Habitat 
da 

espécie 
Sens. End. Rar. Migr. 

Novo 
registro 
região 

Bio. 
Import.

eco. 
Cineg

. 
Exó. 

Invas
. 

Risc
o 

epi. 

Dom
. 

Status 
pop. 

(IUCN) 

Status 
Conservação 

M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

IUC
N 

MM
A 

Canivora Procyonidae 
Procyon 

cancrivorus 
mão-pelada X X  X  ABF Baixa não não não não não não não não não não não 

declíni
o 

LC NC 

Carnivora Canidae 
Cerdocyon 

thous 
cachorro-do-

mato 
X X X   ABF Baixa não não não não não não não não não não não estável LC NC 

Cingulata Dasypodidae - tatu   X X  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cingulata Dasypodidae 
Euphractus 
sexcinctus 

tatu-peba X X    ABF Baixa não não não não não não sim não não não não estável LC NC 

Marsupialia Didelphidae 
Didelphis 

albiventris 

gambá-de-
orelha-
branca 

X    X ABF Baixa não não não não não não não não não não não estável LC NC 

Perissodact
yla 

Cervidae 
Mazama 

gouazoubira 
veado-

catingueiro 
X     ABF Baixa não não não não não não sim não não não não 

declíni
o 

LC NC 

Pilosa Bradypodidae 
Bradypus 

variegatus 
preguiça-
comum 

    X AF Baixa não não não não não não não não não não não 
descon
hecido 

LC NC 

Pilosa 
Myrmecopha

gidae 
Tamandua 

tetradactyla 
tamanduá-

mirim 
  X X  ABF Baixa não não não não não não não não não não não 

descon
hecido 

LC NC 

Primates Callitrichidae 
Callithrix 
jacchus 

sagui-de-
tufo-branco 

X X X X X ABF Baixa não não não não não não sim não não não não estável LC NC 

Rodentia Cricetidae - roedor  X      - - - - - - - - - - - - - - 

Rodentia Caviidae Cavia sp preá X     - - não não não não não não sim não não não não - LC NC 

Rodentia 
Dasyproctida

e 
Dasyprocta 

azarae 
cutia X    X ABF Baixa não não não não não não não não não não não 

declíni
o 

LC NC 

Rodentia Cricetidae 
Holochilus 
sciureus 

roedor    X  AB Baixa não não não não não não não não não não não estável LC NC 

Rodentia Caviidae 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

capivara X X    AB Baixa não não não não não não sim não não não não estável LC NC 

Fonte: IUCN (2016), Stotz et al (1996) e SBH (2016). 

Legenda: Hábitat da espécie – AB = Área Aberta; ABF = Área Aberta e Florestada; AF = Área Florestada; Sens. = Sensibilidade; End. = Endemismo; Rar. = Raridade; Migr = 
Migratória; Bio. = Bioindicadora; Import. eco. = Importância Econômica; Cineg. = Cinegética; Exó. = Exótica; Invas. = Invasora; Risco Epi. = Risco Epidemiológico; Dom. = 
Doméstica; IUCN = International Union for Conservation of Nature red List; MMA = Decreto Federal nº 444/2014; - = sem informação. 
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Alguns espécimes registrados em campo, não puderam ser identificados a nível específico, uma 
vez que é necessário, em alguns casos, a captura desses animais ou visualização (no caso de 
vestígios). Assim, optou-se por utilizar registros até gênero como espécie. Isso também ocorreu 
para registros somente por nome popular, já que alguns animais possuem variados gêneros com 
semelhanças taxonômicas. 

Os animais identificados como roedor, que possuem informações de espécie, foram registrados 
por meio das câmeras trap, o que impossibilitou a correta identificação. Porém, sabe-se que 
trata de uma mesma espécie, e assim aqui foi considerada como uma espécie. 

A seguir apresenta-se o relatório fotográfico contendo alguns dos indivíduos registrados em 
campo. Ressalta-se que em função utilização de métodos não invasivos, algumas espécies foram 
registradas através de observações, não possibilitando o registro fotográficos. 

  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-115: Didelphis albiventris M1  

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Foto 7.2-116 : Callithrix jacchus M1 

  

Foto 7.2-117: C. jacchus M5 (Amanda Oehlmeyer) Foto 7.2-118: Cerdocyon thous M3 (Amanda 
Oehlmeyer) 
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Foto 7.2-119: Holochilus sciureus M4 (Amanda 
Oehlmeyer) 

Foto 7.2-120: Tamandua tetractyla M3 (Amanda 
Oehlmeyer) 

  

Foto 7.2-121: Fuçada T. tetractyla M4 (Amanda 
Oehlmeyer) 

Foto 7.2-122: Toca de tatu M3 (Amanda 
Oehlmeyer) 

  

Foto 7.2-123: Pegada Procyon cancrivorus M1 
(Amanda Oehlmeyer) 

Foto 7.2-124: P. cancrivorus M2 (Amanda 
Oehlmeyer) 
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Foto 7.2-125: Pegada Procyon cancrivorus M4 
(Amanda Oehlmeyer) 

Foto 7.2-126:Peg. Cerdocyon thous M1 (Amanda 
Oehlmeyer) 

  

Foto 7.2-127: Peg. Cerdocyon thous M2 (Amanda 
Oehlmeyer) 

Foto 7.2-128: Peg. Cerdocyon thous M3 (Amanda 
Oehlmeyer) 

  

Foto 7.2-129: Peg. Didelphis albiventris M2 
(Amanda Oehlmeyer) 

Foto 7.2-130: Peg. D.  albiventris M1 (Amanda 
Oehlmeyer) 
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Foto 7.2-131: Didelphis albiventris M1 (Amanda 
Oehlmeyer) 

Foto 7.2-132: D.  albiventris M5 (Amanda 
Oehlmeyer) 

A Tabela 7.2-29 a seguir demonstra os resultados da análise da diversidade obtidos nos 
diferentes Módulos amostrais durante a execução da Campanha. Tais análises foram realizadas 
com auxílio do programa Past (HAMMER et al., 2001). 

Tabela 7.2-29: Análise da diversidade obtida nos Módulos amostrais (Celse, 2017) 

Índices M1 M2 M3 M4 M5 

Taxa 9 6 4 5 4 

Individuals 9 6 4 5 4 

Dominance (D) 0,11 0,17 0,25 0,20 0,25 

Shannon (H) 2,20 1,79 1,39 1,61 1,39 

Equitability (J) 1 1 1 1 1 

 

As informações apresentadas acima incluem os métodos de Transectos e Armadilhas 
Fotográficas e Entrevistas, realizados nos Módulos de fauna. 

Os dados apresentados para Taxa e Individuals representam as informações brutas aplicadas no 
Programa PAST e utilizadas nas análises dos índices. 

De maneira geral, entre as áreas analisadas, a maior taxa de Dominância (D) foi observada no 
Módulo 5 e 3 (D=0,25), considerando que o valor máximo para índice é =1. Isso indica que as 
áreas possuem poucas espécies que apresentam maior dominância na região. Já M1, obteve o 
menor valor, que corresponde a um maior número de espécies ocorrendo com menor 
dominância. 

Para diversidade analisas por meio do índice de Shannon (H) o Módulo 1 (M1) obteve o maior 
valor de diversidade (H=2,20) quando comparado aos demais Módulos, seguido por M2 
(H=1,79). O resultado para M1 é esperado, já que a área também apresentou menor dominância 
(D) de espécies. Desta forma, M5 e M3 obtiveram os menores valores para a diversidade 
(H=1,39) entre as áreas. 

Para a Equabilidade todas as áreas obtiveram o valor máximo para o índice (J=1) demonstrando 
que todos os locais analisados apresentam níveis de abundância e riqueza equiparáveis, sendo 
os indivíduos igualmente abundantes dentro das espécies. 

O a seguir mostra a abundância de indivíduos e riqueza de espécies nos diferentes Módulos 
selecionados. 
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Gráfico 7.2-24: Abundância de indivíduos e riqueza de espécies obtidas nos Módulos Amostrais (Celse, 
2017) 

Para a riqueza de espécies registradas, o M1 maior número de espécies, com 9 espécies no total, 
enquanto que em M3 e M5, foi registrado o menor valor (S=4). Para a abundância, M1 também 
obteve maior número de indivíduos (A=39) e M3 e M5 o menor registro (A=14). 

Em função da alta periculosidade no M5, conforme já apresentado, não foi permitido que a 
equipe permanecesse em período noturno na UC, o que impossibilitou os registros de espécies 
com hábitos exclusivos noturnos. Assim, esses resultados baixos também foram observados 
para a herpetofauna na mesma área. 

No Gráfico 7.2-25 são apresentados os resultados de abundância e riqueza, separados por 
método amostral. Ressalta-se que para as informações obtidas por meio de entrevistas não 
foram considerados valores de abundância. 

 

Gráfico 7.2-25: Abundância e riqueza obtidas através dos métodos empregados (Celse, 2016) 

O método de Transectos foi o mais expressivo para os resultados da mastofauna. Como se 
observa ele compreendeu um total de 89% de todos os espécimes. Contudo, o método de 
Entrevista também foi bastante significativo, com sete espécies registradas. 
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O apresentado abaixo, mostra a distribuição geral de todas as espécies registradas na campanha 
de campo, nos ambientes onde são tipicamente encontradas: áreas abertas, áreas florestadas e 
aquelas que podem ser encontradas tanto em áreas abertas como florestadas.  

 

Gráfico 7.2-26: Distribuição das espécies registradas na campanha, segundo os ambientes nos quais são 
tipicamente encontradas. (IUCN, 2016). 

Em relação à composição das espécies acima, das 14 espécies amostradas no total, 8 (73%) 
podem ser encontradas tanto em hábitats de áreas abertas como florestadas. Espécies com essa 
característica ecológica, tendem a ser mais abundantes em ambientes sob influência antrópica 
e por consequência, mais comuns e de hábitos generalistas. 

Já as espécies que habitam originalmente áreas abertas, 2 espécies (18%) tendem a expandir 
suas distribuições geográficas com os desmatamentos e a consequente alteração da paisagem 
natural. Os ambientes alterados beneficiam estas espécies colonizadoras e podem favorecer a 
permanência de suas populações, proporcionando alimento abundante, abrigo e locais 
adequados para a reprodução (MORAES et al, 2007).  

Do total de espécies amostradas somente uma (9%), é típica de ambientes florestados, sendo 
esta a Bradypus variegatus. As espécies relacionadas nesta categoria são consideradas 
ecologicamente especialistas e, portanto, mais sensíveis aos impactos negativos sobre o meio.  

Considerando as informações já apresentadas, onde para cada espécie registrada foram 
observados atributos que as tornam ou não espécies importantes para a região e para a 
conservação do ambiente, foram selecionadas as espécies foco, nas quais estão aquelas que se 
enquadram nas categorias de Alta sensibilidade a impactos ambientais, Endemismo para o 
Bioma Mata Atlântica, Raridade no ambiente, Novo registro regional, capacidade Bioindicadora, 
espécies consideradas Cinegéticas (visadas para caça e captura), espécies em declínio 
populacional (IUCN, 2016) e as ameaçadas de extinção a nível federal (Decreto Federal nº 
444/2014) e internacional (IUCN, 2016). Para tanto, foi elaborado o Gráfico 7.2-27 que traz o 
número de espécies registradas para cada um desses atributos. 
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Gráfico 7.2-27: Distribuição das espécies registradas na campanha, de acordo com os atributos de cada 
uma delas. (IUCN, 2016; Paglia et al 2012). 

Das espécies indicadas acima, não houve registro de espécies ameaçadas a nível federal 
(Portaria Federal Nº 444/2014) ou internacional (IUCN, 2016), também não foram encontradas 
espécies bioindicadoras, como novo registro para região, naturalmente raras, endêmicas da 
Mata Atlântica, ou que possuíssem sensibilidade alta a impactos ambientes. 

Contudo, cinco do total de espécies são consideradas cinegéticas, ou seja, são visadas para caça, 
entre elas estão Euphractus sexcinctus, Mazama gouazoubira, Callithrix jacchus, Cavia sp e 
Hydrochoerus hydrochaeris. 

Além disso, considerando as informações disponíveis na base de dados on line da IUCN, três 
espécies têm sua população em declínio, sendo elas Procyon cancrivorus, Mazama gouazoubira 
e Dasyprocta azarae. Ainda, duas outras possuem suas populações em situação desconhecida, 
Bradypus variegatus e Tamandua tetradactyla. 

Considerando que as espécies acima foram registradas nos cinco Módulos amostrais, é indicada 
maior atenção sobre elas através de Programas de Conservação a serem executados durante a 
implantação e operação do empreendimento. 

De maneira geral, as espécies registradas podem ser consideradas comuns e apresentam ampla 
distribuição em sua área de ocorrência. O que indica o baixo potencial de suporte que as áreas 
têm para os mamíferos de médio e grande porte analisados. 

A partir dos dados obtidos e utilizando-se como ferramenta de análise o Programa Estatístico 
PAST (HAMMER et al, 2001), foram elaborados gráficos que demonstram a suficiência amostral 
para o Módulos selecionados (Gráfico 7.2-28) e para os dias de execução de campo (Gráfico 
7.2-29), através de curvas randomizadas de acúmulo de espécies. 

Além disso, também foram aplicados testes de similaridade entre as localidades (Gráfico 7.2-30), 
por meio de Cluster Analysis do PAST, onde utilizou-se como base o índice de Bray-Curtis para 
considerar áreas similaridades. Para o presente estudo adotou-se que valores >0,5 do índice, 
apresentados para os Módulos, são considerados similares entre si. 
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Gráfico 7.2-28: Curva de acúmulo de espécies 
onde Samples) correspondem aos Módulos (Celse, 

2017) 

Gráfico 7.2-29: Curva de acúmulo de as 
amostras(Samples) correspondem aos dias de 

campo (Celse, 2017) 

Como já observado para os demais grupos analisados, há uma tendência ao crescimento 
exponencial das curvas, o que indica a possibilidade de registro de novas espécies nas áreas. 
Também se verifica que há um intervalo maior entre as linhas azuis e vermelhas ao final das 
amostragens, confirmando que há a necessidade de se investir em um esforço amostral maior 
na região. 

 

Gráfico 7.2-30: Índice de Similaridade dos Módulos M1 a M5 (Celse, 2017) 

Para a similaridade, observa-se maiores valores para o índice (>0,5) entre os Módulos 1 e 2, e 3 
e 4, enquanto que M5, não apresentou similiaridade entre as áreas para a mastofauna. 

Considerando que as fisionomias dos Módulos similares são as mesmas, esse resultado era 
esperado. Entretanto, os resultados podem ser considerados preliminares para traçar-se perfis 
de áreas. 
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Para a região do empreendimento, foi elaborado o Estudo de Impacto Ambiental focado no 
Complexo Termeletrico Barra dos Coqueiros/SE, que, apesar de ter diferido das metodologias 
empregadas e do esforço amostral para o presente estudo, identificou algumas espécies, e 
indicou a presença provável de outras. 

Assim sendo, como forma de acrescentar o conhecimento da mastofauna regional fez-se uma 
análise entre os dados de ambos os estudos, conforme apresentado no Quadro 7.2-26 a seguir. 
O EIA/RIMA também analisou a presença de quirópteros, grupo não amostrado no presente 
estudo e não considerados nas comparações a seguir. 

Quadro 7.2-26: Dados obtidos durante o presente estudo e o EIA/RIMA (Celse, 2017) 

Espécie Nome popular 
EIA/RIMA Estudo Ambiental 

Registro 
Presença 
provável 

Registro 
Presença 
provável 

Bradypus variegatus preguiça-comum   x  

Callithrix jacchus sagui-de-tufo-branco x  x  

Cavia sp preá   x  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato x  x  

Dasyprocta azarae cutia   x  

Dasyprocta sp. cutia  x   

Didelphis albiventris 
gambá-de-orelha-

branca 
x  x  

Euphractus sexcinctus tatu-peba  x x  

Holochilus sciureus roedor   x  

Hydrochoerus hydrochaeris capivara  x x  

Lontra longicaudi lontra  x   

Mazama gouazoubira veado-catingueiro   x  

Micoureus demerarae cuíca  x   

Mus musculus camundongo  x   

Necromys lasiurus pixuna  x   

Oecomys catherinae rato da árvore x    

Procyon cancrivorus mão-pelada x  x  

Rattus rattus rato comum  x   

Rhipidomys sp. rato da mata  x   

Sapajus xanthosterno 
macaco-prego-de-

peito-amarelo 
 x   

Silvilagus brasiliensis tapiti  x   

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim  x x  

 

Como pode-se observar, o presente estudo complementou os dados obtidos anteriormente, 
onde foram observadas novas espécies, como Bradypus variegatus, Cavia sp, Dasyprocta 
azarae, Holochilus sciureus e Mazama gouazoubira, para as quais não havia sido indicada 
presença provável. 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-188 

 

Alguns fatores de degradação identificados no EIA/RIMA, também foram registrados neste 
estudo, que influenciaram no não registro de espécies especialistas na região, como introdução 
de animais domésticos, queimadas e corte ilegal da vegetação. 

Considerando os valores baixos de espécies da mastofauna de médio e grande porte observadas 
durante a etapa de campo no M5, optou-se que analisar e aqui incluir espécies de importante 
interesse ecológico listadas no Plano de Manejo (ICMBIO, 2016) da FLONA de Ibura. 

Atualmente foram registrados na UC um total de 37 espécies de mamíferos, sendo que destas 
17 espécies são de mamíferos não voadores. 

Atualmente a Mata Atlântica se apresenta como um mosaico com poucas áreas extensas de 
vegetação. Estas áreas são compostas principalmente de fragmentos em diversos estágios de 
degradação, sendo a destruição de hábitat sua principal ameaça (ZAÚ, 1998; TOWNSEND et al, 
2006). 

Para as espécies que merecem destaque, há Bradypus torquatus, listada com Vulnerável pela 
Portaria Federal nº444 de 2014. A outra espécie é descrita como lontra e seu nome científico 
como Pteronura brasiliensis. A lontra é a espécie Lontra longicaudis, que não se encontra listada 
na portaria federal e segundo IUCN (2016) está como Quase Ameaçada (NT). Já a Pteronura 
brasiliensis é a ariranha que corre Perigo de Extinção pela IUCN (2016) e Vulnerável para o 
decreto federal. 

A última espécie, atualmente tem seu ambiente restrito ao Pantanal e a Amazônia. Assim, 
acredita-se que a espécie mencionada no Plano de Manejo seja a Lontra longicaudis, como 
descrito ao longo do texto do Plano de Manejo, sendo esta aqui considerada. 

Sugere-se que ambas espécies sejam incorporadas as espécies foco, como forma de avaliar as 
variações populacionais e aumento o conhecimento sobre as espécies, já que M5 trata-se de 
área controle. 

Sabe-se que os fragmentos de diversos tamanhos e formas, assumem fundamental importância 
para a perenidade do bioma. Desta forma, a manutenção de fragmentos bem conservados, a 
conectividade entre estes e unidades e a aplicação de políticas públicas em prol da conservação, 
como o uso sustentável e menos impactante ao ambiente, tornam-se ferramentas a favor da 
biodiversidade. 

Neste contexto, empreendimentos de grande porte podem ter um efeito negativo sobre a 
comunidade de mamíferos e programas que visem minimizar tais impactos são de grande 
importância. 

De modo geral, os resultados obtidos na campanha, demonstram a existência de espécies de 
mamíferos de pouco interesse para conservação, sendo a maioria comum e generalista. Além 
disso, a maioria das espécies amostradas apresentou baixa abundância de registros, sendo que 
apenas uma pequena amostra das espécies teve um número de abundância de registros 
considerável. Este resultado observado é esperado, pois demonstra um padrão de abundância 
relativa (MARINHO-FILHO et al, 2002) relacionado ao meio. 

 

7.2.2.2.3 Conclusão acerca do levantamento de fauna terrestre 

Por meio dos métodos empregados, foi possível obter 164 espécies e 1.245 indivíduos como 
resultado, conforme a Tabela 7.2-30 a seguir. 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-189 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

Tabela 7.2-30: Diversidade dos grupos de fauna registradas nas áreas de influência do empreendimento. 

Grupo Riqueza Abundância 

Mamíferos 14 92 

Aves 118 854 

Herpetofauna 32 299 

Total 164 1.245 

 

Para a herpetofauna, neste estudo foram registradas 32 espécies, sendo 12 de anuros e 20 de 
répteis. Das 32 espécies amostradas no total, 17 (53%) podem ser encontradas tanto em 
hábitats de áreas abertas como florestadas, 10 espécies (31%) são típicas de áreas abertas e 5 
(16%) espécies de áreas florestadas foram registrada. 

Tropidurus hygomi e Ameivula abaetensis encontram-se listadas na Portaria Federal 
nº444/2014, além dessas,  Scinax aff. melanodactylus, Scinax cretatus, Coleodactylus 
meridionalis, Mesoclemmys tuberculata, Tropidurus hygomi, Phyllopezus lutzae,  Gymnodactylus 
darwinii, Phyllodytes punctatus e Scinax melanodactylus também foram selecionadas em função 
de suas características ecológicas para serem espécies foco de medidas de conservação para a 
implantação do empreendimento. 

Desta forma, entende-se que o grupo da herpetofauna 28% do total de espécies registradas, 
podem ser selecionadas para embasarem o Programa de Conservação, utilizando os mesmos 
métodos empregados para as amostragens aqui apresentadas. 

Apesar do cenário acima, 72% das espécies são generalistas e podem ocupar variados tipos de 
habitats, além de algumas se beneficiarem das perturbações, como aquelas ocorrentes em áreas 
abertas e florestadas.  

Assim, para o grupo é possível concluir que a região apresenta importantes fatores de 
manutenção das espécies, como fragmentos que possibilitam abrigo, reprodução, 
forrageamento. Contudo sofre diferentes perturbações de variadas origens, o que influencia nas 
características da maioria comunidades herpetofaunísticas. 

Com relação à avifauna, foi possível registrar um total de 118 espécies divididas entre métodos 
empregados. A abundância total durante a realização dos trabalhos foi de 854 indivíduos. 

Entre as áreas analisadas, as taxas de Dominância (D) foram baixas, sendo o maior valor obtidos 
em todas as áreas com exceção de M4. Assim, a dominância é desprezível, o que indica que as 
áreas possuem não possuem espécies que apresentam dominância na região. Para diversidade 
analisas por meio do índice de Shannon (H) o Módulo 4 (M4) obteve o maior valor de diversidade 
(H=4,32). 

A maioria das espécies registradas, 48 (41%) são típicas de ambientes de áreas florestadas. Além 
disso, outras 17 registradas no presente podem ser consideradas espécies foco, representando 
14% do total de espécies registradas. Além dessas, também se incluiu mais duas na lista, Mimus 
gilvus e Herpsilochmus pectoralis obtidas por meio de dados secundários. 

Por meio dos dados apresentados, nota-se que assim como para a herpetofauna, a maioria das 
espécies possui características generalistas, o que está estritamente relacionado ao estado de 
conservação dos ambientes da região. 

Para a mastofauna foram registrados 92 indivíduos, entre mamíferos de pequeno, médio e 
grande porte, pertencentes a 14 espécies diferentes. Destes, somente uma (9%), é típica de 
ambientes florestados, sendo esta a Bradypus variegatus e cinco espécies são consideradas 
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cinegética, ou seja, são visadas para caça, entre elas estão Euphractus sexcinctus, Mazama 
gouazoubira, Callithrix jacchus, Cavia sp e Hydrochoerus hydrochaeris. 

Com a inclusão de dados bibliográficos, duas espécies merecem destaque, sendo elas Bradypus 
torquatus e Lontra longicaudis. 

De maneira geral, as espécies registradas podem ser consideradas comuns e apresentam ampla 
distribuição em sua área de ocorrência. O que indica o baixo potencial de suporte que as áreas 
têm para os mamíferos de médio e grande porte analisados. 

Para diversidade analisas por meio do índice de Shannon (H) o Módulo 1 (M1) obteve o maior 
valor de diversidade (H=2,20) quando comparado aos demais Módulos, seguido por M2 
(H=1,79). O resultado para M1 é esperado, já que a área também apresentou menor dominância 
(D) de espécies. Desta forma, M5 e M3 obtiveram os menores valores para a diversidade 
(H=1,39) entre as áreas. 

Apesar de não ter sido a atenção deste estudo, foram observadas espécies de crustáceos 
comumente ocorrentes em manguezais, sendo estas o caranguejo guaiamum, uçá, aratu e siris. 
Conforme informações obtidas em entrevistas, a maior ameaça a essas espécies é a coleta e 
captura ilegal. Onde não há respeito à legislação que define o período de captura e tamanho 
mínimo dos espécimes. Também é importante mencionar que alterações no hábitat são 
potenciais impactos a esse grupo.  

Considerando os resultados para todos os grupos de fauna analisados, não foi possível traçar 
um perfil das áreas que apresenta melhor estado de conservação. Com relação aos métodos, 
conclui-se que foram adequados à proposta do monitoramento, sendo estes eficientes para o 
registro e averiguação das espécies ocorrentes.  

Assim, com o objetivo de monitorar as alterações nas populações das espécies indicadas, é 
recomendada a elaboração de Plano de Ação de Biodiversidade, por meio da implantação de 
Programas de Conservação da Fauna que visará o contínuo monitoramento das espécies, 
delineado de forma a contemplar a diversidade de comportamentos e morfologias do grupo. 

Tendo como foco a obtenção de dados para a verificação dos possíveis impactos resultantes da 
implantação do empreendimento sobre a fauna, o presente estudo servirá de base para análises 
mais concisas na ocasião em que as obras estiverem ocorrendo no entorno próximo dos locais 
de amostragem. 

Os resultados aqui apresentados serão comparados aos que serão obtidos durante as fases de 
instalação do empreendimento. Contudo é válido ressaltar que variações populacionais são 
comuns em regiões com período seco e chuvoso bem definido e essas variáveis serão 
observadas ao longo das campanhas, sendo estas desconsideradas para as análises dos 
impactos. 

A respeito dos dados abióticos, durante a atual campanha a média de temperatura na região foi 
de 28°C, umidade 61,2% e a pluviosidade ficou na média de 0,08 mm, durante o período entre 
os dias 15 a 20 de fevereiro de 2017 (INMET, 2017). Essas informações deverão ser utilizadas 
nas comparações futuras como forma de avaliar as interferências dos fatores abióticos para os 
grupos de fauna. 

Considerações sobre os Módulos Amostrais 

Os locais selecionados para o monitoramento de fauna, foram indicados em função das 
características ambientais, tais como tamanho de fragmento e estado de conservação para a 
fauna terrestre e tamanho e capacidade do curso d’água, além da possibilidade de interferências 
por parte do empreendimento sobre a fauna aquática. 
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Assim, essas áreas foram adotadas para a execução das campanhas de Levantamento de Fauna, 
deverão e continuar a ser utilizadas na execução do Programa de Conservação à Fauna. 

Com a realização da etapa de campo, foi possível traçar um perfil destes locais, quanto ao seu 
estado de conservação e sobre as influências de origem antrópica. Conforme observado no 
Quadro 7.2-27 a seguir. É importante destacar que os Módulos M2 e M5 não sofrerão 
interferências diretas do empreendimento. 

Quadro 7.2-27: Estado de conservação dos fragmentos amostrados durante o monitoramento de fauna 
(Celse, 2017) 

Módulo amostral Estado de Conservação 

M1 Fragmento muito alterado 

M2 Fragmento alterado 

M3 Fragmento muito alterado 

M4 Fragmento alterado 

M5 Fragmento alterado 

 

De maneira geral, as localidades encontram-se em um mosaico de diferentes usos do solo, tendo 
como predominante pastagem, seguida por agricultura.  

Esse cenário, pode ser observado em quase todo o bioma da Mata Atlântica na região do 
Nordeste, onde as interferências humanas vêm reduzindo a vegetação original a pequenas áreas 
isoladas e muitas vezes entrecortadas por rodovias. 

Assim, pode-se considerar que as áreas de amostragem para fauna terrestre sofrem intensas 
interferências de origem antrópica antecedendo a implantação do empreendimento. Essas 
influências antrópicas, comprometem a ocorrência de espécies da fauna que anteriormente 
habitavam as localidades. 

Partindo dessa premissa, o Monitoramento de Fauna deverá analisar a fauna existente na região 
considerando outros aspectos de impactos existentes, além dos que poderão ser gerados pelo 
empreendimento. 

Entre as interferências mais graves observadas são as queimadas intencionais, onde foi 
observado que todos os fragmentos amostrados houve a presença de fogo em período próximo 
(Foto 7.2-133, Foto 7.2-134 e Foto 7.2-135). Além disso, a captura de aves para criação em 
gaiolas, a caça e perseguição de espécimes e a retirada ilegal de madeira, são fatores de 
impactos registrados na região. 
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Foto 7.2-133: Ambiente queimado em M1 Foto 7.2-134: Ambiente queimado em M2 

 

 

Foto 7.2-135: Ambiente queimado em M4 
 

 

7.2.2.1 Fauna Aquática 

Este item apresenta o levantamento de fauna dulcícolas que contemplam os grupos de 
plânctons, organismos bentônicos e ictiofauna. 

Os dados apresentados nesta etapa foram realizados através de amostragens primárias para o 
levantamento do grupo, que se baseou na metodologia apresentada no Plano de Trabalho aqui 
caracterizada como 1ª Campanha, que embasou a Autorização de Captura, Coleta e Transporte 
de Material Biológico (ACTMB) N° 19205/2017-0009 emitida pela Administração Estadual do 
Meio Ambiente – ADEMA, segue o referida Autorização no ANEXO 7.2-6 

Dessa forma, os dados a seguir serão baseados nos resultados obtidos durante a 1ª Campanha 
de Levantamento da Fauna Estuarina, juntamente com as amostragens realizadas durante o 
Estudo (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b). 

A Figura 7.2-25 apresenta os pontos de amostragem da fauna aquática. 
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Figura 7.2-25: Mapa de Localização dos Pontos Amostrais de Monitoramento de Fauna Aquática 
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7.2.2.1.1 Fitoplâncton e zooplâncton 

Materiais e Métodos 
Para a coleta do plâncton foi utilizada uma rede cônica simples, com diâmetro de 0,5m, 
comprimento de 1m e abertura de malha de 20μm para fitoplâncton e 68μm para zooplâncton.  

Foram realizados ao todo durante o dia de amostragem, três arrastos horizontais e superficiais, 
com duração de um minuto e abrangendo uma extensão de 7,5m. Assim, entende-se que foi 
abrangida uma área de 22,5 metros no ponto de coleta para as amostragens (GENPOWER 
GROUP; SBPAR, 2015b). 

Na amostragem primária, caracterizada aqui como 1ª Campanha foi empregada a metodologia, 
em três pontos amostrais localizados nas coordenadas 723057/ 8804502 (P01-E); 708812/ 
8806930 (P02-E) e 705080/ 8801582 (P03-E). Essas áreas são caracterizadas no Quadro 7.2-28, 
a seguir. A Figura 7.2-25, apresentada anteriormente, indica a localização dos pontos amostrais. 

Quadro 7.2-28: Estações para o Monitoramento dos organismos bentônicos e plâncton, com as localizações 
(UTM) e demais informações 

Estação 
de coleta 

Local – UTM 
(24L) 

Município Caracterização do local 

P01-E 
723.057/ 
8.804.502 

Barra dos 
Coqueiros 

Área de Estuário, com manguezal estruturado no 
entorno, o qual é utilizado para pesca artesanal e 
captura manual de crustáceos. Largura de 40 metros 
no trecho selecionado. Afluente do Rio Sergipe, Bacia 
Hidrográfica do Rio Sergipe. 

P02-E 
708812/ 
8806930 

Santo 
Amaro das 

Brotas 

Área de Estuário, com manguezal estruturado no 
entorno, o qual é utilizado para pesca artesanal e 
captura manual de crustáceos. Largura de 380 metros 
no trecho selecionado. Rio Sergipe, Bacia 
Hidrográfica do Rio Sergipe. 

P03-E 
705080/ 
8801582 

Nossa 
Senhora do 

Socorro 

Área de Estuário, com manguezal impactado para 
criação de carcinocultura, o qual é utilizado para 
pesca artesanal e captura manual de crustáceos. 
Largura de 320 metros no trecho selecionado. 
Afluente Rio Sergipe, Bacia Hidrográfica do Rio 
Sergipe. 

A seleção dos pontos no Estuário, se deu em função da instalação das torres da Linha de 
Transmissão, sendo que P01-E localiza-se próximo a torre V5, P02-E da torre V11 e P03-E da 
torre V15. Assim, será possível analisar os impactos advindos da instalação dessas estruturas no 
ambiente. 

O esforço amostral para a 1ª Campanha, foi de 2 coletas com redes cônicas com 50cm diâmetro 
e malha de 20 μm para fitoplâncton e de 68 μm para zooplâncton em cada um dos pontos de 
amostrais entre os dias 2 e 3 de agosto de 2017. 

Após coletadas, as amostras foram encaminhadas para identificação no Laboratório de Ecologia 
Estrutural e Funcional da Universidade Paulista, Campi Sorocaba/SP. 

Para acondicionamento das amostras, realizou-se a fixação em formol 4%. O fitoplâncton foi 
preservado com lugol e acondicionado em frasco de vidro escuro, para análise posterior em 
laboratório, para sua identificação foram examinadas alíquotas de 10 ml sob o microscópio 
óptico. A identificação e classificação ecológica da comunidade encontrada foram baseadas em 
literatura especializada. 

Para a análise qualitativa do zooplâncton cada amostra foi colocada em um béquer para diluição 
de 100 ml. Em seguida, a amostra foi homogeneizada, retirando-se três amostras de 5ml, com 
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reposição, com o auxílio de uma pipeta “Stempel” e vertida em uma placa de contagem do tipo 
Bogorov, analisada em estereomicroscópio composto Zeiss, sendo os organismos manipulados 
com o auxílio de estiletes. 

Os procedimentos acima, foram baseados na descrição apresentada no EIA (GENPOWER 
GROUP; SBPAR, 2015b) e seguidas para as amostragens da 1ª Campanha. 

Com base nos resultados da 1ª Campanha, foi utilizado o Programa Estatístico PAST (HAMMER, 
2011), o qual possibilitou análises dos parâmetros de acúmulo de espécies, por meio do Gráfico 
de Sample rarefaction. Também foi elaborado o Gráfico Box plot que é utilizado para testes não 
paramétricos, os quais são indicados em casos onde há amostras pequenas ou muito grandes 
que não possuem distribuição normal e variância homogênea. 

Ainda, utilizando o mesmo Programa, foram obtidos os dados de Diversidade de Simpson e 
Shanonn-Wiener, Dominância e Equitabilidade, para as amostras obtidas em campos. Já para a 
Similaridade, que remetem análises temporais e entre áreas, será empregado após as demais 
análises com a inclusão das campanhas de coleta. Para tais será empregado o índice de Bray-
Curtis. 

O Quadro 7.2-29 demonstra o esforço amostral empregado na 1ª Campanha e as Fotos a seguir 
ilustram os trabalhos realizados durante a mesma campanha juntamente com as áreas 
amostrais. 

Quadro 7.2-29: Descrição das capturas e do esforço amostral para as coletas da 1ª Campanha de 
fitoplâncton e zooplâncton 

Pontos 
Amostral/ 

Estação 
de Coleta 

Corpo 
hídrico 

Coordenadas 
geográficas 
(UTM 24L) 

Taxa a 
amostrar 

Método 
Esforço 

amostral 

P01-E 
Afluente 

do Rio 
Sergipe 

723.057 / 
8.804.502 

Fitoplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 20 

μm 
2 coletas 

Zooplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 68 

μm 
2 coletas 

P02-E 
Rio 

Sergipe 
708.812 / 
8.806.930 

Fitoplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 20 

μm 
2 coletas 

Zooplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 68 

μm 
2 coletas 

P03-E 
Afluente 

do Rio 
Sergipe 

705.080 / 
8.801.582 

Fitoplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 20 

μm 
2 coletas 

Zooplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 68 

μm 
2 coletas 
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Figura 7.2-26 Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha 

 

 

Figura 7.2-27 Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha 

 

Figura 7.2-28 Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha e acondicionamento das amostras 

 

Figura 7.2-29 Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha e acondicionamento das amostras 

 

Figura 7.2-30 Ponto de Coleta de plâncton P01-E 

 

Figura 7.2-31 Ponto de Coleta de plâncton P02-E 
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Figura 7.2-32 Ponto de Coleta de plâncton P03-E 

 

Resultados e Discussão 
Como resultado da 1ª Campanha de Levantamento do Fitoplâncton, houve o registro de 
somente dois Taxa, as quais compreenderam 10 espécies fitoplanctônicas que ocorreram de 
maneira vaiável nos 3 pontos amostrados. De acordo com o Quadro 7.2-30 o número de 
espécies foi maior no ponto 1, onde foram registradas todas as espécies registradas nessa 
campanha. O ponto 1, também foi obtido o maior número de indivíduos.  

Quadro 7.2-30 : Registros de fitoplâncton obtidos durante as amostragens da 1ª Campanha de 
Levantamento de Fauna com captura. 

Grupo Taxon Espécie 

Pontos amostrais  

P01-E 
Cél.L-
1.103 

P02-E 
Cél.L-
1.103 

P03-E 
Cél.L-
1.103 

Coletor 

Fitoplancton Cyanophyta Planktothrix sp. 3 1 0 
Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Cyanophyta 
Cylindrospermopsis 

raciborskii 
4 2 0 

Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Bacillariophyta 
Aulacoseira 

islandica 
1 0 2 

Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Bacillariophyta 
Aulacoseira 
granulata 

2 5 0 
Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Bacillariophyta 
Aulacoseira 

ambigua 
1 1 0 

Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Bacillariophyta 
Fragilaria 

crotonensis 
1 0 0 

Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Bacillariophyta Pleurosira laevis 6 2 1 
Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Bacillariophyta Synedra ulna 5 2 1 
Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Chlorophyta Eudorina elegans 2 3 1 
Gustavo C/ 
Welber S 

Fitoplancton Chlorophyta 
Pediastrum 
boryanum 

1 5 0 
Gustavo C/ 
Welber S 

 
Já para as amostragens do Zooplâncton, ao todo quatro taxa foram identificados nos 3 pontos 
de amostragem. O grupo dos Copepoda apresentou a maior riqueza de espécies e maior 
abundância relativa, por m3, conforme é apresentado no Quadro 7.2-31. 
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Quadro 7.2-31: Registros de zooplâncton obtidos durante as amostragens da 1ª Campanha de Levantamento 
de Fauna com captura. 

Grupo Taxon Espécie 

Pontos amostrais  

P01-E 
ind. 
m3 

P02-E 
ind. m3 

P03-E 
ind. m3 

Coletor 

Zooplancton Branchiopoda 
Diaphanosoma 

spinulosum 
1,8 0 2,2 

Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Centropages 

velificatus 
1,3 1,5 1,2 

Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Pseudodiaptomus 

acutus 
1,4 0 0 

Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Pseudodiaptomus 

marshi 
1,2 1,3 0 

Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Pseudodiaptomus 

richardi 
0,8 0 2,2 

Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda Acartia lilljeborgi 1,3 3,3 0 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Oithona 

oswaldocruzi 
1,8 0,7 1,1 

Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda Macrosetella gracilis 0,3 0 1,5 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Parvocalanus 
crassirostris 

0,5 0 1,8 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda Oithona hebes 1,2 0 0 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda Euterpina acutifrons 0 1,3 1,8 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Copepoda 
Calanopia 
americana 

1,2 3,3 2,2 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Oligotrichia Favella ehrenbergii 0 0,4 0,8 
Gustavo C/ 
Welber S 

Zooplancton Sagittoidea Sagitta tenuis 1,4 0 1,3 
Gustavo C/ 
Welber S 

 
Para os dados obtidos no levantamento primário do plâncton foi elaborada curva de acúmulo 
de espécies, analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-59), também 
foi elaborada a análise de Similaridade entre os pontos amostrais, utilizando como base o índice 
de Bray-Curtis (Gráfico 7.2-32). Através desses dados também foi possível obter as informações 
a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-
Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 7.2-31) e elaborar o gráfico de 
Box plot (Gráfico 7.2-60). 
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Gráfico 7.2-31: Gráfico de Curva de Acúmulo de Espécies (Amanda Oehlmeyer) 

De acordo com os resultados do gráfico de acumulação de espécies (Gráfico 7.2-59) não é 
observada tendência a estabilização da curva real (representada pela linha vermelha), o que 
indica a necessidade de realização de mais amostragens para obtenção de dados significativos.  

Contudo, é notada a diminuição do intervalo de confiança ao final das amostragens (curvas 
azuis) podendo indicar que o esforço está condizente para obtenção dos dados de plâncton. 

 

Gráfico 7.2-32: Similaridade de Bray-Curtis (Amanda Oehlmeyer) 

Quanto a similaridade de Bray-Curtis, adotou-se o valor acima de 0,7 para o índice como sendo 
considerável para a similaridade e a partir dos dados acima percebe-se os valores consideráveis 
foram apenas entre P01-E e P03-E. Esse valores possivelmente irão se alterar com a realização 
da 2ª campanha de levantamento. 

Tabela 7.2-31: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

 Dia 02/08 Dia 03/08 

Taxa_S 7 7 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
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Individuals 26 22 

Dominance_D 0,31 0,28 

Simpson_1-D 0,68 0,71 

Shannon-Wiener _H 1,45 1,55 

Equitability_J 0,74 0,79 

As informações apresentadas acima, indicam maior dominância de espécies nas amostragens 
do primeiro dia, onde o valor para o índice ficou em D = 0,31, contudo, o valor máximo para 
dominância de espécies é de D = 1,0, o que sugere que nenhuma das áreas apresenta essa 
característica. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-
Wiener ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 1,45 e 1,55, valores 
um pouco abaixo que o sugerido pelo autor. Esses dados podem indicar uma baixa diversidade 
de plâncton na região, o que implica em menor capacidade de sustentação da cadeia local. 

A Equitabilidade de Pielou (J), derivada do índice Shannon, é empregada para definir a 
homogeneidade da distribuição de espécies em uma área. O valor da equitabilidade varia de 0 
a 1 onde valores baixos representam poucas espécies dominantes em meio a um grande número 
de espécies raras, e valores altos representam a máxima de diversidade semelhantes de 
espécies bem distribuídas na área amostrada.  

Os valores para equitabilidade em ambos os dias foi entorno de 0,74 a 0,79, indicando 
distribuição adequada das espécies nas áreas amostrais. 

O índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao 
acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção do total de 
ocorrência de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores próximos de 1, a 
diversidade é considerada maior. Considerando os valores de 0,68 e 0,71 para as amostras, a 
baixa diversidade também é corroborada por este índice. 

 

Gráfico 7.2-33: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 
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O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi 
empregado como comparação entre as coletas realizadas. Os dados coletados em ambas 
amostras possuem variabilidade baixa, o que leva a conclusão que não há variação entre as 
coletas. 

Como os métodos de análise dos grupos de fitoplâncton e zooplâncton é distinto, são 
apresentados a seguir os dados referentes as espécies registradas ao longo das amostragens. 
Para os resultados de riqueza obtida nos diferentes pontos, foi gerado o gráfico dessas variáveis, 
conforme abaixo (Gráfico 7.2-61). 

 

Gráfico 7.2-34: Gráfico comparativo de riqueza de zooplâncton e fitoplâncton nos pontos amostrais. 

Com base nas informações acima, é notado que o grupo do fitoplâncton obteve menores 
registros em P01-E e P03-E que o zooplâncton. Sendo que somente para P02-E o fitoplâncton foi 
mais significativo para a amostra. 

No Quadro 7.2-32 são apresentadas as caraterísticas ecológicas dos grupos registrados nessa 
1ªC. 
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Quadro 7.2-32: Detalhamento ecológico das espécies de plâncton registrados na 1ª Campanha (Amanda Oehlmeyer) 

Tipo 
de 

registr
o 

Espécies Nº de 
Ind.1 

Status de 
Ameaça 

En
d 

Rar Cin Bio Nativ
a 

Habitat de 
ocorrência 

Protegid
a por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interess
e 

científic
o 

Interesse 
econômico 

Doméstic
a 

Exótic
a 

Invasor
a 

Risco 
Epi 

Pontos amostrais 

      MMA IUC
N 

                              P01
-E 

P02
-E 

P03-
E 

Coleta Planktothrix sp. 4 - - não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Cylindrospermopsis 
raciborskii 

6 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Aulacoseira 
islandica 

3 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •   •

Coleta Aulacoseira 
granulata 

7 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Aulacoseira 
ambigua 

2 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Fragilaria 
crotonensis 

1 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •     

Coleta Pleurosira laevis 9 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • • •

Coleta Synedra ulna 8 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • • •

Coleta Eudorina elegans 6 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • • •

Coleta Pediastrum 
boryanum 

6 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Diaphanosoma 
spinulosum 

4 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •   •

Coleta Centropages 
velificatus 

4 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • • •

Coleta Pseudodiaptomus 
acutus 

1,4 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •     

Coleta Pseudodiaptomus 
marshi 

2,5 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Pseudodiaptomus 
richardi 

3 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •   •

Coleta Acartia lilljeborgi 4,6 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • •   

Coleta Oithona 
oswaldocruzi 

3,6 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • • •
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Coleta Macrosetella 
gracilis 

1,8 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •   •

Coleta Parvocalanus 
crassirostris 

2,3 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •   •

Coleta Oithona hebes 1,2 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •     

Coleta Euterpina 
acutifrons 

3,1 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não   • •

Coleta Calanopia 
americana 

6,7 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não • • •

Coleta Favella ehrenbergii 1,2 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não   • •

Coleta Sagitta tenuis 2,7 NC NC não não não sim sim dulcícola não não não não não não não não não •   •

Legenda:  1 - medida quantitativa para fitoplâncton Cél.L-1.103 e medida quantitativa para zooplancton ind. m3 
 Risco Epi - Risco Epidemiológico 
 Cin - Cinegética 
 Rar - Raridade 
 End - Endemismo 
 IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature 
 MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies aquáticas ameaçadas de extinção 
 NC - não consta 
 LC - pouco preocupante 
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No que diz respeito aos grupos encontrados, e partindo do pressuposto indicado por Casé e 
colaboradores (2008) os organismos planctônicos, são excelentes bioindicadores das condições 
ambientais e da saúde do meio aquático, pois são sensíveis a mudanças na qualidade da água, 
respondem a baixos níveis de oxigênio dissolvido, elevados níveis de nutrientes, contaminantes 
tóxicos, a qualidade dos alimentos pobres ou abundância, e predação. 

A exemplo está o grupo das Bacillariophyta, onde se encontram as diatomáceas, que são 
consideradas colonizadoras rápidas e eficientes, podendo ocupar os substratos no espaço de 
um dia até várias semanas. Além do mais, temperaturas amenas conferem as diatomáceas 
condições mais propícias ao seu estabelecimento e desenvolvimento, tanto nos aspectos 
qualitativos quanto quantitativo (CARDOSO et al, 2013). Esse grupo foi um dos mais significativo 
também para as amostragens em ambiente marinho. 

Já as Cyanophytas ou cianobactérias, anteriormente conhecidas como algas azuis, é dentre as 
populações de organismos planctônicos as que mais se destacam pela presença em todo tidpo 
de água continental. Além disso, no grupo estão inclusas espécies tolerantes à presença de 
poluentes que responsam prontamente às mudanças ocorridas (NASCIMENTO, 2010). 

Outro exemplo são os Copepodas, que mantêm a importância ecológica na produção secundária 
dos sistemas aquáticos e possuem grande potencial como bioindicadores de qualidade de água 
(ROSA; SILVA, 2017). 

Assim, é indicado no presente estudo que todos os plânctons aqui analisados sejam 
considerados bioindicadores de qualidade ambiental e a sua variação ao longo das amostragens 
no monitoramento poderão indicar impactos mais profundos na base da cadeia. 

Para as divisões dos grupos registrados, foi elaborado o Gráfico 7.2-35 que traz informação sobre 
os grupos mais registrados. 

 

Gráfico 7.2-35: Gráfico de ocorrência dos grupos e divisões durante as amostragens (Amanda Oehlmeyer). 

Como se observa acima, o grupo de maior destaque foi do zooplâncton, representado em sua 
maioria pelo Taxon Copepoda (36% do total de registros), do qual pertencem as Diatomáceas. 
Já para o fitoplâncton o destaque está entre os grupos Bacillariophyta e Chlorophyta, que 
compreenderam o maior registro do grupo (21 % cada). 

Quanto aos fatores abióticos para o período de campo, é apresentado o Gráfico 7.2-36, o qual 
aponta os registros realizados. Contudo é ressaltado que análises sobre a real interferência 
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desses aspectos sobre o grupo será obtida com a realização da 2ª campanha, onde poderão ser 
realizadas comparações entre os resultados e análises sobre as variações ambientais bióticas e 
abióticas. 

 

Gráfico 7.2-36: Gráfico comparativo de riqueza e abundância nos dias de coleta e as variações dos fatores 
abióticos obtidos para o período (Amanda Oehlmeyer). 

 

A Foto 7.2-136 e Foto 7.2-137 a seguir, ilustram os organismos encontrados durante a 1ª 
Campanha. 

 

Foto 7.2-136: Grupo dos fitoplâncton registrados na 1ªC. a) Planktothrix sp; b) Eudorina elegans; c) 
Pleurosira laevis; d) Cylindrospermopsis raciborskii (Welber Smith) 
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Foto 7.2-137: Grupo dos zooplâncton registrados na 1ªC. a) Centropages velificatus e b) Oithona 
hebes (Welber Smith) 

 

De maneira geral, considerando todos os dados acima apresentados, entende-se que o esforço 
amostral foi suficiente para abranger grande parte das espécies regionais e que poderiam ser 
impactadas pela instalação do empreendimento.  

Para os impactos originados pela instalação das torres da Linhas de transmissão no grupo, 
acredita-se que serão em menor escala, já que a região é compreendida por baixa diversidade 
que implica numa dinâmica que já sofre processos de interferências.  

 
7.2.2.1.2 Organismos Bentônicos 

Materiais e Métodos 

Para os organismos bentônicos, também foi realizado o levantamento de campo 
correspondente a 1ª Campanha entre os dias 2 e 3 de agosto de 2017, conforme realizado para 
o plâncton. As amostragens foram realizadas nos mesmos pontos amostrais (P01-E, P02-E e P03-
E) e para tanto foi utilizada um Draga de Eckamn de 15 cm x 15 cm, para a qual foram realizadas 
duas coletas em cada ponto amostral. 

O material coletado foi armazenado em potes plásticos e fixado com formol 8%. Após coletadas, 
as amostras foram encaminhadas para identificação no Laboratório de Ecologia Estrutural e 
Funcional da Universidade Paulista, Campi Sorocada/SP. 

No laboratório o sedimento coletado foi lavado em jato de água sobre peneira com malha de 
0,21mm. Os animais foram triados sob microscópio estereoscópico e fixados em álcool a 70% 
para posterior identificação. 

Os macro invertebrados foram identificados até o menor nível taxonômico possível sob 
microscópios estereoscópico e compostos, com o auxílio de literatura especializada. 

Com base nos resultados da 1ª Campanha, foi utilizado o Programa Estatístico PAST (HAMMER, 
2011), o qual possibilitou análises dos parâmetros de acúmulo de espécies, por meio do Gráfico 
de Sample rarefaction. Também foi elaborado o Gráfico Box plot que é utilizado para testes não 
paramétricos, os quais são indicados em casos onde há amostras pequenas ou muito grandes 
que não possuem distribuição normal e variância homogênea. 

Ainda, utilizando o mesmo Programa, foram obtidos os dados de Diversidade de Simpson e 
Shanonn, Dominância e Equitabilidade, para as amostras obtidas em campos. Já para a 
Similaridade, que remetem análises temporais e entre áreas, será empregado após as demais 
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análises com a inclusão das campanhas de coleta. Para tais será empregado o índice de Bray-
Curtis. 

O Quadro 7.2-33 demonstra o esforço amostral empregado na 1ª Campanha e as Fotos a seguir 
ilustram os trabalhos realizados durante a mesma campanha. 

Quadro 7.2-33: Descrição das capturas e do esfoço amostral para as coletas da 1ª Campanha de organismos 
bentônicos. 

Pontos 
Amostral/ 
Estação de 

Coleta 

Corpo hídrico 
Coordenadas 
geográficas 

Taxa a 
amostrar 

Método 
Esforço 

amostral 

P01-M 
Afluente do 
Rio Sergipe 

723.057/ 
8.804.502 

Bentos 
Draga de 

Eckamn (15 X 
15 cm) 

2 coletas 

P02-M Rio Sergipe 
708812/ 
8806930 

Bentos 
Draga de 

Eckamn (15 X 
15 cm) 

2 coletas 

P03-M 
Afluente do 
Rio Sergipe 

705080/ 
8801582 

Bentos 
Draga de 

Eckamn (15 X 
15 cm) 

2 coletas 

 

 

Figura 7.2-33: Coleta de bentos durante a 1ª 
Campanha 

 

Figura 7.2-34: Coleta de bentos durante a 1ª 
Campanha 
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Figura 7.2-35: Coleta de bentos durante a 1ª 
Campanha 

Figura 7.2-36: Coleta de bentos durante a 1ª 
Campanha 

•  

Resultados e Discussão 
 
Como resultado da 1ª Campanha de Levantamento dos Organismos bentônicos, houve o 
registro de cinco Taxa, referentes as Classes Bivalves e Caenogastropoda, que compreendem o 
Filo Mollusca (Quadro 7.2-34).  
Como o método preve as amostragens exclusivas através do substrado, era esperado registro 
desses grupos, uma vez que as coletas preevem capturas da microfauna bentônica associada ao 
substrato marinho.  
 

Quadro 7.2-34: Registros de bentos obtidos durante as amostragens da 1ª Campanha de Levantamento de 
Fauna com captura. 

Classe Ordem Família Espécie 
Pontos amostrais 

Coletor 
P01-E P02-E P03-E 

Bivalvia Veneroida Vaneridae 
Anomalocardia 

brasiliana 
 10 24 

Gustavo 

C/ 

Welber S 

Bivalvia Veneroida Mactridae 
Mulinia 

cleryana 
1 2  

Gustavo 

C/ 

Welber S 

Bivalvia Ostreoida Ostreidae Crassostrea sp. 1  2 

Gustavo 

C/ 

Welber S 

Bivalvia Ostreoida Ostreidae 
Crassostrea 

rizophorae 
  6 

Gustavo 

C/ 

Welber S 

Bivalvia Arcoida Arcidae Lunarca ovalis   1 

Gustavo 

C/ 

Welber S 

Gastropoda Cycloneritimopha Neritidae 
Neritina 

virginea 
 6 2 

Gustavo 

C/ 

Welber S 

Malacostraca Decapoda Ocypodidae Uca sp.  4  

Gustavo 

C/ 

Welber S 

 

Para os dados obtidos no levantamento primário foi elaborada curva de acúmulo de espécies, 
analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-37). Através desses dados 
também foi possível obter as informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals 
(Abundância) Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e 
Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 7.2-32) e elaborar o gráfico de Box plot (Gráfico 7.2-39). 
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Gráfico 7.2-37: Gráfico de Curva de Acúmulo de Espécies (Amanda Oehlmeyer) 

De acordo com os resultados do gráfico de acumulação de espécies Gráfico 7.2-37 não é 
observada tendência a estabilização das curvas, o que indica a necessidade de realização de mais 
amostragens para obtenção de dados significativos.  

Além da ascenção da curva de acúmulo de espécies, é notado que o intervalo entre as linhas 
azuis (intervalo de confiança da amostra) também se encontra alto. Assim, entende-se que ainda 
há possibilidade de registro de novas espécies não registradas nessas amostras. 

Para análise de similaridade entre os pontos selecionados, foi gerado o Gráfico de Cluster 
Analisys através do Programa PAST (HAMMER, et al, 2001) com base no índice de Bray Curtis, 
conforme apresentado no Gráfico 7.2-38 a seguir. 

 

Gráfico 7.2-38: Similaridade de Bray-Curtis (Amanda Oehlmeyer) 

Quanto a similaridade de Bray-Curtis, adotou-se o valor acima de 0,7 para o índice como sendo 
considerável para a similaridade e a partir dos dados acima percebe-se que nenhuma das áreas 
atingiu a mínima do índice. 
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Tabela 7.2-32: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

 Dia 02/08 Dia 03/08 

Taxa_S 5 4 

Individuals 6 4 

Dominance_D 0,22 0,25 

Simpson_1-D 0,77 0,75 

Shannon-Wiener _H 1,56 1,80 

Equitability_J 0,96 1,00 

As informações apresentadas acima, indicam maior dominância de espécies nas amostragens 
do segundo dia, onde o valor para o índice ficou em D = 0,25 contudo, o valor máximo para 
dominância de espécies é de D = 1,0, o que indica que nenhuma das áreas apresenta essa 
característica. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-
Wiener ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 1,56 e 1,80 
indicando baixa diversidade desses organismos nas amostras coletadas, assim como também 
observado para o plâncton. 

Derivada deste índice de Diversidade (Shannon-Wiener) tem-se a Equitabilidade de Pielou (J), 
que é empregada para definir a homogeneidade da distribuição de espécies em uma área. O 
valor da equitabilidade varia de 0 a 1 onde valores baixos representam poucas espécies 
dominantes em meio a um grande número de espécies raras, e valores altos representam a 
máxima de diversidade semelhantes de espécies bem distribuídas na área amostrada. Entende-
se que os valores aqui obtidos representam a máximo para o índice e representam que dentro 
da diversidade máxima obtida, esta está bem distribuída nas amostras. 

O índice de Simpson foi o primeiro a ser usado em estudos ecológicos e mostra a ‘concentração’ 
de dominância, uma vez que quanto maior o valor, maior a dominância por uma ou poucas 
espécies. Assim, o índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, 
selecionados ao acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção 
do total de ocorrência de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores próximos de 1, a 
diversidade é considerada maior. Considerando os valores de 0,77 e 0,75 para as amostras, a 
baixa diversidade também é corroborada por este índice. 

Para a abundância relativa, a qual se calculou com a seguinte fórmula, Abundância relativa (%) 
= n x 100 / N, a densidade, que indica total dos indivíduos presentes na amostra e seguiu a 
fórmula D= (n/a.s) x 10.000, os resultados são apresentados no Quadro 7.2-35 a seguir. 

Quadro 7.2-35: Dados a respeito da abundância relativa e densidade das amostras realizadas na 1ª 
campanha (Amanda Oehlmeyer). 

Grupos de fauna 
Abundância  

relativa 

Densidade (m2) 

P01-M P02-M P03-M 

Vaneridae 57,62  4500 6800 

Mactridae 5,08 5000 900  

Ostreidae 15,25 5000  2200 

Arcidae 1,69   200 
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Neritidae 13,55  2700 500 

Ocypodidae 6,77  1800  

Como se observa acima, o grupo pertencente aos Vaneridae, corresponderam aos maiores 
valores das amostras. Contudo, tal resultado poderá ser alterado com a inclusão da 2ª 
campanha. 

 

Gráfico 7.2-39: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 

O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi 
empregado como comparação entre as coletas realizadas. Os dados do primeiro dia obtiveram 
maior variabilidade, assim, entende que há variabilidade entre os dias de coleta nos mesmos 
pontos. 

Para os resultados de riqueza e abundância obtidos nos diferentes pontos, foi gerado o gráfico 
dessas variáveis, conforme abaixo (Gráfico 7.2-40). 

 

Gráfico 7.2-40: Gráfico comparativo de riqueza e abundância nos pontos amostrais. 
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Com base nas informações acima, nota-se que P01-E obteve os menores valores para o grupo. 
Não foi observada nenhuma característica ambiental que pudesse resultar nesses dados abaixo 
dos obtidos nas demais áreas. 

No Quadro 7.2-36 são apresentadas as caraterísticas ecológicas dos grupos registrados nessa 
1ªC. 
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Quadro 7.2-36: Detalhamento ecológico das espécies de organismos bentônicos registrados na 1ª Campanha (Amanda Oehlmeyer) 

Tipo de 
registr

o 
Grupo 

Nº 
de 

Ind. 

Status de 
Ameaça 

End Rar 
Cine

g 
Bio 

Nativ
a 

Habitat de 
ocorrência 

Protegid
a por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interess
e 

científic
o 

Interesse 
econômico 

Doméstic
a 

Exótic
a 

Invasor
a 

Risco 
Epid. 

Fonte de dados 

   MMA 
IUC
N 

               P01-
E 

P02-
E 

P03
-E 

Coleta 
Anomaloca

rdia 
brasiliana 

34 NC NC não não não não sim 
Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não  • •

Coleta 
Mulinia 
cleryana 

3 NC NC não não não não sim 
Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Crassostrea 

sp. 
3 - - não não não não sim 

Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não •  •

Coleta 
Crassostrea 
rizophorae 

6 NC NC não não não não sim 
Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não   •

Coleta 
Lunarca 
ovalis 

1 NC NC não não não não sim 
Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não   •

Coleta 
Neritina 
virginea 

8 NC NC não não não não sim 
Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não  • •

Coleta Uca sp. 4 - - não não não não sim 
Substrato 
aquático 

não não não não não não não não não  •  

Legenda:  End - Endemismo 

 Rar- raridade 

 Cineg - Cinegética 

 Bio - Bioindicadora 

 Risco Epi – Risco Epidemiológico 
 IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature 
 MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies aquáticas ameaçadas de extinção 
 NC - não consta 
 LC - pouco preocupante 
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No que diz respeito aos grupos encontrados, como pode-se observar, nenhum apresenta 
características que infiram num potencial bioindicadora de qualidade ambiental ou que poderiam ser 
impactadas pela construção do empreendimento Offshore. 

Apesar de Pinto (2012) em seu estudo que analisou o potencial bioindicador da Anomalocardia 
brasiliana, uma espécie da família Veneridae. Acredita-se que a indicação de todo o grupo como 
bioindicador, não seria adequado, uma vez que não foram obtidos registros bibliográficos para tal 
afirmação. 

Quanto aos fatores abióticos para o período de campo, é apresentado o Gráfico 7.2-41, o qual aponta 
os registros realizados. Contudo é ressaltado que análises sobre a real interferência desses aspectos 
sobre o grupo será obtida com a realização da 2ª campanha, onde poderão ser realizadas comparações 
entre os resultados e análises sobre as variações ambientais bióticas e abióticas. 

 

Gráfico 7.2-41: Gráfico comparativo de riqueza e abundância nos dias de coleta e as variações dos fatores 
abióticos obtidos para o período (Amanda Oehlmeyer). 

A Foto 7.2-138 a seguir, ilustra os organismos encontrados durante a 1ª Campanha. 
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l) k) 

j) i) 

h) g) 

f) e) 

d) c) 

b) a) 
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Foto 7.2-138: Grupo dos bentônicos registrados na 1ªC. a) Anomalocardia brasiliana b) Anomalocardia 
brasiliana c); Anomalocardia brasiliana d) Anomalocardia brasiliana e) Mulinia cleryana f) Mulinia 

cleryana g) Crassostrea sp. h) Crassostrea sp. i) Crassostrea rizophorae j) Crassostrea rizophorae k) 
Crassostrea rizophorae l) Crassostrea rizophorae m) Crassostrea rizophorae n) Lunarca ovalis o) Neritina 

virginea p) Neritina virginea q) Neritina virginea r) Neritina virginea s) Uca sp. t) u) Uca sp.  (Welber 
Smith) 

s) 

q) 

p) o) 

n) m) 

u) 

t) 

r) 
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Além dos espécimes coletados através dos dados sistematizados, ao longo da incursão a campo, foram 
observadas outras espécies pertencentes ao grupo da macrofauna bentônica, conforme descrito a 
seguir: 
CRUSTÁCEA/CIRRIPEDIA 

Balanus sp  
Alpheidae  

Alpheus sp  
Ocypodidae  

Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 
Goniopsis cruentata (Latreille, 1803)  
Uca thayeri (Rathbum, 1900)  

Grapsidae  
Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837)  

Goneplacidae  
Cyrtoplax spinidentata (Benedict, 1892) 

Penaeidae  
Penaeus sp  

Portunidae  
Callinectes sp. 
Callinectes danae (Smith, 1869)  

MOLUSCOS BIVALVES 
Ostreidae  

Crassostrea rizophorae (Guilding,1828) 

De maneira geral, considerando todos os dados acima apresentados, entende-se que o esforço 
amostral foi suficiente para abranger grande parte das espécies regionais e que poderiam ser 
impactadas pela instalação do empreendimento.  

Ao considerar a baixa diversidade de organismos bentônicos, acredita-se que o impacto da 
implantação das torres será pontual, sem que possa interferir de maneira significativa em todo 
ecossistema e comprometer o desenvolvimento das espécies. 

Ao analisar o estrato de implantação do empreendimento, que é representado por fundo arenoso e 
lamoso, apesar de terem sido registradas espécies com algum grau de ameaça de extinção, acredita-
se que o impacto será pontual uma vez que as espécies registradas habitam a região e o território para 
além das áreas de intervenção do empreendimento.  

 

7.2.2.1.3 Ictiofauna 

Para o levantamento de ictiofauna foram considerados o levantamento de dados primários obtidos 
por meio de entrevistas e de acompanhamento de recursos pesqueiros. 

Materiais e Métodos 

Para análise dos dados, foram consideradas as espécies obtidas através de dados primários, durante 
o acompanhamento do desembarque destes em três cais localizados nos municípios de Santo Amaro 
das Brotas e Nossa Senhora do Socorro. Além dos dados observados, também foram consideradas as 
entrevistas realizadas com os pescadores locais a respeito das espécies ocorrentes localmente. 

As amostragens realizadas foram executadas em duas campanhas de dois dias seguidos, sendo a 
campanha preliminar realizada em 18 e 19 de maio de 2017 e a primeira campanha em 18 e 19 agosto 
de 2017.  



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-219 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

De acordo com entrevistas realizadas com pescadores, foi indicado a visita a essas localidades no 
período matutino e vespertino. A localização dos pontos é apresentada no Quadro 7.2-37 e a Figura 
7.2-25, apresentada anteriormente, indica a localização dos pontos amostrais. 

O esforço amostral empregado foi o seguinte: 

1 visita (1 hora) x 2 vezes dia x 2 dias x 3 pontos x 2 campanhas = 24 horas 

No cais, foram registradas as espécies capturadas, os locais de pesca, sendo que só foram 
considerados os dados de barcos que pescaram no Estuário, sendo feito o registro fotográfico das 
espécies. Não houve coleta de espécimes pela equipe. 

Na amostragem primária, foi empregada a metodologia em três pontos amostrais localizados nas 
coordenadas (24L) 708901/ 8806981 (I01); 712883/ 8805422 (I02) e 704315/ 8801630 (I03). Essas 
áreas são caracterizadas no Quadro 7.2-37, e ao final, são apresentados registros fotográficos dos 
métodos empregados nas etapas de campo.  

 

Quadro 7.2-37: Estações para o levantamento da Ictiofauna, com as localizações (UTM) e demais informações 

Estação de 
coleta 

Local – UTM (24L) Município Caracterização do local 

I01 708901/ 8806981 
Santo Amaro 

das Brotas 

Área de Estuário, com manguezal estruturado no 
entorno, o qual é utilizado para pesca artesanal e captura 
manual de crustáceos. Área em frente ao antigo porto, 
no qual é possivel veirificar barcos de pesca artisanal na 
região. Rio Sergipe, Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 

I02 712883/ 8805422 
Santo Amaro 

das Brotas 

Área de Estuário, com manguezal estruturado no 
entorno, o qual é utilizado para pesca artesanal e captura 
manual de crustáceos. Área do novo cais do município. 
Largura de 380 metros no trecho selecionado. Afluente 
Rio Sergipe, Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 

I02 704315/ 8801630 
Nossa 

Senhora do 
Socorro 

Área de Estuário, com manguezal impactado para criação 
de carcinocultura, o qual é utilizado para pesca artesanal 
e captura manual de crustáceos. Largura de 320 metros 
no trecho selecionado. Afluente Rio Sergipe, Bacia 
Hidrográfica do Rio Sergipe. 

 

  

Foto 7.2-139: Realização de entrevistas na Campanha 
preliminar (Amanda Oehlmeyer) 

Foto 7.2-140: Acompanhamento da chegada dos 
barcos de pesca (Amanda Oehlmeyer) 
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Foto 7.2-141: Realização de entrevistas na 1ª 
Campanha (Gustavo Creton) 

Foto 7.2-142: Realização de entrevistas na 1ª 
Campanha (Gustavo Creton) 

Para a análise dos dados, foi utilizado o Programa Estatístico PAST (HAMMER, 2011), o qual 
possibilitou análises dos parâmetros de acúmulo de espécies, por meio do Gráfico de Sample 
rarefaction. Também foi elaborado o Gráfico Box plot que é utilizado para testes não paramétricos, os 
quais são indicados em casos onde há amostras pequenas ou muito grandes que não possuem 
distribuição normal e variância homogênea. 

Ainda, utilizando o mesmo Programa, foram obtidos os dados de Diversidade de Simpson e Shanonn, 
Dominância e Equitabilidade, para as amostras obtidas em campos. Já para a Similaridade, que 
remetem análises temporais e entre áreas, será empregado após as demais análises com a inclusão 
da próxima campanha. Para tais será empregado o índice de Bray-Curtis. 

Resultados e Discussão 

Conforme será apresentado, os dados obtidos nas duas etapas de levantamento são informações 
complementares, onde em ambas foram anotadas as mesmas espécies. Além disso, durante as 
entrevistas com os pescadores, foi informado que a região de pesca abrange os três pontos 
selecionados para o levantamento, o que faz com que os resultados também sejam complementares 
entre si, uma vez que estes podem ser obtidos em qualquer dos pontos, referindo-se sempre ao 
Estuário como um todo. 

Assim, a realização da 2ª campanha também irá complementar os dados apresentados nesse relatório 
e em conjunto servirão para traçar uma base de dados regionais anterior ao empreendimento. Assim, 
partindo desses dados a serem apresentados o monitoramento deverá focar na alteração dessas 
espécies e na abundância da pesca. 

Ao longo da incursão a campo, foi encontrada um comércio de peixe na comunidade pesqueira de 
Laranjeiras, que recebe peixes obtidos da mesma região. Nessa localidade foi possível obter os 
registros fotográficos, conforme será apresentado. 

Por meio das amostragens descritas anteriormente foram registradas 10 espécies ocorrentes nos 
estuários que abrangem a Linha de Transmissão. 

Para os dados obtidos no levantamento primário foi elaborada curva de acúmulo de espécies, 
analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-42). Através desses dados 
também foi possível obter as informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) 
Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 
7.2-33) e elaborar o gráfico de Box plot (Gráfico 7.2-43). 
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Gráfico 7.2-42: Gráfico de Curva de Acúmulo de Espécies (Amanda Oehlmeyer) 

De acordo com os resultados do gráfico de acumulação de espécies (Gráfico 7.2-42) é possível 
observar que não há tendência a estabilização das curvas, o que indica a necessidade de realização de 
novas campanhas, onde será possível o registro de outras espécies além das aqui apresentadas.  

Tabela 7.2-33: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

 Entrevista A. pesca 

Taxa_S 7 8 

Individuals 7 8 

Dominance_D 0,14 0,12 

Simpson_1-D 0,85 0,87 

Shannon-Wiener _H 1,94 2,07 

Equitability_J 1,00 1,00 

Conforme apresentado acima, os dados foram separados em resultados de entrevistas e de 
acompanhamento de pesca. Como ao longo dos dias amostrais os resultados não se alteraram, os 
dados puderam ser tratados de maneira distinta através dos meios de registro. Com a realização das 
próximas amostragens, essas informações deverão ser comparadas a nível de campanhas. 

As informações apresentadas acima, indicam maior dominância para as entrevistas, onde o valor para 
o índice ficou em D = 0,14, contudo, o valor máximo para dominância de espécies é de D = 1,0, o que 
indica que nenhuma das áreas apresenta essa característica. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-Wiener 
ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 1,94 a 2,07 enquadrando-se na 
variação esperada. 

A Equitabilidade de Pielou, que é empregada para definir a homogeneidade da distribuição de 
espécies em uma área, varia de 0 a 1 onde valores baixos representam poucas espécies dominantes 
em meio a um grande número de espécies raras, e valores altos representam a máxima de diversidade 
semelhantes de espécies bem distribuídas na área amostrada. Os valores aqui obtidos obtiveram a 
máxima para o índice indicando a alta diversidade bem distribuída nos métodos. 

Para índice de Simpson que mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao acaso na 
amostra, pertencerem à mesma espécie, BROWER & ZARR, 1984), o valor estimado está entre 0 e 1, 
sendo que para valores próximos de 1, a diversidade é considerada maior. Os valores encontrados 
para o índice foram por volta de 0, 85 e 0,87m demonstrando valor próximo de 1. 
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Gráfico 7.2-43: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 

O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi empregado 
como comparação entre as coletas realizadas. Os dados para a arte de pesca que das entrevistas. 

Para todos os resultados obtidos, incluindo o conjunto de métodos empregados gerou o gráfico de 
análises conforme abaixo (Gráfico 7.2-44). 

 

Gráfico 7.2-44: Gráfico comparativo de riqueza entre os tipos de registro. 

Nota-se que os dados obtidos separadamente obtiveram valores mais significativos que os registros 
obtidos em ambos, o que indica a importância de se utilizadas informações complementares. 

O Quadro 7.2-38 apresenta a lista de espécies registradas em campo. Pode-se notar que a maioria das 
espécies indicadas também foram registradas no ambiente marinho. Esse resultado é de grande 
importância para uma avaliação interativa entre os ambientes, uma vez que grande parte do recurso 
pesqueiro obtido na região se reproduz ou necessita das águas do estuário em alguma etapa de vida. 

Para as espécies obtidas em ambos os métodos de registros, é apresentada uma breve descrição a 
seguir. 
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A Lagocephalus laevigatus (baiacu) habita áreas costeiras, e preferem fundo de areia ou lama. A 
espécies consta na Instrução Normativa IBAMA nº 202/2008, que dispõe sobre normas, critérios e 
padrões para a explotação com finalidade ornamental e de aquariofilia de peixes nativos ou exóticos 
de águas marinhas e estuarinas. 

A Micropogonias furnieri (corvina), também se encontra na Instrução Normativa IBAMA nº 202/2008 
e é capaz de ocupar a zona costeira, com fundo lamoso e arenoso e estuários. A Centropomus 
undecimalis (robalo) habita águas costeiras, estuários e comumente penetra em água doce.  

A Mugil cephalus (tainha) habita águas rasas, zona costeira e estuários, enquanto que Opisthonema 
oglinum (sardinha) chega a penetrar em água doce. A tainha alimenta-se de zooplâncton, larvas de 
crustáceos e pequenos invertebrados, já é predadora de peixes e crustáceos. 

Por fim, destaca-se as espécies Lutjanus analis (vermelha) e  Lutjanus jocu (caranha), que constam na 
Portaria Federal nº 445/2017. Tais espécies também foram registradas em ambiente marinho onde 
costumam passar maior parte de seu ciclo de vida. Já no estuário, podem ser encontrados indivíduos 
mais jovens. 

Apesar do registro de tais espécies, o empreendimento não ira afetá-las de maneira direta, uma vez 
que não estão previstas interferências diretas no estuário. Contudo, pode ser considerado um 
potencial risco de impacto, no que tange à contaminação e carreamento de substrato originados pelo 
empreendimento, indicando a necessidade de adoção de medidas mitigadoras por meio Programas 
Ambientais. 
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Quadro 7.2-38: Espécies da ictiofauna registradas durante os Levantamentos primários (Amanda Oehlmeyer) 

Espécie Nome popular 
Nº de 
Ind. 

Status de 
Ameaça 

Endemismo Raridade Cinegéticas Bio. Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 

Epidemiológico 
Fonte de dados 

   MMA IUCN                 Entrevista 
A. 

pesca 

Cathorops spixii Bagre - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não •  

Centropomus 
undecimalis 

Robalo - NC LC não não sim não sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não • •

Dasyatis sp Raia - - - não não sim sim sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não  •
Diapterus 
rhombeus 

Carapeba - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não •  

Lagocephalus 
laevigatus 

Baiacu arara - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não não não não não não • •

Lutjanus analis 
Vermelha, 

Cioba 
- NC NT não não sim sim sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não  •

Lutjanus jocu 
Dentão, 
caranha 

- NC DD não não sim sim sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não  •

Micropogonias 
furnieri 

Corvina - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não sim não não não não • •

Mugil cephalus Tainha - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não • •

Opisthonema 
oglinum 

Sardinha - NC LC não não sim não sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não • •
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A seguir são apresentados os registros fotográficos realizados no levantamento em campo 
durante o acompanhamento dos barcos pesqueiros e o levantamento no cais.  
 

 

Foto 7.2-143: : Mugil cephalus (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-144: Lagocephalus laevigatus (Gustavo 
Creton) 

 

Foto 7.2-145: Centropomus undecimalis (Amanda 
Oehlmeyer) 

 

Foto 7.2-146: Mugil cephalus (Amanda Oehlmeyer) 

 

Foto 7.2-147 Diapterus rhombeus (Amanda 
Oehlmeyer) 

 

Foto 7.2-148: Lutjanus jocu (Amanda Oehlmeyer) 
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De maneira geral, considerando todos os dados acima apresentados, entende-se que o esforço 
amostral foi suficiente para abranger grande parte das espécies regionais e que poderiam ser 
impactadas pela instalação do empreendimento, contudo ainda será necessária a realização de 
mais amostragens para atingir a assíntota da curva do coletor. 

 

7.2.3 Porção offshore 

O diagnóstico do meio biótico é composto por um estudo de caracterização da biota aquática 
das áreas de influência das Instalações Offshore do Complexo Termoelétrico Barra dos 
Coqueiros. Além da caracterização da biota aquática, este diagnóstico é contemplado por uma 
análise das espécies bioindicadoras que poderão ser utilizadas nos programas de 
monitoramento e, por fim, apresenta um mapeamento das Áreas de Sensibilidade e Unidades 
de Conservação presentes na área de estudo. 

Como já apresentado em capítulos anteriores, a ADA, AID e AII do Meio Biótico, tem seus limites 
muito próximos. Desta forma, considerando que a fauna analisada é móvel, e não se limita a 
apenas uma área (ADA, AID ou AII) as análises aqui apresentadas equivalem às três localidades, 
denominadas para esse capítulo como Área de Influência. Assim, entende-se que os organismos 
encontrados em toda área de influência, também são ocorrentes onde será instalado o 
empreendimento. 

Para garantir que a ADA do empreendimento não apresente características distintas das demais 
áreas na influência, foram realizados esforços de filmagem subaquática em todo trecho foco dos 
dutos. Isso permitiu uma análise real da localidade e dos organismos que ali vivem. 

Os dados aqui apresentados visam avaliar as espécies ocorrentes e com isso possibilitar a 
identificação do estado de conservação das comunidades aquáticas na Áreas de Influência do 
empreendimento.  

O diagnóstico do meio biótico tem como objetivo compreender a dinâmica da biota aquática 
inserida na área de influência, de modo a subsidiar a avaliação de impactos ambientais 
relacionado a instalação e operação das estruturas offshore do Complexo Termoelétrico Barra 
do Coqueiros e a respectiva proposição de medidas mitigadoras . 

Para os objetivos específicos foram selecionados aqueles que apresentam maior significância 
para promover o embasamento necessário no desenvolvimento do diagnóstico do meio Biótico, 
da avaliação dos impactos e elaboração de medidas de redução e compensação de impactos. 
Sendo estes que seguem abaixo: 

✓ Levantar a riqueza e abudância das espécies da biota aquática da área de influência; 
✓ Identificar espécies ameaçadas e relevantes que deverão ter sua conservação 

priorizada; 
✓ Selecionar áreas de sensibilidade  que apresentam importantes refúgios para a biota 

local; 
✓ Identificar locais prioritários para a conservação onde deverá haver a realização de 

programas de ambientais; 
✓ Estabelecer programas que promovam a recuperação de áreas de forem identificadas 

com degradação ambiental; 
✓ Levantamento das Unidades de Conservação inseridas na área de influência do 

empreendimento. 
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7.2.3.1 Vegetação 

Neste item será apresentada a caracterização da flora localizada área de praia, cordões arenosos 
e planícies pós-praia. 

Para o levantamento da vegetação de ocorrência na na faixa de areia, cordões arenosos e 
planícies pós-praia da área de influência foi utilizado os resultados do levantamento dos dados 
primários do Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a) realizado na região. 

A vegetação de ocorrência das planícies do pós-praia na área de influência compreende as 
fisionomias da Restinga herbácea e arbustiva (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a). Como 
resultado dos dados analisados, observou-se que na área de praia e nos cordões litorâneos pós-
praia a vegetação é dominada por poucas espécies devido às condições adversas do substrato, 
que tende a ser bastante salino e instável.  

A maioria das espécies encontradas são herbáceas, estoloníferas, com tolerância aos níveis 
elevados de sais no substrato e ao choque das partículas de areia movidos pelo vento. 

Ao todo foram identificadas quatro espécies que ocorreram prioritariamente nos cordões pós-
praia, que são: Ipomoea pes-caprae (Convolvulaceae); Blutaparon portulacoides 
(Amaranthaceae); Cyperus maritimus (Cyperaceae); e Paspalum maritimum (Poaceae). A 
presença de espécimes em estado juvenil também foi descrita, o que não permitiu a 
identificação a nível específico.  

Nas áreas de planícies pós-praia, foram registradas 71 espécies. Essas áreas encontram-se sob 
menor influência marinha em relação à praia e os cordões litorâneos pós-praia. O estrato 
herbáceo das planícies pós-praia é composto por espécies nativas, com pouca invasão de 
gramíneas de uso agropecuário. Como principais espécies deste estrato herbáceo, foram 
destacas as espécies Cereus fernambucensis, Commelina erecta, Chamaecrista flexuosa, 
Blutaparon portulacoides e Cnidoscolus urens. 

Ainda nas planícies pós-praia, foram descritas áreas com vegetação hidrófila (com afinidade a 
água). Estas áreas acumulam certo nível de água nos períodos de chuva mais frequente, o que 
permite manter volumes d’água em níveis consideráveis durante toda a estação chuvosa e parte 
da seca. Estas áreas possuem uma vegetação típica formada por espécies herbáceas e arbustivas 
anfíbias, ou seja, que suportam condições de encharcamento temporário dos solos. Nestas áreas 
foram encontrados abundantes aglomerados de Nymphoides indica, Eleocharis sp, Ipomoea 
asarifolia, Schultesia guianensis, Cuphea flava e outras espécies de Cyperaceae.  

Nas planícies pós-praia também ocorrem arbustos isolados ou agregados. A exceção dessa 
vegetação está o Conocarpus erectus, espécie típica de borda de manguezais e que ocorre com 
relativa abundância nas planícies inundáveis mais próximas da praia, provavelmente devido as 
águas mais salinas. 

O Quadro 7.2-39 apresenta a lista de espécies de ocorrência nas praias da Área de Influência do 
empreendimento e as fotos a seguir ilustram alguns dos espécimes observados em campo. 
Nenhuma das espécies levantadas estão apresentadas em algum grau de ameaça a conservação.  

Quadro 7.2-39: Espécies vegetais registradas nos ambientes de faixa de areia, incluindo praia, cordões 
litorâneos e planícies pós-praia (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015a) 

Táxon Espécie Nome popular 

Amaranthaceae 
Alternanthera littoralis - 

Blutaparon portulacoides Bredo 
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Táxon Espécie Nome popular 

Arecaceae 
Cocos nucifera Coqueiro 

Syagrus schizophylla Dicuri 

Asteraceae 

Acanthospermum hispidum Carrapicho 

Conocliniopsis prasiifolia - 

Eclipta prostrata Erva-botão 

Elephantopus hirtiflorus - 

Emilia sonchifolia Serralhinha 

Sphagneticola trilobata Picão-da-praia 

Tridax procumbens Erva-de-touro 

Asteraceae Sp. Margaridinha 

Bromeliaceae Aechmea aquilega Bromélia 

Cactaceae 
Cereus fernambucensis Mandacaru-da-praia 

Pilosocereus catingicola Xique-xique-da-praia 

Combretaceae Conocarpus erectus Mangue-de-botão 

Commelinaceae Commelina erecta Santa-luzia 

Convolvulaceae 

Ipomoea asarifolia Salsa-brava 

Ipomoea imperati Salsa-branca 

Jacquemontia sp. - 

Cyperaceae 

Bulbostylis junciformis - 

Cyperus haspan Tiririca 

Cyperus hermaphroditus - 

Cyperus maritimus Cebolinha 

Cyperus surinamensis - 

Eleocharis geniculata Junco 

Lagenocarpus rigidus Arroz 

Pycreus polystachyos Três-quinas 

Remirea maritima Capim-da-praia 

Rhynchospora holoschoenoides - 

Euphorbiaceae 
Cnidoscolus urens Cansanção 

Euphorbia hyssopifolia Erva-de-andorinha 

Fabaceae 

Aeschynomene evenia - 

Centrosema brasilianum Flor-de-periquito 

Centrosema pascuorum Mimosa-mole 

Chamaecrista flexuosa - 

Chamaecrista ramosa Trevinho 

Desmodium barbatum - 

Indigofera microcarpa - 

Macroptilium lathyroides - 
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Táxon Espécie Nome popular 

Stylosanthes viscosa Visguenta 

Zornia latifolia - 

Gentianaceae Schultesia guianensis - 

Lamiaceae Hyptis pectinata - 

Lauraceae Cassytha filiformis Cipó-chumbo 

Lythraceae Cuphea flava Douradinha 

Malvaceae 

Pavonia cancellata Corda-de-viola 

Pavonia humifusa - 

Pavonia sp. Ibisquinho 

Waltheria americana Malva-branca 

Menyanthaceae Nymphoides indica Ninféia-miuda 

Microteaceae Microtea paniculata - 

Molluginaceae Mollugo verticillata Mofungo 

Onagraceae Ludwigia sp. - 

Passifloraceae 

Passiflora foetida Maracujá-de-porco 

Piriqueta duarteana Chananã-rosa 

Turnera subulata Chananã 

Poaceae 

Cenchrus echinatus Carrapicho 

Paspalum maritimum - 

Paspalum vaginatum Capim-de-praia 

Sporobolus virginicus - 

Polygalaceae Polygala cyparissias Beldroega-da-praia 

Portulacaceae 
Portulaca elatior - 

Portulaca halimoides - 

Rubiaceae 

Borreria verticillata Vassourinha 

Chiococca plowmanii - 

Richardia grandiflora - 

Solanaceae Solanum paniculatum Jurubeba 

Verbenaceae 
Lantana camara Camará 

Stachytarpheta microphylla - 

Violaceae Hybanthus calceolaria Poaia-branca 
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Foto 7.2-149: Paspalum maritimum e Piriqueta 

duarteana (Welber Smith) 
Foto 7.2-150: Ipomoea pes-caprae (Welber Smith) 

 
Foto 7.2-151: Conocarpus erectus Foto 7.2-152: Conocarpus erectus 
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7.2.3.2 Biota Aquática 

Neste diagnóstico da biota aquática foram considerados os grupos de plâncton (fitoplâncton e 
zooplâncton), organismos bentônicos, ictiofauna, carcinofauna, malacofauna, mamíferos 
marinhos, aves marinhas e tartarugas marinhas. 

 

7.2.3.2.1 Plânctons e Organismos Bentônicos 

Esta seção apresenta o levantamento dos invertebrados marinhos que contempla os grupos de 
plânctons (fitoplâncton e zooplâncton) e organismos bentônicos.  

Para compor os dados apresentados foram utilizadas informações obtidas atavés do Estudo de 
Biodiversidade Aquática do Canal de Pomonga e Plataforma Continental Interna defronte com 
o povoado de Jatobá, Barra município de Barra dos Coqueiros/Sergipe, contemplado no EIA 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), em virtude da proximidade das áreas amostrais com a área 
do empreendimento em análise.  

Também foram realizadas amostragens primárias para o levantamento do grupo, que se baseou 
na metodologia apresentada no Plano de Trabalho, aqui caracterizada como 1ª Campanha, que 
embasou a Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Material Biológico emitida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no Processo 
n. 02028.100357/2017-61, segue o referida Autorização no ANEXO 7.2-6.  

As metodologias descritas a seguir foram utilizadas no levantamento dos dados primários do EIA 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) e durante as amostragens primárias de campo. Os 
resultados deste levantamento estão sendo utilizados para a carazterização das espécies na área 
de influência do empreendimento.  

Para o levantamento de plânctons e bentos do EIA (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), foram 
utilizados os resultados das amostragens realizadas em dois pontos, localizadas no Canal 
Pomonga (24 L 723014 O/ 8804402 S) e na Plataforma continental defronte ao Povoado Jatobá 
(24 L 727823 O/ 8801143 S), conforme apresentados no Mapa de Pontos Amostrais  de Fauna 
no ANEXO 7.2-7.   

O ponto determinado nessa localidade está a aproximadamente 600 metros do Ponto (P01-M) 
selecionado para as amostragens do mesmo grupo, para o qual foi solicitada a Autorização de 
Coleta, Captura e Transporte de Material Biológico e detalhado no Plano de Trabalho.  

Já as áreas selecionadas para a 1ª Campanha, é apresentado detalhamento nos itens a seguir. 

 

7.2.3.2.1.1 Fitoplâncton e zooplâncton 

Materiais e Métodos 
Os dados utilizados foram coletados em uma campanha de campo, com esforço amostral de um 
dia, realizado em novembro de 2015 (28/11/2015), ou seja, abrangendo o período seco da 
região. Para a coleta do plâncton foi utilizada uma rede cônica simples, com diâmetro de 0,5m, 
comprimento de 1m e abertura de malha de 20μm para fitoplâncton e 68μm para zooplâncton. 
Foram realizados ao todo durante o dia de amostragem, três arrastos horizontais e superficiais, 
com duração de um minuto e abrangendo uma extensão de 7,5m. Assim, entende-se que foi 
abrangida uma área de 22,5 metros no ponto de coleta para as amostragens (GENPOWER 
GROUP; SBPAR, 2015b). 
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Na amostragem primária, caracterizada aqui como 1ª Campanha foi utilizada a mesma 
metodologia, porém em três pontos amostrais localizados nas coordenadas 727555/ 8801695 
(P01-M); 730942/ 8799421 (P02-M) e 731792/ 8798629 (P03-M). Essas áreas são caracterizadas 
no Quadro 7.2-40, a seguir. 

Quadro 7.2-40: Estações para o Monitoramento dos organismos bentônicos e plâncton, com as localizações 
(UTM) e demais informações 

Estação 
de coleta 

Local – UTM 
(24L) 

Município Caracterização do local 

P01 – M 
727555/ 
8801695 

Barra dos 
Coqueiros 

Área marinha, localizada a 1,3 km da costa, na linha 
dos dutos de gás, de tomada d’água e de gás, sob 
influência do porto já instalado na região 

P02 – M 
730942/ 
8799421 

Barra dos 
Coqueiros 

Área marinha, localizada a aproximadamente 5,5 km 
da costa na linha do duto de gás, sem influência do 
porto. 

P03 – M 
731792/ 
8798629 

Barra dos 
Coqueiros 

Área marinha, localizada a aproximadamente 6,5 km 
da costa na linha do duto de gás, sem influência do 
porto. 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-235 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

Para pontos marinhos indicados acima, houve a busca em selecionar áreas com características 
mais distintas, assim, o primeiro ponto P01-M situa-se mais próximo da linha da costa e está sob 
influência de um porto já instalado na região e dos dutos de tomada d’água e descarte de 
efluente, que possuem extensão aproximada de 1,1 km. 

O ponto P02-M está localizado em área intermediária, onde há influência do gasoduto, mas 
distante dos demais dutos. Já P03-M está fora da influência direta dos dutos, porém localiza-se 
onde será instalado o navio de transporte do gás metano, matéria prima da termoelétrica. 

O esforço amostral para a 1ª Campanha, foi de 2 coletas com redes cônicas com 50cm diâmetro 
e malha de 20 μm para fitoplâncton e de 68 μm para zooplâncton em cada um dos pontos de 
amostrais entre os dias 19 e 20 de julho de 2017. 

Após coletadas, as amostras foram encaminhadas para identificação no Laboratório de Ecologia 
Estrutural e Funcional da Universidade Paulista, Campi Sorocaba/SP. 

Para acondicionamento das amostras, realizou-se a fixação em formol 4%. O fitoplâncton foi 
preservado com lugol e acondicionado em frasco de vidro escuro, para análise posterior em 
laboratório, para sua identificação foram examinadas alíquotas de 10 ml sob o microscópio 
óptico. A identificação e classificação ecológica da comunidade encontrada foram baseadas em 
literatura especializada. 

Para a análise qualitativa do zooplâncton cada amostra foi colocada em um béquer para diluição 
de 100 ml. Em seguida, a amostra foi homogeneizada, retirando-se três amostras de 5ml, com 
reposição, com o auxílio de uma pipeta “Stempel” e vertida em uma placa de contagem do tipo 
Bogorov, analisada em estereomicroscópio composto Zeiss, sendo os organismos manipulados 
com o auxílio de estiletes. 

Os procedimentos acima, foram baseados na descrição apresentada no EIA (GENPOWER 
GROUP; SBPAR, 2015b) e seguidas para as amostragens da 1ª Campanha. 

Com base nos resultados da 1ª Campanha, foi utilizado o Programa Estatístico PAST (HAMMER, 
2011), o qual possibilitou análises dos parâmetros de acúmulo de espécies, por meio do Gráfico 
de Sample rarefaction. Também foi elaborado o Gráfico Box plot que é utilizado para testes não 
paramétricos, os quais são indicados em casos onde há amostras pequenas ou muito grandes 
que não possuem distribuição normal e variância homogênea. 

Ainda, utilizando o mesmo Programa, foram obtidos os dados de Diversidade de Simpson e 
Shanonn-Wiener, Dominância e Equitabilidade, para as amostras obtidas em campos. Já para a 
Similaridade, que remetem análises temporais e entre áreas, será empregado após as demais 
análises com a inclusão das campanhas de coleta. Para tais será empregado o índice de Bray-
Curtis. 

O Quadro 7.2-41 demonstra o esforço amostral empregado na 1ª Campanha e as Fotos a seguir 
ilustram os trabalhos realizados durante a mesma campanha. 

Quadro 7.2-41: Descrição das capturas e do esforço amostral para as coletas da 1ª Campanha de 
fitoplâncton e zooplâncton 

Pontos 
Amostral/ 

Estação 
de Coleta 

Ambiente 
Coordenadas 
geográficas 

Taxa a 
amostrar 

Método 
Esforço 

amostral 

P01-M 
Plataforma 
continental 

marinha 

727555/ 
8801695 

Fitoplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 20 

μm 
2 coletas 
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Zooplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 68 

μm 
2 coletas 

P02-M 
Plataforma 
continental 

marinha 

730942/ 
8799421 

Fitoplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 20 

μm 
2 coletas 

Zooplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 68 

μm 
2 coletas 

P03-M 
Plataforma 
continental 

marinha 

731792/ 
8798629 

Fitoplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 20 

μm 
2 coletas 

Zooplâncton 
Rede cônica com 50 cm 
diâmetro e malha de 68 

μm 
2 coletas 
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Foto 7.2-153: Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha 

 

Foto 7.2-154: Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha 

 

Foto 7.2-155: Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha 

 

Foto 7.2-156: Coleta de plâncton durante a 1ª 
Campanha 

 

Resultados e Discussão 
Os resultados para as amostragens do grupo, são compostos de dados apresentados no EIA 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) e na 1ª Campanha de Levantamento de Fauna, que visou a 
coleta do plâncton. 

Como resultado dos dados de fitoplâncton, foram identificados 28 taxa para a comunidade 
fitoplanctônica, distribuídas em quatro grandes Divisões Cyanophyta, Pyrrophyta, 
Bacillariophyta e Clorophyta, conforme apresentado na Figura 7.2-37. Porcentagem de espécies 
registradas para as Divisões fitoplanctônicas encontradas (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 
A Divisão mais significante nas amostragens com 65% do total foi a Bacillariophyta ou 
Diatomáceas, que são organismos unicelulares que podem ser imóveis ou utilizam secreção para 
realizar pequenos deslocamentos. 
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A comunidade fitoplanctônica desta área caracterizou-se pela grande presença de diatomáceas. 
As mais observadas foram Asterionellopsis glacialis, Grammatophora marina e Thalassionema 
nitzschioides. Os dinoflagelados foram o segundo grupo mais observado, destacando-se 
Ceratium fusus e Ceratium macroceros. 

 
Fonte:  

Figura 7.2-37. Porcentagem de espécies registradas para as Divisões fitoplanctônicas encontradas 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

A maior parte dos táxons identificados está enquadrada na categoria de espécies marinha 
oceânicas, destacando-se as diatomáceas dos gêneros Chaetoceros e Rhizosonelia. Dentre as 
que se enquadram como ticopanctônicas (espécies que vivem aderidas ou no sedimento, mas 
que eventualmente podem permanecer algum tempo no plâncton, quando destacadas de seus 
substratos originais) foram identificados cinco diatomáceas consideradas como de hábito epífito 
de macrófitas marinhas. Entre os táxons considerados de água doce foram encontradas duas 
espécies, sendo a clorofícea Pediastrum duplex a mais observada. 

Segundo informações do Estudo (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), a composição florística 
do fitoplâncton encontrada assemelha-se a outros levantamentos realizados no litoral de 
Sergipe e de outros do Nordeste brasileiro, como pode ser constatado nos trabalhos de 
ESKINAZI-LEÇA (1970), KOENING & MACEDO (1999) e MEDEIROS et al. (1999). 

O Quadro 7.2-42 a seguir apresenta a lista de espécies registradas no referido estudo que são 
de provável ocorrência na área de influência do empreendimento. 

Quadro 7.2-42: Espécies fitoplanctônicas de provável ocorrência na área de influência (GENPOWER GROUP; 
SBPAR, 2015b) 

Divisão taxonômica Espécie Ocorrência natural 

Pyrrophyta Amphiprora alata  

Bacillariophyta 

Asterionella notata marinha 

Asterionellopsis glacialis marinha 

Bellerochea malleus marinha 

Pyrrophyta 

Ceratium euarcuatum marinha 

Ceratium fusus marinha 

Ceratium macroceros marinha 

17%

65%

12%

6%

Pyrrophyta

Bacillariophyta

Cyanophyta

Clorophyta
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Divisão taxonômica Espécie Ocorrência natural 

Ceratium spp marinha 

Ceratium trichoceros marinha 

Ceratium tripos marinha 

Ceratium vultur marinha 

Bacillariophyta 

Chaetoceros lorenzianus marinha 

Chaetoceros spp marinha 

Cylindrotheca closterium marinha 

Grammatophora marina ticoplancônica 

Grammatophora oceânica ticoplancônica 

Hemiaulus membranaceus marinha 

Licmophora abbreviata ticoplancônica 

Melosira moniiformis ticoplancônica 

Rhizosolenia setigera marinha 

Rhizosolenia styliformis marinha 

Synedra tabuata ticoplancônica 

Thalassionema nitzschioides marinha 

Clorophyta Pediastrum duplex dulcícola 

Cyanophyta 
Lyngbya sp dulcícola 

Oscillatoria erythraeum marinha 

Pyrrophyta 
Protoperidinium sp marinha 

Pyrocystis noctiluca marinha 
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Para o zooplâncton, os resultados foram de 34 taxa, distribuídos nos Filos Cnidária, Crustacea, 
Mollusca, Echinodermata, Chaetognatha e Chordata, conforme apresento no Gráfico 7.2-45. O 
grupo dos Copepodas foi o dominante em todas amostras, sendo frequentemente citados como 
organismos holoplanctônicos dominantes em estuários. Os padrões da comunidade 
zooplanctônica, estão dentre os padrões esperados para este tipo de ambiente, contendo várias 
espécies indicadoras de águas costeiras (NASCIMENTO VIEIRA, 1988; ARAUJO; MONTÚ, 1993; 
ARAUJO, 1996; ESKINAZI-SANT’ANNA; TUNDISI, 1996). 

 

Gráfico 7.2-45: Gráfico de distribuição da ocorrência de espécies por Filos zooplanctônicos (GENPOWER 
GROUP; SBPAR, 2015b) 

O zooplâncton apresentaram, em sua maior parte, espécies pertencentes aos Crustáceos, o que 
representou 74% das amostras. O zooplâncton marinho é formado por muitos filos de 
invertebrados, o qual se inclui o Filo Crustacea, com espécies que se apresentam presentes por 
toda a vida, ou ao menos em alguma fase larval.  

Assim, a composição de espécie do zooplâncton e a abundância destas podem ser alteradas em 
função de variações no meio, podendo ser de grande utilidade como indicador biológico para 
avaliação da qualidade da água em função da riqueza e diversidade de espécies. 

O Quadro 7.2-43 apresenta a lista de espécies registradas no referido estudo que são de 
provável ocorrência na área de influência do empreendimento. 

Quadro 7.2-43: Taxa do grupo de zooplâncton de provável ocorrência na área de influência, registrados na 
Plataforma continental defronte ao Povoado Jatobá (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

Táxon Espécie 

Chaetognatha 
Sagitta enflata 

Sagitta tenuis 

Chordata 

Actionopterygii (ovos e larvas) 

Oikopleura dioica 

Oikopleura longicauda 

Cnidaria Hydroida 

Crustacea Acartia lilljeborgi 

6%

8%
3%

74%

3%
6%

Chaetognatha

Chordata

Cnidaria

Crustacea

Echinodermata

Mollusca
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Táxon Espécie 

Calanopia americana 

Centropages furcatus 

Clausocalanus furcatus 

Copepoda (náuplios) 

Corycaeus amazonicus 

Corycaeus gesbrecht 

Corycaeus spp. 

Decapoda (Zoea) 

Euchaeta marina 

Euterpina acutifrons 

Oithona nana 

Oithona pumifera 

Oithona setigera 

Oithona spp 

Oithona tenuis 

Oncaea media 

Paracalanus aculeatus 

Paracalanus indicus 

Paracalanus quasimodo 

Paracalanus spp 

Parvocalanus crassirostris 

Subeucalanus pileatus 

Temora stylifera 

Temora turbinata 

Amphipoda 

Echinodermata Larvas 

Mollusca 
Bivalvia (larvas) 

Gastropoda (larvas) 

Devido a falta de informações no Estudo (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), ao longo deste 
item de abordagem de Plânctons, não foi possível avaliar a suficiência amostral, portanto não 
foram elaboradas curvas de acúmulo de espécies com rarefação. Os dados de riqueza foram 
apresentados de maneira simplificada, uma vez que não foi informada a abundância das 
espécies coletadas.  

Considerando que os dados de abundância não foram apresentados, assim como informações 
sobre a diversidade registada em cada arrasto, não foi possível a obtenção de dados de 
similaridade, equitabilidade, perfil de diversidade, dominância ou quais quer outras análises 
estatísticas pertinentes. 

Com as informações obtidas sobre os organismos descritos não foi possível análises 
comparativas entre a 1ª Campanha e os dados do EIA (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), já 
que que conforme apresentado acima muitos valores não foram apresentados no Estudo. Além 
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disso, o esforço amostral foi diferente entre as amostragens, comprometendo assim a avaliação 
entre os resultados. 
 
Como resultado da 1ª Campanha de Levantamento do Fitoplâncton, houve o registro de cinco 
Taxa, as quais compreenderam 33 espécies fitoplanctônicos que ocorreram nos 3 pontos 
amostrados. De acordo com o Quadro 7.2-44, o número de espécies foi maior no ponto 2, onde 
foram identificadas 20 espécies. O ponto 2, também foi obtido o maior número de indivíduos. 
As espécies fitoplanctônicas identificadas são características de áreas costeiras. 

Quadro 7.2-44: Registros de fitoplâncton obtidos durante as amostragens da 1ª Campanha de 
Levantamento de Fauna com captura. 

Táxon Espécie 

Pontos amostrais Coletor/ 

P01-M 
Cél.L-
1.103 

P02-M 
Cél.L-
1.103 

P03-M 
Cél.L-
1.103 

Avistador 

Euglenophyta Euglena acus 2 0 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta Ceratium  horridum 0 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta Ceratium sp. 0 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta Gyminodinium sp. 2 1 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta Oxytoxum ovum 1 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta Oxytoxum turbo 0 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta Oxytoxum sp. 0 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Dinophyta 
Protoperidinium 

cassum 
0 0 1 

Amanda O/ Welber 
S 

Dinophyta 
Protoperidinium 

divergens 
1 0 1 

Amanda O/ Welber 
S 

Dinophyta Protoperidinium sp. 0 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta 
Biddulphia 

biddulphiana 
1 2 0 

Amanda O/ Welber 
S 

Bacillariophyta 
Campylodiscus 

clypeus 
2 5 0 

Amanda O/ Welber 
S 

Bacillariophyta 
Chaetoceros 
peruvianus 

1 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta 
Coscinodiscus 

centralis 
1 0 0 

Amanda O/ Welber 
S 

Bacillariophyta 
Coscinodiscus 

oculusiridis 
0 0 0 

Amanda O/ Welber 
S 

Bacillariophyta Coscinodiscus sp. 0 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta 
Cylindrotheca 

closterium 
0 1 2 

Amanda O/ Welber 
S 

Bacillariophyta Diploneis sp. 0 2 5 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Diploneis bombus 1 1 1 
Amanda O/ Welber 

S 
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Bacillariophyta Entomoneis alata 1 2 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Lauderia sp. 2 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Licmophora sp. 0 1 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Lyrella lyra 4 1 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Navicula sp. 1 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Nitzschia longissima 0 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Nitzschia sigma 0 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Nitzschia sp. 0 0 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Odontella mobiliensis 1 0 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Odontella regia 2 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Paralia sulcata 1 1 1 
Amanda O/ Welber 

S 

Bacillariophyta Pleurosigma sp. 1 1 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Ochrophyta Synura uvella 1 12 0 
Amanda O/ Welber 

S 

Chlorophyta Scenedesmus sp. 1 5 0 
Amanda O/ Welber 

S 

TOTAL 27 41 21  

 
Já para as amostragens do fitoplâncton, ao todo 13 táxons de micro e mesoplâncton foram 
identificados nos 3 pontos de amostragem. O grupo dos Copepoda apresentou a maior riqueza 
de espécies, enquanto que Gastropoda, Bivalvia e Chatognatha apresentaram as maiores 
abundâncias relativa, por m3, conforme é apresentado no Quadro 7.2-45. 

Quadro 7.2-45: Registros de zooplâncton obtidos durante as amostragens da 1ª Campanha de 
Levantamento de Fauna com captura. 

Taxon Espécie 

Pontos amostrais Coletor/ 

P01-M 
ind. m3 

P02-M 
ind. m3 

P03-M 
ind. m3 

Avistador 

Hydrozoa Bougainvillia ramosa 2 0 0 Amanda O/ Welber S 

Cladocera Penilia avirostris 1,7 0 1,3 Amanda O/ Welber S 

Copepoda Paracalanus aculeatus 2,2 1,3 0 Amanda O/ Welber S 

Copepoda Paracalanus spp. 0,3 0 0 Amanda O/ Welber S 

Copepoda Subeucalanus pileatus 0,5 3,3 0 Amanda O/ Welber S 

Copepoda Pseudodiaptomus acutus 1,2 0,7 1,3 Amanda O/ Welber S 

Copepoda Temora stylifera 0,5 0 1,4 Amanda O/ Welber S 

Copepoda Calanopia americana 0 0,5 0,3 Amanda O/ Welber S 

Chaetognatha Sagitta enflata 1,9 2,3 0,7 Amanda O/ Welber S 

Chaetognatha Sagitta tenuis 1,3 3,2 1,3 Amanda O/ Welber S 
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Decapoda 
(larvae) 

Lucifer spp. 1,3 0,5 0,3 Amanda O/ Welber S 

Gastropoda 
(larvae) 

sp 1 4,2 2,2 2,1 Amanda O/ Welber S 

Bivalvia 
(larvae) 

sp 1 1,4 3,3 1,4 Amanda O/ Welber S 

 
Para os dados obtidos no levantamento primário do plâncton foi elaborada curva de acúmulo 
de espécies, analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-59), também 
foi elaborada a análise de Similaridade entre os pontos amostrais, utilizando como base o índice 
de Bray-Curtis (Gráfico 7.2-59). Através desses dados também foi possível obter as informações 
a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-
Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 7.2-34) e elaborar o gráfico de 
Box plot (Gráfico 7.2-60). 
 

 

Gráfico 7.2-46: Gráfico de Sample rarefaction (Amanda Oehlmeyer) 
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De acordo com os resultados do gráfico de acumulação de espécies (Gráfico 7.2-60) não é 
observada tendência a estabilização da curva real (representada pela linha vermelha), o que 
indica a necessidade de realização de mais amostragens para obtenção de dados significativos.  

Contudo, é notada a diminuição do intervalo de confiança ao final das amostragens (curvas 
azuis) podendo indicar que o esforço está condizente para obtenção dos dados de plâncton. 

 

Gráfico 7.2-47: Similaridade de Bray-Curtis (Amanda Oehlmeyer) 

Quanto a similaridade de Bray-Curtis, adotou-se o valor acima de 0,7 para o índice como sendo 
considerável para a similaridade e a partir dos dados acima percebe-se que houve para as três 
áreas similaridade significativa quanto a composição das espécies, o que indica que as 
localidades se assemelham entre si e possuem as características necessárias para manutenção 
das populações nessa localidade. 

Tabela 7.2-34: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

 Dia 19/07 Dia 20/07 

Taxa_S 12 10 

Individuals 37 35 

Dominance_D 0,26 0,28 

Simpson_1-D 0,74 0,72 

Shannon-Wiener _H 1,80 1,67 

Equitability_J 0,72 0,72 
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As informações apresentadas acima, indicam maior dominância de espécies nas amostragens 
do segundo dia, onde o valor para o índice ficou em D = 0,28, contudo, o valor máximo para 
dominância de espécies é de D = 1,0, o que sugere que nenhuma das áreas apresenta essa 
característica. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-
Wiener ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 1,80 e 1,67, com os 
valores dentro do esperado para diversidade. Isso sugere que a diversidade de espécies é 
condizente com o ambiente. 

A Equitabilidade de Pielou (J), derivada do índice Shannon, é empregada para definir a 
homogeneidade da distribuição de espécies em uma área. O valor da equitabilidade varia de 0 
a 1 onde valores baixos representam poucas espécies dominantes em meio a um grande número 
de espécies raras, e valores altos representam a máxima de diversidade semelhantes de 
espécies bem distribuídas na área amostrada.  

Os valores para equitabilidade em ambos os dias foi de 0,72, indicando distribuição adequada 
das espécies nas áreas amostrais. 

O índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao 
acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção do total de 
ocorrência de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores próximos de 1, a 
diversidade é considerada maior. Considerando os valores de 0,74 e 0,70 para as amostras, a 
baixa diversidade também é corroborada por este índice. 

 

Gráfico 7.2-48: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 
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O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi 
empregado como comparação entre as coletas realizadas. Os dados coletados em ambas 
amostras possuem variabilidade baixa, o que leva a conclusão que não há variação entre as 
coletas. 

Como os métodos de análise dos grupos de fitoplâncton e zooplâncton é distinto, são 
apresentados a seguir os dados referentes as espécies registradas ao longo das amostragens. 
Para os resultados de riqueza obtida nos diferentes pontos, foi gerado o gráfico dessas variáveis, 
conforme abaixo (Gráfico 7.2-61). 

 

 

Gráfico 7.2-49: Gráfico comparativo de riqueza de zooplâncton e fitoplâncton nos pontos amostrais. 

Com base nas informações acima, é notado que o grupo do fitoplâncton obteve maiores 
registros que o zooplâncton. Sendo que para a primeira área com maior número foi P02-M 
enquanto que para o zoo, a área mais representativa foi P01-M. 

No Quadro 7.2-46 são apresentadas as caraterísticas ecológicas dos grupos registrados na 1ªC. 
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Quadro 7.2-46: Detalhamento ecológico das espécies de plâncton registrados na 1ª Campanha (Amanda Oehlmeyer) 

Tipo de 
registro 

Espécies 
Nº 
de 

Ind.1 

Status de 
Ameaça 

End Rar Cin Bio 
Nativ

a 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interess
e 

científic
o 

Interesse 
econômico 

Doméstic
a 

Exótic
a 

Invasor
a 

Risco Epi 
Pontos 

amostrais 

   MM
A 

IUC
N 

               P01
-M 

P0
2-
M 

P0
3-
M 

Coleta Euglena acus 2 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Ceratium  
horridum 

1 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não  •  

Coleta Ceratium sp. 1 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não  •  

Coleta 
Gyminodinium 

sp. 
4 - - não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • • •

Coleta 
Oxytoxum 

ovum 
2 NC LC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Oxytoxum 

turbo 
1 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não   •

Coleta Oxytoxum sp. 1 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não   •

Coleta 
Protoperidiniu

m cassum 
1 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não   •

Coleta 
Protoperidiniu
m divergens 

2 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não •  •

Coleta 
Protoperidiniu

m sp. 
1 - - não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não  •  

Coleta 
Biddulphia 

biddulphiana 
3 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Campylodiscus 

clypeus 
7 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Chaetoceros 
peruvianus 

2 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Coscinodiscus 

centralis 
1 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não •   

Coleta 
Coscinodiscus 

oculusiridis 
0 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não    

Coleta 
Coscinodiscus 

sp. 
1 - - não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não   •
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Tipo de 
registro 

Espécies 
Nº 
de 

Ind.1 

Status de 
Ameaça 

End Rar Cin Bio 
Nativ

a 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interess
e 

científic
o 

Interesse 
econômico 

Doméstic
a 

Exótic
a 

Invasor
a 

Risco Epi 
Pontos 

amostrais 

Coleta 
Cylindrotheca 

closterium 
3 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não  • •

Coleta Diploneis sp. 7 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não  • •

Coleta 
Diploneis 
bombus 

3 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Coleta 
Entomoneis 

alata 
3 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Coleta Lauderia sp. 3 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • •  

Coleta Licmophora sp. 2 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não  • •

Coleta Lyrella lyra 6 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Coleta Navicula sp. 2 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não •  •

Coleta 
Nitzschia 

longissima 
1 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não   •

Coleta Nitzschia sigma 1 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não   •

Coleta Nitzschia sp. 1 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não   •

Coleta 
Odontella 

mobiliensis 
1 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não •   

Coleta Odontella regia 3 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • •  

Coleta Paralia sulcata 3 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Coleta Pleurosigma sp. 2 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • •  

Coleta Synura uvella 13 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • •  

Coleta 
Scenedesmus 

sp. 
6 - - não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Zooplancton 
Bougainvillia 

ramosa 
2 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não •   

Zooplancton 
Penilia 

avirostris 
3 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não •  •
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Tipo de 
registro 

Espécies 
Nº 
de 

Ind.1 

Status de 
Ameaça 

End Rar Cin Bio 
Nativ

a 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interess
e 

científic
o 

Interesse 
econômico 

Doméstic
a 

Exótic
a 

Invasor
a 

Risco Epi 
Pontos 

amostrais 

Zooplancton 
Paracalanus 

aculeatus 
3,5 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Zooplancton 
Paracalanus 

spp. 
0,3 - - não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Zooplancton 
Subeucalanus 

pileatus 
3,8 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • •  

Zooplancton 
Pseudodiaptom

us acutus 
3,2 NC NC não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • • •

Zooplancton 
Temora 
stylifera 

1,9 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Zooplancton 
Calanopia 
americana 

0,8 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não  • •

Zooplancton Sagitta enflata 4,9 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Zooplancton Sagitta tenuis 5,8 NC NC não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Zooplancton Lucifer spp. 2,1 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Zooplancton 
Gastropoda 

(larvae) 
8,5 - - não não não sim sim 

áreas 
costeiras 

não não não não não não não não não • • •

Zooplancton Bivalvia (larvae) 6,1 - - não não não sim sim 
áreas 

costeiras 
não não não não não não não não não • • •

Legenda: 1 - medida quantitativa para fitoplâncton Cél.L-1.103 e medida quantitativa para zooplancton ind. m3           

 Risco Epi - Risco Epidemiológico                    
 Cin - Cinegética                      

 Rar - Raridade                      
 End - Endemismo                     

 IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature               

 MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies aquáticas ameaçadas de extinção            
 NC - não consta                      

 LC - pouco preocupante                     
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No que diz respeito aos grupos encontrados, e partindo do pressuposto indicado por Casé et al. 
(2008) os organismos planctônicos, são excelentes bioindicadores das condições ambientais e 
da saúde do meio aquático, pois são sensíveis a mudanças na qualidade da água, respondem a 
baixos níveis de oxigênio dissolvido, elevados níveis de nutrientes, contaminantes tóxicos, a 
qualidade dos alimentos pobres ou abundância, e predação. 

A exemplo está o grupo das Bacillariophyta, onde se encontram as diatomáceas, que são 
consideradas colonizadoras rápidas e eficientes, podendo ocupar os substratos no espaço de 
um dia até várias semanas. Além do mais, temperaturas amenas conferem as diatomáceas 
condições mais propícias ao seu estabelecimento e desenvolvimento, tanto nos aspectos 
qualitativos quanto quantitativo (CARDOSO et al, 2013). 

Outro exemplo são os Copepodas, que mantêm a importância ecológica na produção 

secundária dos sistemas aquáticos e possuem grande potencial como bioindicadores 

de qualidade de água (ROSA; SILVA, 2017). 

Assim, é indicado no presente estudo que todos os plânctons aqui analisado sejam considerados 
bioindicação de qualidade ambiental e a sua variação ao longo das amostragens no 
monitoramento poderão indicar impactos mais profundos na base da cadeia. 

Para as divisões dos grupos registrados, foi elaborado o Gráfico 7.2-50 que traz informação sobre 
os grupos mais registrados. 

 

Gráfico 7.2-50: Gráfico de ocorrência dos grupos e divisões durante as amostragens (Amanda Oehlmeyer). 

Como se observa acima, o grupo de maior destaque foi do fitoplâncton, representado em sua 
maioria pela Taxon Bacillariophyta (46% do total de registros), do qual pertencem as 
Diatomáceas. Já para o zooplâncton o destaque está no grupo Copepoda, que compreendeu o 
terceiro maior registro (15 % do total). 

Quanto aos fatores abióticos para o período de campo, é apresentado o Gráfico 7.2-51, o qual 
aponta os registros realizados. Contudo é ressaltado que análises sobre a real interferência 
desses aspectos sobre o grupo será obtida com a realização da 2ª campanha, onde poderão ser 
realizadas comparações entre os resultados e análises sobre as variações ambientais bióticas e 
abióticas. 
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Gráfico 7.2-51: Gráfico comparativo de riqueza e abundância nos dias de coleta e as variações dos fatores 
abióticos obtidos para o período (Amanda Oehlmeyer). 
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A 

Foto 7.2-157 e Foto 7.2-158 a seguir, ilustram os organismos encontrados durante a 1ª 
Campanha. 
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Foto 7.2-157: Grupo dos fitoplâncton registrados na 1ªC. a) Ceratium horridum; b) Ceratium sp.; c) 
Synuraceae; d) Synura uvella; e) Scenedesmus sp. (Welber Smith) 
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Foto 7.2-158: Grupo dos zooplâncton registrados  na 1ªC, organismo Crustacea (Welber Smith) 

 

De maneira geral, considerando todos os dados acima apresentados, entende-se que o esforço 
amostral foi suficiente para abranger grande parte das espécies regionais e que poderiam ser 
impactadas pela instalação do empreendimento.  

Para os impactos originados pela pluma de efluentes, que será de poucos metros, entende-se 
que este será de baixa proporção, uma vez que as espécies móveis mais sensíveis não ocuparão 
essa área.  

Com as informações a respeito da área abrangida pela coleta de plânctons, a qual compreendeu 
22,5 metros, por dia, ou seja 45 metros na campanha, envolvendo um total de 2,20 m3 em 
volume de água filtrada para captura de plâncton, qual resultou num alíquota aproximada de 
134,9 organismos /m3 s e os dados obtidos no Estudo do Memoria Descritivo do Projeto do 
Complexo Termelétrico Barra dos Coqueiros, que indica que serão utilizados aproximadamente 
3,190 m3/h, entende-se que haverá coleta constante de 430,3 organismos m3/h. 

As análises acima representam apenas uma estimativa de biodiversidade planctônica, e os 
cálculos foram realizados com base em apenas uma coleta. Apesar dessas considerações, 
acredita-se que tais impactos serão de maior magnitude e não impactarão a biodiversidade 
local. 
 
De maneira geral, acredita-se que os impactos do empreendimento serão pontuais, durante a 
sua instalação, quando haverá movimentação de substrato e de maquinários, e permanentes 
durante a operação em função dos efluentes de água, em temperatura maior que a ambiente e 
da tomada d’água, que poderá capturar os organismos planctônicos através da coleta por meio 
de sistema que utiliza a gravidade. 
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7.2.3.2.1.2 Organismos bentônicos  

Materiais e Métodos 
Para o levantamento da megafauna bentônica, composta por organismos associados ao fundo, 
foram considerados os bentos que puderam ser capturados por meio de redes de arrasto 
utilizadas para a pesca de peixes. Para tais amostragens, foi utilizado um barco camaroeiro 
equipado de uma rede de arrasto com malha 18-20mm entrenós no corpo e 16mm entrenós no 
saco. Um arrasto duplo foi realizado paralelo à linha de costa, no sentido contrário ao da 
correnteza, com duração de 15 minutos. Assim, entende-se que o esforço amostral total foi de 
30 minutos.arrasto (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b). 

Após o arrasto, o material foi triado, acondicionado em sacos plásticos etiquetados e mantido 
em gelo até processamento em laboratório. No laboratório os animais foram identificados até 
o menor nível taxonômico possível e os espécimes foram fixados em formol a 10%, sendo 
passados, posteriormente, para álcool 70%. Exemplares de cada táxon identificado foram 
selecionados e depositados na coleção zoológica do Laboratório de Bentos Costeiro da 
Universidade Federal de Sergipe (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b). 

Além dos resultados obtidos por este estudo, foram considerados as espécies registradas de 
organismos bentônicos que foram registradas durante a análise da pesca, metodologia utilizada 
para o diagnóstico de ictiofauna. 

A epifauna foi amostrada por meio de avistamentos e procura ativa em faixa de praia, com a 
intenção de anotar e catalogar os espécimes observados durante o esforço. Além de 
observações diretas, também foram investigadas tocas com sinal recente de atividade. Para as 
amostragens desse grupo, houve complementação de dados por meio entrevistas pessoais com 
da região e consulta de bibliografia especializada. Para esse método não foi informado o esforço 
amostral empregado (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b). 

Para os organismos bentônicos, também foi realizado o levantamento de campo correspondete 
a 1ª Campanha, conforme realizado para o plâncton. As amostragens foram realizadas nos 
mesmos pontos amostrais (P01-M, P02-M e P03-M) e para tanto foi utilizada um Draga de 
Eckamn de 15 cm x 15 cm, para a qual foram realizadas duas coletas em cada ponto amostral. 

Resultados e Discussão 
A megafauna bentônica, amostrada através de redes de arrasto resultou na coleta de sete taxa, 
sendo estes pertencentes aos Filos Cnidaria, Mollusca, Crustacea e Sipuncula. Destes o mais 
representativo foi o Crustacea, assim como obtido para o zooplâncton, o que indica riqueza do 
grupo na região.  

O Gráfico 7.2-52 apresenta a distribuição da ocorrência das espécies nos Filos de provável 
ocorrência na área de estudo. 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-257 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

 

Gráfico 7.2-52: Gráfico de porcentagem de espécies registradas para Filos da Megafauna bentônica 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

As espécies que foram registradas na área são comuns nas águas costeiras brasileiras e nenhum 
dos táxons encontra-se na Lista Nacional Oficial de Espécies de Fauna Ameaçada de Extinção – 
Peixes e Invertebrados Aquáticos (Portaria Federal nº 445 de 2014). 

Dentre os táxons coletados, os camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), camarão branco 
(Litopenaeus schmitti) e o siri (Callinectes ornatos) são espécies de valor econômico para o 
estado de Sergipe, sendo os camarões X. kroyeri e L. schimitti espécies-alvo da pesca de arrasto 
na costa sergipana (GUIMARÃES, 2011). Os demais táxons são considerados fauna 
acompanhante da pesca do camarão que geralmente são descartadas por não apresentarem 
valor econômico (GUIMARÃES, 2011). 

O camarão sete-barbas (X. kroyeri) foi o táxon dominante no Estudo (GENPOWER GROUP; 
SBPAR, 2015b), representando mais de 99% dos espécimes coletados. Esta espécie está entre as 
mais importantes em termos de abundância e biomassa na costa sergipana e em todo o litoral 
nordestino, sendo base para o estabelecimento do período de defeso do camarão (MOURA et 
al., 2003; GUIMARÃES, 2011). 

Ao contrário dos outros camarões da mesma família (Penaeidae), o camarão sete-barbas (X. 
kroyeri) não depende dos estuários para o desenvolvimento dos juvenis. Não apresentam 
estratificação populacional, sendo comum a ocorrência de juvenis e adultos na mesma área 
(BRANCO, 2005). 

O Quadro 7.2-47 a seguir apresenta os taxa registrados e o Gráfico 7.2-53 apresenta a 
distribuição da abundância das espécies registradas no levantamento obtida do Estudo 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b).  
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Gráfico 7.2-53: Porcentagem da abundância das espécies da Megafauna de provável ocorrêcia na área de 
influência (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

Quadro 7.2-47: Taxa do grupo de megafauna bentônica de provável ocorrência na área de influência, 
registrados na Plataforma continental defronte ao Povoado Jatobá (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

Filo Espécie Nome popular 

Crustacea Callinectes ornatus siri 

Cnidaria Chiropsalmus quadrumanus água-viva 

Crustacea Litopenaeus schmitti camarão branco 

Mollusca Lolliguncula brevis lula 

Crustacea Nematopalaemon schmitti camarão barriga branca 

Sipuncula Sipunculus sp. molusco 

Crustacea Xiphopenaeus kroyeri camarão sete-barbas 
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Por fim, a análise faunística da epifauna bentônica na praia de Barra dos Coqueiros, apresentou 
espécies comumente registradas nas praias do litoral de Sergipe, sem que houvesse algumas 
espécies de interesse ecológico ou indicativo de qualidade ambiental. 

Ao todo foram cinco espécies, apresentadas no Quadro 7.2-48, pertencentes a dois Filos, 
Mollusca e Crustacea. Novamente o Filo Crustácea obteve maior número de espécies, como é 
observado no Gráfico 7.2-54. 

 

Gráfico 7.2-54: Gráfico de porcentagem de espécies registradas para Filos da Epifauna bentônica 
(GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

Quadro 7.2-48: Taxa do grupo de megafauna bentônica de provável ocorrência na área de infçuência, 
registrados na Plataforma continental defronte ao Povoado Jatobá (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b) 

Filo Espécie Nome popular 

Crustacea Arenaeus cribrarius caranguejo 

Crustacea Callichirus major corrupto 

Crustacea Ligia exotica crustáceo 

Crustacea Ocypode quadrata - 

Mollusca Hastula cinerea molusco 

 

Devido a falta de informações no Estudo (GENPOWER GROUP; SBPAR, 2015b), ao longo deste 
item de abordagem de Organismos Bentônicos, não foi possível avaliar a suficiência amostral, 
portanto não foram elaboradas curvas de acúmulo de espécies com rarefação. Os dados de 
riqueza foram apresentados de maneira simplificada, uma vez que não foi informada a 
abundância das espécies coletadas.  

 
Como resultado da 1ª Campanha de Levantamento dos Organismos bentônicos, houve o 
registro de cinco Taxa, refentes as Classes Bivalves e Caenogastropoda, que compreendem o Filo 
Mollusca (Quadro 7.2-49).  
Como o método preve as amostragens exclusivas através do substrado, era esperado registro 
desses grupos, uma vez que as coletas preevem capturas da microfauna bentônica associada ao 
substrato marinho.  

80%

20%

Crustacea

Mollusca
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Quadro 7.2-49: Registros de bentos obtidos durante as amostragens da 1ª Campanha de Levantamento de 
Fauna com captura. 

Classe Ordem Família Espécie 

Pontos amostrais 
Coletor/ 

Avistador P01-M fundo 
arenoso 

P02-M fundo 
lodoso 

P03-M fundo 
lodoso 

Bivalvia Arcoida Arcidae  1   
Amanda O/ 

Welber S 

Bivalvia Veneroida 
Mactrida

e 
Sp 1 2 1  

Amanda O/ 
Welber S 

Bivalvia Veneroida 
Mactrida

e 
Sp 2 1  1 

Amanda O/ 
Welber S 

Bivalvia Veneroida 
Venerida

e 
--  1  

Amanda O/ 
Welber S 

Carnogastripoda - Olividae 
Olivella 
minuta 

  1 
Amanda O/ 

Welber S 

 
Para os dados obtidos no levantamento primário foi elaborada curva de acúmulo de espécies, 
analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-59). Através desses dados 
também foi possível obter as informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals 
(Abundância) Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e 
Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 7.2-35) e elaborar o gráfico de Box plot (Gráfico 7.2-60). 
 

 

Gráfico 7.2-55: Gráfico de Sample rarefaction (Amanda Oehlmeyer) 

De acordo com os resultados do gráfico de acumulação de espécies (Gráfico 7.2-60) não é 
observada tendência a estabilização das curvas, o que indica a necessidade de realização de mais 
amostragens para obtenção de dados significativos.  

Além da ascenção da curva de acúmulo de espécies, é notado que o intervalo entre as linhas 
azuis (intervalo de confiança da amostra) deve ser nulo, de forma que a curva vermelha, 
representada pela curva real, se una as demais. Assim, entende-se que ainda há possibilidade 
de registro de novas espécies não registradas nessas amostras. 

 

Tabela 7.2-35: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

Índice Dia 19/07 Dia 20/07 

Taxa_S 4 3 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Samples

1,2

1,8
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3

3,6
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Índice Dia 19/07 Dia 20/07 

Individuals 5 3 

Dominance_D 0,28 0,33 

Simpson_1-D 0,72 0,67 

Shannon-Wiener _H 1,33 1,10 

Equitability_J 0,96 1,00 

 

As informações apresentadas acima, indicam maior dominância de espécies nas amostragens 
do segundo dia, onde o valor para o índice ficou em D = 0,33, contudo, o valor máximo para 
dominância de espécies é de D = 1,0, o que indica que nenhuma das áreas apresenta essa 
característica. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-
Wiener ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 1,33 e 1,10 
indicando baixa diversidade desses organismos nas amostras coletadas. 

Derivada deste índice de Diversidade (Shannon-Wiener) tem-se a Equitabilidade de Pielou (J), 
que é empregada para definir a homogeneidade da distribuição de espécies em uma área. O 
valor da equitabilidade varia de 0 a 1 onde valores baixos representam poucas espécies 
dominantes em meio a um grande número de espécies raras, e valores altos representam a 
máxima de diversidade semelhantes de espécies bem distribuídas na área amostrada. Entende-
se que os valores aqui obtidos representam a máximo para o índice e representam que dentro 
da diversidade máxima obtida, esta está bem ditribuída nas amostras. 

O índice de Simpson foi o primeiro a ser usado em estudos ecológicos e mostra a ‘concentração’ 
de dominância, uma vez que quanto maior o valor, maior a dominância por uma ou poucas 
espécies. Assim, o índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, 
selecionados ao acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção 
do total de ocorrência de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores próximos de 1, a 
diversidade é considerada maior. Considerando os valores de 0,725 e 0,67 para as amostras, a 
baixa diversidade também é corroborada por este índice. 

Para a abundância relativa, a qual se calculou com a seguinte fórmula, Abundância relativa (%) 
= n x 100 / N, a densidade, que indica total dos indivíduos presentes na amostra e seguiu a 
fórmula D= (n/a.s) x 10.000, os resultados são apresentados no Quadro 7.2-50 a seguir. 

Quadro 7.2-50: Dados a respeito da abundância relativa e densidade das amostras realizadas na 1ª 
campanha (Amanda Oehlmeyer). 

Grupos de fauna 
Abundância  

relativa 

Densidade (m2) 

P01-M P02-M P03-M 

Arcidae 16,66 166,66   

Mactridae 83,33 333,33 166,66  

Veneridae 16,66 166,66  166,66 

Olividae 16,66 0 166,66  

Arcidae 16,66 0  166,66 
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Como se observa acima, o grupo pertencente aos Mactridae, corresponderam aos maires 
valores das amostras. Contudo, tal resultado poderá ser alterado com a inclusão da 2ª 
campanha. 

 

Gráfico 7.2-56: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 

O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi 
empregado como comparação entre as coletas realizadas. Os dados do primeiro dia obtiveram 
maior variabilidade, assim, entende que há varibilidade entre os dias de coleta nos mesmos 
pontos. 

Para os resultados de riqueza e abundância obtidos nos diferentes pontos, foi gerado o gráfico 
dessas variáveis, conforme abaixo (Gráfico 7.2-61 e Gráfico 7.2-62). 

 

Gráfico 7.2-57: Gráfico comparativo de riqueza e abundância nos pontos amostrais. 

Com base nas informações acima, é toda semelhança entre as variáveis de riqueza e abundância 
entre todos os pontos indicados. Entretanto, há um leve destaque em P01-M, com maiores 
valores. Acreidta-se que esse resultado pode estar relacionado com o substrato. Contudo os 
grupos da fauna encontrados são bastante generalistas e podem ocupar ambientes mais 
arenosos ou lodosos. 

No Quadro 7.2-51 são apresentadas as caraterísticas ecológicas dos grupos registrados na 1ªC. 
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Quadro 7.2-51: Detalhamento ecológico das espécies de organismos bentônicos registrados na 1ª Campanha (Amanda Oehlmeyer) 

Tipo de 
registro 

Grupo 
Nº de 
Ind. 

Status de 
Ameaça 

En
d 

Rarida
de 

Cinegé
ticas 

Bio
. 

Nativ
a 

Habitat de 
ocorrência 

Protegid
a por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interess
e 

científic
o 

Interesse 
econômic

o 

Doméstic
a 

Exótic
a 

Invasor
a 

Risc
o 

Epi. 
Fonte de dados 

   MMA IUCN                P01-
M 

P02-
M 

P03-
M 

Coleta Arcidae 1 - - não não sim não sim 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não não não não não não • • •

S/P 
Mactridae 

sp1 
3 - - não não sim não sim 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não não não não não não • • •

S/P 
Mactridae 

sp2 
2 - - não não sim não sim 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não não não não não não • • •

P Veneridae 1 - - não não sim não sim 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não não não não não não  •  

P 
Olivella 
minuta 

1 NC LC não não sim não sim 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não não não não não não  • •
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No que diz respeito ao grupos encontrados, como pode-se observar, nenhum apresenta 
características que infiram num potencial bioindicador de qualidade ambiental ou que poderiam ser 
impactadas pela construção do empreendimento Offshore. 

Pinto (2012) em seu estudo, analisou o potencial bionidicador da Anomalocardia brasiliana,  espécie 
da família Veneridae. Porém acredita-se que a indicação de todo o grupo como bioindicador, não seria 
adequado, uma vez que não foram obtidos registros bibligráficos para tal afirmação. 

Já o estudo de Tardelli (2013), traz informações sobre Carnogastripoda como indicadores de qualidade 
ambiental, mas não aponta Olivella minuta, como tal organismo. 

Esses dados podem refletir a integridade local, onde é notada a presença de pesca de arrasto de fundo, 
a qual compromente o substrato onde esses organismos ocorrem. Ainda é possível verificar outras 
construções nas proximidades, como o Terminal TMIB, que possivelmente transformou as 
comunidades ocorrentes naturalmente. 

Quanto aos fatores abióticos para o período de campo, é apresentado o Gráfico 7.2-58, o qual aponta 
os registros realizados. Contudo é ressaltado que análises sobre a real interferência desses aspectos 
sobre o grupo será obtida com a realização da 2ª campanha, onde poderão ser realizadas comparações 
entre os resultados e análises sobre as variações ambientais bióticas e abióticas. 

 

Gráfico 7.2-58: Gráfico comparativo de riqueza e abundância nos dias de coleta e as variações dos fatores 
abióticos obtidos para o período (Amanda Oehlmeyer). 

A Foto 7.2-159 a seguir, ilustra os organismos encotrandos durante a 1ª Campanha. 
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Foto 7.2-159: Grupo dos bentônicos registrados na 1ªC. a) Arcidae; b) Mactridae*1; c) Mactridae*2; d) 
Veneridae; e) Olivella minuta (Welber Smith) 

De maneira geral, considerando todos os dados acima apresentados, entende-se que o esforço 
amostral foi suficiente para abranger grande parte das espécies regionais e que poderiam ser 
impactadas pela instalação do empreendimento.  

Ao analisar o estrato de implantação do empreendimento, que é representado por fundo arenoso e 
lamoso, apesar de terem sido registradas espécies com algum grau de ameaça de extinção, acredita-
se que o impacto será pontual uma vez que as espécies registradas habitam a região e o território para 
além das áreas de intervenção do empreendimento.  

Para os impactos originados pela pluma de efluentes, que será de poucos metros, entende-se que este 
também será de baixa proporção, uma vez que as espécies móveis mais sensíveis não ocuparão essa 
área. 
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7.2.3.2.2 Ictiofauna 

Para o levantamento de ictiofauna foram considerados os dados do levantamento de dados primários, 
de entrevistas e do levantamento de recursos pesqueiros.  

 

Materiais e Métodos 
Para análise dos dados, foram consideradas as espécies obtidas através de dados primários, durante 
o acompanhamento dos barcos pesqueiros através de acompanhamento de barcos pesqueiros e do 
desembarque destes nos cais de Pirambu e de Aracaju, além das informações trazidas em entrevistas 
com pescadores e nos relatórios da Estatística Pesqueira (ARAÚJO; et al, 2014). 

As amostragens realizadas nos cais foram executadas em duas campanahs de dois dias seguidos, 18 e 
19 de maio de 2017 e 20 e 21 de julho de 2017. De acordo com entrevistas realizadas com pescadores, 
foi indicado a visita a essas localidades no período matutino e vespertino. A localização dos cais é 
apresentada no ANEXO 7.2-7.  

O esforço amostral empregado foi de oito visitas de duas horas, durante quatro dias, totalizando um 
esforço amostral de 16 horas.  

No cais, foram registradas as espécies capturadas, os locais de pesca, sendo que só foram 
considerados os dados de barcos que pescaram em Barra dos Coqueiros e foi feito o registro 
fotográfico das espécies. Não houve coleta de espécimes pela equipe. 

Concomitante a esse trabalho, a equipe se deslocou de barco para o acompanhamento da frota 
pesqueira (oito barcos) localizada na Área de Influência do empreendimento para registro da fauna 
descartada pela embarcação e os pescados de interesse comercial. Além das espécies de peixes, 
também foi incluído os resultados da carcinofauna, que constavam nos dados de desembarque 
pesqueiro. A localização das embarcações qe foram acompanhadas estão apresentadas no no Mapa 
de localização dos cais para monitoramento de ictiofauna.  

Dos barcos que foram acompanhados, um utilizava rede de espera e os demais, rede de arrasto. As 
fotos a seguir ilustram as atividades de acompanhamento dos barcos pesqueiros em campo. As 
profundidades dos arrastos realizados pelos barcos pesqueiros variam de acordo com as isóbatas, 
variando entre 20 a 200 metros de profundidade. Esse acompanhamento foi feito nos dias 15 e 17 de 
maio e teve a duração aproximada de seis horas por dia, totalizando um esforço amostral de 12 horas.  

  

Foto 7.2-160: Acompanhamento dos barcos 
pesqueiros (Gustavo Creton) 

Foto 7.2-161: Acompanhamento dos barcos 
pesqueiros (Gustavo Creton) 
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Foto 7.2-162: Acompanhamento dos barcos 
pesqueiros (Gustavo Creton) 

Foto 7.2-163: Entrevistas com pescadores (Gustavo 
Creton) 

Para a análise dos dados, foi utilizado o Programa Estatístico PAST (HAMMER, 2011), o qual 
possibilitou análises dos parâmetros de acúmulo de espécies, por meio do Gráfico de Sample 
rarefaction. Também foi elaborado o Gráfico Box plot que é utilizado para testes não paramétricos, os 
quais são indicados em casos onde há amostras pequenas ou muito grandes que não possuem 
distribuição normal e variância homogênea. 

Ainda, utilizando o mesmo Programa, foram obtidos os dados de Diversidade de Simpson e Shanonn, 
Dominância e Equitabilidade, para as amostras obtidas em campos. Já para a Similaridade, que 
remetem análises temporais e entre áreas, será empregado após as demais análises com a inclusão 
das campanhas de coleta. Para tais será empregado o índice de Bray-Curtis. 

 

Resultados e Discussão 
Por meio das amostragens descritas anteriormente foram registradas 49 espécies marinhas 
localizadas na Área de Influência do empreendimento. 

Considerando que durante as pescas analisadas, grande parte do pescado foi de camarão, esses 
animais foram aqui contabilizados. Sendo assim, das espécies registradas, quatro foram representadas 
por camarão (Farfantepenaeus subtilis, Farfantepenaeus brasiliensis, Litopenaeus schmitti e 
Xiphopenaeus kroyeri) e 45 por espécies pertencentes ao grupo da ictiofauna. 

Assim, para os dados obtidos no levantamento primário foi elaborada curva de acúmulo de espécies, 
analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-59). Através desses dados 
também foi possível obter as informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) 
Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 
7.2-36) e elaborar o gráfico de Box plot (Gráfico 7.2-60). 
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Gráfico 7.2-59: Gráfico de Sample rarefaction (Amanda Oehlmeyer) 

De acordo com os resultados do gráfico de acumulação de espécies (Gráfico 7.2-60) é possível 
observar que há uma tendência a estabilização das curvas, o que indica que o esforço amostral 
empregado está sendo suficiente para obtenção de dados significativos.  

Entretanto, o intervalo entre as linhas azuis (intervalo de confiança da amostra) deve ser nulo, de 
forma que a curva vermelha, representada pela curva real, se una as demais. Assim, entende-se que 
ainda há possibilidade de registro de novas espécies não registradas nessa amostra. 

 

Tabela 7.2-36: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

Taxa_S 19 11 22 20 

Individuals 25 18 52 42 

Dominance_D 0,06 0,12 0,06 0,06 

Simpson_1-D 0,94 0,88 0,94 0,94 

Shannon-Wiener _H 2,87 2,25 2,94 2,87 

Equitability_J 0,97 0,94 0,95 0,96 

1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9
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As informações apresentadas acima, indicam maior dominância de espécies nas amostragens do 
segundo dia, onde o valor para o índice ficou em D = 0,12, contudo, o valor máximo para dominância 
de espécies é de D = 1,0, o que indica que nenhuma das áreas apresenta essa característica. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-Wiener 
ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 2,25 a 2,87 enquadrando-se na 
variação esperada. 

Derivada deste índice de Diversidade (Shannon-Wiener) tem-se a Equitabilidade de Pielou, que é 
empregada para definir a homogeneidade da distribuição de espécies em uma área. O valor da 
equitabilidade varia de 0 a 1 onde valores baixos representam poucas espécies dominantes em meio 
a um grande número de espécies raras, e valores altos representam a máxima de diversidade 
semelhantes de espécies bem distribuídas na área amostrada. Entende-se que os valores aqui obtidos, 
são próximos a 1 (0,94 a 0,95) para o índice e representam a alta diversidade bem distribuída no 
ambiente. 

O índice de Simpson foi o primeiro a ser usado em estudos ecológicos e mostra a ‘concentração’ de 
dominância, uma vez que quanto maior o valor, maior a dominância por uma ou poucas espécies. 
Assim, o índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao 
acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção do total de ocorrência 
de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores próximos de 1, a diversidade 
é considerada maior, demonstrando valor mais próximo de 1 nos dias 1, 3 e 4, com menores resultados 
no segundo dia, como já observado para a Dominância. 

 

Gráfico 7.2-60: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 
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O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi empregado 
como comparação entre as coletas realizadas. Os dados dos dias 3 e 4 obtiveram maior variabilidade, 
assim, método empregado nesses dias obteve resultado maior que os dos dias 1 e 2 com menor 
variabilidade. 

Para todos os resultados obtidos, incluindo o conjunto de métodos empregados gerou alguns gráficos 
de análises conforme abaixo (Gráfico 7.2-61 e Gráfico 7.2-62). 

 

Gráfico 7.2-61: Gráfico comparativo de riqueza entre os tipos de registro, onde S = dados secundários, P = dados 
primários, P/S = dados primários e secundário  

Nota-se que os dados primários, e primários e secundários foram pouco variáveis quanto ao número 
de espécies, onde o primeiro representou 26% e o segundo 31% do total da riqueza. Já os dados 
secundários obtiveram grande parcela dos resultados totais, com 43%. 

Esse resultado já era esperado, uma vez que os pescadores locais são profundos conhecedores da 
fauna regional e podem contribuir de maneira significativa com o levantamento das espécies. 

 

Gráfico 7.2-62: Gráfico comparativo de número de espécies obtidas por meio dos métodos empregados, onde E.P. 
= estatística pesqueira e A.pesca = acompanhamento de pesca (Amanda Oehlmeyer). 
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Novamente acima é demonstrada a importância dos dados obtidos através das conversas informais 
com os pescadores regionais, aqui denominada de entrevistas. Seguindo este método está o 
acompanhamento do desembarque pesqueiro realizados nos cais de Aracaju e Pirambu. 

No Quadro 7.2-52 observa-se que as espécies que puderam ser registradas através de todos os 
métodos foram Caranx hippos, Cynoscion jamaicensis e Lutjanus jocu. 

A Caranx hippos (xaréu) é ocorrente de águas neríticas sobre a plataforma continental e sua base 
alimentar principal são peixes menores e crustáceos. A espécie não se encontra sob ameaça em nível 
nacional ou internacional. 

A Cynoscion jamaicensis (pescada branca) pode ser encontrado sobre a areia ou o fundo de lama do 
litoral a aproximadamente 60 m de profundidade. Assim como o xaréu, alimenta-se de peixes menores 
e crustáceos. A espécie não se encontra sob ameaça nível nacional ou internacional. 

A Lutjanus jocu (caranha) ocorre em diferentes habitats ao longo do ciclo de vida. Os adultos são 
comuns em recifes rochosos ou de coral, já os jovens são encontrados em estuários, sobre a areia ou 
o fundo de lama do litoral a aproximadamente 60 m. Em sua alimentação estão peixes menores, 
camarões, caranguejos, gastrópodes e cefalópodes A espécie não se encontra sob ameaça nível 
nacional ou internacional.  

O Quadro 7.2-52 a lista de espécies de provável ocorrência e registradas em campo. No ANEXO 7.2-9 
segue somente a lista das espécies de ictiofauna registradas em campo.  

A Epinephelus marginatus (garoupa), ocupa diferentes estratos ao longo da vida, sendo que os adultos 
preferem fundos rochosos, são solitários e territoriais, enquanto que os juvenis se encontram mais 
perto da costa em piscinas de maré rochosa. Sua alimentação é basicamente de peixes menores. A 
espécie consta na Red List IUCN (2017) como Em Perigo de extinção e na Portaria Federal nº 445/2014 
como Vulnerável à Extinção. Sua população atualmente está em declínio e as maiores ameaças são a 
exploração comercial (IUCN, 2017). 

A Lutjanus analis (vermelha) habita áreas da plataforma continental, bem como águas claras em torno 
de ilhas, ocupa também rochas e corais, enquanto juvenil ocorre sobre fundos arenosos. Seus status 
de ameaça é Quase Ameaçada pela IUCN (2017) e sua população se encontra em declínio, 
principalmente em função da pesca comercial. 

A Rhinobatos percellens (raia viola), comumente encontrado entre a zona costeira até a borda da 
plataforma continental, se alimenta de crustáceos, cefalópodes, poliquetas e peixes pequenos. 
Atualmente a espécie encontra-se como Quase Ameaçada pela IUCN (2017) e o status populacional é 
desconhecido. 

A Lutjanus jocu (caranha), quando adulto é comum em recifes rochosos ou de coral, quando jovem é 
encontrado em estuários. A alimentação é baseada em peixes pequenos, camarões, caranguejos, 
gastrópodes e cefalópodes. Sua população está em declínio e a espécie consta como Quase Ameaçada 
pela IUCN (2017), tendo como maiores ameaças a pesca desordenada. 

A Genyatremus luteus (sauara) é encontrado principalmente em estuários e áreas adjacentes, sobre 
fundo arenoso ou de lama e sua alimentação é baseada em crustáceos. A espécie consta com Dados 
Deficientes pela IUCN (2017) e seu status populacional é desconhecido. 

A Rhizoprionodon lalandii (cação) habita águas costeiras rasas, com fundos arenosos e de lama, mas 
também é encontrado nos estuários. Alimenta-se de pequenos peixes, incluindo sardinhas e anchovas, 
também camarão e lula. A espécie consta com Dados Deficientes pela IUCN (2017) e seu status 
populacional é desconhecido. 
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Quadro 7.2-52: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos secundários e primários (Amanda Oehlmeyer) 

Tipo de 
registro 

Espécie 
Nome 

popular 
Nº de 
Ind. 

Status de 
Ameaça 

Endemismo Raridade Cinegéticas Bio. Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 

Epidemiológico 
Fonte de dados 

    MMA IUCN                 Entrevista Cais A. pesca E.P. 

S Abudefduf saxatilis Sargentinho - NC LC não não sim não sim - Costão rochoso 
IN IBAMA 

nº 
202/2008 

não não não sim não não não não •    

S 
Acanthurus 
coeruleus 

Cirurgião 
azul 

- NC LC não não sim não sim - Costão rochoso 
IN IBAMA 

nº 
202/2008 

não não não sim não não não não •    

S/P 
Anchoviella 

lepidentostole 
Manjuba - NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não sim não não não não • • •  

S/P 
Anisotremus 

virginicus 
Salema - NC LC não não sim não sim - Costão rochoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não sim não não não não • • •  

S Bagre bagre 
Bagre 

Amarelo 
- NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não sim não não não não •   •

S Bagre marinus Bagre - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não não não não não não •    

S Bodianus rufus Budião - NC LC não não sim não sim - Costão rochoso 
IN IBAMA 

nº 
202/2008 

não não não sim não não não não •    

S Bodianus sp. Budião - NC - não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não •    

S 
Carangoides 
bartholomaei 

Guarajuba - NC LC não não sim não sim - Mar aberto não não não não sim não não não não •   •

S/P Caranx hippos Xareú - NC LC não não sim não sim - Mar aberto não não não não sim não não não não • • • •

S Caranx latus Caraximbora - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não •   •

S Cathorops spixii Bagre - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não    •

P 
Centropomus 
undecimalis 

Robalo - NC LC não não sim não sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não  •   

S Cephalopholis fulva 
piraúna ou 
vermelha 
pintada 

- NC LC não não sim não sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não •    

P 
Chaetodipterus 

faber 
Enxada - NC LC não não sim não sim - Zonas costerias 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não sim não não não não  • •  

P Conodon nobilis Coroca - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não sim não não não não  •   

S/P Cynoscion acoupa 
Pescada 
amarela 

- NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não • • •  

S/P 
Cynoscion 

jamaicensis 
Pescada 
branca 

- NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não • • • •

S/P Cynoscion virescens Pescada - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não • • •  

S Dasyatis sp. Arraia - NC - não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não •   •

S/P 
Diapterus 
rhombeus 

Carapeba - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não  •  •

S 
Epinephelus 
marginatus 

Garoupa - VU EN não não sim sim sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não •    

S Genyatremus luteus Sauara - NC DD não não sim sim sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não •    

S/P 
Gymnothorax 

ocellatus 
Moreia - NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não não não não não não   • •

P 
Holacanthus 

tricolor 
Tricolor - NC LC não não sim não sim - Costão rochoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não sim não não não não  • •  

S 
Holocentrus 
adscensionis 

Vermelho - NC LC não não sim não sim - Mar aberto não não não não sim não não não não •    
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Tipo de 
registro 

Espécie 
Nome 

popular 
Nº de 
Ind. 

Status de 
Ameaça 

Endemismo Raridade Cinegéticas Bio. Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 

Epidemiológico 
Fonte de dados 

    MMA IUCN                 Entrevista Cais A. pesca E.P. 

P 
Lagocephalus 

laevigatus 
Baiacu arara - NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não não não não não não   •  

P Larimus breviceps Boca mole - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não não não não não não   •  

P 
Lobotes 

surinamensis 
Prejereba - NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não sim não não não não  • •  

P Lutjanus analis 
Vermelha, 

Cioba 
- NC NT não não sim sim sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não  • •  

S/P Lutjanus jocu 
Dentão, 
caranha 

- NC DD não não sim sim sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não • • • •

P 
Macrodon 
ancylodon 

Pescadinha - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não não não não não não   •  

P 
Micropogonias 

furnieri 
Corvina - NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não sim não não não não  • •  

S/P Mugil cephalus Tainha - NC LC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
não não não não sim não não não não • • •  

S/P 
Ophioblennius 

trinitatis 
Gobideo - NC LC não não sim não sim - 

Zonas costeiras 
e oceânicas 

IN IBAMA 
nº 

202/2008 
não não não não não não não não   • •

P 
Opisthonema 

oglinum 
Sardinha - NC LC não não sim não sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não  • •  

S 
Pollachius 
pollachius 

Badejo - NC LC não não sim não sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não •    

P 
Rhinobatos 
percellens 

Raia-viola - NC NT não não sim sim sim - Zonas costerias não não não não sim não não não não   •  

P 
Rhizoprionodon 

lalandii 
Cação - NC DD não não sim sim sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não sim não não não não  •   

P 
Scomberomorus 

cavalla 
Cavala - NC LC não não sim não sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não  •   

S 
Selar 

crumenophthalmus 
Olhão, 

Garapau 
- NC LC não não sim não sim - Costão rochoso não não não não sim não não não não •    

S Selene setapinnis Galo branco - NC LC não não sim não sim - Fundo arenoso não não não não sim não não não não •    

S Selene vomer 
Galo de 
penacho 

- NC LC não não sim não sim - Fundo arenoso 
IN IBAMA 

nº 
202/2008 

não não não sim não não não não •    

S Seriola lalandi Arabarana - NC LC não não sim não sim - 
Zonas costeiras 

e oceânicas 
não não não não não não não não não •    

P 
Trachinotus 

falcatus 
Pampo - NC LC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

não não não não sim não não não não  •   

S/P 
Farfantepenaeus 

brasiliensis 
Camarão-

rosa  1 
- NC NC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 14/2004 

não não não sim não não não não  •  •

S/P 
Farfantepenaeus 

subtilis 
Camarão-

rosa 1 
- NC NC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 14/2004 

não não não sim não não não não  •  •

S 
Litopenaeus 

schmitti 
Camarão-
branco 1 

- NC NC não não sim não sim - 
Fundo 

lamoso/arenoso 
IN IBAMA 

nº 14/2004 
não não não sim não não não não    •

S 
Xiphopenaeus 

kroyeri 
Camarão-

sete barbas1 
- NC NC não não sim não sim - 

Fundo 
lamoso/arenoso 

IN IBAMA 
nº 14/2004 

não não não sim não não não não    •
Legenda: 1 - Espécie de crustáceo foco da pesca pelos métodos analisados 
IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature 
MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies aquáticas ameaçadas de extinção 
NC - Não consta 
LC - Pouco preocupante 
DD - Dados deficientes 
NT - Quase Ameaçada 
EN - Em perigo 

VU – Vulnerável 
Bio – Bioindicadoras 
IN IBAMA nº 14/2014 - Instrução Normativa nº 14 de 2014, medidas de ordenamento da pesca de camarões marinhos nos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia 
IN IBAMA nº 202/2018 - Instrução Normativa nº 202 de 2008, controle do uso de peixes de águas marinhas e estuarinas para fins ornamentais e de aquariofilia 
A. pesca - Método de acompanhamento dos barcos de pesca 
E.P. - Dados do Relatório da Estatística Pesqueira (ARAÚJO, 2014) 
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A seguir são apresentados os registros fotográficos realizados no levantamento em campo durante o 
acompanhamento dos barcos pesqueiros e o levantamento no cais.  
 

 

Foto 7.2-164: Acompanhamento dos barcos 
pesqueiros (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-165: Acompanhamento dos barcos 
pesqueiros (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-166: Vistoria do desembarque pesqueiro cais 
de Pirambu (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-167: Vistoria do desembarque pesqueiro cais 
de Pirambu (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-168: Vistoria do desembarque pesqueiro cais 
de Pirambu (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-170: Vistoria do desembarque pesqueiro cais 
de Pirambu (Gustavo Creton) 
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Foto 7.2-169: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Holacanthus tricolor (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-171: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Lutjanus jocu (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-172: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Anchoviella lepidentostole (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-173: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Opisthonema oglinum (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-174: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Mugil cephalus (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-175: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Diapterus rhombeus (Gustavo Creton) 
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Foto 7.2-176: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Centropomus undecimalis (Gustavo Creton) 

 

Foto 7.2-177: Levantamento realizado no cais de 
Aracaju - Rhizoprionodon lalandii (Gustavo Creton) 

 

Das espécies apresentadas acima, merecem destaque aquelas constantes em listas de ameaçadas de 
extinção em âmbito federal e internacional. Apesar de se acreditar que tais espécies não serão 
afetadas diretamente pelo empreendimento, e que os impactos por este proporcionado não afetarão 
de maneira significativa as populações, deve haver um acompanhamento para avaliação das 
oscilações de suas populações principalmente ao longo da fase de implantação do empreedimento. 

De maneira geral, considerando todos os dados acima apresentados, entende-se que o esforço 
amostral foi suficiente para abranger grande parte das espécies regionais e que poderiam ser 
impactadas pela instalação do empreendimento.  

Ao analisar o estrato de implantação do empreendimento, que é representado por fundo arenoso e 
lamoso, apesar de terem sido registradas espécies com algum grau de ameaça de extinção, acredita-
se que o impacto será pontual uma vez que as espécies registradas habitam a região e o território para 
além das áreas de intervenção do empreendimento.  

Para os impactos originados pela pluma de efluentes, que será de poucos metros, entende-se que este 
também será de baixa proporção, uma vez que as espécies móveis mais sensíveis não ocuparão essa 
área. 

Durante as entrevistas realizadas com os pescadores regionais e os pilotos dos barcos que auxiliaram 
no deslocamento da equipe em mar, foi notada uma preocupação por parte destes com relação à 
redução dos pescados. 

De acordo com a percepção deles, existe uma diminuição dos peixes anteriormente pescados, que é 
atribuída à pesca de arrasto, que coleta os variados animais, incluindo peixes juvenis. Além disso, 
houve um aumento no número de pescadores na região o que causa uma sobrepesca. Também foi 
mencionada a poluição das cidades e dos rios do entorno que desaguam no mar. 

Ao serem indagados sobre os impactos da instalação do empreendimento, estes acreditam que não 
serão de grande magnitude e que as interferências acima mencionadas, não relacionadas ao 
empreendimento, são de maior importância. 
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7.2.3.2.3 Macrofauna Marinha (mamíferos, aves e quelônios) 

A macrofauna analisada nesse item é caracterizada pelos mamíferos, aves e tartarugas que compõem 
o grupo fauna marinha regional. Devido à dificuldade de avistamentos, além dos dados coletados em 
campo na primeira campanha, também foram utilizados dados obtidos através de levantamentos 
bibliográficos, entrevistas e material cedido pelo TAMAR, para as análises de quelônios. 

Materiais e Métodos 
A metodologia empregada para levantamento da fauna deste grupo, foi composta por levantamento 
de dados primários e secundários, conforme descrição a seguir. O Quadro 7.2-53 a seguir, indica os 
pontos selecionados para o levantamento de dados e demais informações pertinentes e o Mapa de 
Pontos Amostrais apresentam os pontos e transectos amostrais. 
 

Quadro 7.2-53: Pontos de amostragem de fauna marinha, localização geográfica, métodos utilizados e esforço 
amostral empregado. 

Pontos Amostrais Corpo hídrico 
Coordenadas 
geográficas 

Taxa amostrada Método 

Busca ativa 
embarcada 

Plataforma 
continental 

marinha 

Início 726158/ 
8802281 

Final 724776/ 
8800846 

Mamíferos 

Observação direta Aves 

Quelônios 

Transecto Praia Não se aplica 

Sul Início 726158/ 
8802281 

Sul Final 724776/ 
8800846 

Mamíferos 
Observação direta 

por transecto 
Aves 

Quelônios 

Norte Início 
726210/ 8802361 

Norte Final 
727530/ 8803858 

Mamíferos 
Observação direta 

por transecto 
Aves 

Quelônios 

 
– Transecto em praia 

Foram instalados na faixa de praia de percorre a área do empreendimento, dois transectos 
perpendiculares a faixa de dutos, os quais possuem dois quilômetros ao sul e dois quilômetros ao 
norte. Esses transectos foram percorridos a uma velocidade aproximada de 1 km/h de forma que fosse 
realizada uma varredura com busca de vestígios e evidências (pegadas, carcaças, ninhos), observação 
direta e reconhecimento por vocalizaçao, na areia e vegetação do entorno e na zona costeira marinha. 

Para sua realização foram alocados dois observadores que executaram o método ida e volta, 
totalizando assim oito quilômetros de transectos percorridos no período matutino em duas 
campanhas, nos dias 16 e 17 de maio e 18 e 19 de julho, caracterizados como período chuvoso na 
estação outono para ambas as campanhas. Assim, o esforço amostral total foi de 64 Km.  

As fotos a seguir ilustram o método de transecto. 
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Foto 7.2-178: Avistamento em transecto (Amanda 

Oehlmeyer) 

 
Foto 7.2-179: Busca por vestígios em transecto 

(Amanda Oehlmeyer) 

 
– Busca Ativa Embarcada 

Essa metodologia foi realizada através de vistorias de barco feitas em uma faixa da Área de Influência 
do empreendimento (Foto 7.2-180 e Foto 7.2-181), onde buscou-se por avistamentos da macrofauna 
marinha, e também observação de carcaças. Para tanto foram realizadas incursões de barco ao longo 
de dois dias e cada campanha, dias 16 e 17 de maio de 2017 e 20 e 21 de julho de 2017, onde além do 
piloto, estavam embarcados dois profissionais. 

O barco se locomoveu a uma velocidade aproximada de 20 km/h, porém esta foi bastante variável 
dependendo das condições da corrente, e da possibilidade de avistamentos. Desta forma, o esforço 
amostral total foi de 16 horas. 

Para o grupo das aves, foi empregado o método de zoofonia durante as buscas, onde a vocalização 
das aves seria também considerada como um registro, mesmo que o observador não pudesse 
observá-la. 

 

 
Foto 7.2-180: Busca ativa realizada na Área de 

Influência marinha (Amanda Oehlmeyer) 

 
Foto 7.2-181: Busca ativa realizada na Área de 

Influência marinha (Amanda Oehlmeyer) 
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Adicional a esses métodos, foi acrescentado o levantamento realizado por meio de dados secundários 
obtidos através da literatura. Também foram feitas entrevistas com pescadores, através de conversas 
informais, contudo as espécies por eles indicadas foram as mesmas encontradas na literatura. 

Para a análise dos dados, foi utilizado o Programa Estatístico PAST (HAMMER, 2011), o qual 
possibilitou análises de dos parâmetros de acúmulo de espécies, por meio da do Gráfico de Sample 
rarefaction. Também foi elaborado o Gráfico Box plot que é utilizado para estes não paramétricos, os 
quais são indicados em casos onde há amostras pequenas ou muito grandes que não possuem 
distribuição normal e variância homogênea. 

Ainda, utilizando o mesmo programa, foram obtidos os dados de Diversidade de Simpson e Shanonn, 
Dominância e Equitabilidade, para as amostras obtidas em campos. 

Já para a Similaridade, que remetem análises temporais e entre áreas, será empregado após a 
execução das campanhas de levantamento, onde serão estipulados pontos amostrais comparativos. 
Para tais análises será empregado o índice de Bray-Curtis. 

 

Resultados e Discussão 
Apesar de terem sido utilizados os mesmos métodos amostrais para os mamíferos, aves e tartarugas, 
os resultados são apresentados separadamente respeitando a singularidade de cada grupo e sua 
sensibilidade. 

 

7.2.3.2.3.1 Mamíferos - Cetáceos 

Após estudo no meio onde o empreendimento está inserido, foi observado que dos mamíferos 
marinhos do Brasil, apenas o grupo dos Cetáceos (Misticetos e Odontocetos) ocorrem na região, não 
havendo relato de encontro com Pinípides. 

Por meio das amostragens descritas anteriormente foram registrados ao todo sete espécies marinhas 
localizadas na área de influência do empreendimento, sendo que apenas uma foi observada durante 
a etapa de campo, a Sotalia gujanensis (boto-cinza). 

Assim, para os dados obtidos no levantamento primário não foi possível elaborar a curva de acúmulo 
de espécie, com o esforço amostral empregado e sua eficiência, uma vez que é necessário número 
maior que um (>1) para as análises estatísticas. Pelo mesmo motivo, também não foi possível obter 
as informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) Diversidade (Simpson – 1-D e 
Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) e da análise não paramétrica de Box 
plot. Esses dados serão obtidos por meio das próximas campanhas propostas. 



SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO BIÓTICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

, 

7.2-281 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

 

Desta forma, a seguir são apresentados a riqueza e abundância dos dados primários, número de 
espécies por métodos propostos e o total de registros em dados secundários e primários (Gráfico 
7.2-63 a Gráfico 7.2-65). 

 

Fonte: Amanda Oehlmeyer 

Gráfico 7.2-63: Gráfico comparativo de riqueza e abundância obtidas no Levantamento de campo 

Conforme é apresentado, foram obtidos três registros de uma mesma espécie durante as 
amostragens. 

 

 

Gráfico 7.2-64: Gráfico comparativo dos métodos empregados no Levantamento de campo (Amanda Oehlmeyer) 
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Durante as amostragens realizadas no período somente o método de Busca Ativa embarcada obteve 
resultado. Essa informação condiz com o esperado, já que há mais chances de observar os animais em 
águas mais profundas do que aquelas na linha de costa. Além disso, as carcaças desses animais são 
importantes para a comunidade científica, o que faz com que estas sejam coletadas para estudos, não 
possibilitando assim, seu registro me faixa de areia. 

 

Gráfico 7.2-65: Gráfico comparativo de riqueza entre os tipos de registro, onde S = dados secundários, P = dados 
primários, P/S = dados primários e secundário (Amanda Oehlmeyer) 
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Nota-se acima que nenhuma espécie foi registrada exclusivamente através de dados primários, 
enquanto que todas foram identificadas por meio de dados secundários. Esse resultado era esperado, 
uma vez que os mamíferos marinhos possuem comportamento pouco conspícuo, o que dificulta a 
observação destes em apenas uma incursão a campo. 

A espécie registrada durante as amostragens de campo, e para a qual foram obtidas informações 
sobre sua ocorrência na literatura e através de conversas informais com os pescadores, foi a Sotalia 
guianensis (boto-cinza). Espécie não migratória e a mais comumente observada na costa do Brasil 
(REIS, et al, 2010), ocupando habitats como estuários, baías, águas costeiras, rasas e abrigadas. 

O status de sua população consta como desconhecido pela IUCN (2017), assim como o grau de ameaça 
(Dados Deficientes) para a IUCN (2017), já segundo a Portaria Federal nº 444/2014 a espécie é 
classificada como Vulnerável de extinção. Sabe-se que a espécie é bastante influenciada pela perda 
de hábitat e entre as ameaças a principal são as capturas acidentais em redes de pesca (IUCN, 2017). 

Para as espécies registradas apenas por meio de levantamento bibliográfico, destaca-se a Physeter 
macrocephalus (cachalote), Balaenoptera physalus (baleia-fin), sendo a primeira considerada 
Vulnerável e a segunda como Em perigo de extinção pelas listas nacional e internacional. As espécies 
Balaenoptera edeni (baleia-de-bryde) e Stenella clymene (golfinho-clímene), constam como Dados 
deficientes para IUCN (2017). 

De todas as espécies registradas, a classificação da IUCN (2017) sobre status populacional foi 
desconhecido, à exceção da Megaptera novaeangliae (baleia - jubarte) que atualmente tem sua 
população em crescimento devido a projetos de conservação ambiental. 

Conhecendo a biologia das espécies aqui apresentadas, a que completa todo seu ciclo de vida na área 
de influência e estuário é a Sotalia guianensis (boto-cinza). Assim, apesar de não terem sido 
observadas a espécie durante o forrageamento ou reprodução, acredita-se que a Área de Influência 
compreende os ambientes utilizados para os diversos tipos de comportamento. 

Segundo dados da IUCN (2017) os golfinhos são os cetáceos que mais sofrem com o uso de redes de 
pesca. A frota de arrasto é responsável pela captura acidental de pequenos cetáceos e tartarugas 
marinhas, além de indivíduos neonatos e jovens (BERTOZZI; ZERBINI, 2002; GALLO et al., 2006; 
MOTTA, 2006). 

Além das redes em uso, Barbieri (2013) alerta sobre as redes fantasmas, que são aquelas abandonadas 
à deriva, e que atingem principalmente as espécies de pequenos cetáceos. Estima-se que nas redes 
morram anualmente mais de um milhão de animais ao redor do mundo, só do grupo dos pequenos 
cetáceos.  

O Plano de Ação NacionL - PAN - para Grandes Cetáceos e Pinípedes (MMA, 2011a) e o PAN para a 
Conservação dos mamíferos aquáticos e Cetáceos (MMA, 2011b) levantam mais ameaças ao grupo ao 
redor do planeta, incluindo toda a costa brasileira, sendo esses o turismo desordenado, abate por 
competição de pescado, colisões com embarcações (principalmente para espécies como Sotalia 
guianensis), poluição química, entulho marinho, poluição sonora e mudanças climáticas. 

Dessas ameaças levantadas, as que se relacionam com o empreendimento são a presença de resíduos 
sólidos no mar, poluição química e sonora. O entulho marinho se constitui de qualquer resíduo sólido, 
principalmente os de maior tamanho, descartado ao mar. A previsão da gestão dos resíduos sólidos 
está prevista em programas ambientais descritos neste estudo. Com relação à contaminação química, 
deve ser controlada no plano de ação voltado para atividades de emergência, enquanto que a a 
emissão de ruídos pode ser a que mais afetará a vida marinha, principalmente na fase de implantação. 

Os cetáceos, utilizam o som para navegar, encontrar e capturar suas presas, localizar parceiros e 
predadores. Dessa forma, essas perturbações podem afetar o comportamento desses animais. Existe 
ainda a sugestão de que ruídos antrópicos aumentem a captura incidental, a colisão com embarcações 
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e encalhes massivos, provavelmente como resultado dos danos ao sistema auditivo ou dissimulação 
de sinais acústicos importantes existentes no ecossistema (MMA, 2011a). 

Partindo dessa premissa, a possibilidade de alteração comportamental de espécies migratórias, 
incluindo grandes cetáceos como a Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte), no caso de operações 
de estaqueamento ou atividades com emissão de ruídos ocorram nos períodos de migração, devem 
ser consideradas. 

Acredita-se que de maneira direta, a espécie que poderá ser afetada pelas obras será a Sotalia 
guianensis (boto-cinza), que possui seu ciclo de vida associado à região. Contudo, deve ser levado em 
conta o momento da realização das movimentações para enterrar parte dos dutos e da ancoragem 
submersa do navio receptor de gás, que em função de ruídos e vibrações, poderão também impactar 
as espécies migratórias. 

Para tanto é indicado que o cronograma de execução do empreendimento esteja avaliado com relação 
ao período de chegada dessas espécies à costa. 

Ainda, além do monitoramento regular que deverá ser realizado ao longo das atividades de 
implantação do empreendimento, é indicado que, durante o período de movimentação de maquinário 
subaquático e de ancoragem, seja feito um monitoramento específico de acompanhamento das 
espécies marinhas na região, como forma de evitar maiores interferências a esses animais. Tais 
indicações serão apresentadas no capítulo de Programas Ambientais. 

Para as demais espécies identificadas, desconsiderando as migratórias, tendem a explorar mais o 
ambiente, e com isso conseguem ocupar outras áreas. A esse exemplo está a Tursiops truncatus 
(golfinho-nariz-de-garrafa), espécie não migratória para essa região, mas que além de região de costa, 
já foi observado em estuários, lagoas, baias e em águas pelágicas. Já a Stenella clymene (golfinho-
clímene) ocorre em águas mais profundas, sendo considerada uma espécie oceânica. A espécie só 
ocorre na costa caso haja na localidade águas mais profundas (IUCN, 2017). 

É importante mencionar que algumas espécies foram registradas na região por meio de encalhes. No 
trabalho de Reis et al (2009) há um compilado dessas informações, onde para a espécie Physeter 
macrocephalus (cachalote) o registro foi feito através de um filhote recém-nascido no ano de 2015 na 
região metropolitana de Aracaju. A Megaptera novaeangliae (jubarte) foi registrada quatro vezes 
entre os anos de 2004 a 2007, sendo o mais recente em Reserva Biológica de Santa Izabel, Pirambu. 
Em 2009 foi um filhote de Balaenoptera physalus (baleia-fin) em Aracaju. 

Tendo como base as metas apontadas no PAN (MMA, 2011a) para as 16 espécies de grandes cetáceos 
descritas no documento, sendo que três delas foram aqui levantadas, Megaptera novaeangliae 
(baleia-jubarte), Balaenoptera physalus (baleia-fin) e Physeter macrocephalus (cachalote) e as 
espécies também constantes no PAN de pequenos cetáceos (MMA, 2011b) aqui registradas Tursiops 
truncatus (golfinho-nariz-de-garrafa), Stenella clymene (golfinho-clímene), Sotalia guianensis (boto-
cinza), acredita-se que o empreendimento, de maneira direta e indireta, deve prever acréscimo às 
medidas do PAN como: a) identificação e minimização dos impactos da atividade antrópica; b) 
fortalecimento da política de uso não-letal e c) realização de monitoramento coordenado das 
populações. 

A lista das espécies de provável ocorrência na área de influência e os respectivos registros realizados 
em campo estão apresentadas no Quadro 7.2-54 e Quadro 7.2-55. 
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Quadro 7.2-54: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos secundários e primários. As Informações ecológicas foram obtidas em IUCN (2017) (Fonte: Amanda Oehlmeyer). 

Tipo de 
registro 

Família 
Nome 

científico 
Nome 

popular 
Nº de 

Indivíduos 
Status de 
Ameaça 

Endemismo Raridade Cinegéticas Bioindicadora Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida por 
lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 

Epidemiológico 
Local de 
registro 

Fonte de 
Dados 

     MMA IUCN                   

S Balaenopteridae 
Balaenoptera 

edeni 
baleia-de-

bryde 
- NC DD não não não sim  1 sim sim marinho 

Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
Litoral de 

SE 
REIS et al, 

2010 

S Balaenopteridae 
Balaenoptera 

physalus 
baleia - fin - EN EN não não não sim  1 sim sim marinho 

Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
Litoral de 

SE 
REIS et al, 

2009 

S Balaenopteridae 
Megaptera 

novaeangliae 
baleia - 
jubarte 

4 NC LC não não não sim  1 sim sim marinho 
Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
Litoral de 

SE 
REIS et al, 

2009 

S Physeteridae 
Physeter 

macrocephalus 
cachalote 1 VU VU não não não sim  1 sim sim marinho 

Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
Litoral de 

SE 
REIS et al, 

2009 

S/P Delphinidae 
Sotalia 

guianensis 
boto-cinza 3 VU DD não não não sim  1 sim não marinho 

Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
AI/ Litoral 

de SE 

Observação 
/REIS et al, 

2009 

S Delphinidae 
Stenella 
clymene 

golfinho-
clímene 

- NC DD não não não sim  1 sim não marinho 
Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
Litoral de 

SE 
FRAGA, 

2003 

S Delphinidae 
Tursiops 

truncatus 

golfinho-
nariz-de-
garrafa 

- NC LC não não não sim1 2 sim não marinho 
Lei º 5.197/67 e 
Lei nº 7643/88 

não não sim não não não não não 
Litoral de 

SE 
FRAGA, 

2003 

Legenda: 
Tipo de registro  P = registro primário, S = registro secundário; 
IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature 
MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies 
aquáticas ameaçadas de extinção 
NC - não consta 
 

LC - pouco preocupante 
DD - dados deficientes 
EN - Em perigo 
VU – Vulnerável 
1 segundo Moura, 2006 
2 segundo Lago, 2009 
 

Área de Influência 
Lei º 5.197/6 - Trata sobre a proteção a fauna silvestre 
Lei nº 7643/88 - Proíbe a caça aos cetáceos a nível nacional 
 

 

 

Quadro 7.2-55: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos primários de campo. Espécies encontradas através de levantamento secundários não entraram na tabela de registros (Fonte: Amanda Oehlmeyer). 

Data Hora Nome científico Nome popular Nº de Ind Período sazonal Método de registro Tipo de registro Coleta Habitat de registro 
Ambiente de 

registro 
Ponto de coleta 

Coordenadas UTM 
24L 

Coletor/ avistador 

16/5/17 10:00 Sotalia gujanensis boto-cinza 1 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
730454 / 8799232 

Gustavo C/  Welber 
S. 

17/5/17 09:00 Sotalia gujanensis boto-cinza 1 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
734782 / 8798167 

Gustavo C/  Welber 
S. 

17/5/17 10:00 Sotalia gujanensis boto-cinza 1 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
730868 / 8794663 

Gustavo C/  Welber 
S. 
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7.2.3.2.3.2 Avifauna marinha 

Os resultados aqui apresentados remetem a uma incursão de levantamento de campo, a qual 
corresponde ao período chuvoso na região, estação outono, e a pesquisa de dados secundários. 

Por meio das amostragens descritas anteriormente foram registrados ao todo 36 espécies marinhas 
localizadas na Área de Influência do empreendimento, sendo destas três espécies foram levantadas 
em campo por meio dos transectos e busca ativa embarcada. 

Assim, para os dados obtidos no levantamento primário foi elaborada curva de acúmulo de espécie, 
analisando o esforço amostral empregado e sua eficiência (Gráfico 7.2-66). Através desses dados 
também foi possível obter as informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) 
Diversidade (Simpson – 1-D e Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) (Tabela 
7.2-37) e elaborar o gráfico de Box plot (Gráfico 7.2-67). 

 

Gráfico 7.2-66: Gráfico de Sample rarefaction (Amanda Oehlmeyer) 

No gráfico acima é possível observar que há um crescimento exponencial das curvas de acúmulo de 
espécies, não havendo tendência a estabilização destas, o que indica que com a realização das 
próximas campanhas, novas espécies poderão ser registradas.  

Por meio da figura acima, entende-se que o intervalo entre as linhas azuis (intervalo de confiança da 
amostra) deve ser nulo, de forma que a curva vermelha, representada pela curva real, se una as 
demais e assim atinja a total estabilização.  

 

Tabela 7.2-37: Tabela dos índices de diversidade obtidos para as amostras primárias (Amanda Oehlmeyer) 

 Dia 1 Dia 2 

Taxa_S 2 3 

Individuals 7 22 

Dominance_D 0,51 0,83 

Simpson_1-D 0,49 0,17 

Shannon-Wiener _H 0,68 0,37 

Equitability_J 0,99 0,33 
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As informações apresentadas acima, indicam maior dominância de espécies nas amostragens do 
segundo dia, onde o valor para o índice ficou em D = 0,83, sendo o valor máximo para dominância de 
espécies é de D = 1,0. 

Para os índices de Diversidade, segundo Magurran (1988) usualmente o índice de Shannon-Wiener 
ocorre entre 1,5 e 3,5. No presente estudo, o valor registrado foi de 0,68 e 0,37 indicando baixa 
diversidade para o grupo. 

Derivada deste índice de diversidade (Shannon-Wiener) tem-se a Equitabilidade de Pielou, que é 
empregada para definir a homogeneidade da distribuição de espécies em uma área. O valor da 
equitabilidade varia de 0 a 1 onde valores baixos representam poucas espécies dominantes em meio 
a um grande número de espécies raras, e valores altos representam a máxima de diversidade 
semelhantes de espécies bem distribuídas na área amostrada. Para os valores aqui obtidos, o dia 1 foi 
o que se aproximou mais do valor máximo do índice (0,99) representando a alta diversidade 
distribuída no ambiente. 

O índice de Simpson foi o primeiro a ser usado em estudos ecológicos e mostra a ‘concentração’ de 
dominância, uma vez que quanto maior o valor, maior a dominância por uma ou poucas espécies. 
Assim, o índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao 
acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção do total de ocorrência 
de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores próximos de 1, a diversidade 
é considerada maior. O valor mais próximo de 1 ocorreu no dia um, com 0,49, já o dia 2 obteve uma 
baixa taxa, como valor de 0,17. 

 

Gráfico 7.2-67: Gráfico de Box plot para as amostras (Amanda Oehlmeyer) 
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O Box Plot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, onde foi utilizado 
como comparação entre as coletas realizadas. Os dados do dia 2 obtiveram maior variabilidade, que 
os do dia 1, o que indica que, apesar da realização dos mesmos métodos e esforço amostral, houve 
variação dos resultados. 

Para todos os resultados obtidos, incluindo o conjunto de métodos empregados gerou alguns gráficos 
de análises conforme apresenta o gráfico abaixo (Gráfico 7.2-68 e Gráfico 7.2-69). 

 

Gráfico 7.2-68: Gráfico comparativo de riqueza e abundância obtidas no levantamento de campo (Amanda 
Oehlmeyer) 

Como é apresentado acima, a abundância das espécies registradas foi significativa durante a primeira 
etapa de campo, contribuindo para o conhecimento das estruturas populacionais regionais. 

 

Gráfico 7.2-69: Gráfico comparativo dos métodos empregados no levantamento de campo (Amanda Oehlmeyer) 
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Durante as amostragens realizadas no período o método de Busca Ativa embarcada foi bastante 
significativo. Essa diferença entre os resultados pode estar relacionada com a pouca disponibilidade 
de recursos na praia, que faz com os animais busquem alimento em outras fontes. 

 

 

Gráfico 7.2-70: Gráfico comparativo de riqueza entre os tipos de registro, onde S = dados secundários, P = dados 
primários, P/S = dados primários e secundário (Amanda Oehlmeyer) 

Nota-se que não houve dados obtidos exclusivamente através dos dados primários, sendo que as 
espécies observadas por meio das incursões a campo, já haviam sido registradas anteriormente. O 
resultado de dados secundários foi bastante expressivo, com 92% do total, o que indica a importância 
dessas informações. 

Destaca-se que não feitos registros por meio da zoofonia durante o levantamento de campo. 

 

Gráfico 7.2-71: Gráfico comparativo de número de registro das espécies encontradas durante as amostragens e as 
entrevistas (Amanda Oehlmeyer) 
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É observado que a espécie Anous stolidus (trinta-réis-escuro) foi observada em maior número durante 
as amostragens de campo. A espécie, segundo dados da IUCN (2017), possui sua população estável e 
é capaz de ocupa desde ilhas isoladas, em regiões tropicais e subtropicais, na linha de costa e em área 
oceânica, sendo já avistado um bando a 50 km da costa em busca de alimento. De acordo com a IUCN 
(2017) a espécie é migratória, contudo os dados apresentados pelo CBRO (2015), indicam que a 
espécie é residente do país. Assim, neste estudo optou-se por adotar a designação do CBRO (2015). 

A segunda espécie com mais registros é a Fregata magnificens (tesourão). Sua população está em 
crescimento, uma vez que é bastante adaptável ao meio, ocupando manguezais, estuários e zona 
costeira (IUCN, 2017). 

Por fim a Calonectris borealis (cagarra-grande), tem o status populacional desconhecido, já que sua 
área de vida é ampla o que dificulta quantificar as populações. Por possuir uma amplitude de área de 
vida, ela também consegue realizar migrações a longas distâncias. 

Para as demais espécies registradas através dos dados secundários, se dá destaque a Thalassarche 
melanophris (albatroz-de-sobrancelha), registrado em Aracaju no ano de 2012 (VASCONCELOS, apud 
WIKIAVES, 2012). A espécie possui população em declínio em função da arte de pesca que utiliza pesca 
com espinhel ou palangre (IUCN, 2017). 

Esses animais nidificam em porções de terra de águas oceânicas, geralmente em ilhas inabitadas, 
portanto não haverá risco de impacto sobre a espécie durante o período reprodutivo. 

Os quadros a seguir (Quadro 7.2-56 e Quadro 7.2-57) apresentam a lista de espécies de possível 
ocorrência eregistradas em campo na área de influência do empreendimento para o grupo da avifauna 
marinha. 
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Quadro 7.2-56: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos secundários e primários. As Informações ecológicas foram obtidas em IUCN (2017), Sick (2001) e Sigrist (2006). 

Nome científico Nome popular 
Nº de 

Indivíduos 
Status de 
Ameaça 

Endemismo Raridade Cinegéticas Bioindicadora Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 

Epidemiológico 
Local de 
registro 

Fonte de 
Dados 

   MMA IUCN                   

Thalassarche 
melanophris 

albatroz-de-sobrancelha - NC EN não não não sim sim VS marinho 
Lei º 

5.197/67 
não não não não não não não não 

Litoral de 
SE 

Wikiaves/ 
CBRO 

Calonectris borealis cagarra-grande 4 NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 

Wikiaves/ 
CBRO - 

Observação 

Fregata magnificens tesourão 4 NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 

Wikiaves/ 
CBRO - 

Observação 

Sula dactylatra atobá-grande - NC LC não não não não sim R marinho 
Lei º 

5.197/67 
não não não não não não não não 

Litoral de 
SE 

Wikiaves/ 
CBRO 

Pluvialis squatarola batuiruçu-de-axila-preta - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Charadrius 
semipalmatus 

batuíra-de-bando - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Charadrius wilsonia batuíra-bicuda - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Charadrius collaris batuíra-de-coleira - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Haematopus palliatus piru-piru - NC LC não não não não sim R 
praia/ 
costão 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Himantopus mexicanus pernilongo-de-costas-negras - NC LC não não não não sim R 
praia/ 
costão 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Gallinago paraguaiae narceja - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Limnodromus griseus maçarico-de-costas-brancas - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Numenius hudsonicus maçarico-de-bico-torto - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Actitis macularius maçarico-pintado - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Tringa solitaria maçarico-solitário - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Tringa melanoleuca 
maçarico-grande-de-perna-

amarela 
- NC LC não não não sim sim VN 

costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Tringa semipalmata maçarico-de-asa-branca - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Arenaria interpres vira-pedras - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Calidris canutus maçarico-de-papo-vermelho - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Calidris alba maçarico-branco - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Calidris pusilla maçarico-rasteirinho - NC NT não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Calidris minutilla maçariquinho - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Stercorarius 
maccormicki 

mandrião-do-sul - NC LC não não não sim sim VS 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Stercorarius pomarinus mandrião-pomarino - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Stercorarius 
longicaudus 

mandrião-de-cauda-comprida - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Chroicocephalus 
cirrocephalus 

gaivota-de-cabeça-cinza - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Anous stolidus trinta-réis-escuro 20 NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 

Wikiaves/ 
CBRO - 

Observação 

Onychoprion fuscatus trinta-réis-das-rocas - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 
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Nome científico Nome popular 
Nº de 

Indivíduos 
Status de 
Ameaça 

Endemismo Raridade Cinegéticas Bioindicadora Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida 
por lei 

Novo 
registro 

Nova 
espécie 

Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 

Epidemiológico 
Local de 
registro 

Fonte de 
Dados 

   MMA IUCN                   

Sternula antillarum trinta-réis-miúdo - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Sternula superciliaris trinta-réis-pequeno - NC LC não não não não sim R 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Sterna hirundo trinta-réis-boreal - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Sterna dougallii trinta-réis-róseo - NC LC não não não sim sim VN 
costeiro/ 
marinho 

Lei º 
5.197/67 

não não não não não não não não 
Litoral de 

SE 
Wikiaves/ 

CBRO 

Sterna paradisaea trinta-réis-ártico - NC LC não não não sim sim VN costeiro 
Lei º 

5.197/67 
não não não não não não não não 

Litoral de 
SE 

Wikiaves/ 
CBRO 

Thalasseus acuflavidus trinta-réis-de-bando - NC LC não não não não sim R costeiro 
Lei º 

5.197/67 
não não não não não não não não 

Litoral de 
SE 

Wikiaves/ 
CBRO 

Legenda: IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature 
MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies aquáticas 

ameaçadas de extinção 

NC - não consta 
LC - pouco preocupante 

EN - Em perigo 
Lei º 5.197/67 - Trata sobre a proteção a fauna silvestre 

 

 

Quadro 7.2-57: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos primários de campo. Espécies encontradas através de levantamento secundários não entraram na tabela de registros (Amanda Oehlmeyer) 

Data Hora Nome científico Nome popular Nº de Ind Período sazonal Método de registro Tipo de registro Coleta Habitat de registro 
Ambiente de 

registro 
Ponto de coleta 

Coordenadas UTM 
24L 

Coletor/ avistador 

16/5/17 08:00 Calonectris borealis cagarra-grande 3 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
734854 / 8799640 

Gustavo C/  Welber 
S. 

16/5/17 08:00 Calonectris borealis cagarra-grande 1 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação  não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
731708 / 8800756 

Gustavo C/  Welber 
S. 

17/5/17 06:00 Calonectris borealis cagarra-grande 1 outono transecto carcaça não costeiro terrestre 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
725786 / 8801751 

Gustavo C/  Welber 
S. 

16/5/17 10:00 Fregata magnificens tesourão 3 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
729802 / 8801024 

Gustavo C/  Welber 
S. 

17/5/17 06:30 Fregata magnificens tesourão 1 outono transecto observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
725770 / 8801740 

Gustavo C/  Welber 
S. 

17/5/17 09:00 Anous stolidus trinta-réis-escuro 10 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
732263 / 8798298 

Gustavo C/  Welber 
S. 

17/5/17 09:00 Anous stolidus trinta-réis-escuro 10 outono 
busca ativa 
embarcada 

observação não marinho aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
729013 / 8796902 

Gustavo C/  Welber 
S. 
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As fotos a seguir ilustram alguns indivíduos registrados em campo. 

 

Foto 7.2-182: Fregata magnificens (Amanda 
Oehlmeyer) 

 

Foto 7.2-183: Carcaça de Calonectris borealis 
(Amanda Oehlmeyer) 

 

Foto 7.2-184: Calonectris borealis (Amanda 
Oehlmeyer) 

 

Foto 7.2-185: Calonectris borealis (Amanda 
Oehlmeyer) 
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7.2.3.2.3.3 Quelônios - Tartarugas Marinhas 

Os resultados aqui apresentados remetem a uma incursão de levantamento de campo, a qual 
corresponde ao período chuvoso na região, estação outono, e a pesquisa de dados secundários. 

Por meio das amostragens descritas anteriormente foram registrados ao todo quatro espécies de 
tartarugas marinhas localizadas na área de influência do empreendimento, sendo que durante a etapa 
de campo foi observada apenas uma carcaça ao longo da faixa de praia, que não foi possível a 
identificação taxonômica (Foto 7.2-186).  

 

Foto 7.2-186: Registro de carcaça de tartaruga durante o transecto de praia (Gustavo Creton) 

 

Durante o levantamento bibliográfico para identificação das espécies ocorrentes, variados trabalhos 
foram encontrados a respeito a ocorrência desses animais. Contudo optou-se por aqui considerar os 
dados constantes no PAN das tartarugas marinhas e nas informações fornecidos pelo TAMAR de 
Aracaju. 

Desta forma, chegou-se a conclusão de que apenas a Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro), não 
ocorre na região. Já as demais, além de utilizar costa do estado para forrageamento, como será 
apresentado mais adiante, também nidificam nas praias. 

Para os dados obtidos no levantamento primário não foi possível elaborar a curva de acúmulo de 
espécie, com o esforço amostral empregado e sua eficiência uma vez que é necessário número maior 
que um (>1) para as análises estatísticas. Pelo mesmo motivo, também não foi possível obter as 
informações a respeito da Taxa (Riqueza - S), Indivuals (Abundância) Diversidade (Simpson – 1-D e 
Shannon-Wiener - S), Dominancia (D) e Equitabilidade (Pielou - J) e da análise não paramétrica de Box 
plot. Esses dados serão obtidos por meio das próximas campanhas propostas. 
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Desta forma, a seguir são apresentados o número de espécies por métodos propostos e o total de 
registros em dados secundários e primários (Gráfico 7.2-72 e Gráfico 7.2-73). 

 

 

Gráfico 7.2-72: Gráfico comparativo de riqueza e abundância obtidas no Levantamento de campo (Amanda 
Oehlmeyer) 

Conforme é apresentado, foi obtido apenas um registro do grupo, por meio de um dos métodos 
empregados. 

 

 

Gráfico 7.2-73: Gráfico comparativo dos métodos empregados no Levantamento de campo (Amanda Oehlmeyer) 
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Nota-se acima que nenhuma espécie foi registrada exclusivamente através de dados primários, 
enquanto que todas foram identificadas por meio de dados secundários. Esse resultado era esperado, 
uma vez que as tartarugas marinhas possuem comportamento pouco conspícuo, o que dificulta a 
observação destes em apenas uma incursão a campo. 

Todas as espécies de tartarugas marinhas estão sob algum grau de ameaça. Das quatro aqui 
identificadas, Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) encontra-se criticamente ameaçada de 
extinção pela Portaria Federal e Lista internacional, a Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda) e 
Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) estão Em Perigo a nível nacional e Vulnerável pela IUCN (2017), 
já a Chelonia mydas (tartaruga-verde) consta como Vulnerável na Portaria nº444/2017 e Em Perigo 
pela IUCN (2017). 

Todas elas possuem suas populações em declínio segundo dados da IUCN (2017) e tem como 
principais ameaças o desenvolvimento costeiro que abrange a extração de areia, fotopoluição, 
trânsito de veículos e presença humana nas praias, portos, ancoradouros e molhes, e ocupação da 
orla; a poluição e enfermidades; as atividades pesqueiras; as alterações climáticas; o consumo e uso 
de carne, ovos e carapaças e por fim a predação por animais domésticos ou silvestres em desequilíbrio 
(MMA, 2011c). 

Tendo como base as informações acima, a implantação do empreendimento poderá acarretar risco a 
esses animais pelas ações em zona costeira e marinha. 

As informações sobre as espécies e os registros realizados em campo são apresentadas nos Quadros 
a seguir (Quadro 7.2-58 e Quadro 7.2-59). 
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Quadro 7.2-58: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos secundários e primários. As Informações ecológicas foram obtidas em IUCN (2017). Ind. – indivíduos; End. – endemismo; Bio. – bioindicadora (Amanda Oehlmeyer) 

Tipo de 
registro 

Família 
Nome 
científico 

Nome 
popular 

Nº de 
Ind. 

Status de 
Ameaça 

End. Raridade Cinegéticas Bio. Nativa Migratória 
Habitat de 
ocorrência 

Protegida por lei 
Novo 

registro 
Nova 

espécie 
Interesse 
científico 

Interesse 
econômico 

Doméstica Exótica Invasora 
Risco 
Epi. 

Local de 
registro 

Fonte 
de 
Dados 

          MMA IUCN                                     

S Cheloniidae 
Caretta 
caretta 

tartaruga-
cabeçuda 

- EN VU não não sim sim sim sim 
costeiro/ 
marinho 

Lei nº 5.197/67; Portaria do IBAMA 
nº10/1995; Resolução nº 10/1996; IN nº 
31/2004; Portaria do IBAMA nº11/2015 

não não sim não não não não não 
Litoral 
de SE 

MMA, 
2011c 

S Cheloniidae 
Chelonia 
mydas 

tartaruga-
verde 

- VU EN não não sim sim sim sim 
costeiro/ 
marinho 

Lei nº 5.197/67; Portaria do IBAMA 
nº10/1995; Resolução nº 10/1996; IN nº 
31/2004; Portaria do IBAMA nº11/2015 

não não sim não não não não não 
Litoral 
de SE 

MMA, 
2011c 

S Cheloniidae 
Eretmochelys 
imbricata 

tartaruga-
de-pente 

- CR CR não não sim sim sim sim 
costeiro/ 
marinho 

Lei nº 5.197/67; Portaria do IBAMA 
nº10/1995; Resolução nº 10/1996; IN nº 
31/2004; Portaria do IBAMA nº11/2015 

não não sim não não não não não 
Litoral 
de SE 

MMA, 
2011c 

S Cheloniidae 
Lepidochelys 
olivacea 

tartaruga-
oliva 

- EN VU não não sim sim sim sim 
costeiro/ 
marinho 

Lei nº 5.197/67; Portaria do IBAMA 
nº10/1995; Resolução nº 10/1996; IN nº 
31/2004; Portaria do IBAMA nº11/2015 

não não sim não não não não não 
Litoral 
de SE 

MMA, 
2011c 

Legenda:  

IUCN - Red List International Union for Conservation of Nature 
MMA - Portaria Federal nº 445 de 2014, determina as espécies aquáticas ameaçadas de extinção 
EN - em perigo 
VU – vulnerável 
CR - criticamente ameaçada 

Lei º 5.197/67 - Trata sobre a proteção a fauna silvestre 
Portaria do IBAMA nº 10/1995 regulamenta o trânsito de veículos nas praias de desova 
Portaria do IBAMA nº 11/1995 - regulamenta iluminação artificial 
Resolução Nº 10/1996 - solicita que os processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 
localizados em áreas de desova façam consulta ao Centro Tamar-ICMBio 
Instrução Normativa nº 31/2004 - determina a obrigatoriedade do uso de dispositivos de escape de 
tartarugas em redes de pesca 

 

Quadro 7.2-59: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos primários de campo (Amanda Oehlmeyer) 

Data Hora Nome científico Nome popular Nº de Ind Período sazonal Método de registro Tipo de registro Coleta Habitat de registro 
Ambiente de 

registro 
Ponto de coleta 

Coordenadas UTM 
24L 

Coletor/ avistador 

16/5/17 07:00 - tartaruga-marinha 1 outono transecto carcaça não costeiro aquático 
Praia Barra dos 

Coqueiros 
725471 / 8801603 

Gustavo C/  Welber 
S. 

Nota: Espécies encontradas através de levantamento secundários não entraram na tabela de registros 
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Conforme foi apresentado, os dados obtidos durante as amostragens foram pouco significativos, contudo, 
pela presença do Projeto TAMAR na região há o monitoramento desses animais e de suas atividades, que 
possibilitou uma análise mais aprofundada a respeito dos impactos do empreendimento sobre o grupo. 

Por meios dos dados obtidos, são indicados dois fatores que devem ser foco de atenção durante a 
instalação do empreendimento, sendo um deles relacionado à desova das espécies e outro às áreas de 
forrageio. Além disso, deve ser considerado na operação os fatores de iluminação noturna do navio 
ancorado e da possiblidade de aglomerados de alga em seu casco, que poderá atrair espécies como a 
Chelonia mydas (tartaruga-verde). 

Para as análises reprodutivas, foi fornecido pelo TAMAR-ICMBio o histórico de acompanhamento dos 
ninhos e números de filhotes das espécies ocorrentes na região de Barra dos Coqueiros e Pirambu ao 
longo de cinco anos (2012 a 2016). 

Conforme será apresentado os dados aqui analisados foram dos municípios de Pirambu e Barra dos 
Coqueiros, onde é realizado o monitoramento constante dos animais. Para essas análises há diferença 
entre os dados de registros reprodutivos e registros de desovas efetivadas. Contudo, é de entendimento 
que os dados de registros reprodutivos são de grande relevância para as análises, uma vez que o animal 
foi até a faixa de praia com o intuito da desova. Assim, os dados aqui analisados referem-se a todos os 
registros reprodutivos e não somente aqueles que desovaram. 

Também é válido destacar que as análises macro dos dados foram realizadas de maneira comparativa com 
Pirambu e, a partir disso, foi direcionando o entendimento para a Área de Influência do empreendimento, 
localizada na face norte do Terminal Marítimo TMIB. 

O Gráfico 7.2-74 apresenta um comparativo do registro reprodutivo das espécies de tartarugas ao longo 
de cinco anos nas praias de Barra dos Coqueiros e Pirambu. 

 

Gráfico 7.2-74: Gráfico comparativo do registro reprodutivo das espécies de tartarugas ao longo dos 5 anos nas praias 
de Barra dos Coqueiros e Pirambu (TAMAR/SE, dados não publicados) 
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Desconsiderando os dados reprodutivos de espécies não identificadas, que somam a maioria destes, é 
observada que a espécie Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva) representa grande parte do total de 
dados.  

Em termos percentuais, para o município de Barra dos Coqueiros, a Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva) 
soma 24,33%, enquanto que Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda) 3,82%, Eretmochelys imbricata 
(tartaruga-de-pente) 0,77% e por último Chelonia mydas (tartaruga-verde) 0,07%, o restante concentra-
se em indivíduos não identificados. 

O reduzido número de Chelonia mydas (tartaruga-verde) pode estar relacionado com o substrato local, 
que é composto por fundo arenoso e lamoso e não apresenta características propícias para crescimento 
e reprodução de algas, que faz parte da dieta herbívora do animal em sua fase adulta. 

De acordo com Castilhos et al (2011) o estado de Sergipe concentra a maior densidade de desovas do 
litoral do país, seguido pelo Espirito Santo, mas com densidade menor. Sendo assim, Sergipe configura 
um importante reduto para a procriação da espécie, como pode ser observado na Figura 7.2-38. 
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Figura 7.2-38: Distribuição geográfica da tartaruga marinha Lepidochelys olivácea (Banco de dados TAMAR / 
SISTAMAR) 

 

Gráfico 7.2-75: Gráfico de ocorrência dos registros reprodutivos de cada espécie em Barra dos Coqueiros durante os 
anos de 2012 a 2016 (TAMAR, dados não publicados) 

Os dados apresentados no gráfico acima, onde NI – não identificado é representado pelas colunas e no 
eixo secundário, demonstram o expressivo uso da Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva) na praia de Barra 
dos Coqueiros ao longo dos anos. Além dessas informações, é notado um declínio anual no número de 
registros reprodutivos de todas as espécies.  

Considerando todos os fatores que ameaçam as espécies, é possível inferir que estas estão 
constantemente sob diferentes vetores de pressão, que podem influênciar na redução destas espécies. 

 

Gráfico 7.2-76: Gráfico comparativo entre municípios, das ocorrências dos registros reprodutivos ao longo dos meses, 
somando-se os anos analisados (TAMAR, dados não publicados) 
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Para Pirambu e Barra dos Coqueiros, é notada a redução dos registros reprodutivos nos meses de abril a 
agosto, período este fora dos meses reprodutivos. 

 

Gráfico 7.2-77: Gráfico de Barra dos Coqueiros, demonstrando as ocorrências dos registros reprodutivos ao longo dos 
meses dos anos analisados (TAMAR, dados não publicados) 

Como observado no gráfico anterior há uma redução no número de registros reprodutivos de abril a 
agosto, uma vez que os meses de setembro a março são conhecidos pelo período de desova. Entretanto, 
é importante notar que apesar da redução, não há interrupção do registro reprodutivo, ou seja, é 
entendido a partir desses dados que as espécies vão às praias de Barra dos Coqueiros para reprodução ao 
longo de todo o ano. 

 

Gráfico 7.2-78: Gráfico comparativo entre zona Norte e Sul da praia a partir do Terminal TMIB, demonstrando as 
ocorrências dos registros reprodutivos ao longo dos meses analisados e somando-se os anos considerados (TAMAR, 

dados não publicados) 
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Assim como para todo o município, na praia de Barra dos Coqueiros, onde será a implantação do 
empreendimento, também é observada o registro reprodutivo, fora do período comumente 
considerado.Também é observado que os registros na área Norte, representa maior número que os da 
área Sul, indicando a importância da região. 

 

Gráfico 7.2-79: Gráfico da área Norte a partir do Terminal TMIB, demonstrando as ocorrências dos registros 
reprodutivos ao longo dos meses dos anos analisados (TAMAR, dados não publicados) 

Com a apresentação do gráfico acima, é notado o mesmo padrão de registros, onde a maioria se concentra 
nos meses de setembro a março, contudo é possível visualizar comportamentos de desova nos demais 
meses. 

Essa informação é de grande importância para implantação do empreendimento, uma vez que apesar 
deste estar programado para executar as obras de instalação, com interferências em faixa de praia e leito 
marinho, entre os meses de abril a agosto com menor número de desovas, nesse período também deverá 
ser empregado um esforço adicional na monitoria das praias e avistamento de indivíduos. 

O estudo elaborado por Silva et al (2011) monitorou seis Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva) na região 
de Pirambu utilizando rastreio por satélite. Seu esforço amostral foi de 1 fevereiro a 4 abril, e nesse 
período os autores conseguiram identificar as áreas de maior ocupação da espécie. 

Foram feitas associações entre o registro dos indivíduos e seu maior uso com disponibilidade de recursos 
como camarões e peixes de tamanho médio. Como já apresentado anteriormente, essa região é foco de 
pesca do camarão em função de seu fundo arenoso e lodoso que propicia a reprodução do crustáceo e 
por consequência, de seus predadores. 
Sabendo da preferência alimentar da espécie por esse recurso, inferiu-se que os animais estão em maior 
número e mais constância em ambientes onde há essa disponibilidade. A Figura 7.2-39 a seguir demonstra 
o uso das áreas pelos animais, identificado por Silva et al (2011) com a localização do empreendimento. 
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Figura 7.2-39: Dados do uso e ocorrência da Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva) com as Área de Influência do empreendimento. Os valores de KHRE – Kernel home 
range estimates foram definidos sendo 50% como High-use, o máximo de uso da área 
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Conforme apresentado na figura acima e considerando os dados apresentados por Silva et al (2011) a 
Área de Influência do empreendimento e sua instalação está localizada nas zonas de maior ocupação da 
espécie para forrageamento.  
Dessa forma é enfatizada a necessidade de acompanhamento e monitoramento constante durante a 
execução das obras para que não haja interferências direta sobre os espécimes. 

Apesar desse cenário, considerando que a área de forrageio da espécie encontra-se situada no 
empreendimento, é garantida a área de exclusão de pesca por arrasto em em área com raio de 860 metros 
em torno do yoke e na faixa de dutos, o que garante um aumento de área de vida sem que haja 
interferência de pesca. 

7.2.3.3 Biota dos Recursos Pesqueiros Regionais 

Para a gestão adequada dos recursos pesqueiros é de fundamental importância o conhecimento dos 
níveis de exploração a que os estoques estão submetidos. A partir deste conhecimento é possível 
incentivar ou desacelerar a exploração de um determinado recurso, a fim de se atingir o uso sustentável 
do mesmo. 

Assim sendo, para a análise do histórico de pesca na região e das atividades nas áreas de influência, foram 
utilizados os dados provenientes do boletim da estatística pesqueira elaborado pela equipe da 
Universidade Federal de Sergipe, com a participação dos pescadores, Colônias, Associações e diversos 
setores do governo, e apoio do IBAMA e Petrobras (ARAÚJO et al, 2014). Foram analisados os dados 
relativos aos anos de 2010 a 2014, referentes aos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu, 
os quais apresentam colônias de pescadores que atuam na área de influência do empreendimento. O 
boletim de 2014 apresenta os dados de forma distinta em relação aos anos anteriores, agrupando os 
resultados por ambiente de pesca e não mais por município. Por esta razão, algumas das análises 
apresentadas a seguir não abrangem os dados de 2014. 

Cumpre ressaltar que os dados apresentados neste item não compreendem a pesca somente na Área de 
Influência do empreendimento, mas sim todo o desembarque que houve nos municípios abrangidos de 
Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu ao longo do período. Assim diversas espécies a serem 
apresentadas não ocorrem na Área de Influência do empreendimento, como Epinephelus itajara (mero), 
ocorrente em águas mais profundas e com registros na Pedra do Gajiru. 

 

7.2.3.3.1 Histórico da Estatística Pesqueira 

Produção e Receita 
A Gráfico 7.2-80 apresenta a quantidade total de pescado em cada município avaliado no presente estudo 
ao longo dos anos. 
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Gráfico 7.2-80: Gráfico da produção total de pescado ao longo dos anos nos diferentes municípios avaliados (Boletins 
Estatística Pesqueira, 2010 a 2014) 

O município de Aracaju apresentou grande aumento na produção de pescado ao longo dos anos, variando 
de cerca de 600.000 kg em 2010 para aproximadamente 1.700.000 kg em 2014, sendo o município com 
maior incremento na produção total de pescado. Em Pirambu e Barra dos Coqueiros a maior produção de 
pescado ocorreu em 2012, com uma queda em 2013 e voltando a crescer em 2014. 

O Gráfico 7.2-81 apresenta a receita na primeira comercialização do pescado ao longo dos anos nos 
diferentes municípios avaliados. 

 

Gráfico 7.2-81: Gráfico da receita da primeira comercialização do pescado ao longo dos anos nos diferentes 
municípios avaliados (Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2014) 

As variáveis receita da primeira comercialização e produção total de pescado estão relacionadas e seguem 
a mesma tendência, conforme pode-se verificar nos gráficos acima. 
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Assim sendo, o município de Aracaju apresentou grande incremento na produção de pescado ao longo 
dos anos e consequentemente grande aumento na receita, variando de aproximadamente R$ 
3.700.000,00 em 2010 para cerca de R$ 15.000.000,00 em 2014. 

Em Pirambu e Barra dos Coqueiros a maior produção de pescado ocorreu em 2012, com uma queda em 
2013 e voltando a crescer em 2014, sendo que a receita da primeira comercialização do pescado 
acompanhou esta tendência. 

 

Recurso Pesqueiro 
A Tabela 7.2-38 apresenta a produção pesqueira de cada espécie ao longo dos anos de 2010 a 2013, no 
município de Aracaju.  
 

Tabela 7.2-38: Produção pesqueira por espécie (em toneladas) no município de Aracaju ao longo dos anos de 2010 a 
2013 (Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Camarão 7 barbas 252,512 385,882 486,143 584,980 1709,517 

Camarão branco 49,102 49,608 78,550 109,190 286,451 

Pescadinha 64,144 81,666 20,886 102,530 269,227 

Mistura 57,334 88,953 19,032 92,110 257,429 

Atum 5,604 7,967 98,844 132,040 244,455 

Arraia 16,426 59,012 28,180 31,950 135,568 

Sardinha 28,612 76,323 2,844 26,220 133,998 

Tainha 12,516 73,019 30,684 16,400 132,619 

Camarão escolha - - - 128,790 128,790 

Corvina 13,264 54,722 19,209 9,080 96,275 

Pescada (Branca) 13,885 19,447 22,554 27,190 83,077 

Bagre (Amarelo) 6,500 33,335 19,975 15,360 75,170 

Bagre 15,978 18,563 9,642 9,940 54,123 

Cações 3,713 13,980 8,487 26,910 53,089 

Camarão (Rosa) 20,200 4,160 1,441 16,130 41,931 

Camurim 4,508 11,212 10,669 7,410 33,799 

Xaréu 1,623 1,477 3,959 25,130 32,189 

Papaterra 5,491 8,121 5,582 7,260 26,454 

Outros 0,045 4,884 19,218 1,050 25,196 

Agulhão - 0,001 - 22,700 22,701 

Dourado 0,107 0,481 3,770 16,000 20,357 

Curimã 0,829 2,476 3,342 12,540 19,187 

Pescada (Amarela) 4,654 8,943 0,895 2,270 16,762 

Catana 1,631 6,886 2,004 4,470 14,991 
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Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Sururu 0,004 1,652 6,064 6,470 14,190 

Carapeba 2,367 4,605 4,136 2,500 13,607 

Ostra 0,498 0,547 9,962 2,200 13,206 

Cavala 2,460 2,876 1,320 6,510 13,165 

Tinga 0,099 2,596 6,504 1,590 10,789 

Dentão 1,553 4,251 3,591 0,430 9,825 

Cioba 1,916 2,454 2,028 1,750 8,148 

Arioco 3,265 1,090 1,840 1,140 7,335 

Serra 0,841 1,039 1,592 2,700 6,172 

Aratu 0,187 0,504 4,538 0,440 5,669 

Mirucaia 0,860 1,807 0,926 1,830 5,423 

Sauara 1,162 1,665 1,150 1,360 5,336 

Arabaiana 0,593 1,577 2,954 0,050 5,174 

Paru 1,201 1,547 0,582 0,820 4,150 

Roncador 0,335 2,223 0,551 0,900 4,008 

Sirigado 0,938 0,291 1,575 0,810 3,614 

Boca mole 1,002 0,414 0,323 1,600 3,339 

Caranguejo 0,195 0,552 2,102 0,360 3,209 

Guarassuma - 1,125 0,088 1,540 2,754 

Barbudo 0,605 0,694 0,577 0,800 2,676 

Caranha 0,213 0,449 1,633 0,200 2,495 

Massunim - 0,015 0,517 1,920 2,452 

Xaveia 0,099 0,316 2,028 - 2,443 

Pampo 0,061 0,568 0,973 0,780 2,382 

Camurupim - 0,050 0,125 1,720 1,895 

Galo 1,502 0,028 0,019 0,040 1,589 

Siri 0,292 0,658 0,329 0,050 1,329 

Camarão de água doce - 0,001 1,037 0,010 1,048 

Mero 0,008 0,020 0,710 0,160 0,898 

Camuru 0,051 0,010 0,444 0,060 0,565 

Corongo 0,015 0,279 0,193 0,060 0,548 

Bicuda 0,006 0,036 0,029 0,310 0,381 

Peixe rei 0,012 0,036 0,006 0,310 0,364 

Traíra 0,004 0,321 0,001 0,030 0,356 

Tilápia - 0,009 0,058 0,260 0,327 
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Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Badejo - 0,291 - - 0,291 

Bonito - - - 0,220 0,220 

Pilombeta - 0,181 - - 0,181 

Xira - - - 0,160 0,160 

Gereba - - - 0,150 0,150 

Vermelho - - 0,149 - 0,149 

Mulatinha - - - 0,140 0,140 

Piau - - - 0,130 0,130 

Milongo - - - 0,090 0,090 

Solteira 0,042 0,011 0,006 0,020 0,079 

Tucunaré - - - 0,060 0,060 

Guaiuba - 0,014 0,029 - 0,042 

Lagosta - - - 0,040 0,040 

Mariquita 0,034 0,005 - - 0,038 

Beijupira 0,030 0,008 - - 0,038 

Sargo 0,003 0,002 - 0,020 0,025 

Guaiamum - 0,003 - 0,020 0,023 

Lambreta - 0,015 - - 0,015 

Garapau 0,006 0,001 - - 0,007 

Amoreia - - 0,005 - 0,005 

 
A Tabela 7.2-39 mostra a produção pesqueira de cada espécie ao longo dos anos de 2010 a 2013, no 
município de Barra dos Coqueiros.  
 

Tabela 7.2-39: Produção pesqueira por espécie (em toneladas) no município de Barra dos Coqueiros ao longo dos anos 
de 2010 a 2013 (Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Atum 109,694 121,301 951,718 482,700 1665,414 

Arabaiana 15,940 23,748 35,174 18,730 93,592 

Tainha 15,522 21,421 28,992 14,350 80,285 

Dourado 3,475 4,520 28,196 26,440 62,631 

Cioba 7,115 14,010 21,292 19,080 61,497 

Cavala 12,262 18,348 15,149 14,550 60,309 

Dentão 6,281 14,051 15,414 13,890 49,636 

Cações 2,448 10,446 14,313 9,300 36,507 

Sirigado 4,729 2,125 13,446 15,320 35,621 
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Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Bagre 5,004 10,810 13,338 3,210 32,362 

Corvina 0,443 3,672 15,057 12,930 32,102 

Camarão (Rosa) 0,279 29,784 - 1,690 31,753 

Guarassuma 0,093 7,534 4,408 16,740 28,775 

Arraia 6,746 7,133 8,172 4,460 26,510 

Outros 1,450 9,175 13,678 2,060 26,363 

Xaveia - 0,095 21,292 - 21,387 

Camarão 7 barbas 7,284 0,320 8,301 5,310 21,215 

Xareu 3,889 2,496 6,283 6,360 19,027 

Pescadinha 1,290 9,022 3,836 1,430 15,577 

Bagre (Amarelo) 2,264 3,877 4,894 3,680 14,715 

Pescada (Branca) 2,044 3,803 5,930 2,130 13,906 

Mistura 1,176 6,537 0,876 1,630 10,219 

Arioco 4,861 1,416 2,582 1,060 9,919 

Tinga 0,943 1,547 4,306 3,040 9,835 

Vermelho - - 1,626 8,060 9,686 

Pescada (Amarela) 0,728 2,275 5,930 0,050 8,983 

Camurim 0,503 2,863 4,130 1,180 8,676 

Camarão branco 1,548 3,599 0,709 1,550 7,407 

Sardinha 0,355 1,818 0,187 0,790 3,150 

Galo 2,557 0,140 0,116 0,160 2,974 

Caranguejo - 0,426 2,417 0,100 2,943 

Peixe rei 0,024 0,383 0,432 1,970 2,810 

Solteira 0,252 0,155 1,134 0,460 2,001 

Roncador - 0,355 0,567 0,940 1,863 

Serra 0,021 0,109 1,405 0,260 1,795 

Guaiuba 0,276 0,152 0,315 0,570 1,314 

Bicuda 0,653 0,180 0,073 0,210 1,116 

Curimã 0,028 0,177 0,419 0,470 1,094 

Boca Mole - 0,396 0,189 0,220 0,805 

Xira - - - 0,760 0,760 

Sauara 0,128 0,257 0,015 0,130 0,529 

Carapeba 0,009 0,023 0,091 0,290 0,413 

Bonito - - - 0,300 0,300 

Caranha 0,102 0,030 0,145 0,010 0,287 
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Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Papaterra 0,007 0,066 0,001 0,180 0,254 

Garacimbora - - 0,011 0,210 0,221 

Paru - 0,060 0,091 0,050 0,201 

Mirucaia - 0,014 0,006 0,140 0,160 

Camurupim 0,130 - 0,016 - 0,146 

Mero - - 0,144 - 0,144 

Garapau 0,139 - - - 0,139 

Traíra 0,117 - 0,008 - 0,125 

Pampo - - 0,087 0,030 0,117 

Barbudo - 0,007 0,011 0,090 0,108 

Camuru 0,031 - 0,030 - 0,061 

Siri - 0,050 - 0,009 0,059 

Agulhão - - - 0,040 0,040 

Cangulo - - - 0,020 0,020 

Lambreta - 0,019 - - 0,019 

Pilombeta - 0,014 - - 0,014 

Catana - 0,002 0,0002 0,010 0,012 

Lagosta - - 0,010 - 0,010 

Sururu - - - 0,010 0,010 

Gereba - - - 0,010 0,010 

Sargo - - - 0,009 0,009 

Ostra - 0,002 - - 0,002 

Massunim - 0,001 - - 0,001 

Aratu - 0,001 - - 0,001 

Beijupira - 0,001 - - 0,001 

Corongo - - 0,0001 - 0,0001 

 
A Tabela 7.2-40 apresenta a produção pesqueira de cada espécie ao longo dos anos de 2010 a 2013, no 
município de Pirambu.  
 
Tabela 7.2-40: Produção pesqueira por espécie (em toneladas) no município de Pirambu ao longo dos anos de 2010 a 

2013 (Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Camarão 7 barbas 388,051 298,929 539,514 315,530 1542,024 

Atum 0,335 184,408 135,664 73,420 393,827 

Mistura 53,468 40,216 74,866 40,760 209,310 

Camarão branco 39,908 24,851 29,421 32,030 126,210 
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Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Pescadinha 21,109 14,601 31,661 23,220 90,591 

Cações 2,982 11,065 45,742 3,910 63,699 

Camarão (Rosa) 5,415 - 42,904 4,390 52,709 

Corvina 5,168 12,147 15,759 8,880 41,953 

Arioco 7,737 20,395 1,045 1,370 30,546 

Camarão escolha - - - 29,060 29,060 

Boca Mole 8,127 2,113 12,002 5,630 27,872 

Camarão de água doce - 24,851 - - 24,851 

Bagre 1,959 7,791 10,810 4,190 24,750 

Dentão 0,141 11,387 9,106 3,130 23,764 

Roncador 0,024 5,624 10,973 6,810 23,430 

Xaréu 0,543 4,868 11,028 5,900 22,340 

Pescada (Branca) 3,489 4,081 7,305 3,170 18,045 

Cavala 0,575 13,220 1,910 0,480 16,185 

Dourado 0,704 8,769 3,815 2,540 15,829 

Bagre (Amarelo) 0,725 6,765 2,152 4,580 14,222 

Arraia 0,677 2,625 5,479 1,560 10,341 

Peixe Rei - 1,878 5,149 1,380 8,407 

Mariquita - - - 7,980 7,980 

Cioba 0,084 3,482 3,049 1,280 7,895 

Sirigado 0,947 3,564 0,714 1,420 6,645 

Pescada (Amarela) 0,012 5,881 0,189 0,030 6,111 

Serra 0,598 2,206 0,770 1,640 5,214 

Agulhão - - - 4,560 4,560 

Caranguejo - 4,397 - - 4,397 

Guarassuma 0,373 2,595 0,795 0,440 4,202 

Outros 0,509 1,252 1,516 0,580 3,858 

Bonito - 0,632 0,055 3,110 3,797 

Camurim 0,103 2,268 0,387 0,470 3,228 

Arabaiana 0,530 1,640 0,012 0,800 2,982 

Tinga 0,040 2,462 0,215 0,180 2,896 

Caranha 1,288 0,407 0,738 0,080 2,513 

Milongo - - - 2,230 2,230 

Tainha 0,009 0,890 - 0,650 1,549 

Solteira 0,048 0,988 0,230 0,200 1,466 
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Espécies 2010 2011 2012 2013 Total 

Catana - 0,949 - - 0,949 

Vermelho - - 0,078 0,870 0,948 

Sauara - 0,196 0,510 0,100 0,806 

Sardinha 0,038 0,599 0,020 - 0,657 

Carapeba 0,011 0,474 0,099 0,009 0,592 

Garacimbora 0,382 - 0,130 0,060 0,571 

Beijupira - 0,258 0,206 0,030 0,494 

Curimã 0,167 0,219 0,012 0,060 0,458 

Guaiuba - 0,199 - 0,200 0,399 

Corongo - 0,339 - - 0,339 

Bicuda 0,009 - 0,127 0,200 0,335 

Paru - 0,066 0,185 - 0,251 

Mirucaia 0,100 0,110 - 0,010 0,220 

Camurupim - 0,004 0,031 0,080 0,115 

Papaterra - 0,111 - - 0,111 

Traíra - - 0,095 - 0,095 

Gereba - - 0,031 0,060 0,091 

Xira 0,069 - - - 0,069 

Xaveia - 0,0004 0,041 - 0,042 

Camuru - - 0,029 - 0,029 

Garoupa - 0,028 - - 0,028 

Galo 0,008 0,007 - 0,010 0,025 

Pampo - 0,015 - - 0,015 

Pilombeta - - - 0,009 0,009 

Garapau - - 0,008 - 0,008 

Sargo - 0,007 - - 0,007 

Barbudo - 0,001 - - 0,001 

 

Nos municípios de Aracaju e Pirambu a principal espécie pescada é o camarão sete barbas nos anos de 
2010 a 2013. O camarão branco também ocupa posição de destaque nestes municípios, sendo a segunda 
espécie mais pescada em Aracaju e a quarta em Pirambu (Tabela 7.2-38 e Tabela 7.2-40).  

Destaca-se também, nos municípios de Aracaju e Pirambu, a captura de pescadinha e mistura (Tabela 
7.2-38 e Tabela 7.2-40). Esta última corresponde ao conjunto de espécies trazidas como fauna 
acompanhante da pesca de arrasto do camarão, sendo que a pescadinha se destaca das demais espécies 
da mistura em quantidade, sendo, portanto, contabilizada separadamente. 
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O atum é uma espécie de destaque nos três municípios avaliados. Ocupa a quinta posição em quantidade 
pescada ao longo dos anos no município de Aracaju, a segunda posição em Pirambu e a primeira posição 
em Barra dos Coqueiros (Tabela 7.2-38 a Tabela 7.2-40).  

A seguir é apresentada o Gráfico 7.2-82 que mostra a evolução da produção pesqueira ao longo dos anos 
no município de Aracaju das cinco espécies de maior representatividade para o município.  

 

Gráfico 7.2-82: Gráfico da evolução da produção pesqueira ao longo dos anos de 2010 a 2013 no município de Aracaju 
(Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

 
A partir do gráfico acima é possível notar que o camarão sete barbas tem grande destaque no município, 
sendo que sua produção é superior às demais espécies avaliadas. Além disso, nota-se grande incremento 
na sua produção ao longo dos anos, variando de aproximadamente 250 toneladas para quase 600 
toneladas em três anos. 
As demais espécies, que ocupam a segunda até a quinta posição, apresentaram pequena oscilação ao 
longo dos anos variando de 5 a 130 toneladas pescadas entre 2010 e 2013 (Tabela 7.2-40). 
O Gráfico 7.2-83 apresentado a seguir ilustra a evolução da produção pesqueira ao longo dos anos no 
município de Barra dos Coqueiros das cinco espécies de maior representatividade para o município.  
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Gráfico 7.2-83: Gráfico da evolução da produção pesqueira ao longo dos anos de 2010 a 2013 no município de Barra 
dos Coqueiros(Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

O gráfico acima evidencia a grande importância do atum para o município de Barra dos Coqueiros. A 
produção pesqueira da espécie variou de cerca de 100 toneladas em 2010 a aproximadamente 950 
toneladas no ano 2012, apresentando uma queda para 480 toneladas em 2013. 

As demais espécies, que ocupam a segunda até a quinta posição, apresentaram pequena oscilação ao 
longo dos anos e baixa representatividade comparadas com o atum. Tais espécies apresentaram produção 
variando de 3 a no máximo 28 toneladas pescadas ao longo dos anos (Gráfico 7.2-83). 

A seguir é apresentado o Gráfico 7.2-84 demonstrando a variação da produção pesqueira ao longo dos 
anos no município de Pirambu das cinco espécies de maior representatividade para o município.  

 

Gráfico 7.2-84: Gráfico da evolução da produção pesqueira ao longo dos anos de 2010 a 2013 no município de 
Pirambu (Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 
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A partir da análise do gráfico acima é possível notar que o camarão sete barbas é o produto pesqueiro de 
maior relevância para Pirambu, com uma produção superior às demais espécies avaliadas ao longo dos 
anos. A maior produção deste produto ocorreu em 2012, quando atingiu aproximadamente 540 
toneladas. No ano seguinte sua produção ficou em torno de 300 toneladas, semelhante à quantidade 
produzida em 2011.  
Destaca-se também o atum na segunda maior produção do município ao longo dos anos. Sua produção 
passou de 0,3 toneladas no ano de 2010 para 184 toneladas no ano seguinte. Em 2012 e 2013 apresentou 
uma queda com 135 e 73 toneladas pescadas, respectivamente. 
As demais espécies, que ocupam a terceira, quarta e quinta posições, apresentaram pequena oscilação, 
variando de 14 a 74 toneladas pescadas ao longo dos anos (Gráfico 7.2-84). 
 

Espécies Relevantes 
A seguir é apresentado o Quadro 7.2-60 com as espécies pescadas nos municípios de Aracaju, Barra dos 
Coqueiros e Pirambu e o status de ameaça segundo as listas de espécies ameaçadas de extinção (Portaria 
MMA nº 445/2014, IUCN e CITES). 
 

Quadro 7.2-60: Espécies pescadas nos diferentes municípios avaliados e as categorias de ameaça segundo as listas de 
espécies ameaçadas de extinção consultadas (Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2014) 

Nome Popular Espécie 
Local Status 

Aracaju 
Barra dos 
Coqueiros 

Pirambu MMA(2014) IUCN CITES 

Agulhão Strongylura marina • • • - LC - 

Amoreia Guavina guavina •   - LC - 

Arabaiana 

Seriola dumerili • • • - LC - 

Seriola fasciata    - LC - 

Seriola rivoliana    - LC - 

Aratu Goniopsis cruentata • •  - - - 

Arioco Lutjanus synagris • • • - NT - 

Arraia 

Dasyatis guttata • • • - - - 

Dasyatis americana    - - - 

Gymnura micrura    - DD - 

Atum 

Thunnus atlanticus • • • - LC - 

Thunnus albacares    - NT - 

Thunnus obesus    - VU - 

Badejo Mycteroperca spp. •   - - - 

Bagre Aspistor spp. • • • - - - 

Bagre 
(Amarelo) 

Bagre bagre • • • - LC - 

Bagre marinus    - LC - 

Barbudo Polydactylus virginicus • • • - LC - 

Beijupira Rachycentron canadum • • • - LC - 
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Nome Popular Espécie 

Local Status 

Aracaju 
Barra dos 
Coqueiros 

Pirambu MMA(2014) IUCN CITES 

Bicuda 
Sphyraena guachancho • • • - LC - 

Sphyraena barracuda    - LC - 

Boca Mole Larimus breviceps • • • - LC - 

Bonito 
Auxis thazard • • • - LC - 

Katsuwonus pelamis    - LC - 

Cações 
Sphyrna spp. • • • - - - 

Carcharhinus spp.    - - - 

Camarão 
(Rosa) 

Farfantepenaeus brasiliensis • • • - - - 

Farfantepenaeus subtilis    - - - 

Camarão 7 
barbas 

Xiphopenaeus kroyeri • • • - - - 

Camarão 
branco 

Litopenaeus schmitti • • • - - - 

Camarão de 
água doce 

Macrobrachium amazonicum •  • - - - 

Camurim 

Centropomus pectinatus • • • - LC - 

Centropomus parallelus    - LC - 

Centropomus undecimalis    - LC - 

Camuru 
Gymnothorax ocellatus • • • - LC - 

Gymnothorax funebris    - LC - 

Camurupim Megalops atlanticus • • • VU VU - 

Cangulo 
Aluteros monoceros  •  - - - 

Balistes vetula    - NT - 

Caranguejo Ucides cordatus • • • - - - 

Caranha Lutjanus cianopterus • • • - - - 

Carapeba Eugerres brasilianus • • • - LC - 

Catana Trichiurus lepturus • • • - LC - 

Cavala Scomberomorus cavalla • • • - LC - 

Cioba Lutjanus analis • • • - NT - 

Corongo Cynoponticus savanna • • • - LC - 

Corvina Micropogonias furnieri • • • - LC - 

Curimã Mugil liza • • • - DD - 

Dentão Lutjanus jocu • • • - DD - 

Dourado Coryphaena hippurus • • • - LC - 

Galo 
Selene setapinnis • • • - LC - 

Selene vomer    - LC - 
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Nome Popular Espécie 

Local Status 

Aracaju 
Barra dos 
Coqueiros 

Pirambu MMA(2014) IUCN CITES 

Garacimbora Caranx latus  • • - LC - 

Garapau Selar spp. • • • - - - 

Garoupa Epinephelus marginatus   • VU EN - 

Gereba Lobotes surinamensis • • • - LC - 

Guaiamum Cardisoma guanhumi •   CR - - 

Guaiuba Ocyurus chrysurus • • • - DD - 

Guarassuma Caranx crysos • • • - LC - 

Lagosta Panulirus spp. • •  - - - 

Lambreta Lucina pectinata • •  - - - 

Mariquita Holocentrus adscensionis •  • - LC - 

Massunim Anomalocardia brasiliana • •  - - - 

Mero Epinephelus itajara • •  CR CR - 

Milongo Lepophidium brevibarbe •  • - LC - 

Mirucaia Bardiella ronchus • • • - - - 

Mulatinha 
Anchoa spinifer •   - LC - 

Lycengraulis grossidens    - LC - 

Ostra Crassostrea spp. • •  - - - 

Pampo Trachinotus carolinus • • • - LC - 

Papaterra 
Stellifer spp. • • • - - - 

Menticirrhus spp.    - - - 

Paru Chaetodipterus faber • • • - LC - 

Peixe rei Elagatis bipinnulata • • • - LC - 

Pescada 
(Amarela) 

Cynoscion acoupa • • • - LC - 

Pescada 
(Branca) 

Cynoscion virescens • • • - LC - 

Cynoscion microlepidotus    - LC - 

Cynoscion leiarchus    - LC - 

Macrodon ancylodon    - LC - 

Nebris microps    - LC - 

Pescadinha Isopisthus parvipinnis • • • - LC - 

Piau Leporinus spp. •   - - - 

Pilombeta Anchoviella spp. • • • - - - 

Roncador Conodon nobilis • • • - LC - 

Sardinha Opisthonema oglinum • • • - LC - 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  7.2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO BIÓTICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

7.2-322 

 

Nome Popular Espécie 

Local Status 

Aracaju 
Barra dos 
Coqueiros 

Pirambu MMA(2014) IUCN CITES 

Harengula clupeola    - LC - 

Sargo Archosargus rhomboidalis • • • - LC - 

Sauara Genyatremus luteus • • • - - - 

Serra Scomberomorus brasiliensis • • • - LC - 

Siri Callinectes spp. •   - - - 

Sirigado Mycteroperca bonaci • • • VU NT - 

Solteira Oligoplites saliens • • • - LC - 

Sururu Mytella spp. •   - - - 

Tainha Mugil spp. • • • - - - 

Tilápia Oreochromis niloticus •   - - - 

Tinga 
Diapterus rhombeus • • • - LC - 

Eucinostomus spp.    - - - 

Traíra Hoplias sp. • • • - - - 

Tucunaré Cichla monoculus •   - - - 

Vermelho 

Lutjanus vivanus • • • - LC - 

Lutjanus alexandrei    - - - 

Rhomboplites aurorubens    - VU - 

Xaréu Caranx hippos • • • - LC - 

Xaveia Oligoplites spp. • • • - - - 

Xira Prochilodus orgentheus • • • - - - 

Segundo os dados apresentados no quadro acima foram registradas sete espécies que constam em ao 
menos uma das listas de espécies ameaçadas de extinção avaliadas. Além disso, cinco espécies figuram 
na lista da IUCN (2017) na categoria NT – quase ameaçado e 54 espécies na categoria LC – pouco 
preocupante. 

As espécies de maior destaque foram Epinephelus itajara (mero) e Cardisoma guanhumi (guaiamum). A 
primeira consta na lista federal (MMA, 2014) e na da IUCN como Criticamente Ameaçado e a segunda 
como Criticamente Ameaçado segundo a lista federal (MMA, 2014). 

As características da história de vida do Epinephelus itajara (mero) fazem com que a espécie seja 
altamente vulnerável. Trata-se de uma espécie de crescimento lento e que se reproduz entre 7 e 10 anos 
de vida, principalmente em áreas de manguezal. É capturado para o comércio de sua carne e como forma 
de recreação. Portanto, as maiores ameaças para a espécie são a sobrepesca e a perda de habitat dos 
indivíduos jovens (IUCN, 2017). 

O Cardisoma guanhumi (guaiamum) possui hábitos terrestres e semi-terrestres, vivendo em manguezais 
e estuários e se deslocando até o mar aberto para desovar. As maiores ameaças para a espécie são a 
sobrepesca e a degradação dos manguezais e estuários (DIAS-NETO, 2011). 
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Outra espécie que merece destaque é a Epinephelus marginatus (garoupa), enquadrada na categoria Em 
Perigo segundo a IUCN e na categoria Vulnerável na lista federal (MMA, 2014). A principal ameaça para a 
espécie é a sobrepesca, sendo que a baixa taxa de crescimento e o complexo modo de reprodução são 
fatores que fazem com que a espécie apresente grande vulnerabilidade (IUCN, 2017). 

Megalops atlanticus (camurupim) é uma espécie enquadrada como Vulnerável tanto na lista federal 
(MMA, 2014) como na lista da IUCN. Sua vida é relativamente longa, podendo chegar a 80 anos de idade 
em cativeiro, o que lhe confere baixa resiliência aos impactos ambientais. Dentre as ameaças à espécie 
destacam-se os efeitos da pesca de captura e soltura, sobrepesca comercial e de recreação (IUCN, 2017). 

A espécie Mycteroperca bonaci (sirigado) figura na lista federal (MMA, 2014) como Vulnerável e Quase 
Ameaçado segundo a IUCN. Trata-se de uma espécie pescada em todo nordeste brasileiro e 
consequentemente, a principal ameaça é a sobrepesca. Ademais, a degradação das áreas de reprodução 
constitui importante fator de redução das populações (IUCN, 2017). 

As espécies Rhomboplites aurorubens (vermelho) e Thunnus obesus (atum) são enquadradas na lista da 
IUCN (2017) como Vulneráveis. São espécies importantes da pesca comercial e têm como principal 
ameaça a sobrepesca. 

 

Atividades nas Áreas de Influência 

No Estado de Sergipe, segundo os Boletins de Estatística Pesqueira elaborados entre 2010 e 2014, são 
utilizados diferentes tipos de embarcações para realização das atividades de pesca artesanal e comercial. 

Para pesca em estuários ou rios, são utilizadas tanto canoa movida a remo ou a vela (CAN), a única sem 
motor, como canoa motorizada (CAM), que possui geralmente motor de rabeta de 4 a 8 HP, ambas sem 
convés e confeccionadas em madeira com dimensões entre 3 e 9 metros de comprimento. A canoa de 
mar aberto (CMA) também possui motor de rabeta e é confeccionada em madeira, possuindo dimensões 
um pouco maiores que as anteriores, sendo utilizada para pesca no mar e eventualmente em estuários. 

Já a lancha (LAN) é utilizada exclusivamente no mar, sendo confeccionada em madeira e possuindo motor 
de centro, com dimensões que variam entre 7 e 18 metros de comprimento. Como diferencial, possui 
casaria (cabine), localizada na popa ou na proa do convés, além de urna para estocar o pescado. 

Além destas, os Boletins também relataram a prática de pesca em estuários e rios onde não são utilizadas 
embarcações (NID). 

Em entrevista com representantes das Colônias de Pescadores foi relatado que as atividades pesqueiras 
ocorrem de duas maneiras no Estado de Sergipe: 

Pesca Comercial: com barcos de madeira motorizados (4 a 6 cilindros), com dimensões entre 8,0 
e 17,8 metros de comprimento, tripulação variando entre três e oito homens, sendo feita a 
divisão dos lucros entre o dono do barco e os pescadores após abatimento dos custos 
(alimentação e combustível). O pescado abastece o comércio local/regional ou é exportado; 

Pesca Artesanal: com canoa com motor de rabeta ou embarcações simples de madeira com 
cabine movidas a motor (Tototó), sendo pesca individual ou em dupla.  

Dentre as artes de pesca empregadas, destacam-se as utilizadas para pesca de camarão marinho, como 
as redes de arrasto duplo de fundo (ARD), empregadas por embarcações motorizadas de médio e grande 
porte, que eventualmente podem capturar também pescados como a pescadinha, xaréu, arraia, 
arabaiana, atuns, pescada, cações, cavala e roncador. 
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Para a pesca do camarão marinho e de água doce também são utilizadas a coleta manual ou por armadilha 
(COC), como o covo, puçá ou jereré. Já para captura de pequenos crustáceos e peixes, utiliza-se a rede de 
calão (RCA), que consiste de rede de arrasto manual de dimensões reduzidas (até 10 metros), com varas 
de madeiras nas extremidades (calões). 

Na pesca de mariscos e ostras são empregadas técnicas manuais com ou sem a utilização de implementos, 
como na coleta de sururu (CSU) e do massunim e lambreta (COM), ou com utilização obrigatória de 
implementos, como na coleta de ostras (COS). 

Para pesca de caranguejos e siris, utiliza-se a coleta manual ou com implementos (COM), como ganchos 
ou jereré para a captura do siri, manual ou com armadilhas (vara e linha ou covos), como na coleta de 
aratu (COA), manual ou com implementos, como para a coleta de caranguejo-uçá (CCA), e através de 
armadilha semifixa como a ratoeira (RAT), confeccionada em madeira, lata de óleo ou garrafa PET e cano 
de PVC, semelhante a um alçapão, que pode ser iscada ou não, para captura do guaiamum e do 
caranguejo-uçá. 

Dentre as redes para a pesca de peixes diversos e, eventualmente, crustáceos destaca-se a rede de 
emalhar (REM), que pode ser fixa ou derivante (caceia), na qual o peixe se prende por sua porção anterior. 

Outra rede utilizada para capturar peixes diversos é a de arrasto de praia ou lambuda (ART), que por ser 
manual necessita da participação de vários pescadores no recolhimento, mas sendo lançada com o auxílio 
de embarcação, podendo também ser empregada em estuários. 

A tarrafa (TAR) é uma rede de encobrir circular e de lançamento manual, se fechando no recolhimento, 
utilizada preferencialmente nas partes rasas de praias e às margens de estuários para capturar peixes 
diversos, como a catana, sardinha, xaréu, bagre, robalo, tainha, curimã, papa-terra, paru e barbudo. 

Ainda dentre as redes, destaca-se, por fim, a caceia (rede de emalhar) de deriva de superfície ou meia 
água utilizada especificamente para capturar a pilombeta (CAP), peixe de água doce. 

Dentre as armadilhas semifixas para capturar peixes, destaca-se o covo para peixe (CPE), confeccionada 
com cipós e/ou fibras (enviras) nativas. A armadilha, que geralmente é iscada, possui formato cilíndrico 
com entrada cônica e saída para a parte central da armadilha, facilitando a entrada e dificultando a saída 
do peixe, utilizada para capturar amoreia. 

Um tipo de armadilha fixa utilizada é a camboa (CAB). Esta técnica consiste de dispor as redes às margens 
do manguezal formando uma espécie de cerco, aprisionando diversas espécies de peixes na maré vazante. 

Por último, destaca-se a linha de mão (LIN), arte que engloba todos os tipos de pesca que se utilizam de 
linhada e anzol, com iscas naturais ou artificiais. Podendo capturar uma grande diversidade de peixes, 
esta técnica é empregada para capturar principalmente o atum, dourado, vermelha, cação, cavala, arraia, 
sirigado, arabaiana, bagre e xaréu. Ressalta-se que também foram incluídas nessa categoria as grozeiras 
e os espinhéis. 

O Quadro 7.2-61 sintetiza os tipos de embarcação utilizados na região e as principais artes de pesca 
associadas. O Quadro 7.2-62 apresenta as principais artes de pesca realizadas no Estado de Sergipe e os 
produtos pescados mais comuns em cada técnica. 

Quadro 7.2-61: Principais artes de pesca empregadas nos diferentes tipos de embarcação no Estado de Sergipe 
(Boletin Estatística Pesqueira, 2014) 

Tipo de embarcação Sigla Atuação Principais artes de pesca empregadas  

Canoa a remo ou a vela CAN Estuário ou Rio REM; CCA; COA; COC; TAR; CAP 

Canoa motorizada CAM Estuário ou Rio REM; ART; CCA; CAP; COA; LIN  
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Tipo de embarcação Sigla Atuação Principais artes de pesca empregadas  

Canoa de mar aberto CMA Mar ou Estuário REM; LIN 

Lancha LAN Mar  ARD; LIN; REM 

Pescador desembarcado NID Estuário ou Rio CCA; COA; REM; COM; TAR; CPE 

Legenda: Artes de Pesca: REM - Rede de emalhar; CCA - Coleta de caranguejo-uçá; COA - Coleta de aratu; COC - 
Coleta de camarão; TAR - Tarrafa; CAP - Caceia de pilombeta; ART - Arrasto de praia ou lambuda; LIN - Linha; ARD 
- Arrasto duplo; COM - Coleta manual; CPE - Covo para peixe. 

 

Quadro 7.2-62: Artes de pesca associadas aos principais recursos pesqueiros (Boletin Estatística Pesqueira, 2014) 

Arte Sigla Tipo Principais recursos 

Coleta de camarão COC Manual/ Armadilha Camarões 

Rede de emalhar REM Rede de emalhar Peixes e crustáceos 

Arrasto de praia ou 
lambuda 

ART Rede de arrasto Peixes diversos 

Tarrafa TAR Rede circular 

Peixes diversos, 
principalmente: catana, 
sardinha, xaréu, bagres, 
robalo, tainha, curimã, 

papa-terra, paru e 
barbudo. 

Linha LIN Linha de mão 

Peixes diversos, 
principalmente: atuns, 
dourado, vermelhas, 

cações, cavala, arraia, 
sirigado, arabaiana, bagres 

e xaréu. 

Coleta de sururu CSU Arte manual Sururu 

Coleta de caranguejo-uçá CCA Arte manual Caranguejo-uçá. 

Arrasto duplo ARD Rede de arrasto 

Camarões marinhos, 
pescadinha, xaréu, arraia, 
arabaiana, atuns, pescada, 
cações, cavala e roncador 

Coleta de ostra COS Arte manual Ostra 

Caceia de pilombeta CAP Rede de emalhar de deriva Pilombeta 

Ratoeira RAT Armadilha semifixa 
Guaiamum e caranguejo-

uçá 

Coleta de aratu COA Armadilha ou arte manual Aratu 

Coleta manual COM Arte manual Siri, massunim e lambreta 

Rede de calão RCA Rede de arrasto 
Pequenos peixes e 

crustáceos 

Covo para peixe CPE Armadilha semifixa Amoreia 

Camboa CAB Armadilha Peixes diversos 
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A Tabela 7.2-41 relata o quantitativo pescado em quilos pelos diferentes tipos de embarcações, entre os 
anos de 2010 e 2013. O Gráfico 7.2-85 apresenta a porcentagem do total pescado entre os anos de 2010 
e 2013 por cada tipo de embarcação. 

Nota-se que as Lanchas (LAN) são responsáveis por entre 40% e 60% do total pescado no Estado de 
Sergipe. As canoas a remo ou a vela (CAN), que em 2010 representavam cerca de 35% do total pescado 
no estado, atingem apenas 8% em 2013. Já as canoas motorizadas (CAM) passam de 10% em 2010 a quase 
20% em 2013 do total pescado no estado. Menos representativa, a quantidade de pescado pelas canoas 
de mar aberto (CMA) se mantém mais estável entre os anos de 2010 e 2013, oscilando entre 3% e 8%, 
bem como a pesca desembarcada, entre 1% e 2%. 

Por fim, destaca-se o aumento progressivo da quantidade total de pescado entre os anos de 2010 e 2012, 
passando de 2.500 toneladas em 2010 a quase 5.000 toneladas em 2012, e posteriormente, caindo 
abruptamente para 4,0 toneladas em 2013, assunto que será discutido mais adiante. 

 

Tabela 7.2-41: Quantidade de pescado (kg) por tipo de embarcação, entre 2010 e 2013, no Estado de Sergipe (Boletin 
Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Embarcação 
2010 2011 2012 2013 

kg (%) kg (%) kg (%) kg (%) 

LAN 1.215.355,0 48,4 1.587.702,9 42,1 2.874.006,0 60,0 2.530,7 63,3 

CAN 922.112,2 36,8 985.823,4 26,2 615.746,0 12,9 319,8 8,0 

CAM 252.416,0 10,1 973.617,1 25,8 809.324,0 16,9 757,0 18,9 

CMA 86.194,2 3,4 170.098,8 4,5 411.807,0 8,6 298,5 7,5 

NID 32.484,3 1,3 49.996,3 1,3 75.740,0 1,6 95,0 2,4 

Total 2.508.562,0 100,0 3.767.238,5 100,0 4.786.624,0 100,0 4.001,0 100,0 

Legenda: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; 
NID - Desembarcado. 

 

 

Gráfico 7.2-85: Porcentagem de pescado por tipo de embarcação, entre 2010 e 2013, no Estado de Sergipe. Tipos de 
embarcações: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; NID 
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Já a Tabela 7.2-42 apresenta a quantidade de pescado desembarcado em quilos por apetrecho de pesca 
no Estado de Sergipe, entre os anos de 2010 e 2013. O Gráfico 7.2-86 enfatiza a quantidade de pescado 
desembarcado em quilos para os três principais apetrechos no Estado de Sergipe entre os anos de 2010 
e 2013. 

Nota-se que, segundo a tabela e o gráfico supracitado, o arrasto duplo e a rede de emalhar, as principais 
artes de pesca em 2010 e 2011, são superados pela Linha em 2012. A coleta de crustáceos, como o 
caranguejo e o aratu, também se destaca ocupando a 4° e a 5° posições em 2010. Destacam-se também 
a tarrafa, que ocupou a 4° posição em 2011, e a camboa, que ocupou a 4° posição em 2012. Em 2013 a 
quantidade de pescado desembarcado diminui abruptamente, assunto que será abordado mais abaixo. 

Tabela 7.2-42: Quantidade de pescado desembarcado (kg) por apetrecho de pesca no Estado de Sergipe entre os anos 
de 2010 e 2013 (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Apetrecho de pesca 2010 2011 2012 2013 

Arrasto duplo 998.424,0 1.074.686,5 1.426.825 1.568,26 

Rede de emalhar 544.643,0 878.563,7 549.364 551,8 

Linha 276.817,0 700.381,4 1.624.833,0 1.021,1 

Coleta de caranguejo 137.239,0 224.575,1 277.383,0 199,6 

Coleta de aratu 114.621,0 138.199,1 129.763,0 104,6 

Tarrafa 95.105,0 242.186,4 153.262,0 92,6 

Arrasto de praia 
(rede de cerco) 

108.642,0 150.176,8 163.952,0 176,1 

Camboa 99.780,0 164.067,4 236.655,0 116,5 

Coleta de sururu 31.956,0 44.335,8 51.767,0 60,1 

Coleta de ostra 36.214,0 57.140,9 93.664,0 31,9 

Covo de camarão 14.438,0 8.259,0 7.263,0 8,9 

Caceia pilombeta 28.509,0 29.320,1 12.062,0 10,1 

Coleta manual 17.675,0 25.206,4 35.832,0 37,6 

Ratoeira 4.497,0 19.568,1 17.587,0 16,1 

Covo de peixe 0,0 295,5 335,0 0,6 

Rede de calão 0,0 10.276,2 6.076,0 5,1 

Total 2.508.562,0 3.767.238,5 4.786.624,0 4.001,0 
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Gráfico 7.2-86: Quantidade de pescado desembarcado dos três principais apetrechos entre os anos de 2010 e 2013 no 
Estado de Sergipe. REM - Rede de emalhar; LIN - Linha; ARD - Arrasto duplo (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 

2013) 

Um histórico da pesca litorânea do Estado de Sergipe apontou que esta atividade era realizada por 
pequenas embarcações (canoas) locais, mas que em 2007 ocorreu uma migração de embarcações do 
litoral do Espírito Santo que vieram em busca do atum. Este recurso se tornou mais disponível na região 
pela presença de sondas de perfuração de poços de petróleo, que funcionam como atrativo de atuns, 
facilitando a captura dos cardumes. Ademais, parte da frota local, que antes se destinava à pesca do 
camarão, passou a se dedicar a captura do atum, principalmente nos municípios de Barra dos Coqueiros 
e Pirambu. 

Com relação às embarcações, o dado mais recente (Boletim de Estatística Pesqueira, 2014) apontou que 
mais de 93% da frota de embarcações do Estado são de canoas a remo ou a vela (CAN), canoas 
motorizadas e (CAM) e canos de mar aberto (CMA), sendo utilizados por 80% dos pescadores de Sergipe. 
Apenas 8% dos pescadores não utilizam embarcações (NID), enquanto que apenas 7% se utilizam de 
lanchas. Entretanto, as lanchas, apesar de representarem a menor frota do estado, são responsáveis por 
50% da produção pesqueira, confirmando a alta produtividade dessas embarcações de maior porte. 

A análise da distribuição espacial das áreas de pesca no Estado, segundo os mapas produzidos para os 
ecossistemas estuarinos pelo Boletim de Estatística Pesqueira em 2012, indica que as embarcações atuam 
nas proximidades dos portos de origem, num raio de até oito quilômetros. 

Além disso, foi relatado, em entrevistas realizadas nas Colônias de Pescadores do município de Barra do 
Coqueiro, que as embarcações trafegam ao longo da faixa costeira a uma distância média de até duas 
milhas náuticas (limite estabelecido pela IN MMA nº 04/2014) da costa para desempenhar a pesca em 
alto mar. Ademais, foi relatado que o tráfego a mais de 15 quilômetros da costa, no início do canyon 
submarino, na borda da Plataforma Continental, é realizado somente para captura de peixes que habitam 
águas profundas. 

Com relação aos municípios inseridos na área de influência, em Aracaju (Tabela 7.2-43 e Gráfico 7.2-87) a 
produção pesqueira anual por tipo de embarcação aponta a lancha como a maior responsável pelo 
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pescado desembarcado, oscilando entre 58 e 85% do total no período analisado. Destaca-se que a frota 
de lanchas representava apenas 5% do total de embarcações do município em 2010 e 7% em 2011 e 2012, 
demonstrando a eficiência de sua produção pesqueira. A seguir, a canoa a remo ou a vela e a canoa 
motorizada alternam na 2° posição com produção variando entre 5 e 20% do total. 

Tabela 7.2-43: Produção pesqueira desembarcada (kg) por tipo de embarcação no município de Aracaju entre os anos 
de 2010 e 2013 (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Embarcação 2010 2011 2012 2013 

LAN 446.965,0 612.124,6 732.838,6 1.251,7 

CAN 101.412,0 230.406,0 69.769,1 62,2 

CAM 34.321,0 187.274,9 93.664,3 81,2 

CMA 18.205,0 17.771,8 58.345,2 75,2 

NID 231,0 127,6 0,0 0,0 

TOTAL 601.134,0 1.047.704,9 954.617,2 1.470,4 

Legenda: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; 
NID - Desembarcado. 

 
 

 

Gráfico 7.2-87: Porcentagem de pescado por tipo de embarcação, entre 2010 e 2013, no município de Aracaju. Tipos 
de embarcações: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; 

NID – Desembarcado (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

 
Uma análise das principais artes de pesca utilizada no município de Aracaju aponta que a rede de arrasto 
duplo (ARD), utilizada para pesca do camarão marinho e peixes diversos, a rede de emalhar (REM), a linha 
(LIN) e a tarrafa (TAR), utilizadas para captura de pescados diversos, são os apetrechos mais utilizados 
pelos pescadores do município, representando juntas mais de 90% do pescado desembarcado. Destaca-
se a rede de arrasto duplo (ARD) que representa entre 56 e 72% do total pescado no período analisado, 
conforme apresentado na Tabela 7.2-44 e Gráfico 7.2-88. 
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Tabela 7.2-44: Produção pesqueira desembarcada (kg) no município de Aracaju por apetrecho de pesca, entre 2010 e 
2013 

Aparelho de pesca 2010 2011 2012 2013 

ARD 434.377,0 593.209,1 617.150,1 1.056,8 

REM 103.719,0 204.314,1 82.349,9 105,0 

LIN 39.102,0 98.775,3 155.013,8 214,7 

TAR 22.371,0 126.310,3 23.797,6 45,6 

COS 498,0 650,8 9.961,7 2,2 

ART 390,0 18.914,3 19.065,1 32,8 

COM 292,0 389,9 845,9 1,9 

CCA 195,0 510,6 2.101,5 0,4 

COA 187,0 517,2 4.537,6 0,4 

CSU 4,0 1.660,8 6.064,1 6,5 

CAB 0,0 2.286,2 32.223,0 3,9 

RAT 0,0 55,7 0,0 0,1 

CAP 0,0 60,0 0,0 0,0 

RCA 0,0 50,6 1.507,3 0,0 

Total 601.135,0 1.047.704,8 954.617,3 1.470,4 

Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013 

Legenda: REM - Rede de emalhar; ART - Arrasto de praia ou lambuda; TAR - Tarrafa; LIN - Linha; CSU - Coleta de 
sururu; CCA - Coleta de caranguejo-uçá; ARD - Arrasto duplo; COS - Coleta de ostra; CAP - Caceia de pilombeta; 
RAT - Ratoeira; COA - Coleta de aratu; COM - Coleta manual; RCA - Rede de calão; CAB - Camboa. 
 

 

 
Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013 

Gráfico 7.2-88: Porcentagem de pescado para os principais apetrechos utilizados no município de Aracaju, entre 2010 
e 2013. Apetrechos: REM - Rede de emalhar; TAR - Tarrafa; LIN - Linha; ARD - Arrasto duplo  
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Em Barra dos Coqueiros, a maior produção pesqueira por tipo de embarcação foi das lanchas, 
responsáveis por mais de 80% do pescado desembarcado no período analisado. A seguir, a canoa a remo 
ou a vela que atingiu entre 9 e 13% em 2010 e 2011 passou para apenas 1% em 2012 e 2013. Já a canoa 
motorizada foi responsável por até 5,6% em 2011 e apenas 2,8% em 2012. A canoa de mar aberto teve 
participação de aproximadamente 4% de 2011 a 2013 (Tabela 7.2-45 e Gráfico 7.2-89). 
 

Tabela 7.2-45: Produção pesqueira desembarcada (kg) por tipo de embarcação no município de Barra dos Coqueiros 
entre os anos de 2010 e 2013 (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Embarcação 2010 2011 2012 2013 

LAN 186.421,0 272.445,5 1.128.993,3 637,9 

CAN 29.903,0 32.579,5 16.549,6 11,3 

CAM 6.519,0 19.170,3 34.608,6 20,9 

CMA 0,0 16.567,0 51.208,5 29,2 

NID 0,0 2,4 10,8 0,0 

TOTAL 222.843,0 340.764,7 1.231.370,8 699,4 

Legenda: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; 
NID - Desembarcado. 

 

 

Gráfico 7.2-89: Porcentagem de pescado por tipo de embarcação, entre 2010 e 2013, no município de Barra dos 
Coqueiros. Tipos de embarcações: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar 

Aberto; LAN - lancha; NID – Desembarcado (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Uma análise das principais artes de pesca utilizadas no município de Barra dos Coqueiros aponta que a 
linha (LIN), a rede de emalhar (REM) e a tarrafa (TAR), utilizadas para pesca de peixes diversos, e a rede 
de arrasto duplo (ARD), utilizada principalmente para captura do camarão marinho, são os apetrechos 
mais utilizados pelos pescadores do município, representando juntas entre 99 e 100% do pescado 
desembarcado no período considerado, conforme apresentado na Tabela 7.2-46 e Gráfico 7.2-90. 

Dentre os apetrechos destaca-se a linha (LIN) que representa entre 70 e 90% do total pescado no período 
analisado, já que o município é considerado como importante localidade para a pesca de fundo em mar 
aberto realizada por lanchas, entre 20 a 200 metros de profundidade. O pescado associado a essa prática 
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inclui peixes pelágicos e de fundo rochoso que habitam a quebra do talude continental, com destaque 
para as espécies de atum, que representam 49% do total desembarcado, seguido da arabaiana com 7%. 

Já a tarrafa utilizada para a pesca de tainha, que em 2010 foi o 3° recurso pescado, foi responsável por 8% 
do total desembarcado. Destaca-se que a importância da tarrafa na produção pesqueira diminuiu nos 
anos subsequentes, ocupando a 4° posição em 2011 e 3° em 2012 e 2013. 

Tabela 7.2-46: Produção pesqueira desembarcada (kg) por tipo de embarcação no município de Barra dos 
Coqueiros entre os anos de 2010 e 2013 

Aparelho de pesca 2010 2011 2012 2013 

LIN 185.614,0 242.926,4 1.138.579,4 644,0 

TAR 17.849,0 24.830,9 33.659,3 17,7 

ARD 10.883,0 45.266,3 12.035,0 9,9 

REM 8.496,0 27.010,1 44.651,7 27,7 

ART 0,0 180,0 18,0 0,0 

CCA 0,0 439,4 2.416,5 0,1 

CSU 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAB 0,0 40,5 0,0 0,0 

COM 0,0 71,2 0,0 0,0 

RCA 0,0 0,0 10,8 0,0 

Total 222.843,0 340.764,8 1.231.370,8 699,4 

Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013 
Legenda: REM - Rede de emalhar; ART - Arrasto de praia ou lambuda; TAR - Tarrafa; LIN - Linha; CSU - Coleta de 
sururu; CCA - Coleta de caranguejo-uçá; ARD - Arrasto duplo; COM - Coleta manual; RCA - Rede de calão; CAB - 
Camboa. 

 

 
Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013 

Gráfico 7.2-90: Porcentagem de pescado para os principais apetrechos utilizados no município de Barra dos Coqueiros, 
entre 2010 e 2013. Apetrechos: REM - Rede de emalhar; TAR - Tarrafa; LIN - Linha; ARD - Arrasto duplo (Boletin 

Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 
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Em Pirambu, a maior produção pesqueira por tipo de embarcação foi das lanchas, responsáveis por mais 
de 85% do pescado desembarcado no período analisado. A seguir, a canoa de mar aberto foi responsável 
por 4,5% do pescado em 2010 e por 15% em 2012. A canoa motorizada teve seu melhor desempenho em 
2012, sendo responsável por 4% do total pescado no município (Tabela 7.2-47 e Gráfico 7.2-91). 
 

Tabela 7.2-47: Produção pesqueira desembarcada (kg) por tipo de embarcação no município de Pirambu entre os anos 
de 2010 e 2013 (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

Embarcação 2010 2011 2012 2013 

LAN 515.278,0 643.150,7 857.261,9 547,36 

CAN 3.016,0 8.275,7 0,0 2,03 

CAM 4.680,0 30.341,7 0,0 0,0 

CMA 24.664,0 56.821,3 149.215,90 49,91 

NID 74,0 2.222,7 0,0 0,0 

TOTAL 547.712,0 740.812,1 1.006.477,8 599,3 

Legenda: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; 
NID - Desembarcado. 

 

 
Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2014 

Gráfico 7.2-91: Porcentagem de pescado por tipo de embarcação, entre 2010 e 2013, no município de Pirambu. Tipos 
de embarcações: CAN – canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; 

NID – Desembarcado (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 2013) 

 

Uma análise das principais artes de pesca utilizadas no município de Pirambu aponta que a rede de arrasto 
duplo (ARD), utilizada principalmente para captura do camarão marinho, a linha (LIN) e a rede de emalhar 
(REM), utilizadas para pesca de peixes diversos, são os apetrechos mais utilizados pelos pescadores do 
município, representando juntas entre 99 e 100% do pescado desembarcado no período considerado, 
conforme apresentado na Tabela 7.2-48 e Gráfico 7.2-92. 

Dentre os apetrechos destaca-se a rede de arrasto duplo (ARD) que representou sempre mais de 50% do 
total pescado no período analisado. A linha (LIN), que representou pouco mais de 2% em 2010, atingiu o 
ápice em 2011 e 2012, com respectivamente 37% e 22% do total pescado no município. 
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Tabela 7.2-48: Produção pesqueira desembarcada (kg) no município de Pirambu por apetrecho de pesca, entre 2010 e 
2013 

Aparelho de pesca 2010 2011 2012 2013 

ARD 500.736,0 398.633,3 709.684,6 445,3 

REM 32.837,0 61.135,1 75.299,2 56,3 

LIN 14.138,0 275.302,7 221.494,1 97,3 

TAR 0,0 186,0 0,0 0,5 

ART 0,0 1.081,3 0,0 0,0 

CCA 0,0 2.342,2 0,0 0,0 

CAB 0,0 2.095,5 0,0 0,1 

CPE 0,0 36,0 0,0 0,0 

Total 547.712,0 740.812,0 1.006.477,8 599,3 

Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013 

Legenda: REM - Rede de emalhar; ART - Arrasto de praia ou lambuda; TAR - Tarrafa; LIN - Linha; CCA - Coleta de 
caranguejo-uçá; ARD - Arrasto duplo; CPE - Covo para peixe; CAB - Camboa. 
 

 

 
Fonte: Boletins Estatística Pesqueira, 2010 a 2013 

Gráfico 7.2-92: Porcentagem de pescado para os principais apetrechos utilizados no município de Pirambu, entre 2010 
e 2013. Apetrechos: REM - Rede de emalhar; TAR - Tarrafa; LIN - Linha; ARD - Arrasto duplo  

 
A Tabela 7.2-49, Gráfico 7.2-93 e Gráfico 7.2-94 apresentam o quantitativo da frota de embarcações por 
tipo e o número de pescadores total de cada frota nos municípios inseridos na área de influência. Destaca-
se que Aracaju possui a maior frota de embarcações e o maior número de pescadores, respectivamente 
com 469 e 1.094, seguido de Barra dos Coqueiros com 179 e 484 e Pirambu com 112 e 348. 
Pelo grande porte, as lanchas (LAN) são as que requerem maior tripulação, com média de 4 tripulantes 
por embarcação, em relação às canoas que requerem apenas 2 tripulantes. Pirambu é o município que 
possui a maior frota de canoas de mar aberto (CMA) com 88, contra 84 de Aracaju e 62 de Barra dos 
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Coqueiros. As lanchas possuem frotas semelhantes nos municípios analisados, com 76 em Aracaju, 63 em 
Barra dos Coqueiros e 62 em Pirambu. 
 

Tabela 7.2-49: Número de embarcações e de pescadores nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu 
em 2014 (Boletin Estatística Pesqueira, 2014) 

 Aracaju Barra dos Coqueiros Pirambu Total 

CAM 
N° Barcos 205 60 2 267 

N° pescadores 410 120 4 534 

CAN 
N° Barcos 146 25 4 175 

N° pescadores 291 50 8 349 

CMA 
N° Barcos 42 31 44 117 

N° pescadores 84 62 88 234 

LAN 
N° Barcos 76 63 62 201 

N° pescadores 304 252 248 804 

NID N° pescadores 5 - - 5 

Total de pescadores 1.094 484 348 1.920 

Total de Embarcações 469 179 112 760 

Legenda: CAN - canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; NID 
- Desembarcado 

 

 

Gráfico 7.2-93: Número de embarcações nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu em 2014. CAN – 
canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; NID – Desembarcado 

(Boletin Estatística Pesqueira, 2014) 
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Fonte: Boletim Estatística Pesqueira, 2014 

Gráfico 7.2-94: Número de pescadores nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu em 2014. CAN – 
canoa a remo ou a vela; CAM - canoa motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; NID – Desembarcado  

O Mapa de Frequência de Barcos Pesqueiros no litoral dos Municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e 
Pirambu, Sergipe (ano de 2014) elaborado a partir de dados obtidos no Boletim da Estatística Pesqueira 
de 2014, reúne os dados de monitoramento da posição espacial das embarcações durante a atividade 
pesqueira, com a utilização de aparelho GPS, e da frequência absoluta de eventos de pesca. 

O mapa supracitado permitiu inferir a respeito da localização e do número de eventos de pesca 
registrados na Área de Influência do empreendimento. Assim, os resultados foram que as lanchas 
arrasteiras (ARD) e as canoas de mar aberto (CMA) possuíram as maiores frequências de eventos de pesca 
e o maior número de localidades de pesca na área de influência no ano de 2014. Essas informações 
puderam ser observadas em campo, onde constatou-se um elevado número de embarcações tipo lanchas 
arrasteiras (ARD), na etapa de campo em maio de 2017. 

As canoas de mar aberto (CMA) foram registradas pescando em 13 localidades da área de influência, com 
frequência de 1 a 23 eventos, e em uma localidade com frequência de 24 a 72 eventos. Já as lanchas 
arrasteiras (ARD) foram registradas pescando em 2 localidades com frequência de 1 a 2 eventos, 2 
localidades com frequência de 3 a 7 eventos, 3 localidades com frequência de 8 a 12 eventos, 4 localidades 
com frequência de 13 a 18 eventos e 2 localidades com frequência de 19 a 25 eventos, principalmente 
para a pesca do camarão marinho. Por fim, foi registrado em apenas uma localidade, com frequência de 
1 evento, a pesca de lancha linheira (LAN-LIN) na área de influência, já que esta atividade é 
preferencialmente realizada em águas mais profundas. A Tabela 7.2-50 apresenta o número de 
localidades e a frequência de eventos de pesca na área de influência. 

Ao final desse Item é apresentado o Mapa de Frequência de Barcos Pesqueiros no litoral dos Municípios 
de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu, Sergipe (ano de 2014).  
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Tabela 7.2-50: Número de localidades e a frequência de eventos de pesca na área de influência (Boletin Estatística 
Pesqueira, 2014) 

Tipo Embarcação / Apetrecho N° de Localidades Frequência de eventos de pesca 

Canoas de mar aberto (CMA) 13 1-23 

Canoas de mar aberto (CMA) 1 24-72 

Lanchas arrasteiras (ARD) 2 1-2 

Lanchas arrasteiras (ARD) 2 3-7 

Lanchas arrasteiras (ARD) 3 8-12 

Lanchas arrasteiras (ARD) 4 13-18 

Lanchas arrasteiras (ARD) 2 19-25 

Lanchas linheiras (LAN-LIN) 1 1 

Medidas de Proteção 

A Instrução Normativa N° 14, de 14 de outubro de 2004, no seu Artigo 1° proíbe anualmente a prática da 
pesca do camarão rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), camarão sete-barbas 
(Xiphopenaeus kroyeri) e camarão-branco (Litopenaeus schmitti), com qualquer tipo de apetrecho e arte 
de pesca no Estado de Sergipe nos períodos entre 1° de abril e 15 de maio, e entre 1° de dezembro e 15 
de janeiro. 

Entretanto, no Artigo 3º a Instrução Normativa permite durante os períodos de defeso que a frota 
camaroneira capture outras espécies cujo esforço de pesca não esteja sob controle e sem a utilização de 
pesca de arrasto de qualquer tipo. É vedado nesses períodos o transporte de qualquer tipo de rede de 
arrasto, sendo que os tangones utilizados na pesca de arrasto duplo deverão ser retirados das 
embarcações. 

Além disso, durante todo o ano, o Artigo 4° proíbe a utilização nos Estados da Região Nordeste de redes 
de arrasto para captura de camarões marinhos, com malha inferior 28 mm. Já nos estuários do Estado de 
Sergipe fica proibida, segundo o Artigo 5°, a utilização de redes de arrasto e armadilhas para a captura de 
camarões marinhos, com malha inferior a 20 mm. 

Também é vedada, segundo o Artigo 6º, a utilização no litoral dos Estados da Região Nordeste de sobre-
saco nas redes de arrasto para captura de camarões marinhos, bem como os arrastos motorizados dentro 
dos estuários (Artigo 8°). 

Por fim, o Artigo 7° proíbe a pesca de arrasto motorizado no litoral do Estado de Sergipe a menos de 2 
milhas náuticas da costa. 

No município de Aracaju, seguindo o disposto na Instrução Normativa N°14/2004, foram registradas 
reduções significativas nos meses de fevereiro, abril e dezembro de 2010, em janeiro, abril, maio e 
dezembro de 2011, sendo que em alguns meses não houve descarga de camarão, em janeiro, abril e 
dezembro de 2012, e em abril e dezembro de 2013, sugerindo que os pescadores têm respeitado o 
período de defeso do camarão. 

Em Pirambu no ano de 2010 ocorreu um pico de desembarque de camarão no mês de maio que foi 
diminuindo até o último mês permitido para captura, em novembro. Também foi evidenciada a redução 
nos meses de janeiro, abril e dezembro em 2010, 2011, 2012 e 2013, devido ao período defeso do 
camarão. 
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Já em Barra dos Coqueiros no ano de 2013, o volume do pescado diminuiu aproximadamente 43% quando 
comparado ao ano de 2012. Tal redução ocorreu devido à intensificação das atividades de fiscalização 
pelos órgãos de controle. 

Nas atividades de fiscalização foram verificadas a documentação das embarcações e os respectivos 
equipamentos de salvatagem, e o respeito aos limites da zona de exclusão de pesca, que corresponde a 
500 metros em torno das estruturas artificiais da indústria de petróleo na zona oceânica. Com isso, 
ocorreu a evasão de embarcações para outros estados no Nordeste e a diminuição na quantidade de atum 
pescado, notadamente no município de Barra dos Coqueiros. No Gráfico 7.2-95 fica evidente a diminuição 
da quantidade de pescado desembarcada no ano de 2013, principalmente na produção das lanchas (LAN).  

 

Gráfico 7.2-95: Quantidade de pescado desembarcado entre 2010 e 2013 no Estado de Sergipe. CAM - canoa 
motorizada; CMA - canoa de Mar Aberto; LAN - lancha; NID – Desembarcado (Boletin Estatística Pesqueira, 2010 a 

2013) 

Como forma de adequar as embarcações às normas exigidas em lei e cobradas durante as atividades de 
fiscalização, destaca-se a atuação das Colônias de Pescadores, que desempenham papel de organização 
e gestão para os pescadores locais. 

Assim, as Colônias de Pescadores auxiliam na obtenção de benefícios como o Seguro Defeso, o que 
contribui diretamente para que o mesmo seja respeitado, e apoia os pescadores na regularização de suas 
embarcações e emissão de documentações junto à Marinha, dentre outras ações.
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Figura 7.2-40: Frequência de Barcos Pesqueiros no litoral dos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu, Sergipe – Ano de 2014 (Boletin Estatística Pesqueira, 
2014) 
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7.2.4 Bioindicadores 
Durante a realização do levantamento de dados, espécies com especial interesse e características 
destacáveis foram identificadas e com isso, foi possível propor espécies da biota como bioindicadores de 
qualidade ambiental, dos grupos analisados. Esses organismos deverão ter suas populações analisadas ao 
longo dos programas de monitoramento como forma de avaliar as alterações da qualidade ambiental, na 
fase de implantação e operação do empreendimento. 

Para o grupo dos Fitoplâncton, Chaves et al (2016), indica as diatomáceas como boas indicadoras de 
qualidade ambiental. Utilizando-se diversidade como base de análise é possível indicar o grupo como 
bioindicador para verificar a saúde ecológica do ecossistema aquático associadas às condições físicas e 
químicas. Com elevada sensibilidade a alterações do meio, a persistência de espécies tolerantes a poluição 
e R estrategistas indicaram ecossistemas com tendência a limitação por luz e turbulentos. 

Para os crustáceos é indicado o caranguejo-fantasma (Ocypode quadrata), que apesar de ser comumente 
encontrado, a presença de atividades antropogênicas na faixa de praia pode diminuir suas populações em 
função da descaracterização de habitat. A espécie foi escolhida baseando-se no estudo de BARRASS 
(2001), que avaliou Ocypode cordimana na costa da Austrália, e afirma que a contagem de tocas é um 
bioindicador útil para avaliar o impacto antropogênico sobre a faixa litorânea. 

Para a ictiofauna, optou-se por selecionar aquelas espécies que se encontram sob algum grau de ameaça, 
uma vez que essas espécies se encontram sob forte pressão antrópica e se tornam sensíveis as 
interferências no meio. Sendo estas Epinephelus marginatus (garoupa), Lutjanus analis (vermelha), 
Rhinobatos percellens (raia viola), Lutjanus jocu (caranha), Genyatremus luteus (sauara) e Rhizoprionodon 
lalandii (cação). 

No que diz respeito ao anfíbios e répteis, optou-se pela indicação das espécies bioindicadoras, aquelas 
relacionadas a ambientes florestados, como Enyalius sp., Gymnodactylus darwinii, Phyllopezus lutzae, 
Coleodactylus meridionalis, Micrurus sp e as ameaçadas de extinção Ameivula abaetensis e Tropidurus 
hygomi. As espécies relacionadas nesta categoria são consideradas ecologicamente especialistas e, 
portanto, mais sensíveis aos impactos negativos sobre o meio. A existência de áreas florestais pouco 
perturbadas que incluam um maior número de microambientes é importante para a sobrevivência destas 
espécies e para a manutenção da diversidade biológica. 

Para as aves terrestres enquadram-se nesse quesito a a Aramides cajaneus, Trogon curucui e Chiroxiphia 
pareola por serem sensíveis aos impactos ambientais. Contudo, para esse grupo, foi possível identificar 
espécies que deveriam ser foco de Programas de Conservação a serem executados durante a implantação 
e operação do empreendimento, em função da suva ocorrência, sensibilidade, cinegética e habitat 
florestados. Sendo elas Aramides cajaneus, Chiroxiphia pareola, Thalurania glaucopis, Picumnus 
pygmaeus, Geranospiza caerulescens, Heliomaster squamosus, Aratinga jandaya, Charadrius 
semipalmatus, Elaenia chilensis, Trogon curucui, Patagioenas picazuro, Laterallus melanophaius, Elaenia 
spectabilis, Euphonia chlorotica, Euscarthmus meloryphus, Myiarchus swainsoni e Turdus amaurochalinus. 
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Para o grupo das aves marinhas, de acordo com Antas e Almeida (2002), os fatores como hábitos diurnos, 
serem facilmente detectáveis através de visualização ou pela zoofonia, as espécies já terem sido 
amplamente catalogadas, existirem sistemas de trabalho em campo padronizados e seu papel no 
ecossistema compreendido, apontam a utilização das aves como bioindicadores seguros. Incluindo as 
migratórias nessa situação, e ainda com a possiblidade de avaliação de espécies migratórias continentais, 
o grupo foi indicado aqui como bioindicador, sendo as espécies selecionada apresentadas no Quadro 
7.2-63. Ainda é importante mencionar que, como os resultados do levantamento primário foram baixos 
em comparação a riqueza local, infere-se que tais espécies não são facilmente observadas. 

Para os memíferos terrestres, apesar de ter havido registro secundários de espécies, que podem se 
enquadrar como bioindicadoras, optou-se por não os incluir, uma vez que sua presença em áreas de 
influência é pouco provável. Além disso, considerando os métodos propostos nos programas de 
monitoramento, caso haja a ocorrência, tais espécies serão observadas e acompanhadas pelos métodos 
já propostos. 

Segundo Moura (2006) os cetáceos podem ser considerados bons indicadores de qualidade ambiental. 
Diversos estudos têm demonstrado a vulnerabilidade dos mamíferos marinhos à exposição de 
contaminantes presentes na cadeia trófica marinha, principalmente aqueles organismos que habitam 
áreas conhecidamente poluídas.  

A contaminação normalmente detectada nos tecidos de mamíferos marinhos reflete a qualidade dos 
ambientes que estes habitam, além de servir de bioindicadores da saúde de organismos anteriores a eles 
na cadeia trófica. Outra característica que faz destes organismos bons bioindicadores da saúde ambiental 
é o fato de as pessoas possuírem sentimento de afetividade em relação a esta megafauna e, por isso, 
efeitos adversos referentes à contaminação ambiental em mamíferos marinhos podem fazer a população 
atribuir maior atenção à qualidade do ambiente. Por esta razão, estas espécies são denominadas 
“espécies bandeira” (MOURA, 2006) e foram aqui consideradas como bioindicadoras. Sendo estas: 
Balaenoptera edeni (baleia-de-bryde), Balaenoptera physalus (baleia – fin), Megaptera novaeangliae 
(baleia – jubarte), Physeter macrocephalus (cachalote), Sotalia guianensis (boto-cinza), Stenella clymene 
(golfinho-clímene) e Tursiops truncatus (golfinho-nariz-de-garrafa). 

As tartarugas marinhas são consideradas espécies sentinelas pois são acometidas pela fibropapilomatose, 
doença característica de ambientes poluídos e que é tida como um sinalizador do desequilíbrio ambiental 
marinho nas suas áreas de ocorrência. Estudos realizados sugerem que algumas espécies de determinadas 
populações podem ser fiéis aos seus sítios de forrageamento até atingirem a fase adulta, quando migram 
para outras áreas de alimentação onde a oferta de recursos alimentares (FONSECA, et al, 2015). Esse 
hábito, juntamente ao fato de serem sensíveis aos poluentes, pode sugerir qualidade bioindicadora de 
exposição à metais pesados (FONSECA, et al, 2015). 
 
O Quadro 7.2-63 seguir apresenta as espécies selecionadas como bioindicadoras de qualidade ambientais. 
 

Quadro 7.2-63: Espécies da fauna marinha registradas durante os Levantamentos secundários e primários  

Nome científico Nome popular 
Status de 
Ameaça 

Migratória Fonte de Dados 

  MMA IUCN   

Diatomáceas    não 
GENPOWER GROUP; 

SBPAR, 2015b 

Ocypode quadrata caranguejo-fantasma NC LC não 
GENPOWER GROUP; 

SBPAR, 2015b 
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Nome científico Nome popular 
Status de 
Ameaça 

Migratória Fonte de Dados 

Epinephelus 
marginatus 

garoupa VU EN - Pescador 

Genyatremus luteus sauara NC DD - Pescador 

Lutjanus analis vermelha NC NT - Observação 

Lutjanus jocu dentão, caranha NC DD - Estatística Pesqueira, 2014 

Rhinobatos percellens raia-viola NC NT - Observação 

Rhizoprionodon 
lalandii 

cação NC DD - Observação 

Chiroxiphia pareola tangará-falso LC NC - Observação 

Aratinga jandaya jandaia-verdadeira LC NC - Observação 

Trogon curucui 
surucuá-de-barriga-

vermelha 
LC NC - Observação 

Ameivula abaetensis lagartinho-de-abaeté LC EN - Observação 

Tropidurus hispidus Lagartixa-de-areia LC VU - Observação 

Enyalius sp. camaleão - - - Observação 

Gymnodactylus 
darwinii 

lagartixa-da-mata NC NC - Observação 

Phyllopezus lutzae lagartixa-de-Bogert NC NC - Observação 

Coleodactylus 
meridionalis 

bibrinha-mirim NC NC - Observação 

Micrurus sp. cobra-coral - - - Observação 

Thalassarche 
melanophris 

albatroz-de-sobrancelha NC EN VS Wikiaves/ CBRO 

Calonectris borealis cagarra-grande NC LC VN 
Wikiaves/ CBRO - 

Observação 

Pluvialis squatarola batuiruçu-de-axila-preta NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Charadrius 
semipalmatus 

batuíra-de-bando NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Limnodromus griseus maçarico-de-costas-brancas NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Numenius hudsonicus maçarico-de-bico-torto NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Actitis macularius maçarico-pintado NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Tringa solitaria maçarico-solitário NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Tringa melanoleuca 
maçarico-grande-de-perna-

amarela 
NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Tringa semipalmata maçarico-de-asa-branca NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Arenaria interpres vira-pedras NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Calidris canutus maçarico-de-papo-vermelho NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Calidris alba maçarico-branco NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Calidris pusilla maçarico-rasteirinho NC NT VN Wikiaves/ CBRO 
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Nome científico Nome popular 
Status de 
Ameaça 

Migratória Fonte de Dados 

Calidris minutilla maçariquinho NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Stercorarius 
maccormicki 

mandrião-do-sul NC LC VS Wikiaves/ CBRO 

Stercorarius 
pomarinus 

mandrião-pomarino NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Stercorarius 
longicaudus 

mandrião-de-cauda-
comprida 

NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Sterna hirundo trinta-réis-boreal NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Sterna dougallii trinta-réis-róseo NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Sterna paradisaea trinta-réis-ártico NC LC VN Wikiaves/ CBRO 

Balaenoptera edeni baleia-de-bryde NC DD sim REIS et al, 2010 

Balaenoptera physalus baleia - fin EN EN sim REIS et al, 2009 

Megaptera 
novaeangliae 

baleia - jubarte NC LC sim REIS et al, 2009 

Physeter 
macrocephalus 

cachalote VU VU sim REIS et al, 2009 

Sotalia guianensis boto-cinza VU DD não 
Observação /REIS et al, 

2009 

Stenella clymene golfinho-clímene NC DD não FRAGA, 2003 

Tursiops truncatus golfinho-nariz-de-garrafa NC LC não FRAGA, 2003 

Caretta caretta tartaruga-cabeçuda EN VU sim MMA, 2011c 

Chelonia mydas tartaruga-verde VU EN sim MMA, 2011c 

Eretmochelys 
imbricata 

tartaruga-de-pente CR CR sim MMA, 2011c 

Lepidochelys olivacea tartaruga-oliva EN VU sim MMA, 2011c 

Nota: As Informações ecológicas foram obtidas em IUCN (2017). Ind. – indivíduos; End. – endemismo; Bio. - 
bioindicadora 

 

7.2.5 Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas 
As Unidades de Conservação – UCs foram criadas para proteger e conservar o patrimônio natural e cultural 
do país, representando condição essencial para a conservação e perpetuação da biodiversidade e para a 
manutenção dos padrões e valores das culturas tradicionais, quando associados à proteção da natureza. 
Sua criação está prevista na Constituição Federal de 1988 (Capítulo VI, art. 225, § 1º) e sua administração 
está sujeita a um regime jurídico especial. 

Foi instituído no Brasil por meio da Lei nº 9.985/00, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC, que é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e 
municipais; de proteção integral e de uso sustentável (Art. 7º). 

As Unidades de Conservação são classificadas em diferentes categorias de manejo, apresentando variados 
níveis de restrição ambiental correspondentes às categorias determinadas pela Lei Federal nº 9.985/00. 
Estas categorias, por sua vez, encontram-se subdivididas em: 
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PROTEÇÃO INTEGRAL (PI): Estação Ecológica (ESEC); Reserva Biológica (REBIO); Parque Nacional 
(PARNA); Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre 

USO SUSTENTÁVEL (US): Área de Proteção Ambiental (APA); Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE); Floresta Nacional (FLONA); Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável; Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Na área de Influência do empreendimento Onshore, mais especificamente próximo ao traçado de Linha 
de Transmissão entre os vértices V15 e V20, está localizada a FLONA de Ibura (Figura 7.2-41), que 
conforme descrição acima, compreende uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. A UC foi criada 
através do Decreto de 19 de setembro de 2005 e tem por objetivo  

“promover o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais, a 
manutenção de banco de germoplasma in situ de espécies florestais 
nativas, inclusive do bioma Mata Atlântica com formações de floresta 
estacional semidecidual nos estágios médio e avançado de regeneração, 
em associação com manguezal, a manutenção e a proteção dos recursos 
florestais e da biodiversidade, a recuperação de áreas degradadas e a 
pesquisa científica” (ICMBIO, 2016). 

Em 9 de maio de 2016, por meio da Portaria nº 44, foi aprovado seu Plano de Manejo no qual é 
apresentada a proposta de Zona de Amortecimento (ZA), contudo, de acordo com a legislação 
aprobatória, trata-se de uma proposta e, portanto, ainda não possui legitimidade. Assim, para referencial 
de licenciamento foi adotada a Resolução CONAMA nº428/2010, que determina a ZA de 3 mil metros no 
entorno da UC em questão. Como pode ser observado no Mapa Síntese da Vegetação (ANEXO 7.2.1). 

Considerando essa determinação, a ZA será afetada pelo empreendimento, que deverá, antes do  início 
dos trabalhos, solicitar consulta junto ao ICMBIO, para realização das obras. 
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Figura 7.2-41. FLONA de Ibura em amarelo, Zona de Amortecimento em vermelho e LT pretendida em branco, com 
intervenções na ZA. (Google Earth). 

As intervenções na Zona de Amortecimento da FLONA serão de aproximadamente 59,09 ha, e deverão 
ser compensados pelos esforços de Programas Ambientais de Monitoramento de Fauna e Flora na própria 
Unidade de Conservação e através de um Programa de Compensação Ambiental. Ressalta-se que em caso 
de alteração da ZA, a estimativa de intervenções deve ser refeita. O Quadro 7.2-64 a seguir, lista o 
quantitativo de intervenção, de acordo com o uso do solo. 

Quadro 7.2-64: Quadro de intervenções na ZA da FLONA Ibura por hectare (Cese, 2017) 

Intervenções Zona de Amortecimento FLONA 

Uso do Solo Área (ha) % 

Agricultura 2,42 4,09 

Campo Antrópico 23,40 39,60 

Floresta Estacional Semidecidual - 
Estágio Inicial 

13,61 23,04 

Eucaliptal 16,94 28,67 

Manguezal 0,37 0,63 

Apicum e Salgado 0,00 0,00 

Restinga Herbácea 0,00 0,00 

Restinga Arbustiva 0,00 0,00 

Floresta Baixa de Restinga 0,00 0,00 

Floresta Alta de Restinga 0,00 0,00 

Recurso Hídrico 1,72 2,91 
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Intervenções Zona de Amortecimento FLONA 

Rodovia 0,62 1,05 

Solo Exposto 0,00 0,00 

TOTAL 59,09 100,00 

 

É importante destacar entretanto que a interferência do empreendimento está relacionada 
principalmente às áreas de campo antrópico e eucaliptal, correspondendo a aproximadamente 68% da 
área total de interferência. 

Para a parte Offshore, o Mapa das Unidades de Conservação (Figura 7.2-42) apresenta as UCs inseridas 
ao redor da Área de Influência Direta do empreendimento tanto relacionada ao Uso Sustentável, quando 
a Proteção Integral. A partir da análise dessas Unidades de Conservação, de forma análoga ao realizado 
para FLONA, foi estipulado um buffer de 3 km a partir do layout do empreendimento como forma de 
identificar possíveis interferências diretas. 

Não foram identificas UCs nas áreas de influência direta do empreendimento, tão pouco dentro do buffer 
de 3 km. Porém foi observada a existência de uma área da Zona de Amortecimento da Reserva Biológica 
de Santa Isabel inserida nos limites da área de influência (AII). 

A REBIO de Santa Isabel compreende uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. A UC foi criada 
através do Decreto nº 96.999 de outubro de 1988 e tem por objetivo a proteção da fauna local, sobretudo, 
das tartarugas marinhas na Praia de Santa Isabel, principal área de reprodução.Como a área não possui 
Plano de Manejo foi aplicada a Zona de Amortecimento (ZA) condizente com a Resolução Conama 
supracitada, a qual prevê 3 km do entorno, conforme observado no Mapa das Unidades de Conservação.  

Segundo informações do MMA (2017), a REBIO visa preservar integralmente a biota e demais atributos 
naturais existentes em seus limites, prevenindo a área de interferência humana direta ou modificações 
ambientais, por meio de medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais. 

Sua vegetação é predominantemente restinga, com principais fitofisionomias vegetacionais de Formações 
Herbáceas, que se subdividem em Formação Herbácea com predominância de Gramíneas e Cyperáceas; 
Formação Herbácea de Gramíneas e Cyperáceas associada a coqueirais e Formações herbáceas pós-praia; 
Restinga, que se subdivide em Restinga Arbustiva de Baixa Densidade; Restinga Arbustiva Aberta de 
Myrtaceae; Restinga Arbustivo-Arbórea e Restinga Arbórea e Lagoas, Manguezal e Coqueirais. 
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Figura 7.2-42. Mapa das Unidades de Conservação da parte offshore. 
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7.2.5.1 Áreas de Preservação Permanente 

Quanto as Outras Áreas Protegidas aqui discutidas, e considerando a legislação do Novo Código Florestal 
(BRASIL, 2012), foram também consideradas as Áreas de Preservação Permanente (APP). APP trata-se de 
uma área protegida por lei, seja ela coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

O estabelecimento de parâmetros e limites para a caracterização da APP foi melhor explicitado por meio 
dos Art. 3º da Resolução CONAMA nº 302/02 e Art. 3º da Resolução CONAMA nº 303/02, sendo que neste 
relatório são apresentadas apenas as características de APPs eventualmente aplicáveis ao 
empreendimento objeto deste estudo. 

De acordo com o Novo Código Florestal em seu Capítulo II, Artigo 4º, que trata de delimitação das APPs, 
é considerada área de proteção as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, e 
os manguezais em sua total extensão. 

Estão ainda inseridos na lei, os cursos d’água em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em 
projeção horizontal, e as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 m, para o curso d' água com menos de 10 m de largura; 

b) 50 m, para o curso d’água entre 10 a 50 metros de largura; 

c) 100 m, para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de largura; 

d) 200 m, para os cursos d’água que tenham de 200 a 600 metros de largura. 

Cabe destacar que o leito regular é considerado a calha por onde correm regularmente as águas do curso 
d’água durante o ano. 

Como pode-se observar no Mapa Síntese da Vegetação, a área do empreendimento atravessa cursos 
d’água, lago e áreas de apicuns. Dos cursos d’água, nota-se que não é respeitada a extensão de Área de 
Proteção Permanente determinada por lei. A Figura 7.2-43 ilustra as áreas discutidas a seguir. 

Os cursos d’água apresentados são todos originados do Rio Sergipe, que possibilita a ocorrência de 
manguezal e restinga na região. Desses recursos hídricos, os que serão atravessados pelo 
empreendimento foram aqui determinados por numeração de 1 a 7. As caracterizações a serem discutidas 
referem-se as localidades onde o empreendimento irá passar e não a totalidade do corpo hídrico. 

É importante destacar que, o empreendimento não irá interferir diretamente nesses cursos d’água, não 
havendo impactos sobre a biota aquática. Além disso, o bioma na região e por consequência, suas 
fisionomias, já encontram-se descaracterizadas por ações antrópicas que vão desde a urbanização, ao 
setor agrário e pecuário, a mineração. As poucas áreas com vegetação nativa estão sob fortes pressões e 
apresentam uma biodiversidade reduzida e caracterizada em maioria por espécies generalistas. 

O rio nº 1, possui aproximadamente 50 metros de largura, enquanto que sua APP, representada por 
vegetação de manguezal compreende tamanho maior que 10 metros de largura. 

Já o curso d’água nº 2, com largura de 15 metros, em seu leito direito apresenta APP de manguezal com 
15 metros, enquanto que na parte direita o manguezal abrange aproximadamente 250 metros. 
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Para o nº 3, que possui aproximadamente 80 metros de largura, o manguezal na parte esquerda abrange 
APP de 30 metros e na direita de quase 70 m. 

O curso d’água nº4 é um dos mais expressivos da região, com aproximadamente 350 metros de largura. 
Contudo sua margem direita foi totalmente descaracterizada e é composta atualmente por campo 
antrópico. Sua margem esquerda apresenta vegetação de manguezal até o encontro com o próximo curso 
d´água nº5: um braço do rio nº 4, que possui 30 metros e sua margem esquerda é composta por uma 
extensa vegetação de manguezal. 

O nº 6, contínuo no nº 5, possui 20 metros de largura e sua margem esquerda aproximadamente 50 
metros de manguezal, enquanto o lado direto forma um contínuo até o nº 5. 

O nº 7, inserido na Zona de Amortecimento da FLONA de Ibura tem 370 metros de largura, com APP em 
ambos os lados de 50 metros, sendo a margem direita composta por manguezal e a esquerda por Floresta 
Estacional Semidecidual. 

Para as áreas de apicuns, segundo Novo Código Florestal (BRASIL, 2012), é assegurada a instalação de 
empreendimentos de carninicultura e salinas, desde que respeite os termos do Capítulo III-A, Art. 11-A, 
parágrafo 6º. 

Já para o lago natural observado, o Novo Código Florestal (BRASIL, 2012) também traz diretrizes quanto a 
APP, com que II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 
(cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja 
faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros. No lago identificado no presente estudo não há faixa de 
APP. 

 

Figura 7.2-43: Recursos hídricos encontrados na ADA do empreendimento (Google Earth) 
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7.2.5.2 Áreas Prioritárias para Conservação 

Conforme a Figura 7.2-44 o empreendimento está localizado sobre a categoria Alta para Áreas Prioritárias 
para Conservação da Biodiversidade no que tange a vegetação natural (Portaria MMA nº09/2007), que 
indica os níveis de importância para biodiversidade. 

Para definição dessas áreas, foram consideradas espécies endêmicas, de distribuição restrita ou 
ameaçadas; hábitats; fitofisionomias; fenômenos biológicos excepcionais ou raros; e substitutos de 
biodiversidade (unidades ambientais que indicam diversidade biológica, por exemplo: fenômenos 
geomorfológicos e oceanográficos, bacias hidrográficas ou interflúvios e outros) para as localidades.  

A categoria de Alta importância biológica, é a terceira no gradiente de prioridade e deve ser considerada 
como áreas de relevância ecológica, não possuindo um alto grau de urgência nas ações específicas de 
conservação. 

Contudo, assim como apresentado anteriormente, a região sofre variadas interferências que no decorrer 
dos anos impactou diretamente a qualidade ambiental local. 

  

Figura 7.2-44: Apresentação das áreas prioritárias para vegetação, seguindo as descrições para a conservação da 
Portaria MMA nº09/2007. 

Segundo o Decreto nº 5.092/2004, sobre as Áreas Prioritárias para Conservação, que indica as áreas que 
deve ser foco de prioritário para a conservação, a Área de Influência do empreendimento não se encontra 
inserida nessas regiões. 
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7.2.6 Identificação da Sensibilidade Ambiental 
Por meio da análise dos dados obtidos no levantamento de campo, entrevistas e revisão bibliográfica, foi 
possível indicar alguns pontos de maior sensibilidade na Área de Influência do empreendimento e na 
região que o abrange. 

No que tange as estruturas Onshore acredita-se que os ambientes aquáticosafetados pelo 
empreendimento representam maior sensibilidade ambiental.  

Ao considerar os empreendimentos Onshore, os quais abrangem a UTE e a Linha de Transmissão, é notada 
a diferença de ambientes entre eles e os diferentes impactos a serem gerados.  

Na área daUTE, localizada em área anteriormente degradada, e sem  a necessidade de supressão vegetal 
de espécies arbóreas ou interferências em ambientes aquáticos, entende-se esta área do 
empreendimento não apresenta sensibilidade ambiental, que deva ser foco de estudos mais 
aprofundados ou que comprometa a sobrevivência de espécies da fauna ou flora. 

Já as estruras relacionadas a Linha de Transmissão, em função do seu processo de instalação, incluindo 
construção de acessos para implantação e manutenção e interferências para a construção das torres e 
lançamento dos cabos de transmissão, é inferido que os impactos nessa região são de maior magnitude 
que os impactos à UTE, indicando uma necessidade de aprofundamento do conhecimento por meio de 
monitoramento ambiental. 

Dos ambientes atravessados pela Linha de Transmissão, destaca-se o manguezal, um dos principais 
ecossistemas que compõe o bioma Mata Atlântica e seu ambiente se caracteriza pelo encontro de águas 
salgadas e doces. A vegetação é conhecida como halófila, bastante peculiar, apresentando baixa riqueza, 
pois somente seres com adaptações específicas como a presença de raízes escoras (sustentação) e aéreas 
(respiração) ocorrem neste ambiente. 

Os Manguezais exercem importante função ecológica, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento de muitas espécies marinhas e de água doce. Além de apresentar ampla diversidade de 
recursos alimentares, propicia abrigo e sítios reprodutivos para o desenvolvimento de diversas espécies 
aquáticas, como peixes, moluscos e crustáceos. Sendo assim, este ambiente também é conhecido como 
“berçário” de muitas espécies, possuindo fundamental importância ecológica para o equilíbrio da vida e 
manutenção dos ambientes adjacentes. Além disso, os manguezais contêm o impacto das marés e dos 
sedimentos levados pelo rio, evitando assim também, o assoreamento das praias. 

O Manguezal do rio Pomonga é um ambiente que, apesar de apresentar porções aterradas para 
construção de obras de engenharia como leitos de rodovias e pontes (FONTES, 2003) além dos impactos 
recorrentes já mencionados, possui uma área relativamente preservada. Contudo, nas condições atuais 
do desenvolvimento humano, houve o isolamento de áreas de manguezal com consequências para a 
fauna estuarina (FONTES, 2003).  

Diversos pescadores regionais utilizam seus recursos naturais, fomentando o sustendo de suas famílias 
através dos recursos proveniente do pescado. Estes também costumam exercer outras atividades 
econômicas como práticas agrícolas e criação de animais, já que a intensificação das ações antrópicas 
em ambientes naturais propiciou a consequente redução da biodiversidade (e do pescado) sendo inviável 
prover o sustento de suas famílias apenas com as poucas capturas de um recurso. 
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Dessa forma apesar dos manguezais serem fundamentais para o desenvolvimento da biodiversidade 
marinha e dulcícola, o ecossistema encontrado na região está bastante alterado, mas que ainda preserva 
as cararterísticas execiais para manutenção da fauna local e do desenvolvimento econômico das 
comunidades locais.  

Partindo dessa premissa, o manguezal que se localiza no entorno do empreendimento é considerado um 
habitat crítico, com grande valia para manutenção da biondiversidade local e para o qual deverão ser 
realizadas atividades específicas de mitigação da implantação do empreendimento, como controle de 
supressão e corte, e monitoramento ambiental na região. 

Outro ambiente de grande importância na região, é a restinga, um dos principais ecossistemas costeiros 
do Bioma Mata Atlântica que, como o manguezal, sofreu intensos impactos por conta dos reflexos da 
ocupação européia durante o período colonial brasileiro, onde houve o desenvolvimento de atividades 
como extrativismo (SACRAMENTO, et al. 2007), expansão agrícola e pecuária, além da intensa 
urbanização. 

As restingas muitas vezes abrigam cursos d’agua como lagoas, lagos, córregos e riachos e estes também 
possuem importância ecológica para diversas espécies que, apesar da amplitude geográfica nos 
ecossistemas costeiros brasileiros, esse ecossistema ainda necessita de estudos para ampliar o 
entendimento da sua dinâmica ecológica. A restinga também está presente nas áreas do entorno da Linha 
de Transmissão e sua conservação se faz necessária, já que o fluxo de nutrientes entre ecossistemas 
adjacentes é fundamental para que se mantenha da respectiva biodiversidade. Nessa ambiente, destaca-
se as espécies Ameivula abaetensis e Tropidurus hygomi que constam como ameaçadas de extinção e 
foram registradas nesse ambiente. 

Contudo, considerando que as intervenções do empreendimento serão baixas na restinga e apesar da sua 
criticidade, quanto a importância para manutenção dos ambientes naturais, essa área não apresenta 
sensibilidade ambiental como foco da implantação da Linha de Transmissão, o que possivelmente não irá 
comprometer as espécies ameaçadas lá registradas. 

Saindo da região sob influência marítima, há a vegetação Estacional Semidecidual, a qual representa a 
maior porcentagem de vegetação natural a sofrer interferências do empreendimento.Essa fisionomia 
pode ser relacionada como o principal refúgio da fauna e flora ocorrentes na região. Devido ao mosaico 
de usos do solo, com histórico de grandes desmatamentos e usos de áreas descampadas e degradadas 
pela ação antrópica, os fragmentos de vegetação nativa representam importantes mantenedores da 
biodiversidade desse ecossistema e, por isso, pode aqui ser considerado um habitat crítico para 
conservação.Dessa forma, a sensibilidade ambiental nessa faixa de vegetação deverá ser analisada por 
meio de monitoramentos constantes e controles de cortes e supressão. 

Adicional a intervenção nos ambientes é levantada a possibilidade de ocorrência de acidentes com as 
aves, decorrentes de colisão destas com os cabos e torres da linha de transmissão, em especial as aves 
migratórias, nas regiões de travessias de rios e áreas inundáveis.  

Em se tratando da faixa de praia e da sensibilidade ambiental desse local, foram identificadas espécies 
bioindicadoras que utilizam o ambiente e tem sua maior sensibilidade relacionada ao registro reprodutivo 
destas na região, que é o mais significativo para a Lepidochelis olivacea (tartaruga-oliva). Assim, tomando 
como padrão as áreas de desova da espécie, toda a faixa de praia de Barra dos Coqueiros é uma área com 
alta sensibilidade ambiental e pode representar um ambiente crítico para a espécie. 
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Partindo do pressupostoda Portaria do IBAMA nº 11, de 31 de janeiro de 1995, traz normativas para a 
instalação de fontes de iluminação em faixa de praia, a proteção das áreas de desova de tartarugas e a 
praia de Barra dos Coqueiros compreende essa área, é indicado que durante a instalação do 
empreendimento, as obras sejam feitas em período diurno, para que seja evitado o uso de lâmpadas de 
iluminação noturna. No demais, durante a operação, não serão utilizadas luzes artificiais dessas 
localidades. 

Ainda sobre a iluminação artificial, é levantado que o navio receptor de gás, que permanecerá ancorado 
ao final do gasoduto, deverá ter iluminação noturna. Contudo é indicado que antecedendo a escolha, seja 
feita uma análise sobre o uso dessa iluminação, uma vez que pode atrair filhotes para o entorno do barco. 

Assim, o mesmo entendimento que para a legislação anterior, a Portaria do IBAMA nº 11, de 31 de janeiro 
de 1995, proíbe o trânsito de qualquer veículo na faixa de praia compreendida entre a linha de maior 
baixa-mar até 50 m (cinquenta metros) acima da linha de maior pré-a-mar do ano (maré de sizígia), visa a 
preservação dos ninhos, durante a instalação do empreendimento estará sendo empregado o 
monitoramento específico das tartarugas marinhas em todas suas fases de vida, onde um dos objetivos 
será acompanhar os ninhos e a localização desses. 

Além disso, após identificadas as áreas prioritárias para a reprodução das espécies de tartarugas, 
principalmente a da Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) é também indicado que os Plano de 
Emergência, quando elaborado na etapa de licença de operação, para derreamento de óleo abranjam os 
programas vinculados a fauna, visando principalmente os seguintes aspectos: capacitação de equipes, 
realização de simulados, formas de comunicação de vazamento, remoção do óleo no mar, monitoramento 
marinho e das praias, manejo dos ninhos, entre outros (MARCONDES, 2015).  

Considerando além das intervenções em praia, haverá também escavações para instalação dos dutos em 
ambiente marinho, e da necessidade do sistema de ancoragem submersa (Soft Yoke), que será implantado 
por meio de fixação com três estacas de grande diâmetro que serão cravadas no leito marinho até cerca 
30 metros de profundidade. Essas interferências poderão afetar os demais organismos marinhos, 
incluindo os cetáceos que utilizam ondas de frequência e sons para sobrevivência.  

Como já mencionado, esse tipo de interferência pode afetar negativamente espécies migratórias como os 
grandes cetáceos que ocorrem na região, como por exemplo,  a Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte) 
que se reproduz ao longo da costa nordeste do Brasil e em Abrolhos a partir do mês de julho. 

Além disso, a iluminação noturna do Soft Yoke, deve ser considerada possiblidade de aumento da 
disponibilidade de algas em seu casco, o que poderia atrair espécies de Chelonia mydas (tartaruga-verde), 
espécie não tão comum na região, e demais espécies de tartarugas e fases juvenis.  

A implantação do soft yoke e a chegada de navios para desembarque do gás, poderão estar ainda 
envolvidos em processos de dispersão de espécies marinhas, que podem ocorrem através de navios, como 
a água de lastro, incrustação na estrutura do navio, organismos associados a ancora e amarra 
(NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2015). 

Dentre as espécies de fauna mais preocupantes no que tange a invasão e que podem se proliferar nesses 
ambientes, pode-se citar o coral-sol, que segundo o Instituto Hórus (2015), apresenta alta 
competitividade com espécies locais e por sua reprodução ser assexuada é rápida, facilitando a 
colonização. Ainda, apresentam substancias nocivas e impedem a fotossíntese de outros organismos. 
Ambas espécies afetam o meio ambiente de formas semelhantes e se dispersam principalmente pela 
incrustação em cascos de navios e estruturas de plataformas de petróleos, ambas são originarias do 
Oceano Pacífico. 
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A ocorrência desse coral foi vastamente catalogada para as plataformas de petróleo localizadas no litoral 
de Sergipe (CASTRO, 2000; ALMADA, 2014; ORIGMAN-PSZCZOL et al 2016). 

Além da fauna, é importante mencionar a algas, que também se associam nos ambientes oferecidos por 
esses meios.Algumas espécies na forma biológica de algas marinhas também têm como fator de dispersão 
a incrustação em embarcações (LOPES et al.,2009). A bioinvasão ocasionada por algumas macroalgas 
podem impactar a biota natural, uma vez que já foi observado o deslocamento de animais marinhos como 
esponjas, ascídias coloniais e briozoários nativos em função da colonização de macroalgas. 

Ainda como áreas importantes de sensibilidade ambiental é indicada a Pedra do Gajiru e a Ponta do 
Canyon, área próximas, que apesar de não serem afetadas pelo empreendimento, representam 
importantes redutos para a fauna marinha regional. 

A importância dessas localidades foi apontada em entrevistas com pescadores locais, que através de barco 
levaram a equipe até a região. Sabe-se pouco sobre a Pedra do Gajiru, sendo que literatura que traga 
informações a respeito da fauna ocorrente são escassas. Por meio de filmagem foi possível identificar que 
a pedra se trata de um recife de coral, o qual, dentre as muitas espécies ocorrentes abriga o Epinephelus 
itajara (mero). 

Já Ponta do Canyon, segundo informações dos pescadores trata-se de um ambiente de grande 
profundidade onde podem ser pescados peixes mais nobres e de alto valor no mercado. 

Para ambas as localidades foi informado que há grande procura de pesca, porém não existe uma restrição 
específica no ambiente.  

Baseando-se nessas informações, acredita-se que esses locais possuem potencial para o estabelecimento 

de Unidades de Conservação ou refúgios da silva silvestres marinhos. O Mapa de Sensibilidade Ambiental, 

Figura 7.2-45, demonstra essas localidades identificadas em campo. 
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Por fim, para análise geral do empreendimento quanto a sensibilidade ambiental onde está inserido, tem-
se a avaliação dos Serviços Ecossistêmicos ofertados pelos diferentes ambientes onde inclui-se todo o 
Complexo Termoelétrico Porto Sergipe I.  

Baseado na Avaliação Ecossitêmica do Milênio desenvolvida pela ONU em 2005, há uma classificação para 
os serviços ecossistêmicos, sendo estes divididos da seguinte forma: 

• Serviços de Provisão: os produtos obtidos dos ecossistemas. Exemplos: alimentos, água doce, fibras, 
produtos químicos, madeira. 

• Serviços de Regulação: benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as condições 
ambientais. Exemplos: absorção de CO² pela fotossíntese das florestas; controle do clima, polinização 
de plantas, controle de doenças e pragas. 

• Serviços Culturais: são os benefícios intangíveis obtidos, de natureza recreativa, educacional, religiosa 
ou estético-paisagística. 

• Serviços de Suporte: contribuem para a produção de outros serviços ecossistêmicos: Ciclagem de 
nutrientes, formação do solo, dispersão de sementes. 

Como forma de integrar a classificação acima, tem-se o exemplo da agricultura e a pecuária que 
interferem em florestas e matas ciliares, e comprometem diretamente o fornecimento de água e 
indiretamente o microclima, alterando assim os serviços de suporte, provisão e regulação. 

Assim de maneira, geral os Serviços Ecossitêmicos, são os benefícios que as pessoas obtêm da natureza 
direta ou indiretamente, através das interações ecológicas de organismos vivos e das condições físico-
químicas dos ecossistemas, a fim de sustentar a vida no planeta. 

Trazendo esses conceitos para o empreendimento, é notado os Serviços Ecossitêmicos oferecidos pelo 
ambiente natural a toda a população do entorno, incluindo principalmente os serviços de provisão, onde 
a pesca é a base da subsistência das comunidades locais. 

Partindo dessa premissa, e incluindo os ambientes marinhos e dulcícolas, e o manguezal, como grande 
fornecedor e mantenedor essas condições ambientais, entende-se que esses ambientes também 
representam sensibildade ambiental voltada para o provimento dos Serviços Ecossitêmicos, uma vez que 
haverá intervenções nessas regiões. 

Considerando os serviços de provimento de alimento através da pesca, é inferido que haverá impacto 
significativo, uma vez que o impacto será pontual e fornecerá uma área de exclusão da pesca, o que 
poderá possibilitar que os animais nessa localidade não sejam pescados, aumentando a chance de 
reprodução e com maior provimento de espécimes. 

Para os ambientes dulcícolas, que poderão ser impactados indiretamente com a implantação das torres é 
proposto um monitoramento para averiguação junto com as comunidades locais as oscilações 
populacionais e com isso será possível verificar sua influência ou não nesse serviço de provisão. 

Para os manguezais, onde haverá intervenções é avaliado que haverão interferências nos serviços 
ecossistêmicos de provisão e adicionalmente ao de regulação e suporte, o qual também se aplica para 
áreas onde haverá supressão de Floresta Estacional Semdecidual. 

Dessa forma, torna-se de grande importância o direcionamento correto da forma de compensação 
ambiental, de maneira que proporcione aos ambientes que terão os serviços alterados, a possibilidade de 
ganho ambiental na medida de conservação, de maneira que seja compensado os serviços interferidos.
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Figura 7.2-45: Mapa de Sensibilidade Ambiental 
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7.3 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 
Os aspectos do meio físico referentes à região onde será implantado o empreendimento foram 
baseados em estudos regionais, programas governamentais e visitas a campo por equipe 
multidisciplinar dedicada. 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos sociais, demográficos, econômicos e dados coletados 
em pesquisa de campo com os moradores da área de estudo. 
 

7.3.1 Uso e Ocupação do Solo 
O histórico de formação do território dos municípios da área de influência do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I está associado ao rápido crescimento urbano do Estado de Sergipe, cujo marco 
figura na intensificação dos fluxos migratórios campo-cidade, impulsionado pela industrialização e, 
concomitantemente, pelo desenvolvimento e intensificação do setor de comércio e serviços. Como 
reflexo desse processo está a formação aglomerações no entorno da capital – Aracaju, sendo que o 
agrupamento constituído pela capital se encontra perto de abrigar um milhão de habitantes e, 
portanto, em via de se tornar uma metrópole. 

Dentre as mudanças que ocasionaram transformação na economia e na formação do espaço na região 
de entorno de Aracaju, França (1999) destacou o desenvolvimento da indústria, a expansão de 
determinados grupos sociais, o crescimento do papel do Estado e a formação de novas estruturas 
espaciais. Em função do dinamismo do setor industrial, Sergipe começou a progredir. Surge então, o 
desenvolvimento de atividades de extração mineral, que impulsionou a expansão do comércio, a 
criação de novos postos de trabalho e a contratação de empresas prestadoras de serviços, induzindo 
dessa forma, o crescimento do setor imobiliário e, consequentemente, da economia regional 
sergipana. 

A partir de 1970, o Estado de Sergipe experimenta relevantes transformações de caráter 
socioeconômico e espacial devido à desvalorização da agricultura, principal atividade até aquele 
momento e, paralelamente, ao crescimento do setor industrial que chega aos anos 1980 com uma 
participação de 49,6% na composição do PIB (Produto Interno Bruto) estadual. Demonstra-se, assim 
que, a decadência do setor agrícola na composição do PIB está associada a maior participação das 
atividades urbanas na economia de Sergipe. 

No ápice dessas transformações, ocorreu a transferência da sede administrativa da Petrobrás e da 
sede da Região de Produção do Nordeste, de Maceió para Aracaju e, com isso, migrou para o estado 
de Sergipe um elevado contingente de técnicos e especialistas de petróleo que, segundo França 
(1999), contribuíram para o fortalecimento da classe média sergipana. 

Aliado a essas mudanças, o desenvolvimento urbano de Sergipe foi marcado pela fundação da UFS - 
Universidade Federal de Sergipe (1968); a construção do Tecarmo – Terminal Marítimo de Carmópolis 
(1970), a implantação da Petromisa – Petrobrás Mineradora (1976) e, da Nitrofértil – Nitrogenados do 
Nordeste (1978), as construções dos conjuntos habitacionais (1950-2002) e do DIA - Distrito Industrial 
de Aracaju (1971), que conforme relato de Feitosa (2006) atendia a política de sustentação das 
atividades econômicas vigente à época quando o governo estadual aportou uma série de recursos em 
infraestrutura e melhoria do sistema viário, resultando no aumento de indústrias instaladas no distrito 
e no maior número de pessoas empregadas. 

As transformações urbanas ocorridas no espaço geográfico do estado de Sergipe a partir da segunda 
metade do século XX começaram a imprimir em Aracaju uma feição metropolitana, cujo processo é 
observado pelo crescimento da capital, pelas relações socioeconômicas estabelecidas com os outros 
municípios do estado, bem como, pelo seu avanço na direção dos municípios vizinhos de Barra dos 
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Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. Essas transformações foram impulsionadas pela 
industrialização, promovendo o desenvolvimento do capital e, paralelamente, o intenso crescimento 
da cidade e o esvaziamento do campo. 

Nesse contexto, os diversos processos em que foi submetido esse território, “conduziram à formação 
de um espaço fragmentado, com diversidades de usos e de condições socioeconômicas que 
demonstram a complexidade desse espaço em processo de construção metropolitana”. (FRANÇA, 199, 
p. 202). 

Logo, o rápido crescimento da população ocorreu concomitantemente a um processo de 
esvaziamento do campo sergipano, sobretudo em decorrência da expansão da pecuária, da 
concentração da terra e, em determinadas áreas, da modernização da agricultura. Assim, Aracaju 
passa a ser o principal centro de atração das populações que migram do campo e das cidades do 
interior. (FRANÇA, 1999, p. 59). Para Feitosa (2006), a periferização dos assentamentos humanos e 
industriais, bem como a especulação imobiliária provocou mudanças no processo de urbanização 
sergipano, fazendo surgir a conurbação e as cidades dormitório. 

Como resultado desse processo de formação do território sergipano, ainda hoje a capital Aracaju vem 
se expandindo na direção dos municípios vizinhos, sobretudo Nossa Senhora do Socorro e Barra dos 
Coqueiros, alterando o espaço urbano dessa região na direção da formação de uma grande metrópole 
urbana concentrada e conurbada. 

7.3.1.1 Complexo Termoelétrico e Unidade de Regaseificação Offshore (FSRU) 

Conforme indicado anteriormente no item Áreas de Influência, a área de influência direta (AID) do 
meio socioeconômico é considerada como o município de Barra dos Coqueiros que sediará a 
instalação e operação da Unidade Termelétrica (UTE) e da Unidade de Regaseificação Offshore (FSRU) 
e, portanto, receberá os impactos diretos do empreendimento, negativos e positivos.  

Alinhado a definição da área de influência do meio socioeconômico, é importante destacar uma área 
do entorno do empreendimento (AEE) para possibilitar uma análise específica e aprofundada da 
avaliação de interferências locais mais expressivas, negativas e positivas, no cotidiano local das 
populações residentes, povoados e loteamentos contíguos à área prevista para o empreendimento, 
com consequente adequação na proposição de medidas de gestão social específicas a serem adotadas 
junto à essa área do entorno. 

Assim, para esta análise do atual uso e ocupação do solo, será focada a atualização e respectiva análise 
do uso e ocupação dessa referida área do entorno, considerando ser esta área de Barra dos Coqueiros 
que, efetivamente, poderá sofrer interferências diretas e mais intensas ao longo da implantação e 
operação do empreendimento.  

Cabe destacar que esta área do entorno compreende o Povoado do Jatobá, contíguo à área do 
empreendimento, e demais ocupações antrópicas adjacentes compostas pelos imóveis da Praia do 
Jatobá, loteamentos imobiliários de médio padrão e ocupações (assentamentos) existentes à margem 
da rodovia SE-100. 

O Quadro 7.3-1 a seguir apresenta os percentuais de uso do solo atualizados da área do entorno da 
UTE e FSRU e, adiante, correlacionado aos percentuais de uso e ocupação do solo, é apresentado o 
Mapa Atualizado de Uso e Ocupação do Solo (Figura 7.3-1).  
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Quadro 7.3-1: Classes de Uso do Solo – Barra dos Coqueiros 

Classes de uso do solo Total (ha) % na aee 

Área de Uso Antrópico 1.302,07 14,83 

Agricultura 436,94 4,98 

Faixa de Areia 713,38 8,12 

Dunas 156,15 1,78 

Manguezal e Ecossistemas Associados 1.908,36 21,73 

Restinga 49,98 0,57 

Restinga com Influência Antrópica 4.214,27 47,99 

Total 8.781,15 100,00% 

Fonte: CH2M, 2017 
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Conforme pode ser observado, a área do entorno da UTE e FSRU apresenta um percentual expressivo 
de ocupação do solo consideradas como Áreas naturais (32,20 %). Tais áreas consistem em áreas 
naturais com a presença de faixas de areia, dunas, manguezais e ecossistemas associados e vegetação 
rasteira de restinga, entremeadas por alguns coqueiros (Foto 7.3-1 e Foto 7.3-2). 

 

 
Foto 7.3-1: Dunas com vegetação de restinga 

 

 
Foto 7.3-2: Dunas com vegetação de restinga 

 
Inserida no contexto histórico de ocupação do município de Barra dos Coqueiros, apresentado 
anteriormente, no atual uso e ocupação da área do entorno do empreendimento, identificado como 
o Povoado Jatobá e ocupações urbanas adjacentes (loteamentos e ocupações/assentamentos), 
também se verifica, embora de forma menos intensa se comparada à porção sul do município, um 
gradual abandono da característica agrícola e de ocupação esparsa de chácaras/sítios para um maior 
adensamento de ocupações urbanas. 

No entorno dessas áreas naturais e ao longo da faixa costeira (praias), ainda com foco na área do 

entorno, encontram-se as Áreas de Uso Antrópico, que representam 14,83% do atual uso do solo. 

Nessas áreas antropizadas se identifica o Povoado do Jatobá e os imóveis de veraneio localizados ao 

longo da faixa costeira da Praia do Jatobá (Foto 7.3-3 e Foto 7.3-4). Ainda enquanto áreas urbanizadas, 

destaca-se a existência dos loteamentos imobiliários de médio padrão, são eles: Praia do Porto e Costa 

Azul (Foto 7.3-5). 
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Foto 7.3-3: Povoado do Jatobá: concentração de comércios e serviços no trevo da SE-100 com a SE-240 

 

 
Foto 7.3-4: Concentração de imóveis de veraneio na Praia do Jatobá 

 

 
Foto 7.3-5: Loteamento Costa Azul: empreendimentos imobiliários 
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Especificamente às margens da SE-100 e nas proximidades do Povoado Jatobá, também classificada 
como área urbanizada, se identifica uma intensificação de ocupações irregulares, denominada 
Cajueiros I e II (Foto 7.3-6), do Movimento de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra 
(MHOMTESE). 

 
Foto 7.3-6: Ocupações Cajueiro I e II às margens da SE-100: intensificação de adensamento populacional 

As Áreas de Restinga com Influência Antrópica, que apresenta um expressivo percentual de 47,99% 
do uso do solo da AEE se caracterizam pelas áreas de intervenção antrópica, principalmente atreladas 
à remoção da cobertura vegetal natural, e de areia da costa da Praia do Jatobá. Cabe destacar que tais 
áreas antropizadas não apresentam uma ocupação efetivamente urbana associada a existência de 
edificações e/ou infraestrutura urbana, como rede de energia ou vias de acesso. 

O sistema viário, as vias de acesso ao Complexo Eólico de Barra dos Coqueiros, incluindo a localização 
dos aerogeradores, e as vias de acesso ao Terminal Marítimo TMIB e à área do futuro Complexo 
Termoelétrico estão classificadas como Infraestrutura e representam 2,76% do uso da área do entorno 
da futura UTE e Unidade de Regaseificação (FSRU). 

As áreas de Agricultura estão presentes no entorno do empreendimento e são representadas pelos 
terrenos onde são cultivados os coqueirais (Foto 7.3-8), contudo esta tipologia de ocupação do solo, 
na área do entorno do empreendimento, representa apenas 4,98 % da área. 
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Foto 7.3-7: Complexo Eólico Barra dos Coqueiros, Praia do Jatobá: usos industriais no entorno da área do Projeto 

 

 
Foto 7.3-8: Áreas de cultivo: coqueirais 

 

7.3.1.2 Linha de Transmissão 500kV 

O traçado da Linha de Transmissão 500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim foi escolhido de forma 
a não causar interferência em áreas urbanas residenciais ou industriais, em comunidades e em áreas 
naturais protegidas, visando acarretar menor impacto social e ambiental. 

Assim, conforme apresentado na Figura 7.3-2 a seguir, o traçado da LT atravessa áreas rurais dos 
municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras e contorna a mancha urbana 
formada pelo município de Nossa Senhora do Socorro, na adjacência com Aracaju. 
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Conforme pode ser observado no Quadro 7.3-2 e nos mapas de Uso do Solo (Figura 7.3-3a a Figura 
7.3-3l apresentadas acima), na ADA da LT 500kv, considerada como um Buffer de 70m, sendo 35 
metros para cada lado do traçado, existe percentual expressivo de ocupação do solo com campos 
antrópicos dentro e fora de propriedades agrícolas, representando 56,54% da ADA, e outro uso 
expressivo é o de atividades agropecuárias (15,70%), as quais são representadas na ADA, 
majoritariamente, pelo cultivo de coco da Bahia, criação de gado e pela aquicultura, principalmente 
do camarão. 

Quadro 7.3-2: Classes de Uso do Solo na ADA 

Classes de uso Área total (ha) Percentual (%) 

Vegetação Nativa 26,44 11,16 

Área de Manguezal 23,61 9,96 

Corpos D'água 10,07 4,25 

Campo antrópico 133,96 56,54 

Agropecuária 37,19 15,70 

Infraestrutura 2,13 0,90 

Área urbanizada 0,001 0,0 * 

Solo Exposto 3,53 1,49 

Total da ADA 236,93 100 

* O percentual da área urbanizada se mostra inexpressivo, sendo de 0,0004%. 

Essas atividades agropecuárias, apesar da representativa área ocupada (15,70%), não consistem em 
atividade importante na economia local dos municípios interceptados pela LT 500kV, que apresentam 
a base da economia ligada aos setores de serviços e indústria, setores que também monopolizam 
grande parte das pessoas ocupadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, 
Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras. 

Em função da otimização do traçado, que procurou desviar de áreas naturais, as áreas de vegetação 
nativa, compostas por restinga, vegetação várzea, somadas alcançam percentual de 11,16%.  

Considerando ainda que o traçado foi desenvolvido com a diretriz de evitar áreas urbanas e 
aglomerados populacionais, o percentual de Áreas Urbanizadas mostra-se baixíssimo, quase 
inexpressivo, cerca de 0,0004% da área total da ADA da LT 500kV, incluindo a área urbanas, 
equipamentos urbanos, chácaras e demais ocupações humanas. 

Destaca-se ainda, no município de Santo Amaro das Brotas, a existência de grandes áreas ocupadas 
por jazidas de areia, classificadas como solo exposto, tipologia que representou 1,49% da ADA. A 
tipologia classificada como infraestrutura (0,90% da ADA) compreende as estradas e demais vias 
pavimentadas. 

A seguir estão apresentadas fotos ilustrativas das classes de uso do solo identificadas na ADA da Linha 
de Transmissão 500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim, considerada como um buffer de 70 
metros do traçado (35 metros para cada lado do eixo). 
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Foto 7.3-9 - Início do Traçado da LT, a partir da UTE 
Porto de Sergipe I  

 

Foto 7.3-10 - Final do Traçado da LT, na Subestação 
Jardim da CHESF  

 

Foto 7.3-11 - Coqueirais abandonados na ADA 
 

Foto 7.3-12 - Coqueirais com curso d’água ao fundo. 

 

Foto 7.3-13 - Área da ADA com vegetação de restinga 
em primeiro plano, vegetação de mangue e 

propriedade com coqueiral ao fundo 

 

Foto 7.3-14 - Propriedade Rural a ser atravessada 
pela Linha de Transmissão 500 kV SE UTE Porto de 

Sergipe I – SE Jardim 
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Foto 7.3-15 - Área destinada ao cultivo de cana de 
açúcar na ADA, nas proximidades da sede urbana de 

Santo Amaro das Brotas 

Foto 7.3-16 - Área minerada com solo exposto na 
ADA 

 

Foto 7.3-17 - Área ocupada com campo antrópico e 
lagoa de aquicultura ao fundo da imagem 

 

Foto 7.3-18 - Rodovia vicinal cruzada pela linha. No 
entorno verifica-se presença de vegetação nativa 
entremeada por coqueiros e vegetação exótica 

 

Foto 7.3-19 - Jazida de Areia na região de Santo 
Amaro das Brotas 

 

Foto 7.3-20 - Área com vegetação de mangue que 
será atravessada pela LT 500 kV. No primeiro plano, 
nota-se a disposição de lixo, às margens da rodovia 

SE-100 
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7.3.1.3 Zoneamentos Municipais 

O empreendimento estará sediado no município de Barra dos Coqueiros, com a UTE instalada nas 
proximidades do TMIB e os equipamentos offshore em sua orla. A Linha de Transmissão iniciará na 
subestação elevatória da UTE Porto de Sergipe I e atravessará outros três municípios até entregar a 
energia em Nossa Senhora do Socorro.  

O presente capítulo apresenta o zoneamento municipal destes 4 municípos apreendidos pelo 
empreendimento, a saber: Barra dos Coqueiros, Santo amaro das Brotas, Laranjeiras e Nossa Senhora 
do Socorro. 

 

Barra dos Coqueiros 

O Macrozoneamento de Barra dos Coqueiros foi estabelecido no Plano Diretor Sustentável 
Participativo (PDSP) do município 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. 

De acordo com o macrozoneamento, a área onde será instalado e operado o Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I, composto pela UTE, Unidade de Regaseificação (FSRU) e LT 500kV localiza-se na 
Zona de Adensamento Restrito – ZAR, e em Área de Diretrizes Especiais definida como Área de 
Desenvolvimento Econômico (ADEN2) - Revitalização de área do Polo Cloroquímico inativo com 
estímulo ao crescimento e diversificação de atividades econômicas e de serviços. A Figura 7.3-4 a 
seguir ilustra em detalhe o zoneamento municipal para a área do empreendimento. 
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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 destas 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 
macrodrenagem, preservação e proteção do meio-ambiente, como se observa pelo postulado pelo 
PDSP de Barra dos Coqueiros: 

 
SEÇÃO III 
DAS ZONAS DE ADENSAMENTO RESTRITO - ZAR 
Art. 95 - Consideram-se Zonas de Adensamento Restrito, as que apresentam padrão 
de ocupação disperso e descontínuo, e ainda acentuado "déficit" ou ausência de 
infraestrutura e serviços urbanos. 
Art. 96 - Constituem diretrizes de urbanização das áreas de adensamento restrito: 
I - garantir que a instalação de infraestrutura e serviços urbanos, preceda o processo 
de uso e ocupação do solo; 
II - estruturar internamente a ZAR, em especial no que se refere ao sistema viário 
básico, sistema de macrodrenagem, preservação e proteção do meio- ambiente. 

 
Inserida na Zona de Adensamento Restrito (ZAR), foi estabelecida uma Área de Diretrizes Especiais 
definida como Área de Desenvolvimento Econômico (ADEN2) que se refere à revitalização de área do 
Polo Cloroquímico inativo com estímulo ao crescimento e diversificação de atividades econômicas e 
de serviços, conforme trecho do Plano Diretor, em que diz textualmente: 

 
SEÇÃO III 
DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADEN 
Art. 117 - Consideram-se Áreas de Desenvolvimento Econômico, aquelas em que 
será estimulado o crescimento e a diversificação de atividades econômicas e de 
serviços. 
Parágrafo Único - As ADEN`s encontram-se mapeadas nos anexos V e VI desta lei. 
Art. 118 - Constituem objetivos das Áreas de Desenvolvimento Econômico: 
I - dinamizar a economia geral do município; 
II - induzir a realização das potencialidades e vocações econômicas que melhor 
aproveitem, desenvolvam e preservem os atributos físicos, ambientais, culturais e 
humanos da cidade; 
III - promover a geração de emprego e renda; 

 
Como resultado da análise de adequação e conformidade da instalação e operação do Complexo 
Termoelétrico Barra dos Coqueiros às diretrizes municipais de zoneamento definidas no Plano Diretor 
Sustentável Participativo de Barra dos Coqueiros verifica-se que o empreendimento se mostra de 
acordo com as tais diretrizes, não sendo identificado potenciais usos conflitantes do empreendimento 
com os diretrizes de zoneamento municipal definidas em Lei. 

 

Nossa Senhora do Socorro 

No município de Nossa Senhora do Socorro, as diretrizes de uso e ocupação do solo são norteadas 
pela Lei Nº 1118, de 07 de dezembro de 2015, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano.  
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Segundo o documento o zoneamento do Plano Diretor, as áreas atravessadas pela Linha de 
Transmissão 500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim estão em Zona Rural, área cujas diretrizes 
não são definidas no Plano, que trata apenas da área urbana municipal. 

 

Laranjeiras 

O município de Laranjeiras terá suas leis norteadas pelo Plano Diretor Participativo Municipal de 
Laranjeiras, que se encontra em fase de finalização. 

No entanto, segundo o documento em elaboração as áreas atravessadas pela Linha de Transmissão 
500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim estão em Zona Rural. 

A Zona Rural em Laranjeiras é constituída de:  

I. Zona Rural de Uso Intensivo; 

II. Zona Rural de Uso Controlado. 

O empreendimento está em Zona Rural de Uso Intensivo, aquela com uso rural consolidado, na qual 
serão incentivadas as atividades agropecuárias e agroindustriais e a verticalização na produção. 

 

Santo Amaro das Brotas 

O traçado da Linha de Transmissão 500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim atravessa a zona rural 
do município de Santo Amaro das Brotas, não apresentando interferência direta na sede urbana dessa 
municipalidade. Em relação às diretrizes de zoneamento do território municipal, ressalta-se que o 
município ainda não tem Plano Diretor ou zoneamento instituído. 

 

7.3.2 Aspectos Demográficos 
O item de caracterização dos aspectos demográficos ora apresentado neste Estudo considerou o 
conjunto de municípios localizadas na área de influência, direta e indireta (AID e AII), do Complexo 
Termoelétrico Porto de Sergipe I, são eles: Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, 
Nossa Senhora do Socorro, Aracaju e Pirambu. 

Tal caracterização se mostra importante, pois se avalia que a instalação e operação do Complexo 
Termoelétrico Porto de Sergipe I, considerando a UTE, FSRU e LT 500kV poderá ocasionar alterações 
na dinâmica demográfica destes municípios, uma vez que, conforme apresentado no item 7.3.1 Uso e 
Ocupação do Solo, historicamente existe uma interrelação direta de fluxos migratórios e movimentos 
pendulares entre os municípios localizados próximos à capital Aracaju e a própria capital sergipana. 

Os municípios que compõem a área de influência do empreendimento estão compreendidos na 
mesorregião Leste Sergipano, conforme classificação adotada pelo IBGE. Em 2010, segundo o Censo 
Demográfico, os municípios da AID e AII somavam uma população total de 803.633 habitantes. O 
Quadro 7.3-3 a seguir apresenta uma breve série histórica da evolução populacional dos municípios 
da área de influência do empreendimento. 

Quadro 7.3-3: Evolução da População entre 1980 a 2010 - municípios da AID e AII  

Municípios 
Habitantes 

Variação 
absoluta 

Variação 
relativa Densidade 

demográfica 
1980 1991 2000 2010 1991/2010 % 

Santo Amaro 
das Brotas 

7.947 10.624 10.670 11.410 786 9,8 48,73 
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Municípios 
Habitantes 

Variação 
absoluta 

Variação 
relativa Densidade 

demográfica 
1980 1991 2000 2010 1991/2010 % 

Laranjeiras 13.275 18.944 23.560 26.902 7.958 42 165,78 

Nossa Senhora 
do Socorro 

13.710 67.574 131.679 160.827 93.253 138 1.025,87 

Aracaju 293.119 402.341 461.534 571.149 278.030 94,85 3.140,65 

Pirambu 3.311 4.838 7.255 8.369 5.058 152,76 40,65 

Barra dos 
Coqueiros 

7.939 12.762 17.807 24.976 17.037 214,6 276,52 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

Conforme dados acima, se verifica um expressivo salto do número de habitantes nos municípios de 
Nossa Senhora do Socorro e a capital Aracaju entre as décadas de 1980 e 1990. Tal incremento 
populacional decorreu, possivelmente, do reflexo da expansão da área urbana regional associado a 
implantação do Distrito Industrial de Socorro em 1970, quando do esgotamento do distrito industrial 
de Aracaju, com a ocorrência de loteamentos em áreas que, anteriormente, apresentam 
características rurais.  

Desse modo, nas décadas subsequentes o crescimento em Nossa Senhora do Socorro continuou em 
expressiva ascendência, com grande incremento entre as décadas de 1990 e 2000. No período entre 
2000 e 2010, o crescimento populacional permaneceu, porém Aracaju, que teve um crescimento de 
aproximadamente 37% entre as décadas de 80 e 90, passou a apresentar incrementos de sua 
população bem menos expressivos em números totais.  

O município de Santo Amaro das Brotas também se destacou pelo aumento da população, embora 
menos expressivo entre 2000 e 2010 se comparado com os decênios anteriores, de modo que, 
atualmente, Santo Amaro das Brotas e Pirambu apresentam menor densidade demográfica, sendo 
48,73 habitantes por km² e 40,65 habitantes por km², respectivamente.  Destaca-se que o município 
de Santo Amaro das Brotas foi o que apresentou menor crescimento relativo no período de 1991 e 
2010, não alcançando 10% de incremento populacional.  

Nos demais municípios, Laranjeiras e Barra dos Coqueiros também se verificou aumento da população 
total, porém dentre esses dois, Laranjeiras foi o que apresentou menor crescimento percentual entre 
1991 e 2010, sugerindo que, apesar de em Laranjeiras estarem alocados grandes empresas geradoras 
de emprego, a consolidação delas ao longo do tempo já não mais apresentou-se como principal polo 
para atração de população em busca de oferta de emprego.  

Por outro lado, o potencial de atração populacional pode ser verificado no município de Barra dos 
Coqueiros, que nos últimos anos tem sediado importantes empreendimentos, passando a ser principal 
polo de atração de população na região estudada. Os números verificados acima corroboram com tal 
análise ao ser verificado um crescimento populacional da ordem de 214% entre 1990 e 2010, o maior 
verificado dentre os municípios da área de influência.  

Especificamente no município de Barra dos Coqueiros (AID), se verificou que a partir da década de 
1980, com instalação do Terminal Portuário Marítimo e a expectativa de construção do Polo 
Cloroquímico, viveu um aumento da população no Censo Demográfico de 1991 em relação a década 
anterior, alcançando a ordem de 60,7%.  

No decênio seguinte (1991/2000), o aumento da população total de Barra dos Coqueiros foi de 39%, 
destacando para esse período a intensa migração da população rural para a sede urbana do município, 
onde a população urbana aumentou um percentual significativo de 103%, em detrimento da redução 
percentual de 50,2% da população rural no mesmo período. Tais percentuais, evidenciaram um 
intenso processo de êxodo rural ocorrido entre 1991/2000, podendo ser atribuído ao momento de 
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conclusão das obras do Terminal Marítimo Ignácio Barbosa (TMIB) associado a inexistência de obras 
no Polo Cloroquímico. 

Entre os anos 2000 e 2010, o percentual de aumento populacional de Barra dos Coqueiros manteve 
um percentual positivo de 40%, alcançando uma população total de 24.976 habitantes. Segundo a 
estimativa do IBGE para 2016, a população barra-coqueirense alcançou um total de 29.248 habitantes 

De maneira geral, o incremento populacional e movimentos populacionais verificados nos municípios 
da área de influência do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, destacando-se o período entre 
1980 e 1990, pode ser atribuído a instalação e expectativas de novos empreendimentos, onde a oferta 
por postos de trabalho concentrado no setor terciário principalmente, foi fator de atração de pessoas 
para as áreas urbanas.  

Este cenário de aumento da oferta de empregos formais foi impulsionado por um processo de 
modernização das bases produtivas dos municípios sergipanos em estudo, cujos investimentos 
estavam associados ao II Plano Nacional de Desenvolvimento, ainda na esfera de políticas de incentivo 
fiscais e financeiros regionais do que hoje é a SUDENE, na busca pela superação do chamado choque 
do petróleo ocorrido na década de 1970.  

Tais incentivos alavancaram projetos relativos à área industrial, que, pelas suas características, 
impulsionou o setor de comércio e serviços (que se concentra principalmente nas sedes urbanas) e 
intensificou o mercado imobiliário decorrente de movimentos populacionais, principalmente, 
municípios próximos do próprio estado de Sergipe.    

O Quadro 7.3-4 a seguir apresenta a evolução do grau de urbanização dos municípios em estudo, no 
sentido de ilustrar como a alteração das bases produtivas desses municípios com a agregação 
tecnológica e ampliação do setor de comércio, serviços e imobiliário promoveu, para além do 
incremento econômico regional, uma alteração na configuração do território em relação a situação 
domiciliar, com a retração das áreas rurais e adensamento nas sedes urbanas e áreas localizadas nas 
franjas da malha urbana.  

Quadro 7.3-4: Evolução do grau de urbanização - municípios AID e AII 

Municípios 
Grau de urbanização (%) 

1980 1991 2000 2010 

Santo Amaro das Brotas 67,74 72,69 75,75 71,96 

Laranjeiras 49,54 84,57 90,04 79,02 

Nossa Senhora do Socorro 11,68 99,91 99,7 96,89 

Aracaju 98,2 100 100 100 

Pirambu 47,3 54,3 57,2 58,6 

Barra dos Coqueiros 69,4 58,5 85,2 83,6 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

Na série histórica do grau de urbanização apresentada acima é possível verificar os apontamentos 
trazidos nos parágrafos anteriores no que se refere a expansão das áreas urbanas (urbanização) que 
decorreu da industrialização e desenvolvimento de atividades econômicas do terceiro setor 
(comércio, serviços e imobiliárias). Cabe ressaltar que o crescimento das áreas urbanas dos municípios 
em estudo não pode ser creditado diretamente ao processo de industrialização verificado nas décadas 
de 1980 e 1990, mas deve ser associado ao crescimento da renda no estado, ampliação de 
investimentos públicos/privados e incremento de atividades comerciais e de serviços. 
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Dentre os municípios da área de influência, conforme Quadro 7.3-5 a seguir, destaca-se o salto 
expressivo do grau de urbanização do município de Nossa Senhora do Socorro que passou de 11% na 
década de 1980, o menor dentre os municípios analisados, para quase cem por cento (99,91%) na 
década posterior de 1990. Todavia, tal fator deve-se a instalação do Distrito Industrial de Socorro, que 
desencadeou, gradativamente, um processo de incorporação de povoações próximas a sede urbana 
por meio de loteamentos imobiliários com consequente ampliação da rede de infraestrutura do 
município.  

O município de Laranjeiras também se destaca no que se refere ao aumento percentual de 
urbanização entre as décadas de 1980 e 1990, que passou de pouco menos de 50% em 1980 para 
84,5% na década posterior. Segundo o economista e professor da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Sr. Ricardo Lacerda, esse período foi marcado no município pela instalação da fábrica de 
cimentos da Votorantim em 1984 e por sediar os investimentos da Nitrofertil (Fertilizantes 
Nitrogenados do Nordeste) na mesma década.  

Pirambu é o município que apresenta o menor grau de urbanização quanto comparado aos demais 
municípios da área de influência do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. Cabe destacar que o 
crescimento populacional e urbano verificado em Pirambu apresentou constância nos percentuais 
relativos ao crescimento populacional, sugerindo equilíbrio demográfico e inexistência de fenômenos 
que promovessem alteração nas características demográficas deste município, diferentemente dos 
demais conforme indicado anteriormente.  

Quadro 7.3-5: População total segundo situação do domicílio em 2010 – municípios da AID e AII  

Municípios 
População 

Urbana Rural Total 

Nossa Senhora do Socorro 155.823 5.004 160.827 

Santo Amaro das Brotas 8.211 3.199 11.410 

Laranjeiras 21.257 5.645 26.902 

Aracaju 571.149 -- 571.149 

Pirambu 3.463 4.906 8.369 

Barra dos Coqueiros 20.886 4.090 24.976 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

A mesorregião Leste Sergipano é a que concentra maior população urbana, fato este que não foge à 
realidade dos municípios das áreas de influência. A partir dos dados sistematizados, observa-se que 
Pirambu é o município que proporcionalmente é o que concentra maior população rural, sendo esta 
58,6% da população total do município.  

Já nos demais municípios verifica-se os seguintes percentuais de população residente em áreas rurais: 
Nossa Senhora do Socorro com 3,1%, Santo Amaro das Brotas 1,9%, Laranjeiras 26,5% e Barra dos 
Coqueiros 19,5%. Destaca-se que inexiste população residente em área rural no município de Aracaju 
uma vez que o município está 100% urbanizado, conforme levantado pelo Censo Demográfico 2010.  

O Gráfico 7.3-1 a seguir apresenta os percentuais de cada grupo etário (jovem, adulto, idoso) dos 
municípios da AII.  Conforme definição adotada pelo IBGE, considera-se como grupo etário de jovens 
a população compreendida entre 0 e 19 anos, grupo etário adulto entre 20 e 59 anos e grupo etário 
de idoso a população com idade acima de 60 anos.  

De modo geral, se verificou uma inversão na estrutura etária dos municípios ocorrida desde os anos 
de 1940, acentuado na década de 1960, com declínio gradual das taxas de fecundidade, redução na 
taxa de crescimento populacional e alterações na pirâmide etária, resultando no incremento mais 
lento do número de crianças e adolescentes paralelamente ao aumento contínuo da população em 
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idade ativa e da população idosa. Tal processo é definido como Pirâmide Etária em Transição, ou 
Adulta, onde o grupo de faixa de etária de adultos passa a ser predominante na composição da 
população. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Gráfico 7.3-1: Grupos etários em 2010 – Barra dos Coqueiros 

Conforme dados acima, se verifica nos municípios estudados o predomínio da faixa etária considerada 
adulta, sendo Aracaju o município que apresentou maior percentual, alcançando 60% nessa faixa 
etária. A população de jovens, representava o segundo percentual de habitantes mais expressivo, 
sendo Pirambu o município que apresentou maior percentual desse grupo etário, porém ainda 
permanecendo na média percentual dos demais municípios. Por fim, a população idosa, refere-se ao 
menor percentual de grupos por faixa etária identificados na área em estudo, estando em Santo 
Amaro das Brotas o maior percentual dessa faixa etária dentre os demais municípios. 

Os dados apresentados a seguir trazem um maior detalhamento do cenário demográfico de Barra dos 
Coqueiros, município da AID do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I para melhor compreensão 
da dinâmica demográfico e perfil populacional barracoqueirense, passíveis de sofrerem interferências 
diretas com a implantação e operação do empreendimento, destacando-se os reflexos de uma 
potencial atração populacional.  
A partir da análise dos dados demográficos detalhados anteriormente, é possível verificar que Barra 
dos Coqueiros apresentou taxas de crescimento populacional anual altas no período entre 1970 e 
2010, variando entre 4,02% e 5,52%, com posterior queda, chegando a 2,85% entre 2010/2016. Seu 
grau de urbanização tem sido crescente nas últimas décadas, chegando a 83,6% em 2010.  

Em relação a distribuição da população por faixa etária, a análise da Pirâmide Etária de Barra dos 
Coqueiros, o Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Gráfico 7.3-2 a seguir indica uma feição característica de Pirâmide identificada como Adulta ou em 
Transição, onde a sua zona central se apresenta tão larga quanto a sua base, indicando uma redução 
da taxa de natalidade, a qual somada ao aumento da expectativa de vida da população, tenderá a um 
“envelhecimento” da população. Cabe destacar que tal feição se mostrou comum aos demais 
municípios da área de influência indireta (AII). 
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Ainda segundo dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE), a característica da população 
barracoqueirense residente consistiu no predomínio de população feminina, com uma razão de sexo 
de 95,7, bem como uma pirâmide etária identificada como adulta (ou em transição), destacando o 
percentual de população considerada adulta, na faixa etária entre 20 e 59 anos, que representava no 
mesmo ano de análise 55,6% da população total residente neste município. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Gráfico 7.3-2: Pirâmide Etária em 2010 – Barra dos Coqueiros 

Outro aspecto demográfico que chama a atenção em Barra dos Coqueiros se refere a um processo de 
ocupação do território barracoqueirense atrelado a períodos de atração populacional de municípios 
sergipanos próximos, inclusive da capital Aracaju, gerando movimentos migratórios pendulares. 
Assim, é possível verificar um percentual expressivo de residentes de Barra dos Coqueiros que 
alegaram terem vindo de outros municípios do mesmo estado, Sergipe. 

Do total de população residente em Barra dos Coqueiros, predomina residentes do próprio estado de 
Sergipe, representando um percentual de 86,5%. Cabe destacar o expressivo o percentual de 
população não natural do município, que representou cerca de 41,3% do total de habitantes (Quadro 
7.3-6).  

Quadro 7.3-6: População residente por naturalidade em 2010 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Naturalidade 
Barra dos coqueiros 

Absoluto % 

Naturais de Sergipe 21.589 86,5 

Não Naturais de Sergipe 3.387 13,5 

Total 24.976 100 

Naturais do Município 14.651 58,9 

Não naturais do Município 10.325 41,3 

Total 24.976 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
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Ainda segundo dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE), nos últimos 10 anos migraram para Barra 
dos Coqueiros cerca de 5.499 pessoas, o que corresponde a 22,01% da população total, indicando que 
a chegada de pessoas procedentes de outros municípios sergipanos foi intensa, provavelmente em 
decorrência das mudanças nas condições de acessibilidade ao município e das expectativas de 
instalação de empreendimentos neste município, principalmente o Terminal Marítimo e o Polo 
Cloroquímico, que não se concretizou.  

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

Gráfico 7.3-3: Pessoas que tinham menos de 10 anos de residência no município (%) em 2010 – Barra dos 
Coqueiros 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é composto por indicadores de três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O IDHM é usado para 
classificar o grau de desenvolvimento de um país, estado ou cidade. Esse índice varia de 0 a 1, sendo 
que, quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano. O Gráfico 7.3-4, a seguir, ilustra 
a evolução do Índice de Desenvolvimento Humanos dos municípios da área de influência (AID e AII) 
no período compreendido entre 1990 e 2010, onde Aracaju se destacou com o maior IDHM no período 
avaliado.  

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Gráfico 7.3-4: Evolução do IDHM entre 1991 e 2010 – municípios da AID e AII 
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Cabe apontar que em todos os municípios em estudo se verificou um aumento do IDHM, porém, 
apesar de referirem-se a municípios que, em sua maioria, foram polos de atração populacional, o que 
poderia indicar a dimensão Renda com maior pontuação, conforme será verificado na análise adiante, 
tal dimensão sempre apresentou uma menor pontuação, indicando a existência de disparidades 
econômicas nesses municípios apesar do desenvolvimento e evolução de sua base produtiva.   

O município de Barra dos Coqueiros contava com um IDHM em 2010 de 0,649, sendo considerado na 
faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais 
contribuiu para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,776, seguido de Renda, com 
índice de 0,647, e de Educação, com 0,545. Em 2010, Barra dos Coqueiros ocupava a posição 3136ª 
entre os municípios brasileiros. 

A capital Aracaju contava com um IDHM de 0,770, em 2010, o que o classifica na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o 
IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,823, seguida de Renda, com índice de 0,784, e de 
Educação, com 0,708. Em 2010, Aracaju ocupava a posição 227ª entre os municípios brasileiros 
segundo o IDHM. 

Pirambu, que apresentava o menor IDHM quando comparado aos demais municípios em estudo, 
contava com um IDHM de 0,603, sendo classificado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 
(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, 
com índice de 0,764, seguida de Renda, com índice de 0,558, e de Educação, com 0,515. Em 2010, 
Pirambu ocupava a 4081ª posição. 

Laranjeiras, por sua vez, contava com um IDHM em 2010 de 0,642, sendo considerado na faixa de 
Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribuiu para 
o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,772, seguido de Renda, com índice de 0,589, e 
de Educação, com 0,582. Em 2010, Laranjeiras ocupava a posição 3254ª entre os municípios 
brasileiros. 

O município de Nossa Senhora do Socorro contava com um IDHM em 2010 de 0,664, sendo 
considerado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão 
que mais contribuiu para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,811, seguido de Renda, 
com índice de 0,620, e de Educação, com 0,581. Em 2010, Nossa Senhora do Socorro ocupava a 
posição 2820ª entre os demais municípios do Brasil. 

Por fim, Santo Amaro das Brotas contava com um IDHM em 2010 de 0,637, sendo considerado na 
faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais 
contribuiu para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,778, seguido de Renda, com 
índice de 0,613, e de Educação, com 0,543. Em 2010, Santo Amaro das Brotas ocupava a posição 
3357ª. 

7.3.2.1 Tendência de Evolução e Adensamento Populacional 

Para a presente análise de tendência de evolução e adensamento populacional foram considerados 
os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, por se tratarem das sedes urbanas localizadas mais 
próximas à área de implantação e operação da UTE e FSRU do Complexo Termoelétrico Porto de 
Sergipe I e, assim, passíveis de sofrerem alterações na sua dinâmica populacional a partir da alocação 
de mão de obra e potencial população atraída. 

Conforme apresentado anteriormente, relativo aos aspectos demográficos dos municípios de Barra 
dos Coqueiros e Pirambu, segundo Censo Demográfico IBGE de 2010, dispunham uma população total 
de 24.976 habitantes em Barra dos Coqueiros e 8.369 em Pirambu. 

Ainda conforme dados coletados, embora tais municípios tenham apresentado variações na sua Taxa 
Anual de Crescimento Populacional no período entre 1970 e 2016 decorrente de alterações na 



 

 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO SOCIOECONÔMICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 7.3-52 

 

dinâmica populacional e fluxos migratórios, foi identificado, que recentemente, no período entre 
2010/2016, Barra dos Coqueiros manteve um Taxa de Crescimento Anual na ordem de 2,85%, 
enquanto Pirambu apresentou uma taxa de 1,56% e para o mesmo período, conforme verifica-se no 
Gráfico 7.3-5, a seguir.  

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

Gráfico 7.3-5: Taxa de Crescimento Populacional Anual (%) entre 1970 a 2016 – Barra dos Coqueiro e Pirambu 

Assim, para efeito de cálculo de estimativa populacional destes municípios, adotou-se como critério a 
referida taxa de crescimento anual identificada nos últimos 6 anos. O Quadro 7.3-7 que segue, 
apresenta as projeções populacionais de Barra dos Coqueiros e Pirambu obtidas, considerando as 
respectivas taxas de crescimento mencionadas acima, quais sejam, no período recente entre 
2010/2016. Cabe destacar, que as projeções populacionais realizadas tomaram como referência a 
estimativa de população total por município de 2016 apresentada pelo IBGE, sendo projetada uma 
estimativa de população para os anos de 2017 e 2018, período de instalação do Complexo 
Termoelétrico Porto de Sergipe I. 

Quadro 7.3-7: Evolução da População entre 1980 a 2010 –Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Municípios 
 

Habitantes Variação absoluta Variação relativa (a.a.) 

2010 2016* 2017 2018 2016/2018 % 

Pirambu 3.311 4.838 4.913 4.989 151 1,56 

Barra dos Coqueiros 7.939 12.762 13.125 13.499 737 2,85 

* Estimativa populacional do IBGE para 2016. 

Na análise das projeções populacionais de Barra dos Coqueiros e Pirambu, para o período entre 
2016/2018, é possível verificar, a partir das taxas de crescimento populacional anual, que Barra dos 
Coqueiros terá um incremento de sua população total prevista de 737 pessoas, totalizando 13.499 
habitantes na projeção para 2018. Já Pirambu, considerando o baixo número de população total 
estimada pelo IBGE em 2016 associado a uma taxa anual de crescimento populacional também baixa 
(1,56%), poderá apresentar um acréscimo de sua população total de 151 pessoas, somando 4.989 
habitantes em 2018. 

Durante o levantamento de campo, verificou-se que a pressão imobiliária de loteamentos de 
média/alta classe sendo instalados em Barra dos Coqueiros se concentram na franja da malha urbana 
do município, sendo caracterizada um intenso processo de “urbanização” e ocupação que tem se 
estendido a partir franja da malha urbana (Figura 7.3-5). Assim, se avalia que a expansão urbana em 
Barra dos Coqueiros tenderá a ocorrer a partir de um processo de ampliação de sua malha urbana, 
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impulsionada por tais empreendimentos imobiliários que tem se concentrado próximos à 
infraestrutura urbana já existente (rede de água, esgoto, pavimentação, energia elétrica). 

 

Figura 7.3-5: Relação de distância entre a tendência de ocupação dos loteamentos imobiliários de Barra dos 
Coqueiros e o empreendimento 

É importante destacar que Barra dos Coqueiros tem sido objeto de atração de populações flutuantes 
desde a década de 1980, conforme observado nas análises demográficas anteriormente apresentadas 
nesse item. Tal atração tenderá a continuar decorrente da construção da Ponte Governador João 
Alves, sobre o Rio Sergipe e a ampliação da rodovia SE-100 enquanto fatores que estimular um 
processo de expansão do ramo imobiliária, associado a tais vetores, cabe apontar ainda a implantação 
de empreendimentos residenciais na Zona Urbana, produto de investimentos públicos e privados, 
principalmente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. 

Da mesma forma, o município de Pirambu, que apresentava um grau de urbanização baixo em 2010, 
na ordem de 58,6%, e uma população residente na área rural de 41,4%, embora se verifique a 
possibilidade de adensamento populacional na extensa área rural existente, frente a concentração da 
oferta de infraestrutura urbana na sua sede municipal, também tenderá a concentrar o eventual 
incremento populacional na franja da sua malha urbana, com uma tendência a ampliação da mesma 

Cabe destacar que a sede urbana de Pirambu, embora se localize próxima a área do empreendimento 
(14,4km via SE-100) e indique uma tendência de ampliação de sua área urbana, a partir do aumento 
de sua população, tal ampliação da área urbana não tenderá a ocorrer no sentido da área do 
empreendimento em decorrência de um obstáculo natural, um rio que faz a divisa deste município 
com o município de Barra dos Coqueiros. 
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7.3.3 Aspectos Econômicos 
A expansão das atividades industriais foi o grande motor do adensamento populacional e urbanização 
no estado de Sergipe. A implantação de um grande número de projetos incentivados pela SUDENE, a 
instalação dos novos empreendimentos para a exploração da base de recursos minerais pelas 
empresas do sistema Petrobrás (Nitrofértil, Petromisa e UPGN) e, já no final da década de 1980, o 
início da construção da Usina Hidroelétrica de Xingó, tiveram fortes desdobramentos em termos de 
crescimento e diversificação das atividades comerciais e de serviços privados e públicos. 

Os municípios compreendidos como área de influência indireta (AII), de modo geral, se mostram 
bastante distintos quando considerada suas economias em termos de estruturas, empregabilidade, 
formalização do trabalho e tecnologia. Porém, o que vai acentuar efetivamente esses números é a 
concentração populacional no território desses municípios, que na década de 1990 sofreu expressivo 
incremento, conforme apontado no item 7.3.2 Aspectos Demográficos.  

A economia de Sergipe, historicamente, baseia-se na agricultura, com destaque para o cultivo de cana-
de-açúcar e sua industrialização. A descoberta de petróleo e gás natural em solo sergipano trouxe 
novas perspectivas de desenvolvimento. Ainda, os municípios da AII passaram por grandes 
investimentos, com instalação de indústrias, destacando-se o município de Nossa Senhora do Socorro, 
onde foi implantado o Distrito Industrial de Socorro decorrente da saturação do distrito industrial de 
Aracaju.  

O Quadro 7.3-8 a seguir apresenta, de forma objetiva, os dados gerais acerca da realidade econômica 
dos municípios da área de influência do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, a partir de dados 
disponibilizado pelo IBGE para o ano de 2014.  

Quadro 7.3-8: Aspectos gerais da economia em 2014 – municípios da AID e AII 

Municípios  
Unidades 

Locais 

Nº De 
Empresas 
Atuantes 

Pessoal 
Ocupado 

Pessoal 
Ocupado 

Assalariado 

Salário Médio 
Mensal 

Santo Amaro das Brotas 72 71 679 600 2,2 

Laranjeiras 228 224 6.592 6.374 3,9 

Nossa Senhora do Socorro 1.471 1.415 21.435 19.588 2,4 

Aracaju 15.644 14.574 255.511 235.466 3,3 

Pirambu 68 67 893 816 2,3 

Barra dos Coqueiros 280 274 3.366 3.029 2.6 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2014. 

Verifica-se com base nos dados expostos acima, que os municípios de Pirambu e Santo Amaro das 
Brotas apresentar menor número de unidades locais atuantes dentre os demais municípios, dispondo 
de apenas 67 e 71 unidades locais atuantes, respectivamente. A capital Aracaju apresenta o maior 
adensamento e número de unidades locais, seguido de Barra dos Coqueiros e Laranjeiras. 

Uma análise do salário médio mensal dos municípios medido em salários mínimos (s.m.), indica 
valores bastante aproximados, com exceção do salário médio verificado em Aracaju e Laranjeiras, 
onde destaca-se a capital cujo salário médio era de 3,9 s.m., média salarial inclusive superior ao estado 
de Sergipe.  

Os municípios da AII, especificamente aqueles interceptados pela LT 500kV (Santo Amaro das Brotas, 
Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro), não possuem uma economia assentada exclusivamente na 
agricultura, inclusive frente ao processo de industrialização já detalhado anteriormente. Contudo, o 
setor primário nestes municípios ainda se apresenta importante para a economia local, sendo 
importante destacar que tais municípios integram o Território de Desenvolvimento Leste Sergipano, 
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cuja pastagem é atividade expressiva, caracterizada pela utilização das terras para o gado de corte 
durante o estio e detém uma forte concentração de recursos minerais, com destaque para a salgema, 
potássio, calcário, petróleo e gás natural. Na agricultura destes municípios, a cana-de-açúcar e 
mandioca são as culturas que se destacam.  

O Território de Desenvolvimento Leste Sergipano foi criado a partir da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional e, segundo o Ministério de Integração Nacional, fundamenta-se na 
determinação constitucional acerca da redução das disparidades sociais e de desenvolvimento 
econômico como um dos eixos centrais da estratégia de desenvolvimento do estado. Tal política 
apresenta um duplo propósito, tanto a redução das desigualdades regionais como também ativar 
potencialidades de desenvolvimento das regiões sergipanas, tendo como foco a dinamização das 
regiões e melhor distribuição das atividades produtivas no território de Sergipe.  

O município de Santo Amaro das Brotas tem como principais fontes de receita a agricultura, pecuária, 
comércio, indústria, mineração e avicultura. A agricultura tem produção de cana de açúcar, coco da 
Bahia, manga e mandioca. Os rebanhos têm como principais efetivos os bovinos, equinos, ovinos e 
suínos. Na avicultura sobressaem os galináceos. No setor industrial predominam unidades cerâmicas 
(tijolos e telhas) e na área mineral, ocorrem lavras de areia, calcário, argila e exploração/produção de 
petróleo e gás.  

Já no município de Nossa Senhora do Socorro, onde a produção agrícola não é a principal atividade 
econômica, se destaca a cana de açúcar, coco da Bahia, mandioca e manga, enquanto os maiores 
rebanhos são os bovinos, equinos e ovinos. Na mineração estão as lavras de calcário, areia, argila, 
petróleo e gás. Os produtos minerais são utilizados como insumos em fábricas cimenteiras, cerâmicas, 
construção civil e indústria petroquímica, sendo a indústria o principal setor industrial deste 
município. Entre as principais empresas que atuam em Nossa Senhora do Socorro estão a Itaguassu 
Agro Industrial S.A., Cerâmica Sergipe S.A.- Cersesa, Massa Pronta Engenharia Indústria e Comércio 
S.A. e Indústria de Plásticos Celi S.A.  

Em Laranjeiras, o setor industrial também é o principal contribuinte para as receitas municipais, onde 
destacam-se fábricas de cimento, fertilizantes, têxtil e usina açucareira e mineração, com destaque a 
exploração de calcários. Todavia, Laranjeiras também dispõe de produção agrícola, onde os principais 
produtos cana de açúcar, coco da Bahia, mandioca e manga e, na pecuária predomina produção 
bovina, suína, muares e equinos; na avicultura verificou-se a criação de galináceos.  

No município de Pirambu, as receitas municipais provêm da agricultura, pecuária e avicultura, sendo 
os principais produtos agrícolas o coco da Bahia, mandioca, manga e milho e, os maiores rebanhos 
são os bovinos, equinos, ovinos, sendo que na avicultura, destacam-se os galináceos. Desponta na 
economia local de Pirambu, a atividade pesqueira com a comercialização de camarões e pescados 
diversos. Na área mineral, são conhecidos ocorrências e depósitos de sal-gema, sais de potássio, 
magnésio, turfa e petróleo. Apesar de apresentar semelhanças nas bases produtivas, esse é o único 
município da AII que não faz parte do Território de Desenvolvimento Leste Sergipano.  

Em Barra do Coqueiro, município da AID, se verifica que sua base econômica também se assenta nas 
atividades industriais, bem como o setor de comercio, serviço agrícolas, pecuárias, minerárias e 
avicultura. Na agricultura, se destaca a produção, colheita e comercialização do coco da Bahia, além 
do cultivo de mandioca e manga. A pecuária está voltada para a criação de bovinos, equinos e muares. 
A avicultura, de porte reduzido, é voltada a criação de galináceos. Na mineração, destaca-se a 
exploração de areia.   

No Quadro 7.3-9 a seguir são apresentados os valores adicionados brutos por setor econômico nos 
municípios da AID e AII, que se referem aos valores monetários gerados a partir das atividades dos 
setores econômicos que servem de base e referência para composição e análise do PIB municipal. 
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Quadro 7.3-9: Valor adicionado bruto por setor da economia (em mil reais correntes) em 2014  – municípios da 
AID e AII  

Município Total Agropecuária Indústria Serviços 
Adm. 

Pública 

Nossa Senhora do Socorro 2.161.571 614.509 5.991 430.860 1.110.211 

Laranjeiras 684.586 19.142 470.488 194.956 142.28 

Santo Amaro das Brotas 134.626 17.762 42.935 25.669 48.260 

Barra dos Coqueiros 403.026 4.328 139.218 135.562 123.918 

Aracaju 13.205.800 2.953 2.611.226 8.128.629 2.462.993 

Pirambu 90.823 5.006 17.552 22.327 45.938 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2014. 

Conforme se verifica nos valores apresentados acima, os municípios de Barra dos Coqueiros e a capital 
Aracaju foram os que apresentaram menores valores totais e relativos referente ao setor primário 
(agropecuária), e o município de Nossa Senhora do Socorro foi a que apresentou maior valor 
adicionado nesse setor, somente ficando atrás do valor adicionado bruto da administração pública, 
que contribuiu como principal aspecto para que o valor adicionado total apresentado seja o segundo 
maior dentre os demais municípios em estudo.  

O valor adicionado total de Aracaju foi expressivamente superior a todos os outros verificados, onde 
o setor de serviços é o que apresentou o maior valor adicionado gerado na capital sergipana. Tal 
cenário corrobora com a importância do município, sendo capital do estado, enquanto polo turístico, 
onde as atividades do setor de serviços e comércio se destaca, principalmente atrelado ao 
desenvolvimento da atividade turística.  

Quanto aos municípios de Laranjeiras, Santo Amaro das Brotas e Barra dos Coqueiros, o setor 
industrial foi o que apresentou maiores valores adicionados e principal participação no PIB local destes 
municípios, reforçando as análises feitas anteriormente onde foi dado o panorama geral das bases 
econômicas dos municípios com destaque para a atividade industrial. 

Em Pirambu, diferentemente dos demais municípios em estudo, o valor adicionado bruto associado a 
atividade de administração pública foi o que apresentou maior valor adicionado bruto do PIB, 
evidenciando uma economia ainda incipiente, onde os empregos do setor público correspondem à 
principal fonte de renda da população residente. 

O Quadro 7.3-10 adiante apresenta a evolução do PIB municipal dos municípios da AID e AII no decênio 
2000/2010, sendo possível verificar um crescimento do Produto Interno Bruto do município de Barra 
dos Coqueiros na ordem de 158%, em decorrência do fortalecimento da indústria naval, das atividades 
portuárias e principalmente do incremento das atividades comerciais e de serviços associada a um 
processo de urbanização. 

Ainda na análise da evolução do PIB municipal abaixo, se verifica um crescimento econômico em todos 
os municípios em estudo, com destaque para os incrementos do PIB dos municípios de Nossa Senhora 
do Socorro, Barra dos Coqueiros e da capital Aracaju. Proporcionalmente, o município de Pirambu 
também se destacou no mesmo período, apresentando crescimento de 265%, podendo ser atribuído 
aos investimentos ocorridos em Barra dos Coqueiros com instalação de empreendimentos que 
incrementaram a economia local e serviram de polo de atração de pessoas, refletindo no setor 
terciário também em Pirambu. 
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Quadro 7.3-10: Evolução do PIB Municipal entre 2000 e 2010  – municípios da AID e AII 

MUNICÍPIO 2000 2010 

Nossa Senhora do Socorro 530.202,00 1.805.361,00 

Laranjeiras 220.911,00 713.380,00 

Santo Amaro das Brotas 20.334,00 70.727,00 

Barra dos Coqueiros 71.415,00 246.278,00 

Aracaju 2.834.391,00 8.748.078,00 

Pirambu 14.169,00 51.747,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Os dados apresentados e analisados de forma detalhada a partir desse ponto focarão o município da 
AID, Barra dos Coqueiros. O Gráfico 7.3-6 a seguir, apresenta o percentual de participação de cada 
setor da economia do município de Barra dos Coqueiros. É possível verificar que neste município, com 
exceção da baixa participação do setor primário na economia local (1,1%), a participação dos setores 
de indústria, serviços e administração pública no PIB de Barra dos Coqueiros em 2014 indica uma 
distribuição do valor adicionado bruto destes setores de forma bastante próxima.  

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2014. 

Gráfico 7.3-6: Participação dos setores da economia no valor adicionado bruto (%) em 2014 – Barra dos Coqueiros 

O Gráfico 7.3-7 adiante apresenta a evolução do PIB municipal de Barra dos Coqueiros no período 
entre 2002 e 2014, sendo possível verificar um crescimento do Produto Interno Bruto do município 
de Barra dos Coqueiros na ordem de 158%, em decorrência do fortalecimento da indústria naval, das 
atividades portuárias e principalmente do incremento das atividades comerciais e de serviços.  
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2014. 

Gráfico 7.3-7: Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2002 e 2014 (valores em mil reais) – Barra dos 
Coqueiros 

Para melhor compreensão desse incremento do PIB em Barra dos Coqueiros, o Gráfico 7.3-8 a seguir 
apresenta a evolução dos valores adicionados gerado no município por setor da economia no período 
de doze anos, entre 2002 e 2014. Destaca-se a queda ao longo do período analisado da participação 
da indústria, que apesar de ser o setor que mais contribui para o valor adicionado bruto, mostra níveis 
de contribuição próximo ao setor de serviços, que não apresentou queda ao longo do período 
apresentado.  

 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios 

Gráfico 7.3-8: Evolução dos setores da economia no valor adicionado bruto entre 2002 e 2014 (valores em mil 
reais) – Barra dos Coqueiros 
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Verifica-se ainda a manutenção (e até aumento) da participação do setor de serviços e da 
administração pública, promovendo a internalização e circulação de capital, especialmente entre o 
comercio e setor de serviços. Nesse sentido, apesar da queda da contribuição da indústria no PIB 
houve, de certa maneira, uma contrapartida por parte do setor de comercio e serviços que apresentou 
aumentos percentuais bastante significativos no mesmo período. 

No Quadro 7.3-11 abaixo são apresentados os números das unidades locais totais, que se referem a 
estabelecimentos onde se desenvolve atividades econômicas específicas, sendo possível verificar um 
aumento percentual na ordem de 47% das unidades locais no município de Barra dos Coqueiros, sendo 
o município que apresentou maior variação no período dentre os demais municípios da área de 
influência do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. 

Quadro 7.3-11: Evolução de unidades locais entre 2006 e 2014 – Barra dos Coqueiros 

Município 
Unidades locais 

Variação (%) 
2006 2014 

Barra dos Coqueiros 189 280 48,15 

Fonte: IBGE, Cadastro Geral de Empresas 

Para melhor compreensão da natureza das unidades locais (empresas atuantes) no município de Barra 
dos Coqueiros, AID do empreendimento, o Quadro 7.3-12 adiante mostra as unidades locais existentes 
por tipo de atividade. Observa-se que o setor de comercio é a atividade que apresenta maior número 
de empresas atuantes, em seguida a atividade que concentra maior unidade são aquelas classificadas 
em “outros serviços coletivos, sociais e pessoais”, seguido pela atividade de transporte, armazenagem 
e comunicações que pode ser associada a operação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa – TMIB.  

Quadro 7.3-12: Unidades locais por setor de atividade em 2006 – Barra dos Coqueiros 

Empresas atuantes Unidades 
Percentual 

(%) 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 3 1,26 

Pesca 3 1,26 

Indústrias extrativas 2 0,95 

Indústrias de transformação 20 8,37 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 1 0,42 

Construção 19 7,95 

Comércio 58 24,27 

Alojamento e alimentação 14 5,86 

Transporte, armazenagem e comunicações 22 9,21 

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços 
relacionados 

3 1,26 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 39 16,32 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 0,84 

Educação 10 4,18 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 42 17,57 

Total 239 100,00 

Fonte: IBGE, Cadastro Geral de Empresas 

A indústria de transformação e construção civil também apresentaram números representativos de 
unidades locais atuantes, corroborando com a análise realizada nos itens anteriores, onde foram 
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identificados projetos relacionados a construção civil e empreendimentos de produção da indústria 
de transformação. A existência de percentual significativo de unidades locais na área de atividades 
imobiliárias e aluguéis, que pode ser atrelado ainda a construção de empreendimentos imobiliários 
evidencia que o município de Barra dos Coqueiros está em momento de específico de grande boom 
imobiliário. 

Outro aspecto econômico importante de ser analisado para se avaliar um efetivo incremento de uma 
economia local se refere ao mercado formal de empregos disponíveis nos setores econômicos. Foi 
identificado que o número total de empregos formais existentes em Barra dos Coqueiros representa 
41% (8.469) da população ocupada em 2010. 

Quadro 7.3-13: Número de empregos formais por setor de atividade em 2015 – Barra dos Coqueiros 

Setor Homens Mulheres 
Total 

Absoluto % 

Indústria Transformação 111 26 137 3,9 

Construção Civil 131 1 132 3,7 

Comércio 281 162 443 12,6 

Serviços 915 446 1.361 38,7 

Adm. Pública 469 929 1.398 39,7 

Agropecuária 43 5 48 1,4 

Total 1.950 1.569 3.519 100 

Fonte: IBGE, Cadastro Geral de Empresas 

Dentre os setores que mais se destacam na geração de empregos formais em Barra dos Coqueiros, 
conforme Quadro 7.3-13 acima, está a administração pública, com 39,7% do total de empregos 
formais gerados, seguido do setor de serviços, com 38,7%, e o setor do comércio, 12,6%. Os demais 
setores da economia apresentaram baixos percentuais de geração de emprego formal, principalmente 
a agropecuária que representou em 2015 somente 1,4% do mercado formal de trabalho em Barra dos 
Coqueiros.  

É necessário ponderar que os dados apresentados no quadro anterior se referem ao ano de 2015, de 
modo que o percentual apresentado não retrata a realidade de ocupação atual do município, sendo 
trazido apenas para ilustrar que os setores apresentados tendem a absorver boa parte da população 
economicamente ativa de Barra dos Coqueiros. 

7.3.3.1 Finanças Públicas e Investimentos Públicos e Privados  

A análise do presente item relativo às finanças públicas focará o município de Barra dos Coqueiros, 
considerado como AID do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, uma vez que sediará a 
instalação e operação da UTE e da FSRU, principais polos geradores de empregos e de dinamização da 
economia local. 

Para tanto, optou-se por centrar esforços nas análises na AID do empreendimento, pois além da 
geração de emprego, que contribuirá para o aumento de arrecadação de impostos associados ao 
aquecimento dos setores de serviço e comércio, Barra dos Coqueiros será ainda o município 
beneficiário das compensações financeiras decorrentes da exploração de gás e geração de energia. 
Assim, serão apresentados dados referentes a relação receita-despesa do de Barra dos Coqueiros e 
investimentos programados abordando convênios e projetos previstos ou executados e receitas 
oriundas de royalties.  
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O Produto Interno Bruto (PIB) de Barra dos Coqueiros foi da ordem de R$ 438.841,00, sendo o setor 
industrial o que mais contribuiu para sua composição, seguido pelo setor de serviços. O PIB per capita 
foi da ordem de R$ 15.621,00, inferior ao verificado em Aracaju (Quadro 7.3-14). 

Conforme verifica-se nos dados a seguir, o valor adicionado gerado pela indústria representou cerca 
de 44,2% do total de valor adicionado gerado em 2014, seguido pelo setor de serviços com percentual 
próximo, alcançando aproximadamente 43%. Do total de riquezas geradas, o setor agropecuário foi o 
que apresentou menor contribuição, que foi da ordem de R$ 4.328,00, representando pouco mais de 
1%. O município de Barra dos Coqueiros é a 15ª economia do estado de Sergipe, segundo ranking do 
IBGE. Entre os anos de 2010 e 2014, o PIB deste município teve incremente de aproximadamente 47%.  

Quadro 7.3-14: Valor adicionado bruto a preços correntes por setor da economia em 2014 – Barra dos Coqueiros 

Setor da economia 
Valor adicionado (x1000) 

R$ 

Agropecuária 4.328,00 

Industria 139.218,00 

Serviços (excetuando administração, saúde e educação públicas e seguridade 
sócia) 

135.562,00 

Imposto liquido de subsídios sobre produtos, a preços correntes 35.814,00 

Total valor adicionado 314.922,00 

* PIB per capita Aracaju em 2014: R$ 23.887,20. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Em relação às finanças públicas, o município de Barra dos Coqueiros contava com uma receita da 
ordem de R$ 75.536,00 frente a uma despesa de R$ 71.051,00. Dos impostos que compõe a receita 
municipal, destaca-se o incremento do ISS entre 2006 e 2014, que apresentou um salto de 3,3 milhões 
de reais em 2006 para 16 milhões de reais em 2014, decorrente do incremento da atividade de 
serviços que pode ser associada a instalação de grandes empreendimentos.  

O Gráfico 7.3-9 abaixo ilustra a evolução das receitas e despesas de Barra dos Coqueiros no período 
entre 2006 e 2014, sendo possível constatar o aumento de ambos, despesas e receitas, no período 
avaliado. Cabe destacar que a partir de 2013, as receitas superaram as despesas do município, 
apontado para um cenário positivo em relação a gestão dos recursos públicos municipais.  

Em 2014, no município de Barra dos Coqueiros, a receita municipal foi de R$ 75,5 milhões, enquanto 
as despesas para o mesmo ano foi de aproximadamente R$ 71 milhões, sugerindo um saldo positivo 
de cerca de R$ 4,5 milhões. 
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Fonte: IBGE, Finanças Públicas, 2017. 

Gráfico 7.3-9: Evolução do total de receitas e despesas a preços correntes (em mil reais) entre 2006 e 2014 – 
Barra dos Coqueiros 

No território de Barra dos Coqueiros estão alocados empreendimentos que em virtude da natureza 
da sua exploração de recurso natural geram royalties ao município. Apesar da forte exploração que 
ainda ocorre em Barra dos Coqueiros, juntamente com outros municípios da região, tem sido 
constatada uma tendência de queda do volume de arrecadação de royalties, que pode estar associada 
a queda do valor do petróleo no cenário internacional, refletindo nos repasses aos municípios 
beneficiários. 

Como exemplo, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 2016 foram repassados 
aproximadamente R$ 2 milhões que, embora se mostre significativo para uma economia municipal, 
foi constatada uma redução desses royalties quando comparado com 2014 que alcançou a marca de 
R$ 4,3 milhões em royalties para o município.   

O município de Barra dos Coqueiros ainda tem sido alvo investimentos a partir de Planos e Programas 
de Desenvolvimento por parte do Governo Estadual, como os sistemas de drenagem e pavimentação 
de vias na zona urbana municipal, a urbanização da Orla de Atalaia Nova, a construção da rede de 
esgotamento sanitário e a construção de unidades habitacionais, destacando-se os investimentos 
realizados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Todos estes 
investimentos públicos incidem positivamente sobre o município, pois dinamizam a ocupação do 
território e consequentemente, geram empregos no setor de comércio e serviços e aumentam o 
volume de arrecadação do município. 

Dos investimentos privados instalados no município de Barra dos Coqueiros cita-se o Terminal 
Marítimo Inácio Barbosa – TMIB e o Parque Eólico de Barra dos Coqueiros, que são importantes polos 
geradores de receitas ao município. O Parque Eólico Barra dos Coqueiros 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.  

Inaugurada em janeiro de 2013, a Usina Eólica foi construída através do Programa Sergipano de 
Desenvolvimento Industrial (PSDI) com a concessão de incentivo locacional, disponibilizando a área 
de 300 hectares, equivalente a 320 campos de futebol, vizinha ao Porto de Sergipe. O investimento 
total da obra foi de R$ 125 milhões, sendo R$ 103 milhões investidos por meio do Programa de 
Aceleramento do Crescimento, segundo balanço de 2014.   

O Terminal Portuário Marítimo Ignácio Barbosa (TMIB), 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 mineral, especialmente os fertilizantes. Além disso, recebe produtos utilizados 
nas indústrias, além de apoiar as atividades de exploração de petróleo e gás natural, desenvolvidas 
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offshore pela PETROBRAS. O Terminal Portuário é operado pela Companhia Vale e conta com 
movimentação de importação de trigo e coque, além de exportação de recursos minerais e produtos 
industrializados, como o cimento. Adicionalmente, serve de apoio às atividades de exploração de 
petróleo offshore da Petrobrás. 

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. 

Além desses empreendimentos implantados e projetos previstos, o município de Barra dos Coqueiros 
também foi alvo outros de investimentos do Programa de Aceleramento do Crescimento. Segundo 
balanço realizado em 2014, estavam com status “em obras” a Ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário em Aracaju e Barra dos Coqueiros, cujo investimento estava na ordem de R$ 84 milhões de 
reais; elaboração de projetos da FUNASA para saneamento municipal; obras de construção/ampliação 
da Unidade Básica de Saúde I, com investimento de R$ 200 mil reais; urbanização do canal Guaxinim, 
com investimentos de R$ 23 mil reais; e elaboração de Plano Habitacional com investimento de 30 mil 
reais, além dos investimentos realizados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, citado o item 
habitação.  

 

7.3.4 Trabalho e Renda 
A análise dos aspectos relacionados ao tema Trabalho e Renda deste Estudo abordará todos os 
municípios identificados como área de influência (AID e AII) do Complexo Termoelétrico Porto de 
Sergipe I, visando subsidiar a identificação de potencial disponibilidade de mão de obra regional que 
poderá ser aproveitada pela empresa ao longo das fases de implantação e operação do 
empreendimento. 

Uma análise no âmbito regional dos municípios da área de influência, ou seja, considerando os 
municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, 
Pirambu e Aracaju, mostra que, segundo dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE), existia um total 
de 1.065.118 pessoas em idade ativa (PIA).  

Desse total de população em idade ativa (PIA), conforme Gráfico 7.3-10, a seguir, se verificou um total 
de 680.230 pessoas, representando 63,9% do PIA, que se refere à População Economicamente Ativa 
(PEA), correspondendo ao potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo. Por sua 
vez, a População Não Economicamente Ativa (PNEA), que representa a população jovem que ainda 
não ingressou no mercado de trabalho ou as pessoas em idade economicamente ativas que não 
buscam oportunidades no mercado de trabalho, alcançou o percentual da ordem de 36,1%, 
representando o universo de 384.118 pessoas.  
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Gráfico 7.3-10: População em Idade Ativa (PIA), População Economicamente Ativa (PEA) e Não Ativa (PNEA) em 
2010  – municípios da AID e AII 

O Gráfico 7.3-11 apresenta dados referentes a população economicamente ativa que, na semana de 
referência (período em que foi realizado o Censo Demográfico 2010) se encontravam desocupadas, 
sendo potencial mão-de-obra disponível a ser absorvida pelas obras relativas a implantação e 
operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I.  

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Gráfico 7.3-11: População Economicamente Ativa desocupada na semana de referência em 2010  – municípios da 
AID e AII 

Verifica-se que dos municípios da área de influência, Santo Amaro das Brotas é o que apresentou 
maior percentual de população desocupada, alcançando quase 30% da população economicamente 
ativa (PEA), sendo, portanto, o município com maior potencial de disponibilidade de mão de obra na 
região. O segundo município que apresentou maior percentual de PEA desocupada foi Laranjeiras com 
18,6% e, em seguida, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro, ambos com aproximadamente 
15%. 

Para além da disponibilidade de mão de obra (PEA Desocupada), é importante analisar o nível de 
instrução dessa população ociosa com vistas à melhor compreender o perfil dessa mão de obra 
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disponível nos municípios em estudo. Assim, no Quadro 7.3-15 adiante são apresentados os números 
totais de pessoas com 25 anos ou mais responsáveis pelo domicilio segundo o nível de instrução, 
obtidos no Censo Demográfico 2010 (IBGE). 

Quadro 7.3-15: População com 25 anos ou mais de idade, responsável por domicílio, por nível de instrução em 
2010  – municípios da AID e AII 

Municípios  Total 

Sem 
instrução ou 
fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Não 
determinada 

Santo Amaro das Brotas 3.001 2.007 352 547 95 -- 

Laranjeiras 6.410 3.841 785 1.561 179 44 

Nossa Senhora do Socorro 42.247 23.275 7.336 10.484 1.079 73 

Aracaju 159.744 57.90 21.004 50.435 30.086 315 

Pirambu 1.983 1.456 187 268 71 -- 

Barra dos Coqueiros 6.280 3.515 961 1.466 311 27 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Verifica-se, a partir dos dados de nível de instrução sistematizados abaixo que, do universo total 
verificado, apenas a capital Aracaju concentra um total significativo de pessoas com o ensino superior 
completo em relação ao número total do universo adotado. 

Nos demais municípios, os maiores números da população com 25 anos ou mais, chefes de família, se 
concentravam no nível de instrução identificado como “sem instrução ou fundamental incompleto”, 
evidenciando que grande parcela da mão de obra nesses municípios apresenta expressiva deficiência 
no que se refere a instrução formal. Cabe destacar que os municípios de Pirambu e Santo Amaro das 
Brotas, percentualmente, foram os mais expressivos, sendo, respectivamente, 73,4% e 66,8% de 
pessoas sem instrução ou fundamental incompleto.  

Barra dos Coqueiros, município sede da UTE e FSRU e que, portanto, poderá ser o principal polo de 
contratação de mão de obra, apresentou percentual de 55,9% de pessoas do universo apresentado 
sem instrução ou com fundamental incompleto. Cabe salientar que o universo se refere a pessoas com 
25 anos ou mais, não abrangendo, portanto, populações em idade ativa acima de 18 anos (condição 
legal para trabalhos remunerados) e pessoas menores de 18 anos que podem ser contratadas por 
meio de programas voltados ao menor aprendiz, o pode trazer uma melhora no que se refere aos 
indicadores de nível de instrução da População Economicamente Ativa (PEA). 

O Quadro 7.3-16 a seguir apresenta os dados relativos ao grau de formalização da população ocupada 
na semana de referência com 18 anos ou mais de idade. Os números apresentados se referem ao 
percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade formalmente ocupadas em relação ao número 
total de pessoas ocupadas nessa faixa etária.  

Quadro 7.3-16: Grau de formalização da População Economicamente Ativa (PEA) Ocupada com 18 anos ou mais 
de idade em 2010  – municípios da AID e AII 

Municípios  Formalização (%) 

Santo Amaro das Brotas 55,7 

Laranjeiras 70,1 

Nossa Senhora do Socorro 62,2 

Aracaju 66,7 

Pirambu 35,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
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Os dados evidenciam que o município de Pirambu apresenta o maior percentual de empregos formais, 
alcançando 70,1% da população ocupada, seguido da capital Aracaju com 66,7%, Nossa Senhora do 
Socorro com 62,2%, Santo Amaro das Brotas com 55,7% e, por fim, Pirambu, com somente 35,8% de 
sua população ocupada inserida no mercado formal de trabalho. Fazendo um paralelo aos níveis de 
instrução dos municípios, apresentado acima, é possível aferir que os postos de trabalho no mercado 
formal disponibilizados não se referem a atividades complexas, isto é, não demandam grau de 
instrução médio ou superior. 

Outro indicador importante de ser avaliado para subsidiar uma análise da disponibilidade de mão obra 
nos municípios da área de influência se refere às condições de empregabilidade. No Quadro 7.3-17 a 
seguir são apresentados os números de empregos disponíveis segundo a posição ocupada na semana 
de referência.  

Quadro 7.3-17: Número de empregos por condição de empregabilidade em 2010  – municípios da AID e AII 

Municípios  Conta própria Empregadores Empregados Total 

Santo Amaro das Brotas 854 7 6.184 7.045 

Laranjeiras 12.111 393 47.150 59.654 

Nossa Senhora do Socorro 713 23 2.254 2.990 

Aracaju 49.521 6.695 191.858 248.074 

Pirambu 1.108 33 1.502 2.643 

Barra dos Coqueiros 2.682 67 5.493 8.242 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Verifica-se que os municípios em estudo apresentam a predominância de condições de 
empregabilidade identificada como “empregados”, contudo é importante destacar o percentual 
significativo de pessoas que alegaram trabalhar por conta própria, especificamente nos municípios de 
Barra dos Coqueiros, Pirambu e Laranjeiras, tomadas as devidas proporções em cada município. 

De forma complementar, o Quadro 7.3-18 adiante mostra o total de empregados segundo condição 
de remuneração, onde abarca aqueles que são empregados, porém não remunerados e aqueles que 
trabalham na produção para consumo próprio e, assim, são incorporados segundo a metodologia do 
IBGE na categoria empregados.  

Quadro 7.3-18: Pessoas ocupadas com condições de não remunerados ou que trabalham na produção do próprio 
consumo em 2010  – municípios da AID e AII 

Municípios  Não remunerados 
Trabalham na produção para 

consumo próprio 

Santo Amaro das Brotas 94 298 

Laranjeiras 1.326 688 

Nossa Senhora do Socorro 43 267 

Aracaju 3.270 1.149 

Pirambu 170 521 

Barra dos Coqueiros 49 178 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Os números apresentados de empregos não remunerados indica que nos municípios em estudo não 
se verifica de forma expressiva uma tendência de exploração da mão de obra, não sugerindo 
parâmetros relativos a desigualdade social, cuja tendência é maior número de empregados sem 
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remuneração. Por sua vez, os empregados que trabalham na produção para consumo próprio 
relacionam-se principalmente a realidade rural, onde é comum atividades voltadas a subsistência.  

Considerando a baixa concentração da população rural nos municípios da área de influência em 
análise, os números apresentados não chamam atenção, com exceção do município de Aracaju, que 
conforme visto no item 7.3.2 Aspectos Demográficos, a totalidade da população da capital se 
concentrada em áreas urbanas, indicando que mesmo em área urbanizadas ocorrem produções 
voltadas à subsistência. 

A seguir são apresentados dados gerais acerca das condições de trabalho e renda da população 
residente nos municípios da área de influência (AID e AII) do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe 
I, que foram obtidos através de consulta ao site do IBGE, com atualização em 2017, que apresenta 
uma síntese dos principais aspectos relacionados ao Trabalho e Renda.  

Barra dos Coqueiros: Em 2014, o salário médio mensal era de 2,6 salários mínimos. A proporção de 
pessoas ocupadas em relação à população total era de 12%. Na comparação com os outros municípios 
do estado, ocupava as posições 8 de 75 e 23 de 75, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 45% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 67 de 75 dentre os municípios do estado (IBGE, 2017).  

Laranjeiras: Em 2014, o salário médio mensal era de 3,9 salários mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 22.9%. Na comparação com os outros municípios do 
estado, ocupava as posições 2 de 75 e 5 de 75, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 48.9% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 41 de 75 dentre os municípios do estado (IBGE, 2017). 

Nossa Senhora do Socorro: Em 2014, o salário médio mensal era de 2,4 salários mínimos. A proporção 
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 12.3%. Na comparação com os outros 
municípios do estado, ocupava as posições 12 de 75 e 20 de 75, respectivamente. Considerando 
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 42% da população 
nessas condições, o que o colocava na posição 72 de 75 dentre os municípios do estado (IBGE, 2017). 

Santo Amaro das Brotas: Em 2014, o salário médio mensal era de 2,2 salários mínimos. A proporção 
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 5.7%. Na comparação com os outros 
municípios do estado, ocupava as posições 21 de 75 e 68 de 75, respectivamente. Considerando 
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 50.9% da 
população nessas condições, o que o colocava na posição 26 de 75 dentre os municípios do estado 
(IBGE, 2017). 

Pirambu: Em 2014, o salário médio mensal era de 2,3 salários mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 10%. Na comparação com os outros municípios do 
estado, ocupava as posições 18 de 75 e 34 de 75, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 53.1% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 14 de 75 dentre os municípios do estado (IBGE, 2017). 

Aracaju: Em 2014, o salário médio mensal era de 3,3 salários mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 41%. Na comparação com os outros municípios do 
estado, ocupava as posições 4 de 75 e 1 de 75, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 35.8% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 75 de 75 dentre os municípios do estado (IBGE, 2017).  
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7.3.5 Infraestrutura, Equipamentos e Serviços públicos 
A análise dos dados referente a caracterização da infraestrutura urbana e equipamentos e serviços 
públicos teve como foco os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu. Tal definição decorreu da 
avaliação de que a potencial pressão sobre infraestrutura, equipamentos e serviços públicos 
decorrente da concentração de trabalhadores e de população atraída pelas oportunidades de trabalho 
e renda atreladas ao Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I poderá ocorrer, especificamente, nas 
sedes urbanas localizadas mais próximas da área previsto do empreendimento, ou seja, Barra dos 
Coqueiros e Pirambu (Figura 7.3-6). 

Cabe destacar que as atividades do empreendimento ao longo da fase de implantação e operação se 
concentrarão na atual área da CELSE, na localidade do Jatobá (Barra dos Coqueiros/SE), inclusive o 
canteiro de obras da LT 500kV também será instalado nesse área, reforçando a avaliação de que nas 
sedes urbanas de Barra dos Coqueiros e Pirambu, mais próximas ao empreendimento, é onde se dará 
a potencial concentração de pessoas (trabalhadores contratados e população atraída) e, por 
consequência, eventual pressão sobre a capacidade de suporte da infraestrutura urbana e capacidade 
de atendimento de equipamentos e serviços básicos, como educação, saúde, segurança pública, 
assistência social entre outros. 

 

Fonte: CH2M HILL, jun/17 

Figura 7.3-6: Relação de distância entre as sedes urbanas de Barra dos Coqueiros e Pirambu e o empreendimento 

Portanto, neste item, serão caracterizadas as condições da infraestrutura e serviços públicos 
existentes nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, onde também serão verificados dados 
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secundários obtidos junto a fontes oficiais, institutos de pesquisas e outras bibliografias pertinentes, 
apontados déficits e pressões dos aspectos observados evidenciados nos dados levantados. 

7.3.5.1 Habitação e Acomodação 

Dentre os indicadores que expressam o nível de vida das populações residentes, o levantamento das 
condições dos domicílios ocupados, que engloba dimensões fundamentais para ocupação, possibilita 
um retrato e a identificação de fragilidades do município. Deste modo, os dados apresentados a seguir, 
associados às respectivas análises, buscarão dar conta das condições atuais de habitação existente 
nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, bem como identificar a oferta e disponibilidade de 
acomodações possíveis de serem usadas para a alocação de mão de obra em regime de moradias 
temporárias durante a fase de implantação do empreendimento.  

Para melhor compreensão das condições de habitação é necessário expor, inicialmente, os dados 
acerca da acomodação espacial quanto ao meio em que se concentram os domicílios, ou seja, áreas 
urbanas e rurais nos municípios em questão (Barra dos Coqueiros e Pirambu).  Assim, conforme 
verifica-se no Quadro 7.3-19 abaixo, foram identificados 7.907 endereços na área urbana de Barra dos 
Coqueiros e 2.219 endereços na área urbana de Pirambu.  

Cabe destacar que o recenseamento do IBGE adota a metodologia de amostras, de modo que os totais 
de endereços cadastrados apresentados não representam, necessariamente, o universo total dos 
dados analisados adiante, onde estão sistematizadas as informações acerca das habitações 
propriamente ditas (sem diferenciação de localização espacial), nem estes totais repetem-se 
sistematicamente.   

Quadro 7.3-19: Endereços cadastrados segundo situação domicílio em 2010 – Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Munícipios Urbana Rural Total 

Barra do Coqueiros 7.907 2.762 10.669 

Pirambu 2.219 1.704 3.923 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Segundo informações do Censo Demográfico 2010 (IBGE), reproduzidas no Quadro 7.3-20 adiante, 
foram recenseados em Barra dos Coqueiros um total de 9.613 domicílios, sendo que destes 6.858 
estavam ocupados, representando 71,3% e, assim, 2.755 encontravam-se desocupados (28,7%). Já em 
Pirambu, foram recenseados 3.458 domicílios, dentre os quais 2.224 estavam ocupados, 
representando um percentual de 64,2% e, portanto, 1.240 domicílios (35,8%) estavam desocupados 
em 2010.  

Quando somados os quantitativos dos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu obtém-se um 
total de 13.071 domicílios recenseados, sendo que deste total, 69,4%, ou 9.082 domicílios, estavam 
ocupados, enquanto que 3.989 domicílios se encontravam desocupados em 2010, representando um 
percentual de 30,6% do total de domicílios recenseados de ambos os municípios. 

Quadro 7.3-20: Domicílios recenseados, ocupados e desocupados em 2010 – Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Municípios 
Total domicílios 

ocupados 
Total não ocupado Recenseado total 

Barra dos Coqueiros 6.858 2.755 9.613 

Pirambu 2.224 1.234 3.458 

Total 9.082 3.989 13.071 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Ainda em relação ao total de domicílios particulares não ocupados, se constatou que em Pirambu 871 
domicílios eram de uso ocasional e 363 estavam vagos, já em Barra dos Coqueiros 1.267 domicílios 
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era de uso ocasional e 1.488 estavam vagos à época do levantamento em 2010. No que se refere a 
habitações coletivas, em ambos os municípios estavam desocupadas duas habitações coletivas, de um 
total de seis existentes. 

Dos domicílios ocupados, foram levantadas as condições de moradia alugado, cedido, próprio ou outra 
condição. O Quadro 7.3-21: Domicílios recenseados ocupados Segundo condição de moradia em 2010 
– Barra dos Coqueiros e Pirambu a seguir sistematiza o total de domicílios recenseados distribuídos 
por condição de moradia. 

Conforme se observa, em ambos os municípios predominam domicílios em condição como próprio, 
alcançando 77% dos domicílios de Pirambu e 74% dos domicílios de Barra dos Coqueiros. Destes 
domicílios próprios, 5.023 e 1.711 estão quitados em Barra dos Coqueiros e Pirambu, 
respectivamente. Em seguida, está o total de moradias alugadas, representando 19% do universo de 
domicílios recenseados em Barra dos Coqueiros e 13% em Pirambu, percentuais baixos quando 
comparados aos de domicílios próprios.  

Em relação aos domicílios identificados na condição de cedido, em Barra dos Coqueiros os mesmos 
totalizaram 361 domicílios, sendo 62 por empregador e 299 de outras formas, enquanto que em 
Pirambu, os domicílios cedidos alcançaram um total de 159 imóveis, sendo 47 por empregador e 112 
de outra forma.  

Quadro 7.3-21: Domicílios recenseados ocupados Segundo condição de moradia em 2010 – Barra dos Coqueiros e 
Pirambu 

Munícipios Alugado Cedido Próprio 
Outra 

condição 
Total 

Barra dos Coqueiros 1.303 361 5.092 90 6.846 

Pirambu 299 159 1.711 49 2.218 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Em relação aos tipos de habitação verificados pelo IBGE no Censo Demográfico 2010 nos municípios 
em estudo (Quadro 7.3-22), se identifica a predominância absoluto de tipologia “casas” somada a 
“casa de vila ou condomínio”, evidenciando serem ainda municípios com características distintas aos 
de centros urbanos altamente adensados onde se predomina a verticalização da moradia. 
Corroborando com essa análise, se verifica a existência de somente 1 tipologia “apartamento” em 
Pirambu e, em Barra dos Coqueiros, apesar de terem sido identificados 86 habitações tipo 
apartamento, tal número representa pouco mais de 1% do universo total recenseado de domicílios. 

Quadro 7.3-22: Domicílios recenseados Segundo tipo de habitação em 2010 – Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Tipo de habitação Barra dos coqueiros Pirambu 

Apartamento 86 1 

Casa 6.470 2.174 

Casa de vila ou condomínio 266 32 

Hab. Em casa de cômodo, cortiço ou cabeça de 
porco 

24 11 

Total 6.846 2.218 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Ainda segundo dados obtidos no IBGE, a média de moradores em domicílios particulares permanentes 
em Barra dos Coqueiros era de 3,64 moradores por domicílio e, em Pirambu, 3,76 moradores por 
domicílio. Cabe destacar que a média de moradores em habitação em condições subnormais é de 4,6 
em Barra dos Coqueiros e 3.53 em Pirambu.  
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No município de Pirambu haviam 155 edificações em construção, enquanto em Barra dos Coqueiros 
eram 505, corroborando com a análise já feita anteriormente de que tais municípios vêm passando 
por transformações quanto ao perfil de atual da ocupação nos seus territórios, onde os loteamentos 
imobiliários sendo implantados, principalmente em Barra dos Coqueiros, destinam-se ao uso de 
veraneio.  

Ainda se destaca que, após a construção da Ponte Governador João Alves, sobre o Rio Sergipe, o 
município de Barra dos Coqueiros passou 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 corrente principalmente nos povoados de Olhos D’água, Capuã e Jatobá, em função da 
localização privilegiada (próxima a faixas litorâneas desocupadas e à rodovia SE-100). 

Complementarmente aos aspectos de habitação analisados até o momento neste item, a seguir são 
apresentados dados referentes à disponibilidade de acomodações com foco na oferta de pousadas, 
hotéis, dormitórios, condomínios e locação de casas. As fontes de consulta adotadas para este 
levantamento foram as imobiliárias e corretores da região, Secretarias Municipais de 
Financias/Tributos, Ministério do Turismo (CADASTUR) e a Unidade Estadual de Sergipe do IBGE. 

A coleta de dados foi realizada nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, sedes urbanas mais 
próximas da área do empreendimento e, assim, com potencial para alocar essa mão de obra de fora, 
contudo também foi realizado o levantamento desta oferta em Aracaju, pois, embora em número 
reduzido, os profissionais de gerência e cargos da alta administração da CELSE tem optado por 
permanecer alocado na capital, mesmo estando mais distante da área do empreendimento. 

A análise dessa disponibilidade se mostra importante para fins de análise de impactos e proposição 
de medidas de gestão considerando a alocação dessa mão de obra em moradias temporárias em Barra 
dos Coqueiros e Pirambu e que poderá gerar pressão sobre infraestrutura urbana e capacidade de 
atendimento dos serviços públicos (ver detalhamento na avaliação de impactos no item 9.4.4. Pressão 
sobre equipamentos e serviços públicos).  

Em Barra dos Coqueiros foi verificada a disponibilidade de grande quantidade de empreendimentos 
habitacionais decorrente do intenso processo de urbanização e de construção de novos loteamentos 
imobiliários sendo realizados neste município (Foto 7.3-21 a 7.3-25). Assim, foi constatada a oferta de 
9 condomínios verticalizados (Quadro 7.3-23) que possuem em média 8 a 10 torres com 5 andares e 
4 apartamentos por andar, totalizando cerca de 200 apartamentos por condomínio. Foi constatado 
também um condomínio horizontal, formado por casas, que apresentam boa infraestrutura e área de 
lazer, totalizando 10 condomínios com disponibilidade para alocar mão de obra.  

As informações recebidas sobre os valores de aluguéis indicam uma média de R$650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais) a R$800,00 (oitocentos reais) e a taxa média de condomínio fica entre R$180,00 
(cento e oitenta reais) a R$200,00 (duzentos reais). 

Existem ainda uma grande disponibilidade de imóveis particulares (casas de veraneio) para locação no 
município de Barra dos Coqueiros que podem ser locados através de corretores/consultor locais ou 
diretamente com os proprietários, inclusive no Povoado do Jatobá. Segundo informações obtidas em 
corretoras locais de Barra dos Coqueiros, existem atualmente no município um total de 18.909 
imóveis, sendo que deste total cerca de 20% a 30%, ou seja, entre 3.781 a 5.672 imóveis encontram-
se disponíveis. 

Segundo dados obtidos no Cadastro do Ministério do Turismo (CADASTUR), a oferta de hotéis e 
pousadas em Barra dos Coqueiros se mostrou menor, sendo identificada 1 pousada (Restaurante e 
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Pousada Irineus) e 2 hotéis (Porto Praia Hotel e Prodigy Hotel), representando uma baixa oferta de 
disponibilidade desse tipo de acomodação em Barra dos Coqueiros. 

Quadro 7.3-23: Relação de condomínios habitacionais verticalizados em 2017 – Barra dos Coqueiros 

Empresa Empreendimento 

Stanza Barra Ltda Vivendas do Atlântico 

Stanza Barra Ltda Vivendas do Pacífico 

Poly Promotion Quatro SPE Costa Paradiso 

Jota nunes Construtora Ltda Vida Bela Praia Mar 

Jota nunes Construtora Ltda Brisas Vida Bela 

Imperial Construtora Ltda Grandville 

Imperial Construtora Ltda Acquaville 

Imperial Construtora Ltda Barra Club I 

Imperial Construtora Ltda Barra Club II 

Nassal Nascimento e Sales Construção Ltda Litorâneo Residence 

 

 
Foto 7.3-21: Condomínio Acquaville em Barra dos Coqueiros 

 

Foto 7.3-22: Condomínio Litorâneo Barra Residence - entregue fase 1 e a fase 2 está em acabamento 
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Foto 7.3-23: Condomínio Verticalizado Barra Club 2 em Barra dos Coqueiros. 

 

 

Foto 7.3-24: Condomínio Verticalizado Vida Bela em Barra dos Coqueiros 

 

 

Foto 7.3-25: Condomínio de casas geminadas em Barra dos Coqueiros 

 

Em Pirambu não foi verificada a existência de condomínios habitacionais e empreendimentos 
imobiliários, contudo se verifica a disponibilidade de casas particulares disponíveis para aluguel, 
possíveis de serem alugadas através de corretores/consultor locais ou diretamente com os 
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proprietários. Segundo informações de corretoras locais de Pirambu, o município conta com um total 
de 2.326 imóveis, sendo que deste total aproximadamente 20%, ou seja, 465 imóveis encontram-se 
disponíveis. 

Conforme dados levantados no CADASTUR, ainda em Pirambu se verificou a existência de duas 
pousadas e um hotel. As subcontratadas da GE já se instalaram nas pousadas de Pirambu e 
acomodaram aproximadamente 158 profissionais, sendo 130 colaboradores no Apart Hotel Pirambu 
(Foto 7.3-26) e 28 colaboradores na Pousada Litorânea. 

Na capital Aracaju está prevista a acomodação de profissionais de cargos de gerência e da alta 
administração da CELSE, local optado por eles, mesmo estando mais distante da área do 
empreendimento. Em Aracaju se verifica grande oferta de imóveis particulares, hotéis e pousadas em 
boas condições de acomodação. Segundo levantamento realizado, Aracaju possui um total de 18 
pousadas e 51 hotéis, indicando plena capacidade de acomodação destes colaboradores com perfil 
específico e que representam um quantitativo menor do total de trabalhadores previstos. 

 

Foto 7.3-26: Apart Hotel Praia Pirambu – Alojamento dos 128 Profissionais da HTB 

Como resultado, portanto, dos aspectos e dados apresentados neste item referente a habitação e 
acomodação, se verificou que Barra dos Coqueiros apresenta oferta de disponibilidade de moradias 
temporárias, sendo previsto um total aproximado entre 3.781 e 5.672 imóveis disponíveis para 
locação, sendo possível aferir a disponibilidade de imóveis, principalmente relacionados às residências 
de uso ocasional (veraneio), possíveis de serem alugadas, inclusive no entorno da área da CELSE, 
Povoado e Praia do Jatobá. 

Ainda em Barra dos Coqueiros, dados recentes apontam a existência de oferta de moradias 
temporárias nos condomínios verticalizados recém construídos ou em fase de conclusão, indicando 
ser esta uma alternativa viável de alocação de mão de obra advinda de outras regiões. Segundo 
estimativa, são 9 condomínios verticais identificados onde cada condomínio possui em média 8 a 10 
torres com 5 andares e 4 apartamentos por andar, totalizando cerca de 200 apartamentos por 
condomínio e, assim, estima-se um total de 1.800 unidades disponíveis ou em fase de conclusão de 
obras.  

Por outro lado, a disponibilidade de moradia temporária em pousadas e hotéis de Barra dos Coqueiro 
se mostram bastante limitada, considerando o número reduzido de estabelecimentos dessa natureza 
no município. 

Em Pirambu, segundo dados obtidos de corretoras locais, existem atualmente cerca de 465 imóveis 
disponíveis no município para locação. Comparativamente, se constata que Pirambu apresenta uma 
menor oferta de imóveis locais para locação quando comparada com a oferta de Barra dos Coqueiros, 
considerando inclusive a inexistência de condomínios com oferta de unidades em Pirambu. Tal 
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constatação associada a baixa oferta de pousadas e hotéis em Pirambu indica que este município 
apresenta menor disponibilidade de locais para moradia temporária de trabalhadores de outras 
regiões. 

Aracaju, que acomodará cargos específicos de colaboradores ligados ao empreendimento, tais como 
cargos de gerência e de alta administração, apresenta grande oferta de rede de pousadas e hotéis, 
indicando plena capacidade de acomodação deste contingente reduzido de colaboradores específicos, 
bem como boa capacidade de infraestrutura urbana para absorver tal demanda, inclusive por se tratar 
de uma capital. 

7.3.5.2 Saneamento Básico 

A empresa responsável pelo serviço de saneamento básico (abastecimento de água, coleta de esgoto 
e resíduos sólidos) dos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu é a Companhia de Saneamento 
de Sergipe - DESO. Segundo informações obtidas no site oficial da DESO, a companhia atende uma 
população total de 1.779.253 habitantes do estado de Sergipe, com um total de 541.235 ligações 
ativas da rede de água e esgoto em 2015. Nesse mesmo ano, a DESO produziu um volume total de 
191,8 milhões de m3, com uma extensão total de rede de 6.581 km. 

Ainda conforme informações disponibilizadas pela Companhia, a captação de água para 
abastecimento do estado de Sergipe, incluindo os municípios em estudo, é feita a partir de 29 
mananciais superficiais (rios, lagos ou represas) e de 92 subterrâneos (poços profundos). Entre as 
fontes de captação de água a mais importante para o abastecimento público é o rio São Francisco com 
diversos pontos de captação existentes ao longo do território sergipano. O tratamento é feito em 122 
unidades de tratamento, sendo que 4 unidades atendem exclusivamente a Grande Aracaju. 

O abastecimento de água no município de Barra dos Coqueiros realizado pela DESO se por meio da 
captação de água do rio São Francisco (Integrado Adutora São Francisco) com tratamento da água na 
ETA João Ednaldo Oviêdo Teixeira. Esse sistema, que tem extensão total de 188 km de adutora, atende 
a uma população total de 782.996 habitantes alcançando uma média de produção de 6,7 milhões 
m3/h de água. Estão inclusos no atendimento à população barracoqueirense que totaliza 15.417 
pessoas em 2015, onde foi destinado, segundo SNIS, neste ano um volume total de 2.865,80 m³ de 
água.  Destaca-se que este foi o mesmo volume total tratado na Estação de Tratamento de Água (ETA).  

O abastecimento de água em Pirambu, também de responsabilidade da DESO, é feito a partir de 
sistemas independentes interligados ao Sistema Integrado do Interior do Estado. Dispondo de uma 
extensão total de adutora de 784 km, atende a uma população total de 363.436 alcançando uma 
produção de água na ordem de 26,6 milhões m3/h com. Dentre a população atendida, está a residente 
em Pirambu, que registrou 8.879 habitantes em 2015, onde foi destinado, segundo SNIS, neste ano 
um volume total de 803 m³ de água. Destaca-se que este foi o mesmo volume total tratado na Estação 
de Tratamento de Água (ETA). 

A análise do saneamento básico dos municípios Barra dos Coqueiros e Pirambu, desenvolveu-se a 
partir de informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde 
é considerado três serviços básicos: abastecimento de água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos 
urbanos, sendo que para este último indicador, serão apresentados apenas a destinação dos resíduos 
sólidos urbanos domiciliares, não sendo relacionados, portanto, resíduos de saúde, construção civil, 
varrição ou poda.  

Complementarmente as informações disponibilizadas pelo IBGE, foram realizadas consultas junto ao 
Sistema Nacional de Informação de Saneamento (SNIS) cujas informações são fornecidas anualmente 
pelos prestadores de serviços de água, esgotos, resíduos sólidos urbanos e águas pluviais urbanas, no 
sentido de atualizar as informações trazidos pelo IBGE que datam de 2010, já que a última base de 
dados do SNIS é de 2015.  Todavia, cabe salientar que a base SNIS não tem todos seus indicadores 
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preenchidos, considerando ser de responsabilidade dos prestadores de serviços, assim, algumas 
informações mais atualizadas não estão disponíveis.  

Para o abastecimento de água estão disponíveis no IBGE os Tipos de abastecimento. Assim, do total 
de domicílios apresentados no Quadro 7.3-24 em Barra dos Coqueiros, 87,6% são atendidos pela rede 
geral de abastecimento de água, percentual próximo ao verificado em Pirambu, que foi da ordem de 
85%. 

Quadro 7.3-24: Domicílios recenseados segundo tipo de abastecimento de água em 2010 - Barra dos Coqueiros e 
Pirambu 

Tipo de Abastecimento 
Barra dos Coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Rede geral 5.996 87,58 1.880 85,00 

Poço/ nascente na propriedade 579 8,45 118 5,34 

Poço nascente fora propriedade 199 2,90 94 4,25 

Agua chuva armazenada cisterna ou outra 
forma 

2 0,04 17 0,76 

Carro pipa 2 0,04 - - 

Rio, açude, igarapé ou lago 5 0,07 28 1,26 

Outra forma 63 0,92 75 3,39 

Total 6.846 100 2.212 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Comparativamente entre os municípios estudados, Pirambu, embora apresente um percentual de 
atendimento por rede geral de abastecimento de água expressivo, deve ser considerado alto o 
número de domicílios que dependem de outra forma de abastecimento, totalizando 332 imóveis, se 
destacando o percentual de domicílios que dependem de poço ou nascente para abastecimento, 
representando 9,6%. É possível aferir, a partir do número de domicílios rurais, que os imóveis não 
atendidos pela rede geral de abastecimento estão localizados nas áreas rurais.  

Em Barra dos Coqueiros, apenas 12,4% dos domicílios não tem abastecimento de água a partir da rede 
geral, sendo um total de 850 domicílios. Destes, o percentual de imóveis que dependem de poço ou 
nascente chega a 11,3% e apenas cerca de 1% depende de outras formas de abastecimento, tais como 
captação de água de chuva, carro pipa entre outros.  

Em Barra dos Coqueiros, segundo dados do SNIS no ano de 2015, a extensão da rede de água é de 
78,27 km e atende 23.187 pessoas da área urbana. Além da população residente na área urbana, a 
concessionaria atende populações que residem em área que não estão compreendidas na sede, de 
modo que o total de pessoas atendidas é superior, alcançando em Barra dos Coqueiros 27.563 pessoas 
com um índice de atendimento na ordem de 96,7% da população total do município. 

Ainda em Barra dos Coqueiros, informações do SNIS indicam que em 2015 haviam 9.590 ligações 
ativas de água na rede geral. Quanto ao consumo de água em 2015, ainda conforme a base de dados 
geradas no SNIS, Barra dos Coqueiros consumiu um volume total de 1.148.320 m³/ano, representando 
cerca de 40% do volume total de água tratado nas ETA’s que era de 2.865.800 m³/ano. O consumo 
médio per capita de água em Barra dos Coqueiros em 2015 era de 113,5 litros/hab/dia e, assim, 
considerando a população total atendida (27.563 habitantes), tem-se como resultado um volume 
médio de consumo diário em Barra dos Coqueiros de aproximadamente 3.128.400,5 litros. 

Em Pirambu, ainda segundo dados do SNIS no ano de 2015, a extensão da rede de água é de 21,14 km 
e atende 5.181 pessoas da área urbana em 2015. Além da população residente na área urbana, a 
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concessionaria atende populações que residem em área que não estão compreendidas na sede, de 
modo que o total de pessoas atendidas é superior, alcançando um total de 8.879 pessoas com um 
índice de atendimento na ordem de 97,5% da população total do município. 

Ainda em Pirambu, informações do SNIS indicam que em 2015 haviam 2.685 ligações ativas de água 
na rede geral. Quanto ao consumo de água em 2015, ainda conforme a base de dados geradas no 
SNIS, Pirambu consumiu um volume total de 322.340 m³/ano, representando cerca de 40,1% do 
volume total de água tratado nas ETA’s que era de 803.000 m³/ano. O consumo médio per capita de 
água em Pirambu em 2015 era de 100,3 litros/hab/dia e, assim, considerando a população total 
atendida (8.879 habitantes), tem-se como resultado um volume médio de consumo diário em Pirambu 
de aproximadamente 890.563,7 litros. 

Quanto aos aspectos relativos ao esgotamento sanitário dos municípios em estudo, o Quadro 7.3-25 
abaixo sistematiza o número de domicílios com existência de banheiros, este considerado como 
cômodo que dispunha de uma forma de banhar-se e vaso sanitário, sendo este considerado como 
local limitado por paredes de qualquer material, coberto ou não por um teto, que dispunha de vaso 
sanitário ou buraco para dejeções, como também o banheiro de uso comum a mais de um domicílio.  

Quadro 7.3-25: Domicílios recenseados segundo existência de banheiro ou sanitário em 2010 - Barra dos 
Coqueiros e Pirambu 

Município 
Com banheiro Com sanitário Sem nenhum Total 

Total % Total % Total % Total % 

Barra dos Coqueiros 6.600 96,4 115 1,7 131 1,9 6.846 100 

Pirambu 1.945 87,7 87 3,9 186 8,4 2.218 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

A partir da análise dos dados expostos abaixo, verifica-se que 96,4% dos domicílios de Barra dos 
Coqueiros dispõe de banheiros próprios e 1,7% somente de sanitário. Em Pirambu, o percentual de 
domicílios que dispunham de banheiro se mostra inferior, sendo de aproximadamente 87,7%, e a 
porcentagem de imóveis com sanitário, por outro lado, se mostra superior em comparação com Barra 
dos Coqueiros, na ordem de 3,9%.  

Todavia o que chama atenção é que o número de domicílios que não dispõe de banheiro nem sanitário 
é superior aqueles que possuem apenas sanitário, sugerindo que ainda existem domicílios em 
condições extremamente precárias no que diz respeito ao saneamento. Cabe apontar que, a partir 
dos dados disponibilizados pelo IBGE, não foi possível determinar se esses domicílios se concentram 
na área rural ou urbana. 

No Quadro 7.3-26 adiante são sistematizados os dados referentes às formas de disposição do 
esgotamento sanitário, sendo apresentados de forma conjunta os domicílios que dispõem de apenas 
sanitário e os dispõem apenas de banheiro.  

Quadro 7.3-26: Domicílios recenseados segundo tipo de esgotamento sanitário em 2010 - Barra dos Coqueiros e 
Pirambu 

Tipo de esgotamento 
Barra dos Coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Rede geral 1.828 27,4 264 12,8 

Fossa séptica 2.526 37,8 98 4,8 

Fossa rudimentar 1.983 29,6 1.645 80,0 

Vala 136 2,0 15 0,7 

Rio, lago ou mar 164 2,4 2 0,1 
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Tipo de esgotamento 
Barra dos Coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Outra forma 51 0,8 34 1,6 

Total 6.688 100 2.058 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Uma análise do percentual de domicílios de Barra dos Coqueiros por tipo de esgotamento sanitário 
mostra a predominância do uso de fossa séptica ou rudimentar, que abrange 64,7% do total de 
domicílios, seguido da coleta em rede geral com 27,4%; as demais formas de formas de destinação, 
incluindo o lançamento in natura (rio, lago ou mar) somam 5,2%. 

Em Pirambu, o cenário identificado em relação a coleta e destinação de esgotamento sanitário se 
mostram bastante alarmante em relação ao comprometimento da qualidade ambiental e de saúde 
pública local, onde predomina ainda o uso de fossa rudimentar para 80% dos domicílios. A coleta por 
rede de esgoto é bastante incipiente (12,8%), bem como o uso de fossa séptica (4,8%); as demais 
formas de esgotamento sanitário, quando somadas, alcançam 2,4% do total de domicílios deste 
município. 

Como resultado da avaliação dos tipos de esgotamento sanitário, de modo geral, os dados evidenciam 
ambos os municípios apresentam destinações não adequadas, quando considerado o baixo número 
de atendidos pela rede geral ou que tem fossa séptica, indicando condições sanitárias do entorno 
precarizadas e o potencial comprometimento da qualidade ambiental, de vida e de saúde pública 
local. 

Na base de dados de 2015 do SNIS, em Barra dos Coqueiros foram registradas 5.137 ligações de esgoto 
ativas, todavia tal dado não é passível de comparação com as informações disponibilizadas pelo IBGE 
quanto as ligações na rede geral, pois a base de dados do SNIS leva em consideração todas as ligações 
existentes, enquanto no IBGE são levantadas apenas as ligações do universo de domicílios particulares 
permanentes.  

O município de Pirambu não efetivou o preenchimento necessário para composição da base de dados 
relativos ao esgotamento sanitários do Sistema de Saneamento Nacional. Destaca-se que entre os 
anos de 2009 e 2011 foi realizado um convênio com o Governo Federal por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento onde foram realizadas melhorias sanitárias dos domicílios do município. 

O Quadro 7.3-27 a seguir apresenta de forma sistematizada os dados referentes a destinação de 
resíduos sólidos urbanos dos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu. De modo geral, a 
destinação dos resíduos sólidos urbanos domiciliares dos municípios em estudo evidencia que, apesar 
da abrangência do serviço de coleta nos municípios, ainda se verifica a existência de uma destinação 
ambientalmente inadequada que pode comprometer a qualidade ambiental dos residentes dos 
municípios, resultando em múltiplos problemas, mas principalmente aqueles relacionados à saúde 
pública local.  

Quadro 7.3-27: Domicílios recenseados segundo tipo de destinação de resíduos sólidos em 2010 - Barra dos 
Coqueiros e Pirambu 

Destinação 
Barra dos Coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Coletado 

Serviço de 
Limpeza 

5.329 77,84 1.422 64,29 

Caçamba de 
Serviço 

1.211 17,68 121 5,47 

Enterrado 6 0,09 61 2,75 
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Destinação 
Barra dos Coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Jogado no rio, lago ou 
mar 

9 0,13 - - 

Terreno baldio ou 
logradouro 

80 1,17 73 3,30 

Queimado na 
propriedade 

202 2,96 532 24,05 

Outro Destino 9 0,13 3 0,14 

Total 6.846 100 2.212 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Como destinação inadequada de resíduos sólidos é considerada como qualquer forma de destinação 
que não seja a disposição em locais apropriados que disponham de estruturas adequada às diretrizes 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos para o recebimento e tratamento seguro de resíduos sólidos.  

Conforme se verifica acima, em Barra dos Coqueiros a coleta de resíduos sólidos por sistema de coleta 
pública abrange grande parte dos domicílios, representando um percentual de 95,5%, e as demais 
formas de destinação apresentam percentuais pouco expressivos, variando de 0,9% (enterrado) até 
2,9% (queimado na propriedade). Já em Pirambu, embora se constate que o serviço de coleta pública 
abrange um percentual significativo de domicílios, chegando a 64,3%, ainda é expressivo o percentual 
de domicílios que indicaram realizar a queima de resíduos na propriedade, representando 24%. 

Para a realidade em questão, portanto, cabe destacar o número de domicílios que ainda adotam a 
queima do lixo na propriedade como meio de destinação dos resíduos sólidos, especificamente em 
Pirambu, pois a queima de resíduos implica da exposição dos indivíduos a fumaças que podem ser 
toxicas, dependendo do material a ser queimado.  

Considerando o alto número de produtos vendidos em embalagens contendo polietileno, há de se 
considerar a possibilidade de que estes são queimados principalmente nas propriedades localizadas 
nas áreas rurais, sugerindo um cenário de desconhecimento acerca dos perigos à saúde na exposição 
de fumaça de resíduos que contem esse elemento em sua composição, dentre outros que são tóxicos. 

Segundo dados do estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil em 2015, elaborado pela 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), no estado do 
Sergipe, incluindo ambos os municípios em análise, foi gerado em 2015 um volume total de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) de 1.839 toneladas/dia, com uma média de volume gerado de RSU per capita 
na ordem de 0,732 kg/hab./dia. Não foi possível identificar em fontes oficiais a geração de RSU per 
capita especificamente nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, sendo considerada, 
portanto, a média do estado sergipano. 

O lixo da grande Aracaju, incluindo o município de Barra dos Coqueiros, é destinado desde 2013 ao 
aterro sanitário no município de Rosário do Catete, a 37 km de Aracaju, anteriormente eram 
depositados em lixão do bairro Santa Maria, que recebeu por 27 anos o lixo da grande Aracaju. A 
empresa Cavo e a empresa Torre Empreendimentos, dividem a coleta e destinação de resíduos sólidos 
da grande Aracaju. No município de Pirambu, a coleta é realizada pela prefeitura municipal e destinada 
para um lixão a céu aberto, com uma distância aproximada de 5 km da sede do município. 

Segundo as definições do IBGE, em relação à adequação de saneamento básico nos domicílios é 
realizada uma distinção entre 3 tipos de saneamento dos domicílios recenseados: i) Adequado - 
domicílios com escoadouros ligados à rede-geral ou fossa séptica, servidos de água proveniente de 
rede geral de abastecimento e com destino do lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos 
serviços de limpeza; ii) Semiadequado - domicílios que possuem, pelo menos, um dos serviços de 
abastecimento de água, esgoto ou lixo classificados como adequado e; iii) Inadequado - domicílios 
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com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outro escoadouro, servidos de 
água proveniente de poço ou nascente ou outra forma com destino de lixo queimado ou enterrado, 
ou jogado em terreno baldio. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Gráfico 7.3-12: Percentual de domicílios segundo tipo de adequação de saneamento em 2010 – Barra dos 
Coqueiros e Pirambu 

A partir da análise dos dados do Gráfico 7.3-12, acima, se verifica que Barra dos Coqueiros, 57,3% do 
total de domicílios recenseados apresentavam saneamento adequado e 40,8% possuíam saneamento 
semiadequado, ou seja, domicílios que possuíam pelos menos um dos serviços de saneamento. O 
percentual de domicílios com saneamento inadequado era de 2%, representando aqueles que não 
possuíam qualquer forma adequada de destinação de resíduo e esgoto ou de abastecimento de água. 

Em Pirambu, o percentual de domicílios identificados como saneamento adequado se mostrava 
bastante inferior a Barra dos Coqueiros, representando somente 14,4%, prevalecendo os domicílios 
considerados como saneamento semiadequado, com 74%. Tal fato decorre, principalmente, pelo 
grande número de domicílios em Pirambu que possuíam fossa rudimentar, conforme apresentado 
acima. O percentual de domicílios considerados como saneamento inadequado também se 
apresentava alto, alcançando 11,6% do total de domicílios. 

7.3.5.3 Educação 

A partir dos dados coletados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), se verificou que, em 2015, o município de Barra dos Coqueiros contava com 25 instituições de 
ensino, sendo 15 públicas e 10 de administração privada. As instituições de ensino públicas em Barra 
dos Coqueiros concentram 81,7% dos alunos matriculados no município, destes 64% estão nas escolas 
municipais. 

Do total de escolas no município, 6 estão localizadas na área rural e 19 na área urbana. No que se 
refere ao transporte dos alunos matriculados nas instituições de ensino público do município, apenas 
8,1% fazem uso do transporte escolar público como forma de deslocamento para a escola. 

Dos dados consultados, foi notório o índice de evasão escolar aferido quando comparado o número 
de alunos matriculados do Ensino Fundamental II, com o número de alunos no Ensino Médio, que 
representa apenas 46% dos alunos de Ensino Fundamental II (Quadro 7.3-28). Dados do Censo 
Demográfico 2010 realizado pelo IBGE evidenciam, que dentre os habitantes do município em idade 
escolar aproximadamente 13% estão fora da escola. 

57,3

2

40,8

Barra dos Coqueiros

adequado inadequado semiadequado

14,4

11,6

74

Pirambu

adequado inadequado semiadequado
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Quadro 7.3-28: Número total de matrículas por modalidade de ensino em 2015 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Modalidade de ensino Barra dos Coqueiros  Pirambu 

Creche 198 102 

Educação Infantil (Pré-escola) 797 267 

Fundamental I 2.140 1.018 

Fundamental II 1.434 590 

Ensino Médio 660 321 

Educação de jovens e adultos 
(EJA) - fundamental  

373 175 

Educação de jovens e adultos 
(EJA) - médio 

139 - 

Educação Especial 48 26 

Fonte: InepData, Censo escolar 2016 http://portal.inep.gov.br/resultados-e-resumos  

No município de Pirambu foram identificadas um total de 12 instituições de ensino, das quais apenas 
1 é de administração privada, de modo que as instituições de ensino públicas em Pirambu concentram 
93% dos alunos matriculados no município, dos quais 76,5% estão em escolas municipais.  

Do total de escolas no município de Pirambu, 7 delas estão localizadas na área rural e 5 na área urbana. 
Quanto ao transporte dos alunos, do total de matriculados, um percentual de 23,4% faz uso do 
transporte escolar público como forma de deslocamento para a escola, sugerindo maior população 
rural em idade escolar em comparação com Barra dos Coqueiros.    

No que se refere a evasão escolar, em Pirambu também se destaca a comparação de número de 
alunos do Ensino Fundamental II com o número de alunos no Ensino Médio, onde o total de matrículas 
efetivas do ensino médio representa 54,4% do total de matrículas do ensino fundamental II. Segundo 
dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE), aproximadamente 54% da população de Pirambu não 
haviam terminado o ensino fundamental ou não tinham instrução.  

Quanto a estrutura física da rede de ensino, o Quadro 7.3-29 adiante apresenta as escolas dos 
municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu segundo tipo de administração.  

Quadro 7.3-29: Estabelecimentos de ensino em 2010 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Estabelecimento de ensino Barra dos Coqueiros Pirambu 

Ensino pré-escolar 

Municipal 8 8 

Estadual 0 - 

Privada 7 1 

Ensino Fundamental  

Municipal 7 8 

Estadual  3 1 

Privada 6 1 

Ensino médio 

Municipal 0 - 

Estadual  1 1 

Privada 2 0 

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Quando verificados os números de instituições de ensino disponíveis nos municípios, com destaque 
para escolas de ensino médio, evidencia-se um baixo número total em relação ao número de 
matrículas realizadas, sugerindo que essas escolas atendem em capacidade máxima. Quando 
verificado ainda a população residente em idade entre 15 e 19 anos em Barra dos Coqueiros (1.186 
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pessoas) e em Pirambu (443 pessoas), é possível aferir que o número instituições de ensino médio 
disponíveis não atende à demanda.   

Os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, não possuem instituições de ensino superior em 
seus territórios, sendo necessário aos estudantes que desejam cursar algum curso nesta esfera de 
formação se dirigirem ao município de Aracaju, que concentra 13 das 16 instituições de ensino 
superior do estado de Sergipe. 

Com relação à média de alunos por sala e a média e horas por aula por dia, o Quadro 7.3-30 apresenta 
os dados de cada município, por tipo de ensino, no ano de 2016, de acordo com o Censo Escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Ressalta-
se que a quantidade de salas foi obtida pelo quociente do número de matrículas efetuadas em relação 
à média de alunos por turma, no mesmo ano. 

Quadro 7.3-30: Média de alunos por turma e por tipo de ensino e média de horas/aula por dia em 2016 - Barra 
dos Coqueiros e Pirambu 

Tipo 

Barra dos Coqueiros Pirambu 

Média 
alunos/turma 

Média 
horas/aula 

por dia 

No de 
salas 

Média 
alunos/turma 

Média 
horas/aula 

por dia 

No de 
salas 

Pré-escola 17,4 5,1 45 14,2 4,8 18 

Fundamental 23,7 4,4 150 20,3 4,1 79 

Médio 27,1 4,3 24 34,1 4,0 9 

 Fonte: Censo Educacional 2016 – INEP 

Conforme se verifica acima, em 2016 Barra dos Coqueiros contava com uma média de 17,4 alunos por 
sala no ensino pré-escolar, 23,7 alunos por sala no ensino fundamental e 27,1 alunos por turma no 
ensino médio, com aulas variando entre 4,3 e 5,1 horas por dia. Já Pirambu apresentava média de 
14,2 alunos por turma no ensino pré-escolar, e 20,3 e 34,1 nos ensinos fundamental e médio, 
respectivamente.  

A média de horas por aula por dia neste município variava entre 4,0 e 4,8 horas por dia. De modo geral 
se verifica que Barra dos Coqueiros apresentava em 2016 uma média de alunos por sala superior a 
Pirambu, bem como a média de horas aula/dia e do total de salas de aula existentes para atendimento 
da população em idade escolar. 

Em relação à qualidade do ensino oferecido nos municípios em estudo, Barra dos Coqueiros e 
Pirambu, a mesma pode ser avaliada a partir de indicadores que possibilitam uma melhor 
compreensão da realidade educacional local, dentre eles o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB). O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo Inep, é um 
indicador que reúne dois conceitos fundamentais para compreensão da qualidade da educação: o 
fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, obtidos no censo escolar, e as médias de desempenho nas avaliações do 
Inep.   

Assim, o IDEB amplia as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez 
que permite comparação em nível nacional e expressa o que é considerado como pilares do ensino: 
aprendizagem e fluxo.  Seus valores variam de 1 a 10, sendo que o MEC objetiva se alcançar a nota 6 
em todas as escolas de ensino fundamental I até 2022.  
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Quadro 7.3-31: Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2015 - Barra dos 
Coqueiros e Pirambu 

Série avaliada 

Barra dos Coqueiros Pirambu 

Nota obtida 
Meta p/ 

2015 
Meta p/ 

2021 
Nota 

obtida 
Meta p/ 

2015 
Meta p/ 

2021 

4a Série / 5o Ano 3,8 4,1 5,0 4,0 4,5 5,3 

8a Série / 9o Ano 3,5 3,9 4,7 3,0 4,2 5,0 

Fonte: IDSUS 2015. 

Conforme se verifica no Quadro 7.3-31 acima, em relação ao IDEB 2015, os alunos do 5º ano do ensino 
fundamental de Barra dos Coqueiros atingiram a nota 3,8 e os alunos do 9º ano alcançaram a nota 
3,5, ambas abaixo da meta projetada para o mesmo ano que era de 4,1 e 3,9 respectivamente. Em 
relação à meta estabelecida para o ano de 2021, ambos os anos se mostram bastante aquém da nota 
esperada.  

Em Pirambu, as notas alcançadas foram 4,0 para os alunos do 5º ano e 3,0 para os alunos do 9º ano, 
que também se mostraram aquém das metas estabelecidas para 2015 que eram de 4,5 e 4,2, 
respectivamente. Da mesma forma, as atuais notas obtidas se mostram bastante distantes das metas 
projetadas para 2021. 

7.3.5.4 Saúde 

Segundo dados coletados no Caderno de Informação de Saúde em 2010 (DATASUS), o município de 
Barra dos Coqueiros, que pertence a Regional de Saúde Aracaju, contava com 12 unidades de 
atendimento à saúde, sendo a sua totalidade pertencente à rede pública, que se dividem em: 

• 1 Centro de Atenção Psicossocial,  

• 7 Unidades Básicas de Saúde (UBS),  

• 1 Ambulatório Especializado,  

• 1 Posto de Saúde,  

• 1 Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e  

• Terapia e 1 unidade de Vigilância de Saúde.  

O município não dispõe de leitos hospitalares, contando com os leitos disponíveis na sua regional de 
saúde, que é o município de Aracaju, para atender a população (Quadro 7.3-32). 

Em relação aos profissionais de saúde, que prestam serviços no município de Barra dos Coqueiros, a 
totalidade atende ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que em relação à categoria se dividem do 
seguinte modo: 19 profissionais da saúde, que se subdividem em 7 clínicos gerais, 2 obstetras, 6 
médicos da família, 1 psiquiatra, 1 radiologista; 13 cirurgiões dentista, 11 enfermeiros, 3 
farmacêuticos, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 27 auxiliares de enfermagem e 1 técnico de 
enfermagem.  

Os equipamentos para atendimento de saúde são todos disponibilizados pelo SUS e suas quantidades 
são: 1 equipamento de diagnóstico por imagem (ultrassom), 1 equipamento por métodos gráficos, 4 
equipamentos de manutenção da vida e 40 equipamentos de odontologia (sendo apenas 7 
completos).  
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Quadro 7.3-32: Total de estabelecimentos e profissionais de saúde em 2010 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Indicadores Barra dos coqueiros Pirambu 

Unidades de atendimento de saúde 12 5 

Médicos e demais profissionais da saúde 19 23 

Equipamentos de saúde 46 8 

Leitos disponíveis (não inclui leitos complementares) 0 0 

Fonte: Caderno de Informação de Saúde. Situação da base de dados nacional, 2010. 

Em Pirambu, que pertence a regional de saúde de Nossa Senhora do Socorro, segundo informações 
obtidas também no Caderno de Informação de Saúde em 2010 (DATASUS), estão disponíveis no 
município 5 unidades de atendimento à saúde, sendo 4 públicos e 1 privado, que se dividem em: 

• 1 Central de Regulação de Serviços de Saúde,  

• 1 Unidade Básica de Saúde (UBS),  

• 2 Postos de Saúde e  

• 1 Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose (privado).  

O município não dispõe de leitos hospitalares, contando com os leitos disponíveis na sua regional de 
saúde, que é o município de Nossa Senhora do Carmo, para atender a população.  

Em relação aos profissionais, que prestam serviços na área de saúde no município, todos atendem ao 
SUS, quanto à categoria se dividem do seguinte modo: 9 médicos, que se subdividem em 2 clínicos 
gerais, 2 obstetras, 3 médicos da família, 2 pediatras; 3 cirurgiões dentista, 3 enfermeiros, 1 
farmacêutico e 7 auxiliares de enfermagem  

Os equipamentos para atendimento de saúde são todos disponibilizados pelo SUS e suas quantidades 
são: 1 equipamento de infraestrutura, 1 equipamento por métodos ópticos, 3 equipamentos de 
manutenção da vida e 3 equipamentos completos de odontologia. 

De acordo com parâmetros definidos pela portaria nº 1.101/2002 do Ministério da Saúde, cada 
município deve prever pelo menos a existência de 1 médico para cada 1.000 habitantes e a 
disponibilidade de 2,5 a 3 leitos hospitalares para o mesmo contingente populacional. Nos municípios 
de Barra do Coqueiros e Pirambu, apesar de ambos se mostraram em atendimento quanto ao número 
de médico mínimo previsto no parâmetro apresentado (1 médico para 1.000 habitantes), nenhum dos 
dois municípios dispõem de qualquer leito hospitalar, sendo necessário deslocamento a Aracaju em 
caso de internação hospitalar.  

A classificação do Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) dos municípios brasileiros é elaborada a 
partir da análise de três dimensões: Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), Condições de Saúde 
(ICS) e Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM). Como resultado são indicados grupos, 
onde: grupos 1 e 2 compreendem municípios que apresentam melhor infraestrutura e condições de 
atendimento à população; os grupos 3 e 4 apresentam infraestrutura menos abrangente de média e 
alta complexidade, enquanto que os grupos 5 e 6 não têm qualquer estrutura para atendimentos 
especializados.  

O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um indicador síntese que mede de forma contextualizada 
(por unidade territorial) o desempenho do Sistema Único de Saúde – SUS - no que se refere ao acesso, 
potencial ou obtido, e à efetividade das muitas dimensões que compõe o Sistema de Atenção Básica.  

Uma análise do IDSUS dos municípios analisados, Barra dos Coqueiros e Pirambu, indica que ambos 
se encontram no grupo 6, ou seja, são classificados como sem capacidade de estrutura para 
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atendimentos de saúde especializados, devendo ser acessado tais serviços especializados em outros 
municípios, principalmente na capital Aracaju (Quadro 7.3-33). 

Quadro 7.3-33: Notas do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS) em 2010 - Barra dos 
Coqueiros e Pirambu 

Indicadores Barra dos coqueiros Pirambu 

Grupo Homogêneo 6 6 

Índice de Desempenho do SUS 5-5,99 5-5,99 

Índice de Acesso ao SUS 4-4,99 4-4,99 

Índice de Efetividade do SUS + 7,99 + 7,99 

Fonte: Caderno de Informação de Saúde. Situação da base de dados nacional, 2010. 

Ainda enquanto indicador de análise do atendimento público de saúde, além da avaliação da oferta 
de equipamentos e infraestrutura em relação à população, é importante também que se avalie a 
qualidade dos serviços públicos de saúde prestados. Para tanto, comumente utiliza-se o Índice de 
Desempenho do SUS (IDSUS), que é de um indicador oficial que avalia, dentre outros aspectos, o 
desempenho do Sistema Único de Saúde de um determinado local quanto aos seguintes aspectos: 
desempenho, acesso (potencial ou obtido) e efetividade do SUS no município. A nota varia de 0 a 10 
pontos. 

Os municípios em estudo, Barra dos Coqueiros e Pirambu, apresentaram em 2010 os mesmos valores 
avaliados no IDSUS, onde as notas obtidas pela avaliação do IDSUS mostraram-se aquém do 
satisfatório, principalmente em relação ao acesso, que obteve uma pontuação de 4-4,99 e 
desempenho com uma nota de 5-5,99, embora o aspecto de efetividade tenha alcançado uma nota 
melhor, acima de 7,99.  

Como resultado, considerando que ambos os municípios não atendem aos parâmetros definidos pelo 
Ministério da Saúde em relação à disponibilidade de leitos por mil/hab. somado à ausência de 
estrutura para atendimentos especializados (Grupo Homogêneo 6), avalia-se que a deficiência do 
atendimento à saúde pública da população deva-se à carência de estrutura, com reflexos diretos no 
comprometimento ao acesso e desempenho, embora se evidencie uma boa efetividade. 

Para buscar complementar a avaliação do Sistema de Saúde dos municípios foram levantados alguns 
indicadores referente ao atendimento na saúde que são avaliados periodicamente a partir dos 
parâmetros estabelecidos para análise dos indicadores com relação aos parâmetros para composição 
da avaliação disponibilizada do IDSUS. 

Os indicadores trazidos foram selecionados referem-se aspectos que podem servir como marco para 
as mudanças potenciais com a implantação do empreendimento, já que são indicadores que podem 
sofrer alteração com o aumento do contingente populacional das sedes urbanas dos municípios 
compreendidos pela área de influência direta.  

Conforme verificar-se-á no quadro abaixo, é trazido os atendimentos de alta complexidade realizados 
nos municípios. O indicador foi trazido pois sua função é possibilitar interpretação quanto a relação 
entre a produção de procedimentos ambulatoriais selecionados, de média complexidade, com 
financiamento pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica, indicando o acesso obtido 
ou cobertura realizada para tais procedimentos. Assim, a partir do resultado verificado confirma-se os 
dados anteriormente levantados quanto ao atendimento de alta complexidade nos municípios, onde 
constatou-se que não são atendidos os parâmetros do ministério da saúde.  
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Quadro 7.3-34: Notas do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS) em 2010 - Barra dos 
Coqueiros e Pirambu 

Grupo Indicador Resultado Parâmetro 

  Atenção 
Ambulatorial e 
Hospitalar de 
Média 
Complexidade - 
ACESSO OBTIDO 

Razão de 
procedimentos 
ambulatoriais 

selecionados de 
média complexidade e 
população residente 

(nº ex p/100 hab) 

0.22 1.06 2,6 proc/100 hab. ano 

Razão de internações 
clínico-cirúrgicas de 

média complexidade e 
população residente 
(nº int p/ 100 hab) 

2.10 3.30 6,3 int/100 hab. ano 

  Atenção 
Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta 
Complexidade, 
Referência de 
Média e Alta 
Complexidade e 
Urgência e 
Emergência - 
Acesso Obtido 

Razão de 
procedimentos 

ambulatoriais de alta 
complexidade 
selecionados e 

população residente 
(nº ex p/100 hab) 

1.49 1.51 7,8 proc/100 hab. ano 

Razão de internações 
clínico-cirúrgicas de 
alta complexidade e 
população residente 
(nº ex p/1000 hab) 

1.31 1.07 6,3 int/1000 hab. ano 

  Atenção Básica - 
Efetividade 

Proporção de 
Internações Sensíveis 

a Atenção Básica - 
ISAB 

22.47% 21.07% 28% 

Taxa de Incidência de 
Sífilis Congênita (p/ 

1000 nasc) 
6.16 4.28 1 p/mil nasc. ano 

Cobertura com a 
vacina tetravalente 

em menores de 1 ano 
111.48% 112.43% 95% 

Fonte: IDSUS, 2017 

Dos indicadores trazidos, verifica-se que nenhum apresentou resultado que estivesse fora do 
parâmetro estabelecido, sendo alguns deles, como a cobertura de vacina, extrapolam os parâmetros. 
Ainda o indicador que expressa o ISAB, que apresentou percentual abaixo do parâmetro sugere 
efetividade nos cuidados atenção básica e desenvolvimento de ações de regulação do acesso às 
internações hospitalares.  

A seguir são apresentados os dados relativos à morbidade e mortalidade dos municípios de Barra dos 
Coqueiros e Pirambu. A informação apresentada tomou como referência os dados disponibilizados 
nos Cadernos de Saúde, elaborados pelo DATASUS, referentes ao ano de 2008, por se tratarem de 
dados oficiais. Buscou-se dados atualizados, contudo frente a inexistência de fontes confiáveis, optou-
se neste estudo em manter os dados oficiais, sendo que tais dados de morbidade e mortalidade serão 
atualizados diretamente nas respectivas secretarias municipais de saúde e estabelecimentos de saúde 
locais (postos de saúde) a partir da execução do Programa de Monitoramento dos Indicadores 
Socioeconômicos (PMIS). 
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Das internações ocorridas nos municípios de Pirambu e Barra dos Coqueiros, destacam-se, 
internações ocorridas para realização de partos e decorrentes de problemas no aparelho respiratório 
em crianças menores de um ano e crianças de 1 a 4 anos. No Quadro 7.3-35 a seguir estão 
sistematizados os percentuais das causas de internações hospitalares, em destaque no Caderno de 
Informação da Saúde, com especificação do grupo etário ao qual foi verificado maior ocorrência, 
gerando, portanto, maior percentual.  

Quadro 7.3-35: Principais percentuais de internação hospitalares em 2008 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Município Causa da Internação Percentual de Internações Grupo Etário 

Pirambu 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

20% 1 a 4 

Neoplasias (tumor) 21, 2% 50 a 64 

Doenças aparelho circulatório 20%; 18,2%; 35,5%; 30,8% 
Respectivamente: 5-9; 50-64; 

65 e mais; 60 e mais 

Doenças aparelho respiratório 60% 1-4  

Doenças aparelho digestivo 30,4% 5-9 

Doenças aparelho 
geniturinário 

17,4% 5-9 

Gravidez parto e puerpério 46,2%; 86,4%; 65,2% 
Respectivamente: 10-14; 15-

19; 20-49 

Algumas doenças originárias 
no período perinatal 

35,7 Menor 1 ano 

Lesão, envenenamento e 
alguma outra causa externa 

30%; 23,1% Respectivamente: 5-9 e 10-14 

Barra dos Coqueiros 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

15,6% Menor 1 ano 

Doenças aparelho circulatório 30%; 33,8%; 33,3% 
Respectivamente: 50-64; 65 e 

mais; 60 e mais 

Doenças aparelho respiratório 43,8%; 35,7% 
Respectivamente: menor 1 

ano e 1 a 4 

Doenças aparelho digestivo 30,4 % 5-9 

Doenças aparelho 
geniturinário 

17,4% 5-9 

Gravidez parto e puerpério 39,3%; 75,6%; 54% 
Respectivamente: 10-14; 15-

19; 20-49 

Algumas doenças originárias 
no período perinatal 

25% Menor 1 ano 

Doenças aparelho circulatório   

Doenças aparelho respiratório 
32,7%; 40,2%; 23% 

Respectivamente: menor 1 
ano, 1 a 4 e 5-9 

Doenças aparelho digestivo  Respectivamente: 5-9 e 50-64 

Gravidez parto e puerpério 
 

Respectivamente: 10-14; 15-
19; 20-49 

Algumas doenças originárias 
no período perinatal 

 Menor 1 ano 

Fonte: Caderno de Informação de Saúde. Situação da base de dados nacional, 2008 

Dos dados trazidos no quadro acima, indicam que as causas de internação que apresentaram maiores 
percentuais foram aquelas decorrentes de gravidez, parto e puerpério, sendo que, para o município 
de Barra dos Coqueiros, a faixa-etária de 15 a 19 anos foi a que apresentou maior percentual (86,4%), 
sugerindo que o município é deficiente em políticas públicas referente a gravidez na adolescência, 
fato este reforçado quando verificado que 46,2% das internações internações de adolescentes entre 
10 e 14 anos decorreu deste aspecto.  
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No município de Pirambu o cenário relativo às internações por gravidez, parto e puerpério é um pouco 
mais amena, todavia também sugere fraca atuação do poder municipal quanto a políticas voltadas a 
gravidez na adolescência.   

As internações decorrentes de doenças no aparelho circulatório em crianças entre 5 e 9 anos no 
município de Pirambu, alcançando o percentual de 20% chama a atenção, quando verificado o salto 
etário dos demais grupos atingidos por essa causa, sendo verificados para as faixas etárias de 50-64; 
65 e mais; 60 e mais os percentuais de 18,2%; 35,5%; 30,8%, respectivamente.  

Ainda em relação às internações de crianças, motivadas por doenças no aparelho respiratório, 
conforme apontado anteriormente, foi a causa com maior incidência em crianças menores de 1 ano 
(43,8%) e entre 1 e 4 anos (35,7%) em Barra dos Coqueiros e em Pirambu crianças entre 1 e 4 anos 
(60%), chamando atenção o alto percentual verificado neste último município.  

Além desse aspecto, em Pirambu foi destaque no item referente as internações hospitalares no 
Caderno de Informação de Saúde, internações de crianças entre 5 e 14 anos enquadradas no item 
lesão, envenenamento e alguma outra causa externa, que alcançaram 53,1% de internações.  

Para além das internações, o Caderno de Informação de Saúde sistematiza os percentuais de 
mortalidade decorrentes a determinadas causas – que serão reproduzidas integralmente no Quadro 
7.3-36 abaixo, juntamente com as faixas etárias referentes.  

Quadro 7.3-36: Principais percentuais de mortalidade registrado em 2008 - Barra dos Coqueiros e Pirambu  

Município Causa da Internação 
Percentual de 
Internações 

Grupo Etário 

Pirambu 

Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

10%; 8,3%; 5,3% 
Respectivamente: 50-54; 65 e 

mais; 60 e mais 

Neoplasias (tumor) 40%; 8,3%; 21,1% 
Respectivamente: 50-54; 65 e 

mais; 60 e mais 

Doenças aparelho 
circulatório 

50%, 10%; 50%; 31,6% 
Respectivamente: menor 1; 50-

54; 65 e mais; 60 e mais 

Doenças aparelho 
respiratório 

10%; 8,3%; 10,5% 
Respectivamente: 50-54; 65 e 

mais; 60 e mais 

Algumas doenças originárias 
no período perinatal 

50% Menor 1 

Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

10%, 5,3% 
Respectivamente: 50-54; 60 e 

mais 

Demais causas definidas 20%; 25%; 26,3% 
Respectivamente: 50-54; 60 e 

mais 

Barra dos 
Coqueiros 

Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

12,5% e 50% 
Respectivamente: menor de 1 

e 1-4 

Neoplasias (tumor) 
9,1%; 30,8%; 9,5%; 

15,2% 
Respectivamente: 20-39; 50-

54; 65 e mais; 60 e mais 

Doenças aparelho 
circulatório 

18,2%; 30,8%; 45,2%; 
43,5% 

Respectivamente: 20-39; 50-
54; 65 e mais; 60 e mais 

Doenças aparelho 
respiratório 

6,1%; 11,9% e 10,9% 
Respectivamente: 20-39; 65 e 

mais; 60 e mais 

Algumas doenças originárias 
no período perinatal 

62,5% Menor 1 

Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

50%; 66,7%; 39,4%; 
7,7%; 2,4%; 2,2%; 17,8% 

Respectivamente: 1-4; 15-19; 
20-49; 50-54; 65 e mais; 60 e 

mais 

Demais causas definidas 
33,3%; 24,2%; 30,8%; 

23,8%; 21,7% 
Respectivamente:  15-19; 20-

49; 50-54; 65 e mais; 60 e mais 

Fonte: Caderno de Informação de Saúde. Situação da base de dados nacional, 2008. 
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Dentre as causas das mortalidades verificadas nos municípios estudados, destacou-se em Pirambu o 
percentual de crianças menores de um ano que entraram em óbito decorrente de doenças no 
aparelho circulatório, sendo que esta mesma causa ainda atinge os grupos etários de 50-54, 65 e mais 
e 60 e mais. Cabe lembrar que esta foi a mesma causa que chamou atenção para os casos de 
internação nesse município, sendo verificada o mesmo fenômeno de salto etário, no entanto, para as 
internações o grupo de crianças eram aquelas com idade entre 5 e 9 anos. No município de Barra dos 
Coqueiros essa é uma causa de mortalidade que não incide nesses grupos etário infantis. 

Ainda se destacaram os maiores percentuais de mortalidade decorrente de neoplasias no grupo etário 
de 50 a 54 (40%) em Pirambu e causas externas no grupo etário de 1 a 4 anos (50%) em Barra dos 
Coqueiros, sugerindo ser estes grupos etários mais vulneráveis, no entanto para determinações de 
causas são necessários dados mais específicos, especialmente no que se refere a gênero. 

Para melhor dimensionamento do atendimento da saúde, em consulta ao site Transparência do 
governo federal, foram levantadas as receitas municipais referente a área da saúde. O quadro a seguir 
sistematiza as informações pertinentes ao tema.  

Quadro 7.3-37: Número de transferências para área da saúde e para as ações relacionadas a saúde, do município 
de Barra dos Coqueiros no acumulado de 2016 

Área/ação Barra dos coqueiros 

Saúde 5.720.402,11 

Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família 2.861.679,00 

Piso de Atenção Básica Fixo 668.847,63 

Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde 899.999,98 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 
Complexidade 

530.436,10 

Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 399.981,70 

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância 
em Saúde 

193.433,48 

Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde 

130.187,76 

Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS 
e Hepatites Virais 

26.058,96 

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução 
de Ações de Vigilância Sanitária 

6.841,50 

Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e 
Órgãos Humanos 

2.936,00 

Fonte: Portal da Transparência, 2017. 

 

Quadro 7.3-38: Número de transferências por para área da saúde e para as ações relacionadas a saúde, do 
município de Pirambu no acumulado de 2016 

Área/ação Pirambu 

Saúde 1.255.045,50 

Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família 489.370,00 

Construção e Ampliação de Unidades Básicas de 
Saúde - UBS 

59.280,00 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos 
em Média e Alta Complexidade 

55.788,46 

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a Vigilância em Saúde 

33.775,98 
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Área/ação Pirambu 

Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde 

25.608,80 

Piso de Atenção Básica Fixo 139.454,00 

Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e 
Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos 

204,76 

Fonte: Portal da Transparência, 2017. 

 

7.3.5.5 Segurança Pública 

Conforme levantamentos realizados no site da Policia Militar do estado de Sergipe, os municípios de 
Barra dos Coqueiros e Pirambu contam com as seguintes unidades de policiamento militar, conforme 
elencados a seguir. Cabe destacar que não foram localizados dados referentes aos atendimentos das 
unidades locais de policiamento civil em ambos municípios.  

• 4ª Companhia do 8º Batalhão de Barra dos Coqueiros, que possui unidade de atendimentos 
por meio de suas bases: Lince 1 (Barra dos Coqueiros), Lince 2 (Atalaia Nova), Lince 3 (Povoado 
Jatobá e Demais povoados) e Lince 4 (Pac do Santo Amaro); 

• 11ª Delegacia Metropolitana (Barra dos Coqueiros); 

• Destacamento Polícia Militar (DPM) de Pirambu  

• 1ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar com sede em Carmópolis e atende nove 
municípios, possuindo DPM em Pirambu, General Maynard, Japaratuba e Rosário do Catete.   

Em 2015 foi promulgada a Lei nº 811/2015, no município de Barra dos Coqueiros em 201 que 
estabelece a Politica Municipal de Segurança Pública, cria o Conselho Municipal de Segurança Pública, 
o Fundo municipal de Segurança Pública e o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Segurança 
Pública, tendo como finalidade debater com a sociedade civil e demais órgãos públicos relacionados 
as questões inerentes à Segurança Pública. 

Os dados de homicídios apresentados a seguir foram obtidos, por meio de consulta aos estudos 
Ambiente e Violência em Sergipe: Mapeamento dos Homicídios nos Municípios Sergipanos Ocorridos 
no Período de 2006 a 2012 (Instituto de Tecnologia e Pesquisa, 2013) e do Mapa da Violência 2016: 
Homicídios por Armas de Fogo (Waiselfisz, 2015). 

Em 2014, três estados ultrapassam o número de 40 óbitos por arma de fogo (AF) para cada 100 mil 
habitantes, são eles: Ceará, Sergipe e Alagoas. De modo geral, a região Nordeste foi a que apresentou 
as maiores taxas de homicídios por arma de fogo (HAF), com uma taxa média em 2014 de 32,8 HAF 
por 100 mil habitantes, número bastante superior à taxa da segunda região, o Centro-Oeste, com 26,0. 
A seguir é apresentada a evolução dos homicídios por arma de fogo no Brasil, Nordeste, Sergipe e 
Aracaju. 
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Fonte: Waiselfisz, 2015 

Gráfico 7.3-13: Taxas de Homicídios por Arma de Fogo (HAF) entre 2000 e 2010 – Brasil, Nordeste, Sergipe e 
Aracaju 

Quando analisadas as taxas de crescimento de Aracaju e da sua Região Metropolitana, no período 
2000 a 2010, é possível observar a contribuição dos homicídios ocorridos em Aracaju, na composição 
das taxas relativas à violência da região metropolitana, em todos os anos analisados. Essas taxas, 
quando comparadas com o estado de Sergipe e o Brasil, mostram-se muito altas, especialmente em 
2001, chegando a mais de 60 homicídios por 100 mil habitantes, o dobro do observado para Sergipe 
e o total brasileiro. 

A região metropolitana de Aracaju, que no ano 2000 ocupava a 12ª posição no ranking das regiões 
metropolitanas brasileiras, passou para a 13ª posição em 2013. Mas essa melhora é relativa quando 
comparada a alteração de posição de outras regiões metropolitanas que estavam à frente em 2000 e 
passaram para posições bem melhores em 2010. 

O Quadro 7.3-39 a seguir apresenta o número de homicídios em 2010, que ocorreram em Barra dos 
Coqueiros e Pirambu, bem como o índice de homicídios por 100.000 habitantes. É possível verificar, 
que Barra dos Coqueiros apresentou o maior número de homicídios quando comparado a Pirambu, 
inclusive com uma taxa de 64,06 homicídios/100.000 hab., que pode ser considerado bastante 
elevado. Pirambu apresentou no mesmo ano uma taxa de homicídios por 1.000 hab. de 23,90.  

Quadro 7.3-39: Número de homicídios em 2010 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Município 
Nº de homicídios em 

2010 
População 

Homicídios por 100.000 
habitantes 2010 

Barra dos Coqueiros 16 24.976 64,06 

Pirambu 2 8.369 23,90 

Fonte: ITP, 2013 

Complementarmente aos dados e número apresentados, segundo constatou o Atlas da Violência 2017 
– estudo realizado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro do Segurança Pública – o estado de Sergipe 
registrou um aumento de 77,7% na taxa de homicídios entre 2010 e 2015. A população jovem 
masculina de Sergipe e Alagoas foram as que registraram maiores números de homicídios em 2015, 
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alcançando 230,4 e 233,0 mortes por 100 mil homens jovens, respectivamente. Destaca-se que em 
2015, 85,1% das dos homicídios foram cometidos com uso de armas de fogo.  

Ainda segundo trazido pelo Atlas da violência 2017, Sergipe figura como o Estado brasileiro que 
apresentou maior aumento proporcional nas mortes violentas de indivíduos negros em relação a 
indivíduos não negros, registrando uma variação de 171,9% entre 2005 e 2015.  

Outros indicadores de criminalidade a partir de levantamento de dados secundários, não foram 
possíveis de serem obtidos, uma vez que não foi identificado tais índices de criminalidade em fontes 
oficiais de consulta e pesquisa confiáveis/oficiais. 

7.3.5.6 Energia Elétrica 

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica nos municípios de Barra dos 
Coqueiros e Pirambu, em estudo, é a empresa Energética de Sergipe S/A – ENERGISA. Segundo 
informações obtidas no Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro 
de 2016 da Energisa Sergipe (ESE), a companhia atende 63 municípios de Sergipe e atende um total 
de 1,9 milhões de habitantes sergipanos, incluindo os municípios em estudo, Barra dos Coqueiros e 
Pirambu. 

Em relação aos dados técnicos da Energisa Sergipe (ESE) foi verificado que a concessionária possui no 
estado um total de 1.279 km de Linha de Transmissão entre 69 e 138 kV e 7 km de LT de 220kV, com 
um total de 8.611 postes e torres de transmissão. E ainda, a ESE possui no estado de Sergipe 32 
subestações e 25.298 km de rede de distribuição de energia por todo o estado sergipano. 

Ainda segundo dados do Relatório 2016 da Energisa Sergipe, a companhia vendeu em 2016 um total 
de 2.413 GWh, distribuído conforme Gráfico 7.3-14 adiante, sendo possível constatar que o 
fornecimento residencial se mostrou maior, com um percentual de 47,1%, incluindo residencial, 
residencial de baixa renda e rural, seguido do setor público (iluminação e serviço público e poder 
público) com 21,6%, setor comercial com 21,3% e, por fim, o industrial com 10%. Cabe destacar que, 
para 2016, a Energisa Sergipe previa um investimento total de R$ 4,9 milhões, com recursos próprios, 
para a ampliação de fornecimento para um total de 74.490 unidades residenciais, incluindo 
residências de baixa renda, em todo o estado de Sergipe. 

 

 
Fonte: ENERGISA SERGIPE (ESE) 2016 

Gráfico 7.3-14: Percentual de consumidores por tipo atendidos pela Energisa Sergipe (ESE) em 2016 – Sergipe 
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Conforme apresentado a seguir, a partir dos dados obtidos no Censo Demográfico 2010 (IBGE), o 
município de Barra dos Coqueiros possuía um total de 6.692 domicílios com acesso à energia elétrica, 
representando um percentual de 97,7% do total de domicílios recenseados. Em Pirambu, o número 
total de domicílios com acesso à energia era de 2.186, representando um percentual de 98,4% do total 
de domicílios recenseados no Censo. É importante apontar que os domicílios não atendidos se 
localizam nas áreas rurais dos municípios. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Gráfico 7.3-15: Domicílios com acesso à energia elétrica em 2010 – Barra dos Coqueiros e Pirambu 

A partir de consulta ao Banco de Informações de Energia (BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ENEEL), o único polo gerador de energia identificado nos municípios de Barra dos Coqueiros e 
Pirambu se refere a Usina Eólica Barra dos Coqueiros, que teve o início de sua operação em set/2012.  

Segundo dados do banco de dados da ENEEL, a Usina Eólica Barra dos Coqueiros, que se localiza ao 
lado da área prevista para a instalação e operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, a 
referida Usina Eólica, de responsabilidade da Energen Energias Renováveis SA, possui uma potência 
instalada de 34,5 MW. 

7.3.5.7 Comunicação 

Quanto a disponibilidade de meios de comunicação e tecnológicos que podem servir para 
comunicação, o Quadro 7.3-40 a seguir sistematiza os meios verificados nos domicílios dos municípios 
de Barra dos Coqueiros e Pirambu quando da realização do Censo Demográfico de 2010 (IBGE).  

A partir da análise dos dados, se verifica que a televisão é a principal tecnologia de comunicação 
disponível nos domicílios dos municípios estudos, abrangendo um percentual de 95,9% dos domicílios 
em Barra dos Coqueiros e 89,9% em Pirambu. O rádio se mostra como o segundo meio de 
comunicação e informação mais usado pela população local, com um percentual de 73,2% e 60,2% 
dos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, respectivamente. 

Quadro 7.3-40: Total de domicílios segundo disponibilidade de meios de comunicação e tecnologia em 2010 - 
Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Meio de comunicação e tecnologias 
Barra dos coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Rádio 5.054 73,2 1.332 60,2 

Televisão 6.566 95,9 1.989 89,9 

Telefone Somente Celular 4.331 63,3 1.563 70,7 

6.692

154

Barra dos Coqueiros

tem energia não tem energia

2.186

32

Pirambu

tem energia não tem energia
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Meio de comunicação e tecnologias 
Barra dos coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Somente Fixo 177 1,7 48 2,2 

Celular e fixo 1.550 22,6 127 5,7 

Nenhum 177 2,6 486 22,0 

Microcomputador geral 1.550 22,6 182 8,2 

Microcomputador com acesso à 
internet 

1.026 15,0 94 4,2 

Total de Domicílios 6.846 100 2.212 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Um dado que chama a atenção se refere ao baixo percentual de domicílios que indicaram possuir 
microcomputador com acesso à internet, principalmente no município de Pirambu. Segundo 
informações acima, do total de domicílios deste município, somente 4,2% possuíam microcomputador 
com acesso à internet, em Barra dos Coqueiros, embora tal percentual se mostre maior, contudo ainda 
se mostra bastante baixo, sendo de 15%. 

Em relação a rede de telefonia, se verifica que o uso do celular representa a principal forma de 
comunicação, representando 85,9% do total de domicílios em Barra dos Coqueiros e 76,4% em 
Pirambu, quando considerado os domicílios que alegaram usar tanto o celular como o telefone fixo. 
Surpreende a porcentagem de domicílios que indicaram não fazer uso de nenhum tipo de telefone 
(fixo e celular), principalmente em Pirambu, onde tal percentual era de 22% em 2010, enquanto em 
Barra dos Coqueiros essa porcentagem se mostrava bem inferior, 2,6%. Tal fato decorre, 
possivelmente, da extensa área rural de Pirambu que não possui rede de telefonia tampouco acesso 
a rede de celular, podendo ser aferido que esse cenário reflete nessa porcentagem de domicílios sem 
telefone nesse município.  

Segundo dados levantados em fontes secundárias (sites), os municípios de Barra dos Coqueiros e 
Pirambu dispõem de transmissão AM e FM, canais de televisão locais e jornais (impressos e online), 
todos com abrangência local e regional. Dentre os jornais locais/regionais identificados estão os 
seguintes, com conteúdo impresso e disponibilizados online: 

• Tribuna da Praia (Pirambu) 

• Jornal da Grande Aracaju (Regional) 

• Correio de Sergipe (Regional) 

• Jornal da Cidade (Aracaju/Regional) 

• Jornal do Dia (Aracaju/Regional) 

• Jornal de Sergipe (Aracaju/Regional) 

• Jornal Povão (Aracaju/Regional) 

Foram ainda identificadas a existência de rádios locais e canais de televisão com abrangência regional. 
A partir dos levantamentos de campo e dos resultados das entrevistas locais realizadas, verificou-se 
que os principais canais de televisão e estações de rádio comumente utilizadas pelos moradores de 
Barra dos Coqueiros e Pirambu para acesso a informações são: 

• Rádio Ilha (102.3 FM) 

• Rádio Atalaia (95.1 FM) 
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• Rádio Liberdade (930 AM) 

• Rádio Sergipe (95.9 FM) 

• TV Sergipe (Rede Globo) 

• TV Atalaia (Rede Record) 

• TV Aperipê (TV Cultura) 

Ainda como canais de comunicação, as entrevistas realizadas indicaram que a utilização de carros de 
som representa a forma de divulgação de eventos, anúncios e notícias mais usada localmente, 
inclusive nas localidades, povoados e loteamentos localizados existentes no entorno da área prevista 
para a instalação e operação da UTE e FSRU do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. 

7.3.5.8 Transporte e Tráfego 

Este item apresenta, de forma resumida, as informações sobre tráfego e transporte, considerando os 
acessos aéreo, hidroviário e terrestre. As informações aqui apresentadas baseiam-se no Relatório de 
Impacto de Vizinhança (RIV), elaborado pela Maynart Arquitetura e Construção em 2017, e em 
consultas aos órgãos municipal, estadual e federal responsáveis pela administração dos diferentes 
modais de transporte aqui identificados. 

O aeroporto mais próximo e de acesso ao Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I é o Aeroporto 
Internacional de Aracaju – Santa Maria (AJU), e está localizado a aproximadamente 35 km da área 
prevista para a instalação da UTE e FSRU, utilizando-se a Rodovia SE-100 até a Barra dos Coqueiros 
como principal rota de acesso. O aeroporto apresenta voos com importantes hubs aéreos do país 
como: Guarulhos-SP, Congonhas-SP, Campinas-SP, Galeão-RJ, Brasília-DF, Salvador-BA e Recife-PE. 

Segundo informações contidas na Infraero, o complexo aeroportuário, que dista 12 km do centro de 
Aracaju e não conta com terminal de cargas, possui a capacidade de receber até 2,6 milhões de 
passageiros por ano, conta 199 vagas de estacionamento para veículos de passeio e visando a 
acessibilidade possui três equipamentos Stair Trac, quatro cadeiras de rodas e um ambulift.  

O Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), localizado em Barra dos Coqueiros, é o único terminal 
portuário de Sergipe e é administrado desde 2014 pela empresa VLI, companhia de soluções logísticas 
que integram portos, ferrovias e terminais. É considerado uma importante rota de movimentação de 
granéis sólidos e líquidos, grãos e operação offshore, bem como de suporte para as embarcações de 
apoio às plataformas de petróleo próximas à costa. Seu cais de acostagem situa-se a 2.400 metros da 
linha da costa e é abrigado por um quebra-mar artificial de 550 metros. 

O terminal está ligado à malha rodoviária federal (BR-101) através da rodovia estadual SE-226, com 
22 quilômetros de extensão. O acesso ao terminal é realizado pela rotatória existente no encontro das 
Rodovias SE-100 e SE-240 (Rodovia Delmiro Gouveia). Destaca-se, contudo, que o TMIB não é um 
terminal de passageiros, possuindo área de apoio a embarcações - supply boats.  

O Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I é dotado de infraestrutura viária básica e possui acesso 
pela rodovia SE-100, e o acesso à mesma pode ser feito pela SE-240, pela ponte que liga Aracaju à 
Barra dos Coqueiros, pela Av. Oceânica e pela Rodovia José de Campos. São descritas, a seguir, as 
principais características das vias de acesso acima citadas. 

A Rodovia SE-100 é uma rodovia estadual de importância, que liga as cidades de Aracaju, Barra dos 
Coqueiros e Pirambu. Apresenta boas condições de tráfego, com duas faixas de rolamento, uma para 
cada sentido e acostamento. Sua ocupação é predominantemente rural e residencial. Esta rodovia 
passa às margens da sede do empreendimento, sendo o principal acesso ao mesmo. 

A Rodovia SE-240, também conhecida como Rodovia Delmiro Gouveia, é uma rodovia estadual que 
liga Barra dos Coqueiros à Maruim e Santo Amaro das Brotas, avançando para o interior de Sergipe. 
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Apresenta boas condições de tráfego, com duas faixas de rolamento, uma para cada sentido. Sua 
ocupação é predominantemente rural. 

A Rodovia José de Campos é uma rodovia municipal que liga Atalaia Nova, em Barra dos Coqueiros, às 
demais áreas deste município. Apresenta boas condições de tráfego, com duas faixas de rolamento, 
uma para cada sentido. Sua ocupação é residencial e comercial. 

A Av. Oceânica é a via que liga o centro da Barra dos Coqueiros. Apresenta boas condições de tráfego, 
com duas faixas de rolamento, uma para cada sentido. Sua ocupação é predominantemente urbana. 

A Figura 7.3-7, extraída do RIV, apresenta as rotas de acesso terrestre à sede do Complexo 
Termoelétrico Porto de Sergipe I, a saber: 

• Rota 01 é caracterizada pelo caminho percorrido pelos veículos oriundos de Aracaju; 

• Rota 02 do Centro da Barra dos Coqueiros; 

• Rota 03 da Atalaia Nova; 

• Rota 04 da SE-240; 

• Rota 05 de Pirambu. 

 

Fonte: Extraído de Maynart Arquitetura e Construção (2017). 

Figura 7.3-7: Rotas de acesso terrestre ao Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I 
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Como se observa, o acesso ao Complexo Termoelétrico se dá pela rodovia estadual SE-100. A partir 
deste ponto, para acessar a área da UTE e FSRU, deve-se acessar a vicinal, sem identificação, que 
bordeja o limite leste do Complexo, sentido praias por cerca de 2 km, até seu entroncamento com a 
via R.G. Esta via, também não pavimentada, é responsável pelo acesso ao povoado da praia de Jatobá.  

O entroncamento entre a vicinal de interligação e a via R.G. marca o início desta segunda via, à 
esquerda. À direita deste entroncamento a via não possui identificação. E ao fim deste trecho que 
estará localizada a Casa de Bombas. 

Com relação à rede de transporte público, apenas poucas linhas de Barra dos Coqueiros circulam nas 
proximidades da área do empreendimento, são elas: 

• Linha 071 – Atalaia Nova / Centro; 

• Linha 072 – Barra dos Coqueiros / Centro; 

• Linha 075 – Litoral Norte / Mercado. 

A linha 072 opera somente em dias úteis e a linha 071 opera somente aos sábados, domingos e 
feriados. Dessas três linhas citadas, apenas a linha 075 trafega pela rodovia SE-100 (trecho Centro da 
Barra dos Coqueiros – Pirambu), que dá acesso ao empreendimento, por 3,5 km (três quilômetros e 
quinhentos metros), distando, então, 11,8 km (onze quilômetros e oitocentos metros) entre a última 
parada do transporte público e o acesso ao empreendimento. 

Para a implantação da LT 500kV, as equipes de frente de obras utilizarão vias locais existentes possíveis 
de serem acessadas a partir das principais rodovias a serem utilizadas para o fluxo das equipes de 
trabalho, caminhões e materiais, são elas: Se-240, BR-101 (Rodovia Gov. Mario Covas) e BR-235. 
Embora tais rodovias apresentem capacidade de suporte deste fluxo frente à sua configuração de alta 
capacidade viária, as vias locais existentes possíveis de serem usadas para acesso a LT 500kV poderão 
gerar interferências no cotidiano local da população localizada ao longo destas vias. 

Até o fechamento deste estudo, as vias de acessos definidas para o fluxo de caminhões e veículos 
ligados às obras da LT (road survey) ainda não havia sido estabelecido, contudo, considerando o 
potencial uso das atuais vias secundárias existentes, a seguir é apresentada uma análise das atuais 
ocupações existentes nestas vias de acesso possibilitando, inclusive, subsidiar o plano de fluxo do 
empreendimento visando minimizar possíveis impactos e incômodos à população residente, mesmo 
considerando o baixo volume de caminhões previstos para a implantação da LT 500kV. 

O primeiro trecho analisado localizado dentro dos limites municipais de Barra dos Coqueiros se refere 
às vias locais existentes possíveis de serem acessadas a partir da SE-240 (Figura 7.3-8). Nesse trecho 
se verifica que o traçado da LT segue paralelo à rodovia SE-240, sendo possível o acesso das equipes 
de trabalho entre os vértices V4 e V5 a partir da rodovia, com fluxo em vias secundárias de trechos 
curtos e pontuais que não apresentam ocupações de residências, já na altura do vértice V5. 

No município de Santo Amaro das Brotas, a análise das vias locais existentes possíveis de serem 
acessadas a partir da rodovia SE-240 foi dividida em dois trechos, são eles: trecho para acesso na altura 
do vértice V7 (Figura 7.3-9) e trecho para acesso entre os vértices V8 e V10 (Figura 7.3-10). 

No trecho das vias locais existentes a partir da rodovia SE-240 para acesso ao traçado na altura do 
vértice V7 (Figura 7.3-9) se verifica que uma área de baixo adensamento de população e ocupação 
antrópica dispersa, caracterizada por residências e fazendas. Assim, as interferências do fluxo de 
caminhões e veículos ligados às obras da LT 500kV apresenta potencial para causar incômodos aos 
moradores localizados ao longo destes acessos (poeira, barulho, interdições temporárias...), bem 
como aumento de riscos de acidentes e atropelamentos. 

Já no trecho das vias locais existentes a partir da rodovia SE-240 para acesso ao traçado na altura entre 
os vértices V8 a V10 (Figura 7.3-10), se verifica que o trecho de vias locais até os vértices V8 e V9 
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mantem as características de ocupação de baixa adensamento de população e de ocupação de 
residências e fazendas.  

No entanto, para o acesso ao vértice V10, as vias locais existentes passam por área adjacente pela 
parte oeste da sede urbana do município de Santo Amaro das Brotas, com maior concentração de 
residências e maior adensamento populacional, podendo intensificar situações de incômodos aos 
moradores, interferências no cotidiano local e/ou aumento de riscos à população frente ao maior 
fluxo de caminhões, mesmo que temporariamente. 

No município de Laranjeiras, as vias locais existentes a partir da BR-101 para acesso ao traçado na 
altura entre os vértices V13 e V14 (Figura 7.3-11) passa pela Comunidade Remanescentes de 
Quilombo Mussuca (CRQ Mussuca) que apresentam características associadas a maior concentração 
de residências e adensamento populacional, bem como representa uma área de maior sensibilidade 
por se tratar do território de uma comunidade tradicional.  

Assim, deve-se buscar alternativas de vias de acesso que não sejam as atuais vias existentes, 
considerando as interferências do fluxo de caminhões temporário nessa comunidade localizada no 
município de Laranjeiras, tais como incômodos, interferências no cotidiano local e possibilidade de 
acidentes envolvendo veículos ligados às obras da LT 500kV. Dentre uma alternativa com menor 
interferência local e, inclusive, evitando interceptar o território da CRQ Mussuca se refere a via local 
existente acessada a partir da BR-101 localizada ao sul do acesso à comunidade (na altura do vértice 
V14), que apresenta menor concentração de residências e ocupação antrópica dispersa. 

No município de Nossa Senhora do Socorro, já no trecho final do traçado, as vias locais existentes a 
partir da rodovia BR-101 para acesso ao traçado na altura entre os vértices V15 e V17 (Figura 7.3-12) 
passam pela sede urbana do município, com alta concentração de residências e adensamento 
populacional. Tais acessos podem gerar maior interferências sobre a população local do município, 
aumento a possibilidade de ocorrência de incômodos e interferências no cotidiano local, contudo não 
foram identificadas vias locais existentes alternativas que permitam minimizar essas interferências na 
população residente na sede municipal. 

No sentido oeste, para acesso ao vértice V19, se verifica uma ocupação com predomínio do uso 
industrial e, assim, tais vias existentes permitem um fluxo temporário de caminhões sem gerar 
interferências sobre moradores e populações locais, considerando não ter sido identificada a 
existência de residências e/ou comunidades nesse trecho específico. 

Já na área próxima ao bay de conexão, as vias locais existentes a partir da rodovia BR-101 para acesso 
ao traçado na altura entre os vértices V21 e V24 (Figura 7.3-12) passam por área caracterizada como 
bairro rural indicando uma ocupação com concentração de residências e chácaras e adensamento 
populacional mediano, indicando possibilidade de incômodos sobre esses moradores locais, 
interferências no cotidiano local e possibilidade de riscos de acidentes e atropelamentos frente ao 
fluxo de caminhões temporário. 

Já o acesso ao trecho do traçado entre os vértices V25 e V29, próximo à área do bay de conexão, pode 
ser utilizada a rodovia BR-235 a partir do trevo com a BR-101, rodovia com capacidade de suporte 
para o fluxo temporário de caminhões e sem impactos sobre comunidades e/ou residências ao longo 
do trecho. O acesso a BR-235 a partir da estrada Taboca Oiteiros, mais ao norte da área do bay de 
conexão apresenta maior concentração de residências e adensamento populacional mais expressivo, 
podendo gerar incômodos e interferências sobre as populações residentes nesse trecho e, assim, não 
é recomendado o uso desse acesso específico. 
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Como resultado, portanto, da análise das atuais vias existentes possíveis de serem adotadas para 
acesso ao traçado da LT 500kV, se verifica que as vias locais para acesso ao trecho do traçado entre 
os vértices V4 e V9, nos municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas, apresenta uma 
ocupação antrópica (residências) dispersa e com baixo adensamento populacional, indicando se tratar 
de vias locais que passam por áreas rurais e, assim, reduz os impactos do fluxo temporário de 
caminhões sobre a população local, se limitando aos incômodos e interferências sobre o cotidiano 
local dos moradores localizados ao longo destes acessos. 

Já o acesso ao trecho do traçado na altura do vértice V10, se utilizada a via local existente, passará por 
área adjacente a sede urbana de Santo Amaro das Brotas, com aumento da magnitude dos impactos 
frente a maior concentração de residências e maior adensamento populacional.  

O mesmo cenário se repete para o acesso ao traçado na altura entre os vértices V11 e V13, já no 
município de Laranjeiras, sendo verificado como fator de agravamento a utilização destas vias 
existentes a interceptação sobre o território da CRQ Mussuca e, assim, é recomendado o uso da via 
existente localizada ao sul desta comunidade, na altura do vértice V14 desviará da CRQ Mussuca, 
passando por área de baixo adensamento populacional e número bastante reduzido de residências. 

No município de Nossa Senhora do Socorro, o acesso ao trecho do traçado entre os vértices V15 e V17 
a partir das atuais vias existentes interceptará a sede urbana deste município, com grande 
concentração de residências e alto adensamento populacional, sendo recomendo a avaliação de vias 
de acesso alternativas visando minimizar os incômodos, interferências e eventuais impactos. O 
mesmo ocorre no acesso ao traçado entre os vértices V21 e V24, onde as vias existentes passam por 
áreas de concentração de residências e adensamento populacional, sendo importante avaliar vias de 
acesso alternativas. 

Na área próxima ao bay de conexão, ainda no município de Nossa Senhora do Socorro, o acesso ao 
traçado entre os vértices V25 e V29 pode ser realizado através da rodovia BR-235, com reduzido 
impacto sobre comunidades e populações locais residentes, uma vez que não se verifica a 
concentração de residências nesse trecho. 

 

7.3.6 Turismo e Lazer 
A implantação e operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, especificamente a estrutura 
da UTE e FSRU, poderão acarretar interferências sobre as atividades de lazer na Praia do Jatobá, 
localizada no município de Barra dos Coqueiros (AID). A LT 500kV não causará interferências sobre as 
atividades de turismo e lazer nos municípios interceptados por ela. Assim, o presente item de 
caracterização das atividades de turismo e lazer, visando fornecer subsídios para uma adequada 
avaliação de impactos e posterior medidas de gestão, focará o município da AID – Barra dos Coqueiros, 
e principalmente a referida Praia do Jatobá, localizada no entorno do empreendimento. 

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, principalmente em Aracaju, 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 expressão ligado a Barra do Coqueiros para o turismo externo é o passeio panorâmico sobre 
o rio Sergipe, que parte de Aracaju.  



 

 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO SOCIOECONÔMICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 7.3-110 

 

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 
7.3-27). 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 
7.3-28). 

 

Foto 7.3-27: Ponte Governador João Alves que liga 
Aracaju a Barra dos Coqueiros: Vetor de 

Intensificação de Ocupação e Consequente Pressão 
Imobiliária 

 

Foto 7.3-28: Pressão de Ocupação com Loteamentos 
Próximos a Sede Urbana de Barra dos Coqueiros: na 
Placa, Comunicado de 100% Vendido em 72 Horas 

O turismo em Barra dos Coqueiros se caracteriza, predominantemente, pelo 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 da população residente 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 7.3-41 a seguir:  

Quadro 7.3-41: 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 Tototó 
(embarcação típica da região) 

* Praia localizada na área do entorno do Complexo Termoelétrico 

O levantamento de campo para a caracterização da atividade turística e de lazer teve como foco a 
Praia do Jatobá no município de Barra dos Coqueiros localizada na área do entorno do Complexo 
Termoelétrico (Figura 7.3-13). O estudo de campo na Praia do Jatobá 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 7.3-29 e 
Foto 7.3-30), identifica-se também a existência de 2 loteamentos de casas na mesma praia, são eles: 
Loteamento Praia do Porto (Foto 7.3-31) e Loteamento Costa Azul (Foto 7.3-32), além de outras 
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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. 

 

Fonte: Google Earth, 2017 

Figura 7.3-13: Localização da Praia de Jatobá e Loteamentos de veraneio em relação à área do empreendimento 

 

 

Foto 7.3-29: Entrada da Praia do Jatobá  

 

Foto 7.3-30: Vista da Rua Principal da Praia do Jatobá: 
Predominância de Casas de Veraneio para o Turismo 

Regional  
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Foto 7.3-31: Vista do Loteamento Praia do Porto, 
Praia do Jatobá  

 

Foto 7.3-32: 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 para a prática de lazer 
da população local/regional. 

Os frequentadores locais da praia se concentram em 2 pontos principais (Figura 7.3-14), são eles: (a) 
restaurante com cadeiras na praia próximo a rotatória da rua principal (Foto 7.3-33) e; (b) na ponte 
de acesso ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), sendo este local de maior concentração de 
frequentadores locais (Foto 7.3-34). 

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 7.3-35 e Foto 7.3-36). 
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Figura 7.3-14: Localização dos pontos de concentração de frequentadores na Praia de Jatobá 

 

 

Foto 7.3-33: Restaurante que oferece estrutura 
mínima para o frequentador: cadeira e guarda-sol, 

Praia do Jatobá  

 

Foto 7.3-34: Concentração de frequentadores da 
Praia do Jatobá sob a ponte do TMIB  
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Foto 7.3-35: Frequentadores usam a Praia do Jatobá 
para a prática de futebol  

 

Foto 7.3-36: Frequentadores de forma dispersa na 
praia: ausência de estrutura, como quiosques, Praia 

do Porto  

 

Como resultado, portanto, da caracterização da atividade turística e de lazer na Praia do Jatobá, 
localizada na área do entorno do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I (UTE e FSRU), foi possível 
constatar se tratar de um turismo de segunda residência (casas de veraneio para lazer), 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.  

Não foram realizadas as entrevistas com os atores sociais que exercem a atividade vinculadas a 
exploração de lazer e turismo, pois conforme descrito, a única praia que sofrerá interferência direta 
da instalação e operação do empreendimento será a Praia do Jatobá. Conforme identificado, na Praia 
do Jatobá verifica-se somente a existência de atividades de lazer/veraneio de moradores locais que 
possuem imóveis nesta praia ou nos loteamentos próximos (Praia do Porto e Costa Azul).  

Não existe na Praia do Jatobá uma atividade turística voltada ao público externo, tampouco existe a 
atuação de atores sociais/econômicos (operadoras ou agências de turismo, hotéis, transporte 
turístico...) que exercem atividades vinculadas à exploração do turismo associada a geração de renda 
ou a economia local. Assim, considerando a inexistência de impactos do empreendimento sobre o 
turismo, uma pesquisa específica junto a esse público não se justifica. Em relação à atividade de lazer 
na Praia do Jatobá, a mesma se encontra contemplada no diagnóstico, bem como na avaliação de 
impactos e proposição de medidas de gestão junto aos moradores/veranistas locais. 

 

7.3.7 Atividade Pesqueira 
Sergipe conta com uma faixa litorânea de 163 km, abrangendo quinze municípios costeiros e 
estuarinos, onde historicamente é praticada a pesca artesanal e comercial 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 tradicionalmente 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 mais envolvidas 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.  
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Segundo informações do Boletim Estatístico da Pesca nos Litorais de Sergipe e Extremo Norte da 
Bahia, elaborado pela Universidade Federal de Sergipe, Ano Base 2014, os municípios sergipanos que 
se destacam na produção pesqueira do estado são Aracaju, Pirambu e Barra dos Coqueiros, sendo que 
da produção pesqueira total do estado de Sergipe em 2014 (de 3.628,6 toneladas), tais municípios 
representaram 94,3% e mais de 70% do número de pescadores do estado.  

O Quadro 7.3-42 a seguir apresenta uma síntese dos números relativos à produção pesqueira e 
número de pescadores dos municípios da área de influência. Ainda segundo o Boletim Estatístico da 
Pesca (UFS, 2014) o Atum e o Camarão-sete-barbas foram a produção marinha mais significativa no 
estado do Sergipe, representando mais de 60% da produção e 55% dos recursos financeiros.  

Quadro 7.3-42: Produção pesqueira (kg) e número de pescadores estimados no ambiente marinho em 2014 

Município Produção (kg) Número estimado de pescadores 

Aracaju 1.471.496 338 

Pirambu 1.065.520 336 

Barra dos Coqueiros 887.192 314 

Brejo Grande 54.970 128 

Santa Luzia do Itanhi 93.218 68 

Indiaroba 29.696 38 

Pacatuba 23.964 26 

Estância 2.557 6 

Total 3.628.613 1.254 

Fonte: UFS, Estatística Pesqueira 2014 

Uma análise da evolução da produção pesqueira e receita obtida dos municípios de Barra dos 
Coqueiros, Aracaju e Pirambu a partir dos dados da Estatística Pesqueira da Costa do Estado do Sergipe 
e Extremo Norte da Bahia (UFS) referente aos anos entre 2010 e 2013, indica que neste período de 
referência houve um aumento da produção pesqueira total, destacando o ano de 2012 que 
apresentou o maior volume de produção, chegando a 3.192,4 toneladas (Quadro 7.3-43), onde Barra 
dos Coqueiros foi responsável por 38,6% dessa produção pesqueira total.  

Como resultado, da mesma forma, verifica-se no Quadro 7.3-44 adiante que a receita obtida na 
primeira comercialização da pesca em 2012 foi bastante expressiva e superior aos demais anos 
analisados, alcançando uma receita total aproximada de R$ 26 milhões, considerando os três 
municípios. Em 2013, embora a produção tenha sido um pouco inferior quando comparada com o 
pico de produção de 2012, a receita obtida com a produção pesqueira ainda se mostrou expressivo, 
chegando a R$ 23,6 milhões. 

Quadro 7.3-43: Produção total por município entre 2010 e 2013 

Município 
Produção total (kg) 

2010 2011 2012 2013 

Barra dos coqueiros 222.843 340.764,8 1.231.371 699.300 

Aracaju 601.135 1.047.704,8 954.617 1.470.300 

Pirambu 547.712 740.812 1.006.478 599.200 

Total 1.371.690 2.129.281,6 3.192.466 2.768.800 

Fonte: UFS, Estatística Pesqueira 2010 a 2013 
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Quadro 7.3-44: Evolução da Receita na primeira comercialização do pescado entre 2010 e 2013. 

Município 
Receita (R$) 

2010 2011 2012 2013 

Barra dos Coqueiros 1.228.359,15 1.923463,41 10.537.860,76 5.667.513,50 

Aracaju 3.726.929,81 6.013.763,95 8.706.698,61 13.559.674,60 

Pirambu 3.045.916,86 3.897.657,55 6.798.044,88 4.426.773,90 

Total 8.001.205,82 11.834.884,91 26.042.604,25 23.653.962,00 

Fonte: UFS, Estatística Pesqueira 2010 a 2013 

 

No Gráfico 7.3-16 a seguir é apresentada a evolução percentual da produção pesqueira dos municípios 
de Barra dos Coqueiros, Aracaju e Pirambu, incluindo ainda o município de Santa Luzia do Itanhi que 
também teve uma produção pesqueira expressiva, no período analisado entre 2010 e 2013. Verifica-
se que nesse período, Aracaju representou o maior percentual de produção pesqueira do estado do 
Sergipe, com exceção do ano de 2012, onde Barra dos Coqueiros superou a produção da capital e 
representou o município com maior produção de pesca. 

 

Fonte: UFS, Estatística Pesqueira 2010 a 2013 

Gráfico 7.3-16: Percentual de produção total por município do Estado de Sergipe 

 
No Gráfico 7.3-17 se apresenta a evolução da receita na primeira comercialização do pescado dos 
municípios com maior produção pesqueira do estado para o mesmo período. Novamente é possível 
constatar que 2012 representou o ano com maior receita da produção de pesca, destacando 
novamente a receita obtida em Barra dos Coqueiros, que chegou a R$ 10,5 milhões. Em 2013, Aracaju 
volta a representar a maior produção e receita de pesca de Sergipe.  
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Fonte: UFS, Estatística Pesqueira entre 2010 e 2013 

Gráfico 7.3-17: Evolução da receita na primeira comercialização do pescado (em milhões de reais) – 2010 a 2013 

 
Em 2012, conforme se observa nas figuras apresentadas acima, Barra dos Coqueiros (AID) 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 7.3-18 a seguir. Em 2013, o Atum representou 69% dentre 
os 10 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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Fonte: Estatística Pesqueira da Costa do Estado de Sergipe e Extremo Norte da Bahia (Universidade Federal de 
Sergipe/UFS) 

Gráfico 7.3-18: Os dez principais recursos pesqueiros de Barra dos Coqueiros, 2013 

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 7.3-15, 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 7.3-37 e Foto 7.3-38); ii) Terminal Pesqueiro de 
Barra dos Coqueiros, na orla de Atalaia Nova (Foto 7.3-39), 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 7.3-40 e Foto 7.3-41). 
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Fonte: Cadeia de Comercialização de tunídeos no Estado do Sergipe 

Figura 7.3-15: Cadeia de comercialização em Barra dos Coqueiros 

 

 

Foto 7.3-37: Terminal Pesqueiro em Aracaju  

 

Foto 7.3-38: Obras de ampliação do Terminal 
Pesqueiro público de Aracaju  
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Foto 7.3-39: Terminal pesqueiro em Barra dos 
Coqueiros, na orla de Atalaia Nova  

 

Foto 7.3-40: Terminal pesqueiro em Pirambu  

 

Foto 7.3-41: 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. Nos municípios de Barra dos Coqueiros, Aracaju e Pirambu foram 
identificadas as seguintes Colônias de Pescadores: Colônia Z-1 (Aracaju), Colônia Z-13 (Barra dos 
Coqueiros) e Colônia Z-5 (Pirambu). 

Em trabalho de campo foram realizadas visitas e entrevistas em duas Colônias de Pescadores 
localizadas próximas à área do empreendimento, são elas: i) Colônia de Pescadores Z-13, em Barra 
dos Coqueiros, cujo presidente é a  e possui atualmente cerca de 415 associados (Foto 7.3-42) 
e; ii) Colônia de Pescadores Z-5, em Pirambu, sendo o presidente  e com um número total 
de associados de 2.028 pescadores (Foto 7.3-43).  
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Foto 7.3-42: Colônia de Pescadores Z-13, em Barra 
dos Coqueiros 

 

Foto 7.3-43: Colônia de Pescadores Z-5, em Pirambu 

 

As localizações das Colônias de Pescadores entrevistadas encontram-se na Figura 7.3 16 adiante. Cabe 
destacar que a afiliação a uma determinada Colônia não está atrelada ao local de residência e/ou área 
de pesca do pescador e, portanto, o quantitativo de associados de cada Colônia pode incluir ainda 
pescadores de outros municípios. Da mesma forma, o cadastro junto a uma colônia não significa que 
o cadastrado exerça esta função, como se observa pela discrepância entre os dados levantados 
durante o estudo de estatística pesqueira, realizada pela Universidade Federal de Sergipe/UFS, e o 
número de inscritos junto a estas colônias. Este número inferior de pescadores em atividade também 
foi observado na Pesquisa Socioeconômica Censitária da Atividade Pesqueira se aproximou, 
apresentada no item 7.3.7.3. 

 

Figura 7.3-16: Localização das Colônias de Pescadores entrevistadas em relação à área do empreendimento 
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Os resultados das entrevistas com os representantes das Colônias de Pescadores (Barra dos Coqueiros 
e Pirambu) visitadas apontaram aspectos comuns à prática pesqueira em ambos os municípios, como 
a pescaria 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: 

• 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 

• 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 à 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 e poluição das água.  

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 apontado 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 em 
oportunidades de trabalho da construção civil que tem oferecido mais vagas de emprego na região 
frente a intensificação do processo de uso e ocupação após a construção da ponte ligando o município 
a Aracaju à Atalaia Nova (bairro de Barra dos Coqueiros) e consequente aumento do número de 
loteamentos imobiliários sendo construídos. 

Na área diretamente afetada (ADA) pela implantação e operação dos equipamentos offshore se 
identificou a existência das seguintes atividades de pesca: i) pesca de arrasto para camarão, que é 
exercida somente por barcos motorizados (embarcações maiores – ver caracterização do 
levantamento de desembarque pesqueiro). Cabe destacar que a adutora e o emissário localizam-se 
dentro de 2 milhas já proibida para a pesca de arrasto e; ii) pesca por redes caceeiras, que se deslocam 
livremente com as correntes, a meia água e, portanto, podem enroscar nos dutos. Essa atividade é 
exercida principalmente antes das 2 milhas, para não ter conflito com os barcos de arrasto, porém 
também lançam essas redes para além das 2 milhas. 

A avaliação das interferências da instalação e operação dos equipamentos offshore do 
empreendimento sobre atividade de pesca da ADA, conforme acima, encontra-se detalhada no item 
Identificação e Avaliação de Impactos/Interferências sobre as Atividades Pesqueiras, bem como as 
medidas de gestão frente a tais interferências são apresentadas no Programa de Monitoramento da 
Atividade Pesqueira (PMAP), adiante neste Estudo. 
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7.3.7.1 Pesca Artesanal 

O litoral sergipano encontra na pesca uma importante fonte de renda para a população da faixa 
litorânea, que é praticada, além da forma comercial, pelo modo artesanal dada a 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.  

Um pouco distanciada das atividades comerciais de pesca do município de Barra dos Coqueiros (AID), 
encontram-se comunidades de pesca artesanal. Nestas comunidades, a pesca é desenvolvida para 
consumo próprio e/ou 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 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 bastante marginalizada. 

Especificamente na área do entorno do empreendimento (Praia do Jatobá e localidades próximas) foi 
constatada a coexistência de práticas pesqueiras, como a pesca comercial, pesca artesanal e as 
marisqueiras. Dentre as comunidades de pesca artesanal foram identificadas as seguintes: Pescadores 
da Praia do Jatobá, Povoado Touro, Povoado Canal de São Sebastião e CRQ Pontal da Barra (Figura 
7.3-17) 

 

Figura 7.3-17: Localização das comunidades de pesca artesanal em relação à área do empreendimento 
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Cabe destacar que as comunidades de pesca artesanal dos povoados Touro e Canal apresentam uma 
atividade ligada à pesca de interior e à produção de mariscos, não tendo interferência dos 
equipametos offshore sobre essas práticas tradicionais. Por outro lado, as comunidades pesqueiras da 
Praia do Jatobá e Comunidade Remanescente Quilombola Pontal da Barra possuem como 
característica a pesca artesanal em mar aberto. 

As lideranças locais das comunidades pesqueiras da Praia do Jatobá e da CRQ Pontal da Barra foram 
entrevistadas durante a realização do mapeamento e identificação de Stakeholders e também através 
de entrevistas técnicas realizadas especificamente para coletar mais informações sobre a pesca 
artesanal local (Anexo 7.3-1).  

Nestas localidades, a pesca comercial mostrou-se menos expressiva, predominando a pesca artesanal 
em mar aberto para, segundo os entrevistados, subsistência e/ou complementação de renda familiar 
(Foto 7.3-44). Outra fonte de renda destas comunidades locais de Barra dos Coqueiros 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 turismo.  

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 7.3-45). Também 
se verificou a existência de catadores de caranguejos, embora menos expressivo na área. 

 

Foto 7.3-44: Pescadores da Pesca Artesanal: 
subsistência e fonte de renda local 

 

Foto 7.3-45: Povoado Canal: importância das áreas 
estuarinas e manguezal como fonte de renda para 

famílias da região 

 

Cabe destacar foi realizada a Pesquisa Socioeconômica Censitária da Atividade Pesqueira, apresentada 
no item 7.3.7.3, em que foram realizadas pesquisas socioeconômicas e levantamentos in loco destas 
comunidades.  

Este estudo está sendo realizado no âmbito do Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira 
(PMAP), especificamente a pesquisa junto às áreas de desembarque pesqueiro destas comunidades, 
e deverá subsidiar o monitoramento desta atividade durante um período do empreendimento.  

Destaca-se ainda que as comunidades de pesca tradicional, incluindo a CRQ Pontal da Barra (ver 
detalhando no item 7.3.10), serão devidamente incorporadas aos seguintes Programas 
Socioambientais, brevemente elencados a seguir (ver detalhamento no item 10. Planos e Programas 
ambientais): 

• Programa de Comunicação Social (PCS) – definidos como grupo prioritário para as ações de 
comunicação e engajamento social previstas no âmbito deste programa: reuniões, palestras 
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informativas, Canais de Manifestação, Comissão de Acompanhamento do Empreendimento 
(CAE) entre outras. 

• Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP) – realização de diagnóstico 
aprofundado da atividade de pesca artesanal, execução de ações permanentes de 
acompanhamento da atividade da pesca artesanal, identificação de interferências/prejuízos 
sobre a atividade de pesca artesanal decorrente do empreendimento e proposição de 
medidas de gestão para recuperação da pesca, notadamente aquelas artesanais, 
potencialmente impacta pelo empreendimento. 

• Plano de Conservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico / Programa de 
Valorização dos Saberes e Fazeres da Pesca Artesanal –identificação e estudo dos saberes e 
fazeres locais da pesca artesanal, monitoramento de interferências do empreendimento 
sobre a prática da pesca artesanal e proposição de medidas voltadas à valorização da pesca 
artesanal. 

7.3.7.2 Pesquisa de Percepção – Comunidade Pesqueira 

Em junho/2017 foi realizada uma Pesquisa de Percepção junto a pescadores que atuam na área de 
influência dos equipamentos offshore do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, com objetivo de 
coletar informações acerca de suas atividades, bem como sua percepção sobre os principais desafios 
para a pesca atualmente e sobre o Projeto. A Pesquisa não teve caráter amostral (quantitativo), tendo 
foco na identificação das percepções de pescadores locais sobre sua atividade e sobre as potenciais 
interferências do empreendimento na sua atividade de pesca cotidiana. 

Foram realizadas um total de 22 entrevistas semiestruturadas envolvendo pescadores da Praia do 
Jatobá e Comunidade Pontal da Barra, no município de Barra dos Coqueiros, e pescadores do 
município de Pirambu. O Quadro 7.3-45 a seguir apresenta de forma sistematizada os pescadores 
envolvidos na Pesquisa. 

Quadro 7.3-45: Público envolvido na Pesquisa de Percepção da Pesca 

Pescador Local Colônia de pescadores Forma de pesca 

 Barra dos Coqueiros Z-1 Aracaju Comercial - empregado 

 Barra dos Coqueiros Z-1 Aracaju Comercial - empregado 

 Barra dos Coqueiros Não Pesca amadora 

os Barra dos Coqueiros Associação das Tototó - 

 Barra dos Coqueiros Z-5 Pirambu - 

 Praia Jatobá 
Z-13 Barra dos 
coqueiros 

Comercial - dono 

 Praia Jatobá Z-5 Pirambu Comercial - empregado 

 Praia Jatobá 
Z-13 Barra dos 
coqueiros 

Artesanal cooperado 

 Praia Jatobá Z-1 Aracaju Comercial - empregado 

 Praia Jatobá Z-1 Aracaju Artesanal individual 

 Praia Jatobá Z-1 Aracaju Comercial - empregado 

 Pirambu Z-5 Pirambu Comercial - empregado 

 Pirambu Z-5 Pirambu - 

 Pirambu Z-5 Pirambu Comercial - empregado 

 Pontal da Barra Z-5 Pirambu Comercial - empregado 
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Pescador Local Colônia de pescadores Forma de pesca 

 Pontal da Barra Z-5 Pirambu Comercial - empregado 

 Pontal da Barra Z-5 Pirambu Comercial - empregado 

 Pontal da Barra Z-5 Pirambu - 

 Barra dos Coqueiros Z-1 Aracaju Comercial - empregado 

 Praia Jatobá Z-1 Aracaju Artesanal familiar 

 Barra dos Coqueiros 
Z-13 Barra dos 
Coqueiros 

Artesanal individual 

 Barra dos Coqueiros 
Z-13 Barra dos 
Coqueiros 

- 

 Barra dos Coqueiros 
Z-13 Barra dos 
Coqueiros 

Diretora Colônia 
Pescadora 

 

Conforme se verifica acima, grande parte dos pescadores entrevistados alegaram praticar a pesca 
comercial, sendo poucos que se identificaram como pescadores artesanal ou amador. Quando 
perguntados sobre a técnica de pesca utilizada, 11 entrevistados (50,0%) afirmaram utilizar a linha de 
mão/rede, 6 utilizam a pesca de arrasto (27,0 %), 3 (14,0%) utiliza a pesca de espinhel e somente 1 
realiza criação de marisco em rede (5,0%) (Gráfico 7.3-19).  

  
Gráfico 7.3-19: Técnicas de pesca utilizadas 

O resultado da pesquisa com pescadores locais da Praia do Jatobá e localidades próximas também 
indicou 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 e a diminuição da oferta de peixes decorrente da 
pesca comercial de maior escala e poluição.  

O Gráfico 7.3-20, a seguir, sistematiza as respostas dos entrevistados quando perguntados sobre os 
motivos percebidos por eles que tem implicado na redução do volume de pesca, sendo possível 
verificar que a pesca de arrasto, na percepção deles, é a principal razão do comprometimento do 
volume de produção de pesca, sendo respondido tal razão por 15 entrevistados (65,22%). 
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Gráfico 7.3-20: Percepção dos entrevistados sobre a principal razão pela redução do volume de pesca 

 

Já no  

Gráfico 7.3-21 adiante, quando perguntados sobre as principais dificuldades enfrentadas por eles para 
o exercício da pesca na região, a grande maioria dos entrevistados (18 pescadores – 81,8%) alegou ser 
a concorrência com a pesca comercial, sendo que somente 2 atribuíram tal dificuldade a poluição do 
mar.  
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Gráfico 7.3-21: Percepção dos entrevistados sobre a principal dificuldade para a pesca artesanal 

 

Quando feita a pergunta se eles costumam pescar na área próxima do Terminal Marítimo Ignácio 
Barbosa (TMIB), a maioria dos pescadores entrevistados alegou que sim (15 respostas – 68,2%), e 6 
pescadores disseram não pescar nessa região. Contudo, embora a maioria alegue pescar em área 
próxima ao TMIB, e consequentemente próxima a área de instalação da Unidade de Regaseificação 
Offshore (FSRU), 15 deles acreditam que as atividades do empreendimento não trarão prejuízos aos 
pescadores, sendo que 7 entrevistados indicaram o possível prejuízo associado à restrição da área de 
pesca decorrente do empreendimento (Gráfico 7.3-22). 

 
Gráfico 7.3-22: Percepção dos entrevistados sobre potenciais prejuízos do empreendimento a sua atividade de 

pesca 

Por outro lado, quando perguntados sobre os benefícios que podem surgir com a instalação do 
empreendimento para a comunidade de pescadores, a maioria identificou a geração de empregos, 
representando 17 respostas (81,0%) e 4 deles avaliaram que não existirá nenhum benefício aos 
pescadores decorrente do Projeto (Gráfico 7.3-23). 

Principal dificuldade para pesca artesanal - Percepção entrevistados

Poluição

Concorrência com a pesca
comercial

Aumento da zona de
exclusão

Extinção de
peixes/crustáceos

15

7

Potencial prejuízo do empreendimento na pesca - Percepção 
entrevistados

Não trará prejuízos aos
pescadores

Restrição da área de
pesca



SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO SOCIOECONÔMICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

 
 

7.3-129 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

  

 

 
Gráfico 7.3-23: Percepção dos entrevistados sobre potenciais benefícios do empreendimento aos pescadores 

Como resultado, portanto, se verificou que a percepção acerca de eventuais impactos da implantação 
e operação do empreendimento sobre a atividade pesqueira, de modo geral, é de 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.  

Durante a Pesquisa de Percepção junto aos pescadores também foi questionado se eles têm 
conhecimento sobre a empresa responsável pelo empreendimento, a CELSE, e de que forma tiveram 
tal informação. Verificou-se que grande parte dos entrevistados alegou ter algum conhecimento sobre 
a empresa, representando 16 respostas (76,0%), sendo que deste total, 13 disseram que tal 
conhecimento foi obtido através de boatos e comentários de outros pescadores e moradores da 
região (13 respostas – 52,0%).   

Quando perguntados seu posicionamento acerca da instalação do empreendimento, ou seja, se eles 
são favoráveis ou contrários ao Projeto, a maioria (14 respostas – 63,6%) respondeu que sim, são 

4
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favoráveis, enquanto que 6 (27,3%) respondeu não saber e somente 2 entrevistados (9,1%) disse ser 

contrário (  

Gráfico 7.3-24). 

 

 

Gráfico 7.3-24: Posicionamento dos entrevistados em relação ao empreendimento 

Como resultado da Pesquisa de Percepção realizada com um grupo de pescadores locais e que 
possibilitou uma análise qualitativa de sua percepção sobre a atividade de pesca e as potenciais 
interferências do empreendimento sobre sua atividade, verifica-se que, de modo geral, os 
entrevistados identificam como principais dificuldades para a pesca artesanal na região a concorrência 
com a pesca comercial e as interferências desta sobre o volume de peixes decorrente da pesca de 
arrasto. 

Quanto ao empreendimento, a maioria dos pescadores entrevistados acreditam que não existirá 
interferência direta deste sobre a sua atividade de pesca e, inclusive, alegaram que a instalação do 
empreendimento gerará novas oportunidades de emprego para a população local, uma vez que a 
atividade de pesca enquanto fonte de renda local está bastante comprometida atualmente. Por fim, 
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verificou-se que não existe, a priori, resistência dos pescadores entrevistados quanto ao 
empreendimento.  

7.3.7.3 Pesquisa Socioeconomica da Atividade Pesqueira 

De modo a compreender a dinâmica pesqueira local e definir a importância desta atividade para as 
comunidades foi realizada uma pesquisa socioeconômica censitária nos pontos de embarque e 
desembarque da AID do projeto (município de Barra dos Coqueiros). Foi identificado ao longo dos 
trabalhos socioambientais na área que, como ponto central para compreensão da pesca artesanal na 
área, deve-se considerar a totalidade da atividade desenvolvida pela Comunidade Pontal da Barra, 
comunidade tradicional localizada próximo ao estuário do rio Japaratuba, que possui grande afinidade 
comesta atividade.  

Considerando sua sensibilidade, foi realizado levantamento prévio em que se constatou que as 
pessoas desta comunidade desembarcam diretamente da comunidade, na margem direita do rio 
Japaratuba, mas também muitos trabalham em embarcações de terceiros e, portanto, utilizam outros 
pontos, notadamente o ponto de embarque e desembarque pesqueiro de Pirambu, localizado na 
margem esquerda do mesmo rio. Por este motivo, além dos 04 pontos de embarque e desembarque 
pesqueiro de Barra dos Coqueiros, foi incluído o ponto de Pirambu, como se observa na Figura 7.3-18 
abaixo. 

 

Figura 7.3-18: Pontos de embarque e desembarque pesqueiro objeto da Pesquisa Socioeconomica Censitária. 

A Pesquisa Socioeconômica Censitária foi desenvolvida no período de 23 de agosto a 01 de setembro 
de 2017 e contou com equipe de 08 entrevistadores, mais dois coordenadores de campo e técnicos. 
Ao todo foram entrevistados 157 pescadores, como demosntra a Tabela 7.3-1, abaixo. O relatório 
sobre a pesquisa socioeconômica censitária pode ser observado no Anexo 7.3-2. 

Tabela 7.3-1: Total de entrevistas realizadas por local de embarque e desembarque e por tipo de embarcação 

Nº de Pescadores Entrevistados por tipo de embarcação 
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Local de embarque e 
desembarque 

Nº total de 
entrevistas 
realizadas 

Barcos de 
convés 

Canoas 
Lanchas de 

alumínio 
Desembarca

dos 

1- Centro 18 13 5 0 0 

2 - Atalaia Nova 10 0 8 2 0 

3- Praia do Jatobá 13 0 13 0 0 

4- Pontal da Barra 27 0 17 0 10 

5- Pirambu/ SE 89 72 17 0 0 

Total 157 85 60 2 10 

Com base nos resultados preliminares, fo observado que a área de pesca total utilizada pelos 
pescadores, considerando todos os pontos de embarque e desembarque monitorados, a área de 
pesca vai de Ilhéus (BA) a Piaçabuçu (AL) (Figura 7.3-19).  
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Esta área considera todos os 05 pontos de embarque e desembarque, com os diferentes tipos de 
embarcação utilizada. 

O local de embarque e desembarque em Pontal da Barra se localiza às margens do rio Japaratuba, na 
divisa com Pirambu/SE e é caracterizado como um porto natural abrigado, sob a ponte sobre o rio 
Japaratuba entre Barra dos Coqueiros e Pirambu/SE, onde ficam atracadas apenas canoas, utilizadas 
para pescarias rápidas, de um dia em média. Estas embarcações, em geral, não conseguem percorrer 
distâncias tão extensas como embarcações a motorizadas, ou a vela. Com isso, foi realizada a 
individualização da área de pesca deste ponto de embarque e desembarque (Figura 7.3-20). 
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Como se observa, a área de pesca é menor que a utilizada quando se considera os demais pontos. No 
entanto, sua área de abrangência é alta, indo de Conde (BA) a Piaçabuçu (AL). Pela proximidade, o 
porto é utilizado pela Comunidade Quilombola de Pontal da Barra. Ao se considerar a área de exclusão 
de pesca e faixa envoltória associada à FRSU e dutos (gasoduto, adutora e emissário), observa-se que 
a área de pesca desta comunidade, associada ao ponto, não representará restrição significativa. 

Neste ponto destacam-se o uso de redes (de espera, tarrafa) para a captura de peixes (robalo, bagre, 
tainha, carapeba, tinga, corvina, cação, pescada branca entre outros) e de puçá para a captura de 
crustáceos (siri).  

Além da pesca embarcada, também foram registradas no local a pesca desembarcada utilizando-se 
rede de calão (para um “arrasto” desembarcado) e puçá (Foto 7.3-47) para a captura de peixes e 
crustáceos às margens do rio Japaratuba.  

 
Foto 7.3-46: Local de embarque e desembarque às 

margens do rio Japaratuba – Pontal da Barra 

 
Foto 7.3-47: Pesca desembarcada com puçá e rede de 

calão 

Fonte: Lino & Cosso, 2017. 

Há barracas onde são realizadas atividades de beneficiamento de pescado (principalmente camarões) 
em barracas. Essa atividade é realizada, principalmente por mulheres, embora não exclusivamente.  

 

7.3.8 Propriedades potencialmente afetadas 

7.3.8.1 Propriedades afetadas pela faixa de gasoduto 

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. 

É importante destacar que os 227 imóveis localizados na Praia do Jatobá não possuem título oficial de 
propriedade, somente situação de posse e recibo de compra do imóvel (aquisição). Tal fato decorre 
da existência de uma ação civil pública (0002537-43.1196.4.05.8500) proposta pelo IBAMA e 
Ministério Público para a expropriação de todas as casas na praia de Jatobá, uma vez que toda a área 
ocupada pelas casas é classificada como reserva ecológica e, assim, voltada à conservação da restinga 
e dunas.  

Embora a referida ação civil pública possa resultar em um processo de expropriação dos imóveis, os 
moradores locais e veranistas da Praia do Jatobá, bem como a própria administração pública local de 
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Barra dos Coqueiros, avaliam que esta desapropriação dificilmente acontecerá frente ao elevado 
número de casas existentes e o alto custo para o Estado em efetivar a referida desapropriação de toda 
a praia do Jatobá. 

Inserida nesse contexto, a faixa do gasoduto, que compreende a área envoltória do gasoduto, 
emissário e adutora, será instalada exatamente no extremo dessa ocupação. Segundo resultado do 
Estudo de Análise de Risco (EAR) realizado pela empresa AGR Engenharia, datado de junho/2017, foi 
avaliado um risco social local frente ao vazamento a partir do gasoduto de transporte de gás natural, 
sendo definido um raio de 150,6 metros com possibilidade do efeito “bola de fogo” com consequente 
riscos à população da praia do Jatobá localizada dentro desse raio (Figura 7.3-21). Dentro desse raio 
de 150,6 m foi verificada a existência de cerca de 13 imóveis da Praia da Jatobá, passíveis de passaram 
por um processo de aquisição dos lotes e realocação destas famílias.  

 

Figura 7.3-21: Resultado do Estudo de Avaliação de Risco (EAR) dos imóveis da Praia do Jatobá 

Deste total de imóveis localizados dentro do referido raio, 6 imóveis (5 lotes com 6 famílias), 
localizados no extremo sul da Praia do Jatobá foram cadastrados no Cadastro Socioeconômico (CSE), 
o processo de indenização já foi concluído e eles estão atualmente deixando os imóveis e se mudando 
para outros locais de moradia. 

Assim, ainda existe a possibilidade de se realizar a aquisição e realocação de cerca de outros 7 imóveis, 
tendo em vista o cenário de hipótese acidental catastrófica, contudo até o momento de fechamento 
deste estudo a necessidade de se realocar esse conjunto de casas ainda se encontrava em avaliação. 
Cumpre esclarecer, no entanto, que este cenário foi devidamente avaliado e seus resultados indicam 
que, devido à probabilidade de ocorrência ser inferior a  
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Caso seja definido o estabelecimento do processo de realocação destes imóveis da Praia do Jatobá, 
deverão ser seguidas as diretrizes e ações detalhadas no Plano de Realocação e Restauração dos Meios 
de Subsistência, detalhado no Plano Básico Ambiental (PBA). 

Para melhor clareza na identificação das propriedades afetadas pela instalação da faixa do gasoduto, 
foram identificados e cadastrados os seguintes imóveis, que servirão de referência para as medidas 
de gestão social (ver Plano de Realocação dos Imóveis do Jatobá). Foram considerados os seguintes 
imóveis e respectivos proprietários (Figura 7.3-22):  

• Casa 1: 

o Benfeitoria 1:  e  

o Benfeitoria 2:  

• Casa 2:   

• Casa 3:  

• Casa 4:  

• Casa 5:   

 

Figura 7.3-22: Localização das residências afetadas pela faixa de dutos – Cadastro Socioeconômico (CSE) 
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Estes proprietários afetados pela faixa de gasoduto vêm sendo contatados desde a fase de 
desenvolvimento do projeto, assim como os esclarecimentos pertinentes vem sendo fornecidos desde 
então. Foi realizado o Cadastro Fundiário do total dos 5 lotes (6 imóveis) visando obter todas as 
informações do proprietário e do imóvel por meio do preenchimento de ficha cadastral específica. 
Dentre os aspectos verificados no cadastramento foram 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.  

Após o recebimento dos memoriais descritivos e das plantas das propriedades atingidas pelo 
empreendimento, foi elaborada a Relação de Propriedades Atingidas e abertos os processos internos 
de acompanhamento. 

O cadastro fundiário foi complementado por meio de pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis 
na Comarca onde as propriedades estão registradas para obter a Certidão de Registro de Imóveis e 
Ônus Reais. Para os casos de “simples posse” foram solicitadas Certidões Negativa de Registro de 
Imóveis. Cabe destacar que o Cadastro Fundiário já foi finalizado.  

Os proprietários dos lotes a serem adquiridos pela CELSE para a implantação da faixa do gasoduto não 
possuem escritura dos terrenos ou das casas e foram indenizados conforme as benfeitorias existentes. 
Nesse ponto é importante indicar novamente que, conforme detalhado acima, todos os proprietários 
de imóveis da Praia do Jatobá não possuem escritura dos seus respectivos imóveis, apenas possuem 
situação de posse com recibos de compra do imóvel (aquisição) frente a existência da ação civil pública 
movida pelo IBAMA e Ministério Público na Praia do Jatobá.  

Embora se verifique tal situação, para a viabilidade do empreendimento sem qualquer ônus aos atuais 
posseiros que serão realocados (conjunto de 5 lotes acima), a empresa realizou a devida indenização 
das benfeitorias. Cabe apontar que a CELSE não se torna proprietária de direito destas terras e, 
portanto, a empresa está tramitando junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) o direito de uso 
sobre a faixa de praia para instalação dos dutos com vistas a regularizar a atual situação. 

As negociações ocorreram com pagamento do valor indenizatório direto aos proprietários. O valor 
ofertado foi o calculado pelos laudos de avaliação, dentro do intervalo de confiança estatístico dos 
mesmos, e pequena margem negocial. Os custos das transações e apoio aos posseiros dos imóveis 
foram suportados pela CELSE. 

Ressalta-se novamente que os proprietários dos imóveis que serão adquiridos para a implantação da 
faixa do gasoduto foram identificados e o processo de negociação e indenização para liberação da 
faixa de segurança do gasoduto já se encontram concluídos. Todos os proprietários já receberam os 
valores negociados da indenização e as referidas casas foram demolidas, viabilizando a liberação da 
área para o empreendimento. 

Em atendimento aos requisitos do PS5: Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário (IFC), para 
além do processo de indenização, foi realizado o Cadastro Socioeconômico dos proprietários afetados 
pela instalação da faixa de gasoduto visando definir uma baseline para possibilitar análises 
comparativas, bem como subsidiar o acompanhamento social destas famílias e a adequada proposição 
de medidas de gestão social voltadas à reestruturação dos meios de vida.  

O Cadastro Socioeconômico (CSE) apresentado adiante foi realizado diretamente junto às famílias 
afetadas em fevereiro/2017, com a aplicação de um questionário socioeconômico, 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 desapropriação, bem como comparar 
a situação destas famílias após a saída dos imóveis afetados. 
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A partir do resultado do Cadastro Socioeconômico foi iniciado o acompanhamento social das famílias 
pelo setor de Responsabilidade Social da CELSE. Assim, tem sido realizado visitas domiciliares 
permanentes nas residências que foram desapropriadas na faixa do gasoduto, bem como ações 
permanentes de comunicação e engajamento social dos proprietários. As visitas têm como principal 
objetivo fazer o acompanhamento social das famílias indenizadas, avaliar o grau de satisfação com as 
negociações e apoiar e monitorar o processo de mudança, a adaptação ao novo contexto social e 
recuperação dos seus meios de subsistência, possibilitando a proposição adequada de medidas de 
gestão visando a reestruturação dos meios de vida destas famílias (ver Plano de Realocação dos 
Imóveis do Jatobá). 

A seguir é apresentado uma sistematização dos resultados do Cadastro Socioeconômico e o atual 
status do acompanhamento social sendo realizado pelo setor de Responsabilidade Social da CELSE 
junto a cada casa afetada pela faixa do gasoduto. 

Casa 1 – Benfeitoria 1:  e Benfeitoria 2:  

 

Nome:  

Ocupação: Pescadores 

Endereço: Praia do Jatobá – Área rural 

Tel:  

GPS: 

  

  

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo – a propriedade está em nome da mãe, Maria Amélia 

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 – O  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 o  
e 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:  

Detalhamento dos moradores do imóvel: O  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:  
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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 

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 o  irá receber pode não ser suficiente para comprar a nova 
residência, com potencial risco de ele 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 mensal 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.  
Acompanhamento social permanente por 2 anos, onde: i) resultados positivo/satisfatório - documentar e 
encerrar o acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão 
social cabíveis. 

 

 

Nome:   

Ocupação: Marinheiro/Pescador 

Endereço: Praia do Jatobá - Área rural 

Tel:  

GPS: 

  

 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo – a propriedade está em nome mãe,  

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 – O  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:  

Detalhamento dos moradores do imóvel:  
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(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. 

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 

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 o  irá receber pode não ser suficiente para comprar a nova 
residência, com potencial risco de ele 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 mensal 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.  
Acompanhamento social permanente por 2 anos, onde: i) resultados positivo/satisfatório - documentar e 
encerrar o acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão 
social cabíveis. 

 

Acompanhamento Social: A equipe Social da CELSE esteve na casa 1, na Praia de Jatobá, onde residiam 
o  e o  que são proprietários da benfeitoria 1, o  
proprietário da benfeitoria 2, ambas localizadas na propriedade da mãe,   

Os irmãos e , ocupantes da benfeitoria 1, construíram duas casas independentes no terreno 
comprado pela mãe no Povoado de Jatobá e estão residindo na localidade. As novas casas foram 
finalizadas e os proprietários já estão morando no local. A demolição da casa na Praia de Jatobá 
ocorreu em agosto de 2017. 

O , residente da benfeitoria 2, comprou um terreno no Povoado de Jatobá e construiu uma nova 
residência com a indenização recebida. A nova casa está com a construção bem avançada e sua casa 
antiga na Praia de Jatobá já está demolida. Cabe destacar que a casa antiga era usada como casa de 
veraneio apenas nos finais de semana.  

A , filha de , possuía apenas uma parte do terreno decorrente de acordo familiar 
com a mãe e os irmãos, não residindo na área e tampouco construiu edificações, recebeu o valor de 

 de indenização pela área. Com o dinheiro recebido, a proprietária comprou um terreno 
no Povoado de Jatobá e uma motocicleta. Não há previsão para iniciar a construção de nova casa no 
Povoado de Jatobá. A equipe Social fez contato com a  para coletar assinatura do Termo de 
Entrega de Imóvel, passando o direito de posse da área para a CELSE. 
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Os três irmãos ( ) compraram terrenos e construíram novas casas na região conhecida 
como Povoado de Jatobá. Todos tiveram a oportunidade de reaproveitar as benfeitorias (portas, 
janelas e telhas) que foram utilizadas na construção dos novos imóveis. As casas já estão desocupadas 
e a demolição dos imóveis ocorreu em agosto de 2017. 

O Setor Social da CELSE acompanhou toda a mudança e prestou apoio na logística disponibilizando 
caminhão para ajudar no transporte de materiais de construção da Praia de Jatobá até a nova casa no 
Povoado Jatobá. Os proprietários conhecidos como  informaram que estão satisfeitos com a 
negociação realizada com a empresa e agradeceram pela atenção dada durante o processo de 
transição.  

Será dada continuidade ao acompanhamento social destes moradores indenizados, monitorando a 
adaptação no novo meio social, o acesso aos equipamentos públicos e coletando informações sobre 
renda e meios de subsistência das famílias. Os moradores que sobrevivem da pesca serão monitorados 
no Programa de Monitoramento de Pesca, contudo, considerando ter ocorrido interferências no seu 
meio de subsistência associado a atividade de pesca, será elaborado e executado um plano de ação 
para recuperação dos meios de subsistência.  

  

 

Foto 7.3-48: Casa 1 – Benfeitoria 1 na Praia de Jatobá 
que pertence ao  está desocupada e liberada 

para demolição 

 

Foto 7.3-49: Visita de acompanhamento social nas 
novas casas , no Povoado Jatobá 

 

 

Foto 7.3-50: Casa 1 – Benfeitoria 2 na Praia de Jatobá 
que pertence ao  está desocupada e 

liberada para demolição 

 

Foto 7.3-51: Visita de acompanhamento social na casa 
nova do  que está sendo construída no Povoado 

de Jatobá 
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FOTO 7.3-52: CASA 1 – Terreno localizado na Praia de 
Jatobá que pertencia a  

 

Foto 7.3-53: Visita de acompanhamento no novo 
terreno comprado pela  no Povoado de 

Jatobá 

 

Casa 2 –  

 

Nome:  

Ocupação: Dona de casa/viúva 

Endereço: Praia do Jatobá – Área rural 

Tel:  

GPS: 

 726000 E 

  

 DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo 

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 – A  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: Viúva 

Escolaridade: Fundamental Incompleto 

Fontes de renda familiar: Pensão do marido e trabalhos informais “bicos” 

Renda média familiar mensal:  

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 



 

 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  

MEIO SOCIOECONÔMICO  

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 7.3-148 

 

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 veraneio 

Participação em organização social:  
Sim. Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá (AMAPJ) e Igreja Batista. Participa eventualmente 
de reuniões da AMAPJ. 

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 

ACOMPANHAMENTO SOCIAL (PROPOSIÇÕES) 

Realizar acompanhamento social permanente durante o período de escolha e aquisição do novo imóvel. Após 
a conclusão da aquisição da casa, realizar acompanhamento social mensal 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 nova casa e novas relações de vizinhança/do entorno.  
Acompanhamento social permanente por 2 anos, onde: i) resultados positivo/satisfatório - documentar e 
encerrar o acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão 
social cabíveis. 

 

Acompanhamento social: A equipe de Responsabilidade Social da CELSE visitou a  
na sua residência  em Aracaju para coletar assinatura no Termo de Entrega de 
Imóvel. A proprietária informou que está satisfeita com o valor pago pela indenização, mas esperava 
que a empresa pagasse uma indenização maior. Com o dinheiro recebido, a comprou uma 
nova residência no final da Praia de Jatobá com as mesmas características da casa indenizada. A 
proprietária assinou o documento sem fazer objeções.  

Será dada a continuidade do acompanhamento social através de novas visitas previstas junto a 
proprietária para coletar documentação do novo imóvel, avaliar a adaptação no novo meio social e 
coletar informações socioeconômicas da família. Vale ressaltar que não houve deslocamento físico e 
econômico com a família da , pois ele não residia no local e a casa na Praia de 
Jatobá era utilizada esporadicamente para lazer, mesma condição de uso prevista para o novo imóvel 
adquirido por ela a partir do recebimento da indenização. 

 

 

Foto 7.3-54: Casa 2 antes da desocupação 

 

Foto 7.3-55: Novo imóvel comprado pela proprietária 
na Praia do Jatobá para veraneio 
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Casa 3 –  

 

Nome:  

Ocupação: Serralheiro 

Endereço: Praia do Jatobá – Área rural 

Tel:  

GPS: 
  

  

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo 

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 – O  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:  

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) 
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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) 

ACOMPANHAMENTO SOCIAL (PROPOSIÇÕES) 

Realizar acompanhamento mensal 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.  
Acompanhamento social permanente por 2 anos, onde: i) resultados positivo/satisfatório - documentar e 
encerrar o acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão 
social cabíveis. 

 

Acompanhamento social: A equipe de Responsabilidade Social da CELSE visitou o  na 
cidade de Maruim, onde reside, na serraria que trabalha prestando serviço, para coletar assinatura no 
Termo de Entrega de Imóvel. O proprietário informou que está satisfeito com o valor pago pela 
indenização e com o dinheiro recebido o  comprou uma nova casa em Maruim para sua 
família. O valor do imóvel não foi informado. 

A equipe Social continuará realizando o acompanhamento por meio de novas visitas junto ao  
para coletar a documentação do novo imóvel adquirido, bem como monitorar a adaptação no novo 
meio social e atualizar as informações socioeconômicas. Cabe destacar que existe a possibilidade de 
regularização da nova casa comprada em Maruim e a documentação do novo imóvel a ser obtida do 
proprietário será submetida a apreciação do Setor Jurídico. Vale ressaltar que não houve 
deslocamento físico e econômico do , pois ele não residia no local e a casa na Praia de Jatobá 
estava abandonada e disponível para venda. 

 

 

Foto 7.3-56: Casa 2 antes da desocupação 
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Foto 7.3-57: Visita de acompanhamento social com o 
proprietário da Casa 3, na cidade de Maruim, para 

assinatura do termo de entrega do imóvel 

 

Foto 7.3-58: Novo imóvel comprado pela proprietária 
na Praia do Jatobá para veraneio 

 

Casa 4 –  

 

Nome:  

Ocupação: Pescador Comercial 

Endereço: Praia do Jatobá – Área rural 

Tel:  

GPS: 
  

  

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo 

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 – O  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:  
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Detalhamento dos moradores do imóvel: 

(01) Nome:  – 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 

Mobilidade: Possui veículo próprio (carro) 

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 mensal 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.  
Acompanhamento social permanente por 2 anos, onde: i) resultados positivo/satisfatório - documentar e 
encerrar o acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão 
social cabíveis. 

 

Acompanhamento social: Atualmente o local continua sendo ocupado como moradia e atividade 
comercial de pesca. A nova casa, localizada na rua principal da Praia de Jatobá, em uma área de posse, 
já foi finalizada e o  desocupou o antigo imóvel. A equipe Social coletou assinatura do Termo de 
Entrega de Imóvel, passando o direito de posse da área para a CELSE. 

Será dada continuidade ao acompanhamento social deste morador indenizado, monitorando a 
adaptação no novo meio social, o acesso aos equipamentos públicos e coletando informações sobre 
renda e meios de subsistência das famílias. O  por ter na atividade de pesca seu meio de 
subsistência será monitorado no Programa de Monitoramento de Pesca, contudo, considerando ter 
ocorrido interferências no seu meio de subsistência associado a atividade de pesca, será elaborado e 
executado um plano de ação para recuperação dos meios de subsistência.  
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Foto 7.3-59: Casa 4 no dia da visita, ainda com 
moradia e atividade de pesca 

 

Foto 7.3-60: Visita de acompanhamento social na 
nova casa / comércio do  que está sendo 

construída na Praia de Jatobá 

 

Casa 5 –  

 

Nome:  

Ocupação: Aposentada 

Endereço: Praia do Jatobá – Área rural 

Tel:  

GPS: 
  

  

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo 

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, a  e seu esposo,  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 do filho,  em Barra dos Coqueiros. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade: 69 anos 

Estado civil: Casada 

Escolaridade: Ensino médio completo 

Fontes de renda familiar: Aposentadoria 

Renda média familiar mensal:  
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Detalhamento dos moradores do imóvel:  

(01) Nome:  – 79 anos – 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. A  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 

Locais de acesso a comércio e serviços: Barra dos Coqueiros e Aracaju 

Mobilidade: Tinham um buggy. Agora dependem do carro do filho. 

ACOMPANHAMENTO SOCIAL (PROPOSIÇÕES) 

Realizar acompanhamento mensal 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.  
Acompanhamento social permanente por 2 anos, onde: i) resultados positivo/satisfatório - documentar e 
encerrar o acompanhamento social; ii) negativo/insatisfatório – documentar e propor medidas de gestão 
social cabíveis. 

 

Acompanhamento social: Pertence a  e encontra-se demolida e o Setor de 
Responsabilidade Social realizou visitas de acompanhamento social com a proprietária. Durante a 
última visita, a  informou que estava satisfeita com o valor pago pela CELSE como 
indenização pela casa na Praia de Jatobá e que o dinheiro recebido foi usado para quitar dívidas da 
família. Vale ressaltar que não houve deslocamento físico e econômico com a família da  

, pois ela não residia no local e a casa na Praia de Jatobá estava abandonada e sem condições 
uso.  
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Foto 7.3-61: Casa 5 que atualmente encontra-se 
demolida 

 

7.3.8.2 Propriedades afetadas pela faixa de servidão LT 500kV 

O traçado da Linha de Transmissão 500 kV SE UTE Porto de Sergipe I – SE Jardim foi escolhido de forma 
a não causar interferência em áreas urbanas residenciais ou industriais, em comunidades e em áreas 
naturais protegidas, visando acarretar menor impacto social e ambiental. Assim, o traçado da LT 500kV 
atravessa áreas rurais dos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras e 
contorna a mancha urbana formada pelo município de Nossa Senhora do Socorro, na adjacência com 
Aracaju 

Conforme indicado no item Uso e Ocupação do Solo, se observa que na área diretamente afetada 
(ADA) da LT 500kv, considerado como um buffer 70m (sendo 35 metros do traçado para cada lado), 
existe percentual expressivo de ocupação do solo com campos antrópicos dentro e fora de 
propriedades agrícolas, representando 56,5% da ADA. Outro uso expressivo é o de atividades 
agropecuárias (15,7%), as quais são representadas na ADA, majoritariamente, pelo cultivo de coco da 
baía, criação de gado e pela aquicultura, principalmente do camarão. 

Segundo informações do levantamento fundiário, o traçado definido para a LT 500kV não interceptará 
edificações das propriedades afetadas, tampouco qualquer residência e/ou moradia, assim, não será 
necessário adotar procedimentos de relocação de edificações e/ou benfeitorias.  

Em momento concomitante ao fechamento deste estudo, o traçado da LT sofreu uma alteração entre 
os vértices V24 e V26 (Figura 7.3-23 a seguir), sendo que as informações atualizadas dos proprietários 
interceptados ainda não haviam sido disponibilizadas para atualização desta análise. Assim, os dados 
e análises detalhadas a seguir se referem às informações obtidas com base no traçado antes da 
alteração, devendo ser atualizadas posteriormente a partir das informações dos proprietários 
atualizadas pela CELSE. 
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Figura 7.3-23: Alteração do traçado da LT 500kV entre os vértices V24 e V26 – Nossa Senhora do Socorro 

 

Ainda segundo informações obtidas pelo setor Fundiário da CELSE, o traçado da LT 500kV com uma 
extensão total de 32,2 km interceptará um total de 96 propriedades, considerando a faixa de servidão 
com um buffer de 70m (sendo 35m para cada lado do traçado). Contudo, apesar do número expressivo 
de propriedades, cabe destacar que o número efetivo de proprietários afetados se mostra menor, 
totalizando cerca de 77 proprietários, uma vez que existem proprietários que possuem mais de uma 
propriedade.  

O Quadro 7.3-46 e Quadro 7.3-47 a seguir sistematizam o total de propriedades/proprietários 
interceptados pelo traçado da LT 500kV, apresentando a divisão por condição jurídica do proprietário 
(pessoa física ou pessoa jurídica) e o quantitativo de propriedades e proprietários por município. Nas 
figuras adiante é apresentado o traçado da LT 500kV com a identificação dos polígonos das 
propriedades interceptadas e cadastradas. 

Quadro 7.3-46: Divisão de Proprietários por Tipo de Propriedade 

Tipos de proprietários Quantidade 

Pessoa Física 69 

Pessoa Jurídica 8 
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Quadro 7.3-47: Quantitativo de propriedades e proprietários (pessoa física) interceptados pela LT 500kV por 
município 

Município Quantidade de propriedades Quantidade de proprietários 

Barra dos Coqueiros 12 11 

Santo Amaro das Brotas 49 40 

Laranjeiras 5 5 

Nossa Senhora do Socorro 16 13 

Total 82 69 
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Atualmente, a Kruk Consultoria em Avaliações e Perícias do Patrimônio está realizando contato com 
os proprietários interceptados pela LT 500kV para coletar as assinaturas dos mesmos para a 
Declaração de Anuência do Proprietário para o Empreendimento, que se refere a autorização do 
proprietário para a realização de estudos topográficos, sondagem do solo e demais serviços 
necessários para a viabilização do empreendimento. 

Em relação ao processo de indenização, segundo orientações passadas pela Kruk, será adquirido o 
direito de uso perpetuo da faixa de servidão, sendo que a indenização para isso será paga em duas 
parcelas, sendo 1ª Parcela (50%) até 30 dias após a assinatura do contrato e 2ª Parcela (50%) quando 
registrado em cartório a averbação da escritura. 

A definição da taxa de servidão aplicada tomou como referência as Normas Brasileiras de Avaliação 
NBR’s ABNT 14.653-2-1 (Procedimentos Gerais), 14.653-2 (imóveis urbanos), 14.653-3 (imóveis rurais) 
e os estudos técnicos praticados por Eletrobrás Furnas, de autoria do Engenheiro Claudio Souza Alves, 
publicados nos Cadernos Brasileiros de Avaliação e Perícias dos anos de 1991 e 2002 e apresentado 
no Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias do IBAPE/AM, em 2011. 

Segundo a metodologia adotada, a avaliação (laudo) que subsidiará os valores previstos de 
indenização da faixa de servidão, sendo atualmente realizado, considerou a indenização de cultura, a 
indenização por faixa de servidão e torre na propriedade e benfeitorias, com transparência dos 
resultados dos laudos juntos aos proprietários interceptados.  

A equipe fundiária está levantando as seguintes informações sobre os métodos de avaliação do valor: 
(i) identificação dos proprietários/propriedades afetadas; (ii) inventário dos bens afetados; (iii) 
descrição dos métodos aplicados para avaliar a terra e outros bens afetados pelo custo total de 
reposição; (iv) indicação das taxas de indenização a serem pagas; (v) descrição de um cronograma de 
pagamentos e; (vi) descrição do processo pelo qual as pessoas afetadas poderão recorrer as avaliações 
de bens que considerarem inadequadas.  

Segundo informações, foram considerados os seguintes fatores: Topografia, Região de Localização, 
Tipo de Propriedade, Posição do Imóvel Atingido, Número de Torres Implantadas, Área Atingida, 
Acesso ao Imóvel, Capacidade de uso do solo, Aptidão Agrícola, Benfeitorias Atingidas, Condições de 
Superfície do Imóvel. 

De forma concomitante ao levantamento fundiário em andamento, foi realizado entre os dias 
28/06/2017 a 13/07/2017 o Cadastro Socioeconômico (CSE) do total de 77 proprietários afetados pela 
instalação e operação da LT 500kV (Foto 7.3-62 e Foto 7.3-63). Para detalhamento dos procedimentos 
do CSE ver Relatório do Cadastro Socioeconômico dos Proprietários Interceptados pela LT 500kV).  

O Cadastro Socioeconômico (CSE) dos proprietários afetados pelo traçado da LT e estabelecimento da 
faixa de servidão teve como objetivos: 

✓ Coletar informações detalhadas dos proprietários/propriedades afetados, para compor uma 
baseline de dados que servirá de referência, para o acompanhamento social ao longo das fases 
de implantação e início das operações tanto da LT como para o Complexo Termoelétrico Porto 
de Sergipe I; 

✓ Identificar as interferências da LT sobre as propriedades do ponto de vista socioeconômico e 
do cotidiano local, mapeamento ainda, casos vulneráveis que demandarão acompanhamento 
específico, bem como a proposição de medidas de gestão social adequadas com foco na 
mitigação dos impactos e garantia de manutenção e/ou reestruturação dos meios de vida e 
de subsistência desses proprietários; 

✓ Abrir canal de comunicação entre a CELSE e os proprietários, para mantê-los informados sobre 
o andamento das obras, circulação de equipes nas propriedades e possibilitar o recebimento 
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de questionamentos ou reclamações dos proprietários afetadas, que objetivam o devido 
tratamento e retorno dessas manifestações; 

✓ A partir dos resultados, fornecer subsídios para os Programas Sociais (PBA), especificamente 
o Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência e o Programa de 
Comunicação Social.  

O Cadastro Socioeconômico (CSE) dos proprietários interceptados pela LT 500kV foi realizado com 
base em questionário semiestruturado elaborado para coletar as informações necessárias para a 
caracterização do proprietário/propriedade, identificar e dimensionar as interferências do 
empreendimento e subsidiar a proposição do acompanhamento social e de medidas de gestão social 
necessárias para casos vulneráveis mapeados a partir dos resultados do CSE. Dentre os aspectos 
incorporados ao questionário do CSE estão: i) Dados do Questionário; ii) Identificação do 
Entrevistado/Proprietário; iii) Dados do Lote/Propriedade; iv) Usos atuais do lote; v) Perfil 
Socioeconômico do proprietário; vi) Relação com o local e; vii) Nível de conhecimento sobre a CELSE 
e sobre o Empreendimento. 

Uma particularidade ao CSE foi adotada, frente aos proprietários Pessoa Jurídica, pois não cabia ser 
aplicado o modelo padrão de questionário para os proprietários pessoa física. Para as propriedades 
registradas como posse de empresas (pessoa jurídica), a equipe de cadastro seguiu um roteiro de 
perguntas específicas para o levantamento das seguintes informações: i) Endereço e dados GPS do 
local da entrevista; ii) Nome do responsável e seus contatos; iii) Usos da área de passagem da LT na 
propriedade; iv) Existência de área construída sob a passagem da LT; v) Existência de área de 
preservação ambiental na propriedade; vi) Existência de moradores na propriedade e; vii) Opinião e 
posicionamento da empresa em relação da passagem da LT na propriedade (Foto 7.3-64). 

Ainda durante a realização do Cadastro Socioeconômico, cabe destacar que a equipe técnica, seguindo 
a solicitação da CELSE, aproveitou o contato com os proprietários para distribuir material informativo 
(folder) sobre o Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I, incluindo informações sobre a LT 500kV. 
O material distribuído durante o CSE foi produzido e fornecido pela equipe do setor de 
Responsabilidade Social da CELSE, que segue apresentado na Foto 7.3-65 e modelo na Figura 7.3-25. 

 

Foto 7.3-62: Equipe do CSE durante a aplicação do 
cadastro 

 

Foto 7.3-63: Equipe do CSE durante a aplicação do 
cadastro 
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Foto 7.3-64: Representante da empresa  
(LT120) respondendo ao roteiro de entrevista 

aplicado em empresas 

 

Foto 7.3-65: Proprietária cadastrada com material de 
divulgação do empreendimento 

 

 

Figura 7.3-25: Material de divulgação do Empreendimento 

A cobertura do Cadastro Socioeconômico (CSE) abrangeu 100% dos proprietários afetados pela 
LT500kV disponibilizados pela listagem da equipe fundiária CELSE/Kruk, tendo sido realizado o contato 
com o total de proprietários interceptados. Do total de 77 proprietários indicados para o CSE e 
contatados, 71 proprietários foram cadastrados e 6 proprietários não foram cadastrados pois 
apresentaram resistências ao CSE, solicitando o contato direto da CELSE para conversar antes do 
cadastramento. O Gráfico 7.3-25 e o Quadro 7.3-48 detalham os resultados do universo abrangido 
pelo CSE. 
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Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-25: Percentual de proprietários cadastrados e não cadastrados pelo CSE 

 

Quadro 7.3-48: Total de proprietários da LT 500kV e status final do CSE 

Proprietários Absoluto Percentual (%) 

Cadastrados realizados Pessoa Física 63 81,8 

Cadastrados realizados Pessoa Jurídica ** 8 10,4 

Cadastros não realizados (Não quiserem responder CSE – resistência) 6 7,8 

Total de proprietários * 77 100 

* Identificados a partir da listagem fornecida pelo fundiário CELSE/Kruk. 
** No caso das empresas proprietárias, foi realizada roteiro de entrevista específico para coleta de informações 
– não foi aplicado o questionário do CSE. 

 
Os gráficos apresentados a seguir, que apresentam de forma sistematizada os principais aspectos 
socioeconômicos identificados no CSE junto aos proprietários, portanto, se referem ao universo total 
de 63 proprietários (pessoa física) afetados pela LT e que foram cadastrados no CSE. Não foram 
considerados nos gráficos as seguintes situações: 

• 8 proprietários que se referem a empresas (pessoa jurídica), dada a condição diferenciada, 
onde não foi aplicado o CSE, sendo realizadas entrevistas para coleta de informações, 
conforme sistematizado e apresentado Relatório do Cadastro Socioeconômico dos 
Proprietários Interceptados pela LT 500kV. 

• 6 proprietários que não quiserem responder ao CSE – resistência. 

 

Conforme se verifica no Gráfico 7.3-26 a seguir, se constatou que 50 proprietários alegaram não residir 
na propriedade interceptada pela LT 500kV, representando um percentual de 79% dos proprietários 
cadastrados, sendo que somente 13 proprietários (21%) indicou morar na propriedade e, assim, 
passíveis de sofrerem interferência das atividades de instalação e operação do empreendimento no 
seu cotidiano local, devendo ser priorizado o acompanhamento social e comunicação social. 

92,00%

8,00%

Cadastros realizados

Cadastros não
realizados
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Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-26: Proprietários que alegaram residir na propriedade 

Contudo, como sistematizado no Gráfico 7.3-27 adiante, embora grande parte dos proprietários não 
resida na propriedade, se verifica que a maioria deles alegaram realizar alguma atividade produtiva 
na propriedade, sendo esta atividade produtiva tanto para subsistência como também para 
complementação de renda familiar ou fonte de renda. Assim, do total de proprietários, 54 deles (86%) 
indicaram realizar alguma atividade produtiva na propriedade. 

 

Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-27: Proprietários que alegaram realizar atividades econômicas na propriedade 

Cabe destacar que, do percentual total de proprietários que indicaram realizar atividades produtivas 
na propriedade, somente 6 deles (9%) alegaram depender unicamente dessa atividade para seu 
sustento (única fonte de renda), os demais mencionaram possuir outras fontes de renda familiar para 
além da produção realizada na propriedade afetada pela LT 500kV (Gráfico 7.3-28). 
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Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-28: Proprietários que alegaram realizar atividades econômicas na propriedade como única fonte de 
renda 

Do total de proprietários que alegaram realizar atividades produtivas na propriedade (54 
proprietários), conforme se verifica no Quadro 7.3-49 a seguir, é possível observar que as produções 
mais comuns realizadas nas propriedades foram: Gado (59,25% das propriedades), Coco (53,7%), 
Frutas diversas (27,77%), Mangaba (18,51%) e Macaxeira (16,66%). As demais produções 
apresentaram percentuais inferiores a 15%. 

Quadro 7.3-49: Tipos de produção identificados nas propriedades 

Tipo de produção 
Propriedades 

Absoluto Percentual (%) 

Gado 32 59 

Galinhas 8 14 

Cana de açúcar 5 9 

Criação de peixes 7 13 

Criação de camarão 6 11 

Mangaba 10 18 

Coco 29 54 

Frutas diversas (graviola, jenipapo, caju, manga...) 15 28 

Milho 8 15 

Macaxeira 9 17 

Amendoim 6 11 

 

Ainda enquanto resultado da aplicação do CSE, buscou-se identificar os atuais usos do solo das áreas 
a serem afetadas pela faixa de servidão da LT500kV visando compreender quais usos atuais poderão 
ser mantidos e, por outro lado, quais usos estarão passíveis de sofrerem restrições frente a 
implantação da faixa de servidão com potencial interferências sobre fontes de renda e/ou produção 
para o consumo próprio e familiar.  

Dentre os usos verificados, foram identificados e classificados os seguintes: Capoeira fina, Cultivo de 
camarão, Cultura permanente, Mata nativa, Pastagem, Pasto nativo, Areia e Sem uso. O Quadro 7.3-
50 a seguir mostra os resultados totais e percentuais dos usos existentes nas propriedades 
interceptadas pela LT e cadastradas. 
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Quadro 7.3-50: Tipos de uso do solo das propriedades existente na área afetada pela faixa de servidão 

Tipo de uso do solo 
Propriedades 

ABSOLUTO PERCENTUAL (%) 

Capoeira Fina 2 3 

Cultivo de camarão 4 5 

Cultura permanente 20 27 

Pastagem / Pasto nativo 31 42 

Pasto nativo / Cultura permanente 13 18 

Mata nativa 1 1 

Areia 1 1 

Sem uso 2 3 

Total de propriedades 74 100 

 

Conforme se verifica acima, do total de propriedades interceptadas pela faixa de servidão, em 31 delas 
foi verificado o uso do solo associado a pastagem/pasto nativo, representando 42%, seguido do uso 
do solo com cultura permanente em 20 propriedades (27%) e do uso misto de pasto nativo/cultura 
permanente identificado em 13 propriedades (18%), sendo estes os principais usos do solo verificados.  

Os demais usos, tais como mata nativa, areia, capoeira fina e cultivo de camarão se mostram pouco 
expressivos, variando entre 1% e 5% das propriedades. Em 2 propriedades, ou um percentual de 3%, 
não foi verificado qualquer uso da área afetada. 

Com o estabelecimento da faixa de servidão da LT 500kV e consequente restrições de uso e ocupação 
desta área pelo proprietário frente aos padrões de segurança estabelecidos em normas técnicas, das 
atividades identificadas acima, ficará restrito o plantio de vegetação de porte arbóreo, tais como o 
coco e mangaba, e também realização de queimadas, no caso da cultura da cana de açúcar. Assim, se 
avalia o impacto direto da faixa de servidão sobre essas culturas que poderá gerar prejuízos ao 
proprietários que alegaram realizar tais produções com consequente deslocamento econômico. 

Frente ao exposto, ainda enquanto resultado da aplicação do CSE, buscou-se avaliar a partir da 
identificação dos atuais usos econômicos das áreas a serem afetadas pela faixa de servidão da 
LT500kV, quais usos poderão ser mantidos e quais atividades poderão sofrer restrições, onde tais 
casos foram classificados como deslocamento econômico.  

Assim, conforme Gráfico 7.3-29 a seguir, se avaliou que do total de 55 proprietários onde se verificou 
que o uso atual da área afetada pela faixa de servidão está associado a fonte de renda e/ou consumo 
familiar, 29 deles (46%) poderão sofrer deslocamento econômico frente à restrição das atuais 
atividades desenvolvidas nesta área afetada, destacando-se o uso com cultura permanente (coco e 
mangaba) e cultura temporária (cana-de-açúcar).  
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Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-29: Proprietários com potencial deslocamento econômico frente às restrições na faixa de servidão 

 

Cabe apontar que as restrições dessas culturas se limitarão às áreas da faixa de servidão de 70 metros 
(35 metros de cada lada do eixo do traçado) e, portanto, o proprietário poderá manter o cultivo em 
outras áreas da propriedade. Contudo, deverá ser avaliado caso a caso o grau de interferência sobre 
tais culturas, seus impactos econômicos e no meio de subsistência do proprietário (deslocamento 
econômico), procedendo a adoção das ações para restituição dos meios de subsistência indicados no 
Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência, que integra o conjunto de planos e 
programas ambientais do Projeto Básico Ambiental (PBA). 

Outros 26 proprietários (41%), embora exerçam atividades na área afetada para fonte de renda e/ou 
consumo familiar, tem como uso atual desta área pastagem/pasto nativo e, assim, não sofrerão 
restrições deste atual uso, não sendo avaliados como deslocados economicamente. Por fim, 8 
proprietários (13%) alegaram não realizar atividades na área afetada para fonte de renda e/ou 
consumo familiar. 

Ainda enquanto aspecto levantando no CSE, foi verificado o nível de conhecimento atual dos 
proprietários afetados em relação à CELSE e ao Projeto da LT 500kV, bem como o posicionamento 
(favorável/contrário) de cada proprietário em relação ao empreendimento. Conforme apresentado 
no Gráfico 7.3-30, se verificou que a maioria dos proprietários alegou não ter conhecimento e/ou 
informações suficientes sobre a CELSE, representando um percentual de 78%. 

46,0%

41,0%

13,0%

Proprietários com potencial
deslocamento econômico

Proprietários sem
deslocamento econômico

Proprietários que não tem
uso da área para fonte de
renda/consumo familiar
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Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-30: Proprietários que alegaram ter conhecimento sobre a empresa (CELSE) 

 

Em relação ao nível de conhecimento sobre o Projeto da LT 500kV, o percentual de proprietários que 
alegaram não ter conhecimento e/ou informações suficientes foi bem menor, representando somente 
12%. Assim, se avalia que grande parte dos proprietários (78%) indicaram ter conhecimento sobre o 
Projeto da LT500kV, principalmente frente aos contatos realizados pela equipe do fundiário da 
CELSE/Kruk (Gráfico 7.3-31). 

 
Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-31: Proprietários que alegaram ter conhecimento sobre o Projeto da LT 500kV 

 

Como resultado, portanto, é possível identificar que, de modo geral, os proprietários afetados 
apresentaram um maior nível de conhecimento sobre o Projeto da LT 500kV, podendo ser atestado 
tal conhecimento aos contatos já realizados pela equipe fundiária CELSE, contudo, por outro lado, a 
maioria apresentou baixo nível de conhecimento sobre a empresa responsável pelo empreendimento, 
a CELSE.  

Por fim, se verificou ainda a partir dos resultados do CSE que a maioria dos proprietários afetados pela 
LT 500kV manifestaram um posicionamento favorável à instalação do empreendimento, 
representando um percentual de 81%, seguido por um percentual de 13% que não quis se manifestar 
e, um percentual menor de 6% que manifestou posicionamento contrário ao empreendimento 
(Gráfico 7.3-32). 

 

22,0%

78,0%

Sim

Não

78,0%

12,0%

Sim

Não



SEÇÃO  7 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL–  
MEIO SOCIOECONÔMICO 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO 
TERMOELÉTRICO PORTO DE SERGIPE I 

 
 

7.3-191 
 

Coordenador da Equipe 
 

Técnico Responsável 
 

  

 
Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-32: Posicionamento manifestado pelos proprietários em relação ao Projeto da LT 500kV 

Ainda enquanto resultados alcançados no CSE, foi possível identificar e mapear as situações de 
proprietários afetados pela LT 500kV e faixa de servidão que podem ser considerados como situações 
de vulnerabilidade socioeconômica, sendo considerados para essa avaliação o perfil socioeconômico 
do proprietário frente aos aspectos de renda média mensal, escolaridade e faixa etária associada a 
uma análise integrada à situação de vulnerabilidade constatada durante a aplicação do CSE. 

Conforme se verifica no Gráfico 7.3-33 a seguir, do total de 63 proprietários, 38 deles (60%) não 
representaram casos de vulnerabilidade socioeconômica, enquanto que um total de 25 proprietários 
(26 propriedades) foram classificados como casos de situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
representando um percentual de 40%. O Quadro 7.3-51 adiante apresenta a relação de proprietários 
considerados como casos de vulnerabilidade socioeconômica. 

 
Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-33: Proprietários considerados vulneráveis a partir do perfil socioeconômico 

A partir do cruzamento dos resultados obtidos com o CSE, especificamente os dados relacionados às 
situações de potencial deslocamento econômico e as situações de vulnerabilidade socioeconômico, 
foram verificadas as seguintes situações indicadas a seguir e os respectivos percentuais apresentados 
adiante no Gráfico 7.3-34 e no Quadro 7.3-51 com a relação de proprietários considerados como casos 
de vulnerabilidade socioeconômica: 

• 09 Proprietários vulneráveis sem deslocamento econômico 

• 16 Proprietários vulneráveis com deslocamento econômico 

• 13 Proprietários não vulneráveis com deslocamento econômico 
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• 25 Proprietários não vulneráveis sem deslocamento econômico 

 

Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Gráfico 7.3-34: Análise de vulnerabilidade socioeconômica versus potencial Deslocamento Econômico 

Quadro 7.3-51: Lista de proprietários considerados em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

Código LT Proprietário Município 
Deslocamento 

Econômico? 

LT-03 Barra dos Coqueiros  Não 

LT-04 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-08 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-09 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-12 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-14 Barra dos Coqueiros  Não 

LT-20 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-23 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-28 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-30 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-33 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-35 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-38 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-43 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-44 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-45 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-68 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-70 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-71 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-78 Laranjeiras  Não 

LT-80 Laranjeiras  Sim 

LT-84 Laranjeiras  Sim 

14,0%

26,0%

20,0%

40,0%

Proprietários vulneráveis sem
deslocamento econômico

Proprietários vulneráveis com
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sem deslocamento
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Código LT Proprietário Município 
Deslocamento 

Econômico? 

LT-91 / LT-93 Nossa Srª do socorro  Não 

LT-94 Nossa Srª do socorro  Não 

LT-114 Nossa Srª do socorro  Sim 

A partir dos resultados alcançados com a conclusão do CSE dos proprietários interceptados pela LT 
500kV e estabelecimento da faixa de servidão, apresentado acima, foram obtidas importantes 
informações para subsidiar a elaboração e execução dos Programas Sociais (PBA), especificamente o 
Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência e o Programa de Comunicação Social, 
apresentados de forma detalhada no PBA.  

Todos os cadastros realizados junto aos 63 proprietários (pessoa física) foram sistematizados em 
arquivos digitais e devidamente organizados em pastas individuais de cada proprietário identificadas 
por códigos de LT, contendo os registros fotográfico, questionário digitalizado e Ficha Cadastral do 
CSE para cada proprietário CSE. E ainda, foi criado um SIG (Sistema de Informações Georreferenciadas) 
contendo arquivo KMZ que identifica as localizações onde foram realizados os cadastros de cada 
proprietário para facilitar contatos posteriores da equipe social da CELSE. A Matriz Geral dos 
Proprietários Afetados contendo todos os dados sistematizados em planilha que resultaram do CSE e 
que subsidiaram as análises detalhadas neste item são apresentados em anexo ao estudo de Cadastro 
Socioeconômico (CSE) dos Proprietários interceptados pela LT 500kV encontra-se como anexo a este 
estudo (Anexo 7.3-3). 

7.3.8.3 Propriedades afetadas pelo Bay de Conexão com a SE CHESF 

Além das propriedades interceptadas pelo traçado da LT 500kV e respectiva faixa de servidão, para a 
implantação do bay de conexão na subestação da CHESF, já no município de Nossa Senhora do 
Socorro, deverá ser feita a aquisição pela CELSE de um total de 226 lotes, representando 124 
proprietários, que se refere ao parcelamento de um antigo loteamento da década de 1980 que não 
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foi efetivamente ocupado (Figura 7.3-26 a seguir)
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Figura 7.3-26: Antigo loteamento identificado na área do Bay de conexão com a SE CHESF 

Frente a dificuldade de identificar a situação cartorial e de localizar os proprietários desses antigos 
lotes, ressaltando se tratar de um loteamento não efetivado, o setor fundiário está atualmente 
realizando esse mapeamento da situação cadastral e dos respectivos proprietários e, somente a partir 
dos resultados desse levantamento fundiário, deverá ser iniciada a interlocução, tratativas e efetiva 
aquisição dos referidos lotes mediante pagamento indenizatório, bem como a realização do Cadastro 
Socioeconômico (CSE) destes proprietários dos lotes a serem adquiridos pela empresa. 

Contudo, a partir dos estudos ambientais e levantamento de campo, embora os lotes deste antigo 
loteamento a serem adquiridos pela CELSE na área do bay de conexão encontram-se vazios, ou seja, 
não houve a ocupação efetiva dos proprietários destes lotes, foi verificado a existência de 2 famílias 
residindo atualmente na área desse loteamento e que deverão, portanto, passar por um processo de 
realocação para a liberação da área necessária ao bay.  

As 2 famílias identificadas na área do bay de conexão passaram pelo Cadastro Socioeconômico (CSE), 
são elas: i)  

 e; ii) o  A Figura 7.3-27 apresentada a 
seguir ilustra a localização destas casas na área do bay de conexão que passarão por processo de 
aquisição e realocação para a liberação da área do empreendimento e, assim, foram incorporados às 
diretrizes e ações previstas no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência, que 
integra o Projeto Básico Ambiental (PBA) do Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I. 
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Figura 7.3-27: Casas identificadas e cadastradas na área da bay de conexão com a Subestação da CHESF 

Em atendimento aos requisitos do PS5: Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário (IFC), para 
além do processo de indenização sendo realizado, foi realizado o Cadastro Socioeconômico destas 
famílias residentes e afetadas pela bay de conexão visando definir uma baseline para possibilitar 
análises comparativas, bem como subsidiar o acompanhamento social destas famílias e a adequada 
proposição de medidas de gestão social voltadas à reestruturação dos meios de vida frente ao 
processo de realocação necessário de ser efetivado.  

O Cadastro Socioeconômico (CSE) apresentado adiante foi realizado diretamente junto às famílias 
afetadas em fevereiro/2017, com a aplicação de um questionário socioeconômico, 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 desapropriação, bem como comparar 
a situação destas famílias após a saída dos imóveis afetados. 

A partir do resultado do Cadastro Socioeconômico deverá ser iniciado o acompanhamento social das 
famílias pelo setor de Responsabilidade Social da CELSE através de visitas domiciliares nas residências 
a serem desapropriadas na área da bay de conexão, bem como ações permanentes de comunicação 
e engajamento social dos proprietários. As visitas têm como principal objetivo fazer o 
acompanhamento social destas famílias e subsidiar a proposição adequada de medidas de gestão 
visando a reestruturação dos meios de vida destas famílias (ver Plano de Realocação e Restauração 
dos Meios de Subsistência). 

A seguir é apresentado uma sistematização dos resultados do Cadastro Socioeconômico realizado 
junto aos proprietários afetados pela instalação da bay de conexão. 
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Casa 1 – Bay de conexão (Sub01) –  

 

Código: SUB01 – Casa 1 

Nome:   

Vulnerabilidade: Sim 

Endereço:  
 Nossa Senhora do Socorro 

Tel: não obtido no cadastro 

GPS: 

 

 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Próprio - Quitado com Recibo. Comprou de imobiliária 

Área total da propriedade: 2 lotes de 8 x 25 m cada lote 

Edificações no lote: Casa e curral 

Dados da residência na propriedade: casa de alvenaria de 6 x 8 m: 1 quarto, 4 compartimentos (incluindo o 
banheiro dentro da casa) 

Infraestrutura existente na propriedade: Energia da rede elétrica, poço artesiano para acesso à água, sintina 
e os resíduos/lixo são queimados. Possui iluminação pública, não possui rede de telefonia fixa. 

Usos da propriedade: O proprietário reside na propriedade junto com sua esposa, duas filhas e uma neta. 
Realiza agricultura familiar na propriedade para consumo próprio e tem criação de animais também para 
consumo familiar   

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade: 67 anos 

Estado civil: Solteiro com união estável 

Escolaridade: Semianalfabeto 

Fontes de renda familiar: Aposentadoria e agricultura familiar. Rendas complementares das ocupações das 
filhas. 

Renda média familiar mensal:  

Detalhamento dos moradores do imóvel:  
 

 
 

 

RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel: 20 anos 

Local de residência anterior: Aracaju – Cidade Nova 

Motivo por morar na localidade: Oportunidade de trabalho e renda 

Participa de alguma associação/entidade: Não 

Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Não utiliza. 

Locais de acesso a comércio e serviços: Aracaju 

Mobilidade: Transporte público 
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Nível de conhecimento sobre a Celse: Tinha conhecimento da CELSE através dos contatos realizados para a 
negociação da propriedade da equipe do fundiário. Nunca utilizou os canais de comunicação disponibilizados 
pela empresa. 

Nível de conhecimento sobre a LT: Alegou não conhecer sobre o Projeto da LT 500kV, somente tem 
conhecimento da interferência na sua propriedade (ela será adquirida integralmente para a instalação da 
subestação). 

Opinião sobre a passagem da LT: Disse não ser favorável a implantação da LT, contudo considera que o Projeto 
é importante para o município. Como pontos positivos do Projeto indicou a geração de empregos, geração de 
desenvolvimento local, a arrecadação de impostos para o município e a melhoria na distribuição da energia. 
Como aspectos negativos mencionou a restrição do uso da área da faixa de servidão e a geração de ruídos 
para os moradores próximos. 

Informações que gostaria de obter da Celse: Disse não ter informações que gostaria de saber. 

Meios de comunicação usuais: TV e rádio – não especificou quais 

SÍNTESE PARA ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

O , idoso, semianalfabeto, aposentado, com grupo familiar de 4 pessoas, reside sozinho no local. 
Segundo informações recebidas, o proprietário possui 02 lotes com recibo de compra, mas não há registro em 
cartório e escritura. Cada lote tem aproximadamente 8x25m, sendo que um deles existe uma casa com 
estrutura de alvenaria e 4 cômodos (quarto, sala, banheiro e cozinha). No outro lote, o  construiu 
benfeitorias como curral e galinheiro. Como o  é o único morador do loteamento, ele utiliza áreas de 
outros proprietários para cultivo de pasto e criação de cabeças de gado. Informou que existe criação  
galinhas e porcos que ajuda na complementação de renda de sua aposentadoria.  
A infraestrutura local é comprometida, sem acesso aos serviços básicos como saneamento, saúde, educação 
e transporte público. O  foi classificado com elevado grau de vulnerabilidade e precisa de um 
acompanhamento social durante o processo de negociação e quando ocorrer o deslocamento físico. Deve-se 
levar em consideração os impactos nos meios de subsistência (deslocamento econômico) que poderão ocorrer 
com a construção do empreendimento. 

 

 

Foto 7.3-66: aplicação de cadastro socioeconômico 
com o  

 

Foto 7.3-67: casa 1 da bay de conexão pertencente ao 
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Casa 2 – Bay de conexão (Sub02) –  

 

Código: SUB02 – Casa 2 

Nome:  

Vulnerabilidade: Sim 

Endereço:  
 Nossa Senhora do Socorro 

Tel: não obtido/não possui 

GPS: 
 

 

DADOS DO IMÓVEL 

Situação do imóvel: Ocupação irregular/Posseiro 

Área total da propriedade: 1200 metros quadrados 

Edificações no lote: 2 casas 

Dados da residência na propriedade: 2 casas feitas de barro. Casa 1   de aproximadamente 80 m², 
com 3 quartos, somando 5 compartimentos (incluindo o banheiro fora da casa – sintina). Casa 2 (  

: possui apenas 2 compartimentos, sendo quarto e sala (aproximadamente 25 m²). 

Infraestrutura existente na propriedade: Energia da rede elétrica adaptada (gato), não são abastecidos por 
água (para beber pegam água encanada de um vizinho e para os demais usos utilizam a do poço da casa do  

, esgotamento sanitário é depositado in natura e os resíduos/lixo são queimados. 

Usos da propriedade: O  reside no local junto de sua esposa e família, que se divide em 2 núcleos 
familiares, sendo o segundo núcleo recém-formado devido ao casamento de seu filho  com a  

, ambos ocupam a casa 2 (um quarto e sala). No local são criados  frangos jovens (pintinhos) e uma 
galinha (chocando ovos), há na localidade plantação de frutas diversas, todos os itens criados/cultivados 
servem para o consumo familiar. Desse modo, não existindo no local uso comercial da terra e/ou sua 
produção. 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Idade: 69 anos 

Estado civil: União estável 

Escolaridade: semianalfabeto 

Fontes de renda familiar: Aposentadoria do  e da filha  

Renda média familiar mensal: de  

Detalhamento dos moradores do imóvel:  
(casa 1) 

 - (casa 2) 
 (casa 2) 

 (casa 1) 
casa 1) 

casa 1) 
 (casa 1) 

   (casa 1) 
- (casa 1) 
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RELAÇÃO COM O LOCAL 

Tempo de residência no imóvel: 5 anos 

Local de residência anterior: Pão de Açúcar - AL 

Motivo por morar na localidade: Possui parentes nas proximidades 

Participa de alguma associação/entidade: Não 

Utilização de equipamentos sociais da localidade:  
Posto de Saúde do bairro Jardins e escola pública que somente funciona aos sábados nas proximidades (nesta 
ocasião que as crianças mantém contato com a escola) 

Locais de acesso a comércio e serviços: Nossa Senhora do Socorro 

Mobilidade: A pé e transporte público 

Nível de conhecimento sobre a Celse: Não se aplica 

Nível de conhecimento sobre a LT: Não se aplica 

Opinião sobre a passagem da LT: Não se aplica 

Informações que gostaria de obter da Celse: Não se aplica 

Meios de comunicação usuais: família bastante carente de recursos financeiros (não possui meios de 
comunicação disponíveis) 

SÍNTESE PARA ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

O  idoso, aposentado, reside no local com grupo familiar formado por pessoas, sendo que delas 
vivem na casa principal que é de “pau a pique” e possui 3 cômodos. Existe também um cômodo em anexo que 
pertence ao  e , menor de idade. As casas foram construídas em áreas 
de ocupação irregular, sem nenhum tipo de documentação e sem acesso aos serviços básicos como 
saneamento, saúde, educação e transporte público. As residências possuem energia elétrica clandestina, 
através de “gato”, não possuem banheiros e água utilizada pela família é disponibilizada pelo vizinho,  

  O grupo familiar sobrevive com a renda de , sendo  
do  e o outro do benefício social da   

 Como forma de complementar a alimentação da família é realizado o cultivo de feijão, mandioca, 
legumes, verduras e frutas. O  presta serviços em um sítio vizinho, , 

. O  foi classificado com elevado grau de vulnerabilidade e 
precisa de um acompanhamento social durante o processo de negociação e quando ocorrer o deslocamento 
físico. Deve-se levar em consideração os impactos nos meios de subsistência (deslocamento econômico) que 
poderão ocorrer com a construção do empreendimento. 
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Foto 7.3-68: aplicação de cadastro socioeconômico 
com o  

 

Foto 7.3-69: anexo da casa da bay de conexão 
pertencente ao     

 

 

Foto 7.3-70: cultivo de milho e abóbora no entorno da 
casa      

 

Foto 7.3-71: cultivo de mandioca e quiabo no entorno 
da casa      

 

A partir dos resultados alcançados com a conclusão do CSE das famílias residentes e afetadas pelo 

processo de aquisição e realocação da área da bay de conexão da LT 500kV na Subestação da CHESF, 

apresentado acima, foram obtidas importantes informações para subsidiar a elaboração e execução 

dos Programas Sociais (PBA), especificamente o Plano de Realocação e Restauração dos Meios de 

Subsistência e o Programa de Comunicação Social, apresentados de forma detalhada no PBA. 

 

7.3.9 Organização Social / Stakeholders 
A descrição da Organização Social ora apresentado teve como foco de levantamento o município de 
Barra dos Coqueiros, considerado como Área de Influência Direta (AID) do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I por sediar a UTE e a FSRU e, portanto, passível dos impactos diretos atrelados as 
fases de implantação e operação do empreendimento, positivos e negativos. Assim, tais atores/grupos 
locais são fundamentais de serem identificados visando sua incorporação às ações de comunicação e 
engajamento social previstas de serem realizadas no Programa de Comunicação Social (PCS). 

Cabe destacar que as organizações sociais, representantes do poder público local e demais 
instituições/entidades e atores sociais relevantes, identificados como partes relevantes e interessadas 
do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, dos demais municípios da área de influência indireta 
(AII) - Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu e Aracaju, foram 
devidamente mapeados e incorporados a Matriz de Stakeholders e serão contemplados com as ações 
de comunicação e engajamento social do PCS. Para a definição das partes interessadas, foram 
considerando os seguintes aspectos: 
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Indivíduos, grupos, comunidades locais e outras partes interessadas que possam ser afetadas pelo 
projeto, positiva ou negativamente, direta ou indiretamente, principalmente os afetados direta e 
adversamente pelas atividades do projeto e; 

Partes interessadas mais amplas dos municípios da área de influência que poderão influenciar o 
resultado do projeto ou por ele serem influenciados; 

O 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 desenvolvem trabalhos sociais apoiadas pela Secretaria. 
Atualmente, seis instituições mantêm em dia está 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. 

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. 

O Quadro 7.3-52 e  o Quadro 7.3-53 a seguir apresentam, de forma sistematizada a organização social 
identificada no município de Barra dos Coqueiros. 

Quadro 7.3-52: Administração Pública Municipal de Barra dos Coqueiros 

Secretaria Contatos 

Secretaria de Governo 
Ariston Porto 
(79) 99952-2050 
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 - Centro. 

Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Pesca 

Luciane dos Santos Barreto 
(79) 99927-6771 
agriculturaepesca@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro - Centro Administrativo Adailton Martins 

Secretaria de Turismo, Indústria e 
Comércio 

Adailton Martins 
(79) 99810-5960 / 99872-8423 
barra.turismopmbc@gmail.com 
turismo@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro - Centro Administrativo Adailton Martins 

Secretaria de Meio Ambiente 

Maria Amélia da Silva 
(79) 99865-0278 
meioambiente@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro - Centro Administrativo Adailton Martins 

Secretaria de Obras Públicas 

Gilvânio Melo Albuquerque 
(79) 99882-3155 / 3262-2446 
obraspublicas@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 - Centro 

Secretaria de Assistência Social 

Maria Eliana Silva Martins 
(79) 99875-5713 
assistenciasocial@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Rua M, nº 02, Conjunto Prisco Viana (Pavimento Superior ao CRAS) 

Secretaria de Cultura 
Maria da Silva Santos 
(79) 99987-3797 
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Secretaria Contatos 

cultura@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro - Centro Administrativo Adailton Martins 

Secretaria de Educação 

Manoel Viana Martins 
(79) 99972-7749 
educacao@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av. Oceânica, 96 - Centro. 

Secretaria de Esporte e Lazer 

Alberto Jorge Santos Macedo Jr 
(79) 99933-2859 
esporteelazer@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro Administrativo Adailton Martins 

Secretaria de Planejamento, Gestão 
de Projetos e Trabalho 

Lorena Costa Marinho 
(79) 99689-1130 
planejamentoegestao@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro Administrativo Adailton Martins 

Secretaria de Comunicação 

Elton Rickarty 
(79) 3021-9884 / 99973-2927 
secom@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 - Centro. 

Secretaria de Transporte 

Gelvânio Teles de Menezes 
(79) 99930-6712 
transportes@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Travessa Acácia Dória, 1100/14 Lot. Caminho do Porto  
(entrada vizinho ao rest. Empório da Barra). 

Secretaria de Saúde 

Joacir Souza Santos 
(79) 99603-9650 
saude@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Rua da Lavanderia, 95 - Centro 

Secretaria de Participação Popular 

Frankeline Bispo dos Santos 
(79) 99651-4040 
participacaopopular@barradoscoqueiros.se.gov.br 
Av Oceânica, 520 - Centro Administrativo Adailton Martins 

 

Quadro 7.3-53: Relação de Organizações Sociais – Barra dos Coqueiros 

Entidade Localização 

Associação Comunitária Santa Luzia da Barra dos Coqueiros Rua Nossa Senhora do Amparo,26 

Associação de Moradores do Lot. Olimar  Sede 

Associação Comunitária de Moradores do Capuã Sede 

Associação dos Artesãos da Ilha de Santa Luzia Sede 

Associação dos Moradores do Conj. Prisco Viana Sede 

Associação de Apoio aos Portadores de Deficiência Rua N, conj. Prisco Viana 

Associação de Moradores e Prop. De Bares da Praia da Costa Praia da Costa 

Associação da Comunidade Evangélica de Barra dos Coqueiros Rua Flora Reis, 21 Centro 

Associação Missionária da Graça de Deus Sede 

Associação Cultural de Barra dos Coqueiros Rua A n 201 Lot. Recanto das Andorinhas 

Associação de Apoio ao Saber Crescer Rua T n.29 Conj. Prisco Viana 

Associação da Policia Mirim do Mun. De Barra dos Coqueiros Av. Oliveira Martins, 344 Lot. Olimar 

Associação de Moradores Amigos da Ilha Praça Erasmo Santa Barbara, 53 
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Entidade Localização 

Associação de Moradores e amigos do Espaço Tropical Av. Mangabeira, 90 

Associação de Des. Comunitário dos pov. Canal de São Sebastião 
e Touro 

Sede 

Associação Desportiva 11 Estrelas Rua B, 35 Conj. Prisco Viana 

Associação Ação Social da Paróquia Santa Luzia  Pr. Santa Luzia, 72 

Centro Comunitário Sócio cultural  Sede 

Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo  Rua Carlos Gomes, 59 

Associação de Comerciantes, Moradores e Amigos  Atalaia Nova 

Associação dos Proprietários de Taxi Sede 

Tribus Associação Cultural de Artes Cênicas Não há 

Associação da Comunidade Jatobá com Pequenos Criadores e 
Circunvizinhos 

Povoado Jatobá 

Associação dos Proprietários de Canoas e Transporte de 
Passageiros e fretes 

Sede 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Sedução da Ilha Sede 

Casa de Caridade Guerreiros do Senhor Rua f, 73 Conj. Moises G. Pereira 

Associação Educacional Raio de Sol  Rua B, n 37. Conj. Moises G. Pereira 

Instituto de Inclusão Social Espera  Rua Abolição, 406 Atalaia Nova 

Associação Artesãos da Barra dos Coqueiros Rua A, 16 Rec. Das 
Andorinhas 

Rua A, 16 Rec. Das Andorinhas 

Associação Desportiva Amigos da Barra Não há 

Sindicato dos Taxistas independentes da Ilha de Santa Luzia Rua B n 51 conj. Prisco Viana 

Associação de Catadores e Catadoras de Mangaba  Trav. Da Lavanderia, 57 

Associação de Proteção aos Animais  Av. Oliveira Martins, 223 Lot. Olimar 

Associação dos Proprietários de casas e de lotes do Loteamento 
Praia do Porto 

Rua C, Sn Lot. Praias do Porto- Jatobá 

Associação Desportiva Velles do Barça  Rua G, 153 conj. Moises Gomes 

Instituto Espírita Chico Xavier  Rua B Sn Lot. São Benedito 

Associação Menino Jesus  Canal do Guaxinim n 583 

Organização Sócio cultural Amigos do turismo e do Meio 
ambiente (OSCATMA) 

Rua C n 304 Loteamento Marivan 

 

7.3.9.1 Mapeamento de Stakeholders e Pesquisa de Percepção 

O mapeamento de stakeholders (partes interessadas) realizado teve como foco a identificação 
(mapeamento e entrevistas) com os públicos localizados na área do entorno da UTE e FSRU e, assim, 
passíveis de receberem interferências do empreendimento, negativas e positivas, de forma direta e 
mais intensa. Assim, o resultado do mapeamento e das entrevistas realizadas junto a esse grupo 
específico de stakeholders, detalhado adiante, contribuirá de forma expressiva para o direcionamento 
adequado das ações de comunicação e engajamento social previstas de serem realizadas no Programa 
de Comunicação Social (PCS). 

Ainda no âmbito da área de influência direta (AID) da LT 500kV, cabe destacar que, conforme indicado 
anteriormente (item Propriedades Potencialmente Afetadas), foi realizado o Cadastro 
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Socioeconômico (CSE) dos proprietários afetadas pela estrutura da LT 500kV e, portanto, os mesmos 
foram devidamente considerados na Matriz de Stakeholders, para sua incorporação às ações de 
comunicação e engajamento social específicas, também previstas no Programa de Comunicação Social 
(PCS). 

Como resultado do mapeamento de stakeholders considerados prioritários, ou seja, localizados na 
área do entorno da UTE e FSRU, foram identificados e entrevistados um total de 9 stakeholders. A 
localização deste grupo de stakeholders é apresentado a seguir na Figura 7.3-28 e encontram-se 
sistematizados adiante no Quadro 7.3-54. 

 

Figura 7.3-28: Stakeholders identificados na área do entorno da UTE e Unidade de Regaseificação (FSRU) 

 
Quadro 7.3-54: Relação de Stakeholders Mapeados na área do entorno da UTE e da FSRU 

Comunidade/Localidade Representante 

Povoado do Jatobá / Praia do 
Jatobá 

Associação de Moradores e Amigos da Praia do Jatobá (AMAPJ) – 
Liderança: Jorge de Jesus 
Foi identificada 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: Jorge Luis Santana 

Loteamento Praia do Porto 
Associação dos Proprietários de Casas e Lotes do Loteamento Praia do 
Porto – Liderança: Antônio da Sena Santos 

Loteamento Costa Azul A Associação está em processo de criação – Liderança: Aloisio Silva 

Loteamento Recanto do Park 
Associação de Moradores Recanto do Park – Liderança: Josean dos 
Santos 
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Comunidade/Localidade Representante 

Loteamento Portal dos Ventos 
Associação de Moradores Portal dos Ventos – Liderança: Nailson 
Santos Alves 

Povoado Touro 
Associação do Povoado Touro – Liderança: Tião / Maria José Rodrigues 
Lima (Nana) 

Povoado Canal de São Sebastião 
A Associação está inativa – Liderança e Agente Comunitária de Saúde: 
Joseilza Ventura Santos (Iza) 
Foi identificado uma Escola Municipal e um Posto de Saúde 

Comunidade Remanescente de 
Quilombo Pontal da Barra 

Associação CRQ Pontal da Barra – Liderança: Robério 

 

Para a realização do estudo de Percepção apresentado neste item foi adotada como referência 
metodológica para a coleta e análise a amostragem intencional não probabilística, metodologia 
adequada para selecionar pessoas e representações sociais para amostras que representem, por 
exemplo, o julgamento da população sob um determinado aspecto. Trata-se, portanto, de atores 
locais selecionados intencionalmente em função da relevância que apresentam em relação à dinâmica 
local em função de sua representatividade social dentro da situação considerada (THIOLLENT, 2003).  

O autor comenta que “É claro que a informação obtida não é generalizável ao nível do conjunto da 
população, mas há substância necessária à percepção da dinâmica do movimento” (THIOLLENT, 2003, 
p.63). Na pesquisa qualitativa (percepção socioambiental), preocupou-se menos com a generalização 
e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão da realidade local (MINAYO, 2007), 
portanto, seu critério não foi numérico. Assim, as entrevistas de Percepção Ambiental apresentadas 
neste item foram desenvolvidas junto a diferentes setores da sociedade local por meio de suas 
representações, formais e não formais, dentro de uma metodologia qualitativa. 

A seguir é apresentado o detalhamento da identificação dos stakeholders que resultou do 
mapeamento realizado e das entrevistas de percepção sobre o empreendimento. 

 

Povoado Praia do 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. 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 referida 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, Jorge de Jesus, 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 7.3-72 e Foto 7.3-73) e não possui uma 
frequência estabelecida, sendo realizada conforme demanda dos moradores. 
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Foto 7.3-72: Sede da Associação de Moradores e 
Amigos da Praia do Jatobá – AMAPJ, Praia do Jatobá  

 

Foto 7.3-73: Residência do presidente da AMAPJ,  
, Praia do Jatobá  

 
Em relação à CELSE e ao empreendimento, o presidente da AMAPJ, , indicou ter tido 
conhecimento pois manteve contato com técnicos do projeto e também pesquisou sobre o assunto 
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 impactos poderão ocorrer. 

A expectativa em relação à 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 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 (dois) 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 7.3-74). e; ii) Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus (Foto 7.3-75), ambas localizadas no 
Povoado Jatobá e que servem como referência para os moradores desta localidade. 

 

Fonte: CH2M, fev/17 

Foto 7.3-74: Escola Municipal Deoclides José Pereira, 
Povoado Jatobá 

 

Fonte: CH2M, fev/17 

Foto 7.3-75: 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  
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 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 (duas) 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. 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. 

 

Ocupações Cajueiro I e Cajueiro II 

Ao longo da rodovia SE-100, na margem oposta à área prevista para o empreendimento, identifica-se 
um aglomerado de casas que resulta de uma ocupação de 9 (nove) anos ligada ao Movimento de 
Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra do Estado de Sergipe (MHOMTESE) – Foto 7.3-76 e Foto 
7.3-77. 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. 

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 7.3-76: Ocupações da localidade Cajueiro I e 
Cajueiro II ao longo da SE-100, Povoado Jatobá  

 

Foto 7.3-77: Ocupações da localidade Cajueiro I e 
Cajueiro II ao longo da SE-100, Povoado Jatobá  

 
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. 
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Quando perguntado acerca do conhecimento sobre a CELSE e o empreendimento,  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 na internet 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 do empreendimento. Nesse sentido, quanto à 
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 no 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 às margens 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 mantêm contatos permanentes e todas as 
notícias são rapidamente passadas aos moradores, seja através das reuniões do grupo ou no convívio 
diário dos moradores. 

 

Loteamento Praia do Porto 

O acesso ao loteamento Praia do Porto está distante cerca de 4 km da área prevista para a implantação 
do empreendimento através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). 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 7.3-78 e Foto 7.3-79). 

 

Foto 7.3-78: Vista do Loteamento Praia do Porto, 
Barra dos Coqueiros 

 

Foto 7.3-79: Residência do presidente da 
Associação,  

 

 
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 à instalação de rede de água e esgoto e a pavimentação das 
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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 empreendimento, 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 do loteamento, e 
também crie projetos para construir uma orla nas praias. Outro ponto destacado por ele em relação 
à instalação do empreendimento 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 
do empreendimento através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). 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 7.3-80 e Foto 
7.3-81). 

 

Foto 7.3-80: Vista do Loteamento Costa Azul, Barra 
dos Coqueiros 

 

Foto 7.3-81: Residência da liderança local  
 Loteamento Costa Azul 

 
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 empreendimento, 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, 
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consegue ter uma ideia mais geral sobre o empreendimento da CELSE. Frente a isso, o entrevistado 
solicitou mais informações sobre a operação do empreendimento. 

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 ressaltado 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. 

 

Loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park 

O acesso aos loteamentos Portal dos Ventos e Recanto do Park dista aproximadamente 3,4 km da área 
prevista para a implantação da UTE através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). Durante o 
levantamento de campo, conforme indicado acima, foi identificada a existência de 2 (duas) 
Associações de Moradores, são elas: i) Associação de Moradores do Portal dos Ventos, sendo o 
presidente o  e; ii) Associação de Moradores do Recanto do Park, cujo presidente 
é o  (Foto 7.3-82 e Foto 7.3-83). 

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 , são 
geridas e atuam de forma conjunta. Assim, neste estudo, ambos os loteamentos foram considerados 
como uma parte interessada. 
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Foto 7.3-82: Vista dos Loteamentos Portal dos Ventos 
e Recanto do Park, Barra dos Coqueiros 

 

Foto 7.3-83: Residência da liderança local  
 e sede administrativa do loteamento Portal 

dos Ventos 

 

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 empreendimento, 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 do 
empreendimento através da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). Durante o levantamento de 
campo foi identificada a existência de uma Associação de Moradores do Povoado Touro, cujo 
presidente é o  (Foto 7.3-84 e Foto 7.3-85). 
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Foto 7.3-84: Vista do Povoado Touro, Barra dos 
Coqueiros 

 

Foto 7.3-85: Residência do presidente da 
Associação do Povoado Touro,  

 

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, o , foi feita uma 
conversa com um moradora e associada, indicada pelos moradores como pessoa próxima ao referido 
presidente, a . 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 do empreendimento através da 
rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte).  

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 7.3-86 e Foto 7.3-87). 
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Foto 7.3-86: Vista do Povoado Canal, Barra dos 
Coqueiros  

 

Foto 7.3-87: Residência da Agente Comunitária de 
Saúde e liderança local,   

 

Frente à inexistência de uma Associação de Moradores do Povoado Canal, a 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 empreendimento, 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 a forma de divulgação comumente usada na localidade. 

Ainda como referências no Povoado Canal, foi possível localizar a existência de 2 (dois) 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 
7.3-88). e; ii) Unidade de Saúde Sr. Gileno de Jesus (Foto 7.3-89), 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. 

 

Foto 7.3-88: EMEF Profa. Maria de Lourdes Santos 
Oliveira, Povoado Canal de São Sebastião  

 

Foto 7.3-89: Unidade de Saúde, Povoado Canal de 
São Sebastião 

 

Comunidade Pontal da Barra 

O acesso à Comunidade Remanescente de Quilombo Pontal da Barra (CRQ Pontal da Barra) está 
distante aproximadamente 12 km da área prevista para a implantação do empreendimento através 
da rodovia SE-100 sentido Pirambu (norte). 
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Cabe destacar que as áreas de demarcação da CRQ Pontal da Barra encontram-se a uma distância 
superior a 8 km da área prevista para o Projeto e, portanto, conforme Portaria Interministerial no 
60/2015, não houve necessidade de estudos específicos (ver detalhamento no item Comunidade 
Tradicionais adiante). Entretanto, sua inclusão neste mapeamento de stakeholders, e assim, sua 
incorporação às ações do Plano de Comunicação Social se mostram imprescindíveis.   

Durante a realização do trabalho de campo deste mapeamento e identificação de partes interessadas, 
em visita técnica à 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 do processo de ocupação e reconhecimento da comunidade, a  

  

Em relação à 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.  

Em relação aos canais de comunicação, a entrevistada 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. 

 

7.3.10  Comunidades Tradicionais 
Para o tema Comunidades Tradicionais, foi realizado um levantamento em fontes oficiais de pesquisa 
e consulta como da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e a Fundação Cultural Palmares (FCP). Em relação à consulta realizada na base de 
dados da FUNAI, não foi identificada a existência de Territórios Indígenas (TI’s) nos municípios da área 
de influência (AID e AII) do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. 

Por outro lado, os levantamentos realizados no tema Comunidades Tradicionais identificam a 
existência de Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQ's) nos municípios da área de 
influência, especificamente em Barra dos Coqueiros e Laranjeiras. A consulta foi realizada junto à 
Fundação Cultural Palmares (FCP - www.palmares.gov.br) nas seguintes listas: i) CRQ’s Certificadas 
(dados atualizados até a Portaria nº 84, de 8 de junho de 2015); ii) CRQ’s com Processos Abertos 
(processos abertos até 4 de setembro de 2015) e; iii) CRQ’s Tituladas pela Palmares (até o ano de 
2003). 

Conforme apontado, a consulta feita às referidas listas disponibilizadas pela FCP, bem como os 
levantamentos realizados em campo identificaram as seguintes Comunidades Remanescentes de 
Quilombos (CRQ’s) nos municípios da Barra dos Coqueiros e Laranjeiras, são elas: i) CRQ Pontal da 
Barra, em Barra dos Coqueiros e; ii) CRQ Mussuca, em Laranjeiras. Os resultados obtidos são 
detalhados a seguir. 

7.3.10.1 CRQ Pontal da Barra 

Da base de dados consultada na Fundação Cultural Palmares foi identificada a Comunidade 
Remanescente de Quilombo Pontal da Barra, localizada na área de influência da UTE e FSRU. A CRQ 
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Pontal da Barra obteve a certificação em 7/mar/2006, através do processo no 01420.000433/2006-81, 
e possui atualmente cerca de 143 famílias residentes. 

A CRQ Pontal da Barra resultou de uma ocupação de 11 (onze) 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 quase todas já foram entregues (Foto 7.3-90 e Foto 7.3-91). A principal 
atividade econômica dos moradores está ligada à pesca, ao camarão e às marisqueiras (Foto 7.3-92). 

A CRQ Pontal da Barra possui uma associação atuante, a Associação de Moradores CRQ Pontal da 
Barra, cujo líder comunitário é o . 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 7.3-93). 

Segundo entrevista com o  a CRQ Pontal da Barra possui atualmente 143 famílias. Da 
população residente nessa comunidade, aproximadamente 90% são pescadores, onde a maioria não 
possui embarcação própria, trabalhando em embarcações de terceiros; as mulheres trabalham com a 
limpeza do camarão. Como a maioria dos pescadores de Pontal da Barra trabalham em embarcações 
de terceiro, a distribuição da renda pela atividade pesqueira é feita da seguinte forma: após deduzidas 
todas as despesas do barco, 50% fica com o dono da embarcação e os 50% restante é dividido entre 
os pescadores da embarcação. A renda média por pescador varia entre R$ 1.100,00 e R$ 1.200,00. 

A pesca comercial e a pesca artesanal, ambas realizadas em mar aberto para subsistência e/ou 
complementação de renda familiar, se mostrou importante atividade econômica da CRQ Pontal da 
Barra. Outra fonte de renda desta comunidade se refere à limpeza do camarão (retirar cabeça e casca), 
realizada geralmente por mulheres de pescadores, para a subsistência e também para a 
complementação da renda familiar, principalmente nos períodos de maior demanda regional 
associados à alta temporada de turismo.  

Cabe destacar que um estudo aprofundado que contemple uma caracterização detalhada desta 
comunidade de pesca tradicional, brevemente apresentado acima, incluindo pesquisas 
socioeconômicas e levantamentos in loco desta comunidade, por demandaram um tempo maior de 
coleta, sistematização das informações e análise, está previsto de ser realizado no âmbito do 
Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP), especificamente a pesquisa junto às 
áreas de desembarque pesqueiro destas comunidades, denominada Censo Pesqueiro.  

 

Foto 7.3-90: Tipologia das casas da CRQ Pontal da 
Barra durante a fase de ocupação das famílias, CRQ 

Pontal da Barra  

 

Foto 7.3-91: Construção de moradias populares 
para as famílias, CRQ Pontal da Barra. 
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Foto 7.3-92: Pesca e o camarão/aratu como 
principal fonte de renda das famílias, CRQ Pontal da 

Barra  

 

Foto 7.3-93: Igreja construída pelos moradores e 
sede da Associação para reuniões, CRQ Pontal da 

Barra  

 

Conforme se verifica na Figura 7.3-29 a seguir, a área demarcada da CRQ Pontal da Barra encontram-
se a uma distância superior a 8km da área prevista para a instalação do empreendimento e, portanto, 
conforme Portaria Interministerial no 60/2015, não houve a obrigatoriedade legal de se realizar o 
Estudo de Componente Quilombola (ECQ), tampouco a obrigatoriedade de acionar a Fundação 
Cultural Palmares (FCP) para elaboração de parecer e Termo de Referência (TR) no âmbito do 
licenciamento ambiental. 

 

Figura 7.3-29: Localização da área da CRQ Pontal da Barra em relação a área do Projeto 

Cabe destacar ainda que a CRQ Pontal da Barra se localiza a uma distância superior a 8km e, assim, 
não se constatou a possibilidade de ocorrência de impactos associados à implantação e operação do 
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Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, especificamente aqueles atrelados à circulação de 
trabalhadores, emissões de ruído/barulho, emissões de poeira, vibrações, circulação de veículos, etc., 
que possam prejudicar e/ou interferir no cotidiano ou ainda comprometer a qualidade de vida ou 
ambiental dessa comunidade. 

Contudo, durante a realização dos estudos ambientais e visitas à campo, verifica-se que a pesca 
representa a principal fonte de renda das famílias da CRQ Pontal da Barra. Assim, frente a 
possibilidade de interferências das instalações da FSRU sobre a atividade de pesca local desta 
comunidade, a CRQ Pontal da Barra deverá ser incorporada às ações previstas no Programa de 
Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP), incluindo a proposição e adoção de medidas de 
gestão necessárias para a garantia desse meio de subsistência constantes no Plano de Realocação e 
Restauração dos Meios de Subsistência, se identificada tal necessidade a partir dos resultados do 
monitoramento da atividade de pesca previsto de ser realizado também junto à comunidade 
específica. 

É importante ressaltar ainda que foi identificada a existência de pescadores artesanais na CRQ Pontal 
da Barra e, assim, por se tratar de um patrimônio cultural (ver item 7.3.11. Patrimônio Histórico, 
Cultural e Arqueológico), esta comunidade também deverá ser devidamente incorporada às diretrizes 
e medidas de gestão constantes no Plano de Conservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Arqueológico, especificamente no Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres da Pesca Artesanal, 
detalhado no item referente aos Planos e Programas Ambientais adiante neste estudo. 

7.3.10.2 CRQ Mussuca 

A partir da consulta à base de dados da Fundação Cultural Palmares foi identificada também a 
Comunidade Remanescente de Quilombo Mussuca, localizada na área de influência da LT 500kV. A 
CRQ Mussuca obteve a certificação em 13/dez/2005, através do processo no 01420.003078/2005-11 
e, apesar do número elevado de moradores da comunidade apenas parte deles foram reconhecidos 
como remanescentes de quilombolas (cerca de 500 pessoas). 

Com a certificação, a CRQ Mussuca foi automaticamente incluída no programa Brasil Quilombola, que 
prevê uma série de projetos como regularização fundiária, infraestrutura e serviços, desenvolvimento 
econômico, social e controle e participação social. Com a certificação, as comunidades quilombolas 
também têm a terra desapropriada pelo INCRA passando a ser os proprietários da terra. 

A CRQ Mussuca está localizada no Leste Sergipano na Região do Vale do Rio Cotinguiba, na cidade de 
Laranjeiras. O povoado surgiu durante o processo de colonização do município, por volta do século 
XVIII, ao redor de onde foi construída uma das igrejas mais antigas da cidade de Laranjeiras. 

O acesso à comunidade é feito pela rodovia BR 101, principal eixo viário de Sergipe, distante cerca de 
20 km de Aracaju, capital do Estado. Sua população, segundo dados da secretaria municipal de saúde, 
é de aproximadamente 3.043 habitantes, sendo que a maior parte da população se auto define como 
negros, a qual possui um grau de parentesco muito forte. Por isso, sempre esteve ligada à presença 
da mão de obra escrava e à cultura canavieira. 

A economia da CRQ Mussuca era baseada na pesca de interior (rio) e na agricultura. Porém a falta de 
sustentabilidade na comunidade faz com que a maior parte dos moradores trabalhe fora da mesma, 
em serviços públicos (empregos na Prefeitura Municipal de Laranjeiras) e nas grandes empresas da 
região, se deslocando, assim, para a capital e cidades vizinhas para trabalhar. 

A Comunidade Mussuca dispõe de 2 escolas públicas, uma estadual e a outra municipal, possui rede 
telefônica e rede elétrica, posto de saúde, cemitério, quadra de esporte, academia, água potável sem 
tratamento, ruas pavimentadas, campo de futebol, igrejas, comércio e associações comunitárias 
(Associação de Moradores do Povoado Mussuca, Grupo de Mulheres Produtoras Quilombola ‐
GRUMAQ e uma Associação de Pescadores da Comunidade). 
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Conforme se observa na Figura 7.3-30 a seguir, a área ocupada pela população da CRQ Mussuca 
encontra-se a uma distância de aproximadamente cerca de 3 km do traçado da LT 500kV; foi realizada 
uma busca junto ao INCRA da demarcação do território desta comunidade, contudo até o momento 
não foi possível obter tal informações. Assim, considerando que essa distância em relação a LT 500kV 
é inferior a uma distância de 5km, conforme previsto na Portaria Interministerial no 60/2015, a 
realização do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) será obrigatório e está previsto de ser 
realizado, bem como todas as tratativas necessárias de serem adotadas junto à Fundação Cultural 
Palmares (FCP), incluindo tramitação específico atrelada ao processo de licenciamento em curso, 
elaboração do ECQ, realização das consultas públicas junto à comunidade e proposição das diretrizes 
e medidas a serem incorporadas ao PBA Quilombola da Mussuca (PBAq Mussuca). 

 

Figura 7.3-30: Localização da área da CRQ Mussuca  em relação ao traçado da LT 500kV 

Em atendimento à Portaria Interministerial 060/2015 que define os procedimentos necessários para 
licenciamento ambiental com interferências em CRQ e conforme procedimentos definidos pela FCP 
(ver fluxograma na Figura 7.3-31 adiante), a CELSE encaminhou Ofício à Fundação Cultural Palmares 
(FCP) solicitando a abertura do processo junto à este órgão e a devida manifestação da FCP com a 
elaboração do Termo de Referência do Componente Quilombola (TRq). 
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Fonte: Sistemática do processo de licenciamento ambiental com envolvimento do FCP/MINC – Fluxo e 

procedimentos (disponível em: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/FLUXOGRAMA-
LICENCIAMENTO-AMBIENTAL-VFINAL.pdf) 

Figura 7.3-31: Fluxograma dos processos de licenciamento junto a FCP/MINC 

Em relação ao status da tramitação sendo encaminhada, a CELSE encaminhou um ofício à Fundação 
Cultural Palmares (FCP) solicitando a abertura do processo junto à este órgão e a devida manifestação 
da FCP com a elaboração do Termo de Referência do Componente Quilombola (TRq) para dar início à 
elaboração do Plano de Trabalho e do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) da CRQ Mussuca, 
possibilitando traçar as diretrizes e ações necessárias de serem incorporadas a este PBAq Mussuca. 
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Em resposta ao referido ofício, a Fundação Palmares informou que eles não podem se pronunciar 
enquanto não forem instados oficialmente pela ADEMA/SE, órgão ambiental responsável pelo 
processo de licenciamento em curso. Assim, a Fundação Palmares indicou que irá emitir um ofício 
para ADEMA/SE informando ao órgão licenciador que eles devem requerer à Fundação que seja 
aberto processo. Somente após essa tramitação formal entre a FCP e a ADEMA é que será dada 
continuidade a instauração do processo com a emissão Termo de Referência Quilombola. 

A equipe de antropólogos aguarda a manifestação e respectivo parecer (TRq) da Fundação Cultural 
Palmares para poder iniciar o estudo específico e respectivas consultas públicas obrigatórias junto à 
comunidade para subsidiar a conclusão do Estudo, análise de interferências da LT 500kV sobre a CRQ 
Mussuca e proposição do PBA Quilombola da Mussuca (PBAq Mussuca), etapas necessárias para a 
efetiva conclusão do processo. Até o momento foi possível obter o registro do processo sendo aberto 
na FCP através do número 01420.006573/2017-15. 

A elaboração do TRq pela Palmares, conforme indicado no fluxograma acima, irá direcionar e orientar 
a elaboração do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) da Comunidade Mussuca a ser realizado 
pela equipe de antropólogos já contratados.  

A equipe de antropólogos aguarda a manifestação e respectivo parecer (TRq) da Fundação Cultural 
Palmares para poder iniciar o estudo específico e respectivas consultas públicas obrigatórias junto à 
comunidade para subsidiar a conclusão do Estudo, análise de interferências da LT 500kV sobre a CRQ 
Mussuca e proposição do PBA Quilombola da Mussuca (PBAq Mussuca), etapas necessárias para a 
efetiva conclusão do processo. 

 

7.3.11  Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

7.3.11.1 Patrimônio Histórico e Cultural 

Como modo de ampliação, do conceito de patrimônio estabelecido pelo  Decreto-lei nº 25, de 30 de 
novembro de 1937, o artigo 216 da Constituição Federal Brasileira de 1988, estabeleceu uma nova 
nominação ao então chamado Patrimônio Histórico e Artístico, sendo atualmente intitulado de 
Patrimônio Cultural Brasileiro. A nova nominação incorporou o conceito das referências culturais e 
ampliou as definições dos bens que se qualificariam para receberem o reconhecimento, sobretudo 
aqueles de caráter imaterial. 

O artigo 216 da Constituição, estabelece que o conceito de patrimônio cultural passa a ser qualificado 
de acordo com sua natureza, ou seja: material e imaterial. Que podem ser tomados individualmente 
ou em conjunto, desde que sejam eles portadores de referências que remetam à identidade, à ação e 
à memória dos mais diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

Neste novo modelo de conceito passam a estar contidos no Patrimônio Cultural: as diversas formas 
de expressão; as maneiras de se criar, fazer e viver; as criações de cunho científico, artístico e 
tecnológico; as obras, objetos, documentos, edificações e toda sorte de espaços que se destinam às 
manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Com o objetivo de facilitar o acesso ao conhecimento dos bens nacionais, o modo de gestão do 
Patrimônio Cultural Brasileiro é realizado de acordo com as características dos grupos que os 
representam: Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial, Patrimônio Arqueológico e Patrimônio da 
Humanidade. 

Para o item que segue, além dos levantamentos para os estudos de Diagnóstico e Prospecção 
Arqueológico realizado apenas após a autorização e considerações técnicas do IPHAN foram 
levantadas as seguintes informações acerca do patrimônio histórico cultural dos municípios da AII. 
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Além dos municípios de interesse o texto que segue traz informações acerca do tema sob perspectiva 
geral da atuação do IPHAN no estado de Sergipe. 

O estado de Sergipe possui duas cidades históricas: Laranjeiras e São Cristóvão e 23 bens protegidos 
em âmbito federal, distribuídos em nove municípios: Divina Pastora, Nossa Senhora do Socorro, Santo 
Amaro das Brotas, Tomar do Geru, Riachuelo, Itaporanga D’Ajuda e Estância. Esse patrimônio está 
concentrado na região mais próxima à costa, vinculada ao ciclo econômico da cana-de-açúcar, 
representado por antigas capelas de engenhos, igrejas e casarões, tanto na zona rural como nas áreas 
urbanas. 

O Iphan atua em Sergipe, desde 1937, quando este Estado e a Bahia integravam o 2º Distrito do então 
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan). Mais tarde, Sergipe compreendeu a 8ª 
Superintendência Regional. Em 2009, foi criada a Superintendência. O Iphan realiza pesquisas em 
Grota do Angico (em Poço Redondo), local da morte de Lampião, a maior expressão do cangaço 
Nordestino, para reconhecer a região como Paisagem Cultural do Brasil. Aracaju, a capital do Estado, 
não possui nenhum bem protegido no âmbito federal, mas o Iphan realiza o mapeamento do 
patrimônio cultural da cidade (IPHAN, 2017).   

Do patrimônio imaterial do Estado, destaca-se a cidade de Divina Pastora como referência para o 
Modo de Fazer Renda Irlandesa, técnica vinculada a aristocracia que, partir do século XX, surgiu como 
alternativa de trabalho para as mulheres e, atualmente, ocupa centenas de artesãs. Ainda se registram 
como bem imaterial o Oficio dos Mestres de Saberes e a Roda de Capoeira, que, no entanto, está para 
abrangência nacional.  

Em relação aos municípios da AID e AII, no Quadro 7.3-55 a seguir estão sistematizados os patrimônios 
materiais na área abrangida pelo estudo registrados no IPHAN. 

Quadro 7.3-55: Patrimônio Material registrado no IPHAN com situação do processo em 2017 – municípios da AID 
e AII 

Munícipio Nome do Bem Situação 

Santo Amaro das 
Brotas 

 

Edificação e Acervo Igreja Matriz de Santo Amaro TOMBADO 

Conjunto Rural Engenho Caieira: capela de Nossa Senhora da 
Conceição 

TOMBADO 

Laranjeiras 

Edificação e Acervo Igreja Matriz do Coração de Jesus TOMBADO 

Conjunto Rural Engenho Retiro: casa e Capela de Santo Antônio TOMBADO 

Edificação e Acervo Igreja de Comandaroba TOMBADO 

Edificação e Acervo Engenho Jesus, Maria, José TOMBADO 

Conjunto Urbano Laranjeiras, SE: conjunto arquitetônico e 
paisagístico 

TOMBADO 

Terreiro Casa: Terreiro Filhos de Obá 1340 1994 INSTRUÇÃO 

Aracaju 

Conjunto Urbano Casa: Fausto Cardoso (Praça) (antiga Praça do 
Palácio) e Barão do Rio Branco (Av.) (antiga Rua Aurora) 

INDEFERIDO 

Coleção ou acervo Museu de Arte e História "Rosa Maria" – acervo INDEFERIDO 

Edificação Casa: Cine-Teatro Rio Branco INDEFERIDO 

Edificação Prédio da Alfândega – antiga INDEFERIDO 

Bem móvel ou integrado Canoa de Tolda Luzitânia, de propriedade 
da Sociedade Sócio - Ambiental do baixo São Francisco 

TOMBADO 

Edificação Catedral Metropolitana de Aracaju INDEFERIDO 
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Em Barra dos Coqueiros, desde 2009 está sendo realizado pelo Iphan um inventário cultural do 
município, que ainda não foi concluído. Desse modo, o município não possui nenhum patrimônio 
cultural reconhecido por fontes oficiais, salvo apenas, pela partilha que realiza com o município de 
Aracaju de um patrimônio cultural reconhecido na esfera estadual. Trata-se da embarcação “Tototó” 
(reconhecido como Patrimônio Cultural do estado de Sergipe em dezembro de 2011), um meio de 
transporte que historicamente transportou pessoas, por meio da travessia do rio Sergipe, tornando-
se o meio de ligação entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.   

Entretanto, mesmo Barra dos Coqueiros não configurando dentre os patrimônios culturais com 
reconhecimento oficial, há grupos de manifestação cultural locais: folclóricos, de dança, quadrilhas 
juninas, músicos e artesãos. Ainda, sem que se deixe esquecer as atividades de extração da catadoras 
de Mangabas, pescadores e marisqueiros, com seus saberes e fazeres peculiares, configuram como 
patrimônio cultural imaterial.  

Cabe destacar que frente às potenciais interferências da FSRU sobre a atividade de pesca artesanal 
identificada na ADA do empreendimento offshore, a valorização dos saberes e fazeres associados à 
pesca artesanal foi devidamente incorporado ao Plano de Conservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Arqueológico, especificamente no Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres da Pesca 
Artesanal, detalhado adiante neste Estudo. 

O município de Pirambu, não possui patrimônio cultural reconhecido oficialmente em nenhuma das 
esferas de poder público, entretanto, existe no município e seus povoados grupos de manifestação 
cultural, tais como: grupos folclóricos, grupos de dança, quadrilhas juninas, músicos, poetas/poetisas, 
artesãos/artesãs e grupos de tradições de matriz africana. 

Um claro exemplo das manifestações culturais no município é o Grupo Folclórico Ilariô de Pirambu, 
que foi criado em 1994 com intuito de preservar a dança de roda típica do Vale do Japaratuba, dança 
que se destaca pela cadência e o entrosamento entre os cantores e o ritmo, por meio da puxadora de 
versos, num suceder contínuo de quadras.   

O município de Laranjeiras registrado como patrimônio material na área de influência do 
empreendimento, teve seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico tombado pelo IPHAN 
em 1996 contando com cerca de 500 edificações sob proteção federal. Destacam-se ainda ruas, 
casarios e igrejas, daquela que foi a mais importante cidade de Sergipe. Fundada em 1605, Laranjeiras 
recebeu a presença marcante dos jesuítas, que construíram a primeira igreja e uma residência 
conhecida como Retiro, às margens do riacho São Pedro, no Vale do Cotinguiba. 

Especificamente localizada em área próxima à intervenção da instalação da LT 500kV, no município de 
Laranjeiras, foi identificada a ruína de uma pequena Igreja. Durante o trabalho de campo não foi 
possível identificar a referida Igreja, sua origem e história, assim, a mesma deverá ser devidamente 
identificada e garantida sua conservação no âmbito do Plano de Conservação do Patrimônio Histórico 
Cultural e Arqueológico. A Figura 7.3-32 a seguir indica a localização da ruína da Igreja em relação ao 
traçado da LT 500kV e, adiante, na Foto 7.3-94 é apresentado o registro fotográfico. 
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Fonte: CH2M HILL, jun/17 (Google Earth) 

Figura 7.3-32: Localização da ruína da Igreja em Laranjeiras  em relação ao traçado da LT 500kV 

 

 

Fonte: CH2M, feb/17 

Foto 7.3-94: Ruína de uma Igreja localizada próxima 
ao traçado da LT 500kV, município de Laranjeiras/SE 

 
Conforme Documento Cultura em Número, disponibilizados pelo IPHAN, no Estado de Sergipe não 
foram registrados ocorrência de Festivais ou mostras de vídeo. Já para os aspectos culturais Música e 
Cinema os dados disponibilizados não efetivam detalhamos por municípios, sendo verificado apenas 
um percentual de municípios que realizaram festivais ou mostras culturais, assim, em Sergipe 
registrou-se apenas 34% dos municípios do Estado realizaram algum festival dessa natureza, todavia 
sem detalhamento para quais municípios.  
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7.3.11.2 Patrimônio Arqueológico 

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 das 
instalações UTE e FSRU do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. Na ocasião, dois sítios 
arqueológicos foram identificados nas proximidades: um junto ao acesso viário para a Praia do Jatobá, 
em área pertencente ao Parque Eólico (Foto 7.3-95)  e um segundo sítio, dentro da gleba destinada a 
UTE Porto de Sergipe I, porém em uma área que não será objeto de quaisquer instalações ou 
intervenções. 

As tratativas referentes ao Sitio Arqueológico Pomonga, localizada dentro da área da CELSE, foram 
devidamente realizadas junto ao IPHAN no licenciamento ambiental da UTE, do âmbito de 
competência da Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA). Visando manter a regularidade 
do processo de avaliação de impacto arqueológico e, em vista dos trabalhos anteriormente 
executados, este órgão apenas estabeleceu algumas condicionantes que foram já devidamente 
cumpridas pela CELSE, que se referiam a instalação de placas de identificação e cercamento da área 
deste sítio arqueológico (Foto 7.3-96). 

 
Foto 7.3-95: Sítio arqueológico Dunas de Jatobá I, em área do Parque Eólico Barra dos Coqueiros 
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Foto 7.3-96: Sítio arqueológico Pomonga, no interior da gleba do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I 

 

Assim, considerando que não existirá qualquer intervenção e interferência das atividades do 
Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, especificamente a instalação da UTE, sobre o Sitio 
Arqueológico Pomonga, bem como a devida adoção efetiva das medidas exigidas pelo órgão 
ambiental do estado de Sergipe, a ADEMA, resulta que não existem medidas de gestão deste 
patrimônio necessárias de serem adotadas ou proposta. 

Em relação a LT 500kV, conforme Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) elaborada e apresentada 
ao IPHAN em abril/2017, foi identificada a existência de 27 sítios arqueológicos, já cadastrados no 
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), e demais patrimônios históricos existentes nos 
municípios interceptados pelo traçado da LT, conforme sistematizado no Quadro 7.3-56 a seguir e 
ilustrado na Figura 7.3-33 adiante. 

Quadro 7.3-56: Patrimônio Histórico e Arqueológico identificado nos municípios da área de influência da LT 500kV 

Município Grupo Patrimônio histórico/arqueológico 

Barra dos Coqueiros 

Pré-Colonial  

SE00173 Pomonga 

SE00174 Dunas de Jatobá 

SE00175 Dunas de Jatobá 2 

SE00176 Alphaville I 

SE00177 Alphaville II 

Histórico 

SE00176 Alphaville I 

SE00177 Alphaville II 

SE00360 Alphaville II 

Nossa Senhora do Socorro Histórico  

SE00134 Cidade de Meninos 

SE00135 Manguinhos 

SE00137 Ibura 

SE00143 Sítio Ribeira 
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Município Grupo Patrimônio histórico/arqueológico 

SE00148 Sítio Maria José 

SE00190 Poxim 

Pré-colonial  

SE00145 Sítio São Pedro 

SE00190 Poxim 

SE00357 Itacanema II 

SE00358 Itacanema I 

SE00145 Sítio São Pedro 

SE00190 Poxim 

SE00357 Itacanema II 

SE00358 Itacanema I 

De contato  SE00137 Ibura 

Laranjeiras Histórico  
SE00147 Sítio Engenho Ilha  

SE00183 Engenho Pindoba 

Santo Amaro das Brotas Pré-Colonial  

SE00171 Porto das Redes 1 

SE00172 Porto das Redes 2 

SE00359 Sítio Jenipapo 

SE00361 Sítio Guaiamum 

SE00362 Sítio Das Cobras 

SE00363 Sítio Chuvisco 

SE00365 Sítio Bicho do Mato 

 Histórico  
SE00171 Porto das Redes 1 

SE00172 Porto das Redes 2 
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Frente ao potencial patrimônio arqueológico identificado nos municípios da área de influência da LT 
500kV, em 21/jun/17 o IPHAN encaminhou Ofício a CELSE (Ofício 289/2017) dando parecer e análise 
sobre o FCA apresentado pela empresa. Neste ofício a interferência do empreendimento sobre esse 
potencial patrimônio arqueológico foi sugerida como Nível III – “De média e Alta interferência sobre 
as condições vigentes do solo, grandes áreas de interferência, com limitada ou inexistente flexibilidade 
para alterações de localização do traçado”.  Ainda neste ofício, o IPHAN apresenta as diretrizes do 
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico com base no Termo de Referência 
Específico (TRE) junto ao IPHAN. 

A partir da manifestação do IPHAN e da proposição do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico, a CELSE contratou uma equipe de arqueólogos para elaborar esse estudo específico, 
em atendimento aos procedimentos obrigatórios de serem adotados. Cabe destacar que a empresa 
já realizou a indicação da instituição que apoiará o projeto com o endosso institucional para a guarda 
e meios de divulgação das informações científicas que será o Museu de Arqueologia do Xingó (MAX), 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Cabe destacar, ainda, que no referido Ofício do IPHAN, foi indicada a inexistência de bens tombados, 
valorados ou registrados acautelados em âmbito federal nas áreas interferidas do empreendimento, 
sendo concluído ausência de dano ou impacto da instalação e operação da LT 500k sobre Patrimônio 
Acautelado Federal.  
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8 Análise de Risco 
O Estudo de Análise de Riscos (EAR, apresentado no Anexo 8-1) teve como objetivo estimar e avaliar 
o risco social e individual imposto à população presente no entorno do Complexo Termoelétrico Porto 
de Sergipe I, composto pelos seguintes sistemas: Unidade de Regaseificação e fornecimento de Gás 
Natural (por meio de gasoduto submerso), Unidade Termelétrica (UTE) Porto de Sergipe I e Linha de 
Transmissão 500 kV, dentre os quais, este último equipamento não foi objeto da presente análise, na 
medida em que este não possui fluxo de gás associado. 

Por meio da técnica de identificação de perigos APR – Análise Preliminar de Riscos foram levantadas 
33 hipóteses acidentais, a partir das quais foram contemplados vazamentos de gás natural nos 
sistemas citados acima, objetos deste estudo. Para as hipóteses acidentais levantadas foram 
estimadas as amplitudes das consequências, por meio do software Phast Risk versão 6.7, tendo sido 
para isto definidos os dados de entrada utilizados na análise. 

As frequências de ocorrência das classes de vazamento no gasoduto foram definidas a partir do 9th 
Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG), sendo que a partir das mesmas foram 
estimadas, por meio da associação de probabilidades de ignição imediata e retardada nas árvores de 
eventos, as frequências de ocorrência dos efeitos físicos. As probabilidades de ignição imediata e 
retardada foram definidas em conformidade com a Norma Cetesb P4.261. 

Já a frequência de ocorrência de vazamentos a partir de tubulações internas à UTE foram obtidas a 
partir da referência bibliográfica Reference Manual Bevi Risk Assessments; Version 3.2; 2009; RIVM 
(National Institute of Public Health and the Environment). 

A partir das consequências calculadas e das frequências estimadas foram estimados os riscos social e 
individual, sendo para isto adotada a metodologia apresentada na Norma Cetesb P4.261. O resultado 
do risco social imposto à população, apresentado sob a forma de curva F-N (Gráfico 8-1), demonstra 
que o risco social se encontra na região tolerável do gráfico.  

 

Gráfico 8-1: Curva F-N: Eixo X: Número de Fatalidades; Eixo Y: Frequência de ocorrência (ano-1) 
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Quanto ao risco individual, o nível máximo obtido foi de 1,00 x 10-7/ano. A Figura 8-1 a seguir 
apresenta os resultados citados em planta. 

 

Figura 8-1: Curvas de Risco Individual 

Assim, se comparados os riscos obtidos aos critérios preconizados na Norma Cetesb P4.261 – Risco de 
Acidente de Origem Tecnológica – Método para decisão e termos de referência, os riscos impostos 
pelo empreendimento da CELSE, podem ser considerados aceitáveis. 
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9 Identificação e Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) 

O presente capítulo identifica e avalia os impactos gerados pela implementação e operação do 
Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, abordando todas as atividades relacionadas às suas 
unidades Offshore, Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I e Linha de Transmissão.  

Foram utilizados na avaliação dos impactos os resultados das modelagens e os diagnósticos dos meios 
físico, biótico e socioeconômico.Para tanto foram levantados: 

• Fatores Ambientais: características dos meios estudados passíveis de serem alterados em 
decorrência da implementação e operação do empreendimento, já sendo considerada para 
sua indicação a repercussão desta alteração (se efetiva ou potencial); 

• Aspectos Ambientais: ações inerentes ao desenvolvimento das atividades necessárias ao 
empreendimento que induzem ou deflagram um possível impacto, associado à fase do 
projeto; 

• Alcance do impacto: indicação do alcance máximo do impacto. 

Seleção dos fatores ambientais é parte essencial na identificação e avaliação de impactos, na medida 
que indica quais as características ambientais relevantes de uma determinada região, devendo estas 
serem levantadas no diagnóstico. Um exercício preliminar da interação entre os aspectos ambientais 
do empreendimento e os fatores ambientais mais relevantes permite avaliar, em uma primeira 
aproximação, os impactos ambientais mais importantes e seu respectivo alcance espacial, o que 
embasa a delimitação das Áreas de Influência do diagnóstico. 

 

9.1 Metodologia de Avaliação de Impacto adotada 
A avaliação de impacto ambiental é, segundo Sanchéz (1995, 2006), instrumento de planejamento, 
isto é, uma atividade técnico-científica que tem por finalidade identificar, prever e interpretar os 
efeitos de uma determinada ação humana sobre o ambiente. Para tanto, neste estudo, cada impacto 
é classificado segundo 13 atributos, de forma a compreender amplamente a natureza do impacto, sua 
abrangência e capacidade de transformação do meio, bem como sua interação com demais impactos 
atuantes. Esta abordagem leva em consideração os dispostos no Termo de Referência do Parecer 
Técnico nº 1/2017-NLA-SE/DITEC-SE/SUPES-SE, de 1º de junho de 2017, bem como a Resolução 
CONAMA nº 001/86 e as proposições de Reis e Queiroz (2002), Santos (2004) e Sánchez (2006). 

Desta forma, primeiramente é feita a identificação dos fatores ambientais sensíveis, passíveis de 
sofrer alteração, tendo como base o diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico, 
realizado na fase anterior (Capítulo 7 – Diagnóstico Ambiental). Isto permite que a identificação e 
avaliação seja fundamentada em estudos técnicos detalhados e atuais. 

A partir disto, identificam-se os possíveis impactos com o cruzamento destas informações, juntamente 
com as ações e atividades inerentes ao empreendimento, em todas as fases, ou seja, planejamento, 
implantação e operação. 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. 
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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 9-1 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 9-1: 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 – relação de 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 

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, 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 
Não ocorre acumulação  
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Atributos Possibilidades 

impactos se acumulam no tempo ou no 
espaço. Envolve dois ou mais 
empreendimentos próximos 

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.  

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 9-2 apresenta o cruzamento destes atributos e as 
respectivas classificações quanto à Significância. 

Quadro 9-2: 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) 
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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 esta 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 cuja adoção visa prevenir, corrigir 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 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 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 nº 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto 
Federal nº 4.340/2002. 

• Medidas Potencializadoras: compreende as ações e atividades propostas para otimizar 
e/ou ampliar os efeitos dos impactos positivos; e 

• Medidas de Monitoramento: são ações 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 9-3 apresenta a descrição de cada uma das classes de relevância, que vai desde Irrelevante 
até Alta Relevância, e o Quadro 9-4 mostra qual sua classificação 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. 
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Quadro 9-3: 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 9-4: 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 

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 

 

Significância do impacto 
POSITIVO 

Grau de resolução das ações de gestão 

Alto Baixo 

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.  
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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 a serem adotadas. 

A descrição e avaliação destes impactos é apresentada na sequência. 

 

9.2 Impactos associados ao meio físico 
Para o meio físico foram identificados oito possíveis impactos, quais sejam: 

1. Alteração da Dinâmica Costeira 

2. Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial 

3. Risco de subsidência e/ou colapso do terreno 

4. Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

5. Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas 

6. Alteração da Qualidade do Ar 

7. Alteração na Hidrodinâmica Subterrânea 

8. Incremento dos níveis de ruído 

A descrição e avaliação destes impactos é apresentada na sequência. 

 

9.2.1 Alteração da Dinâmica Costeira  
a) Atividades potencialmente geradoras de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Abertura de valas 

 Assentamento dos 
dutos 

 Cobertura das valas/ 
dutos 

 Alteração das 
características 
faciológicas 

 Alteração da 
morfologia do 
assoalho marinho 

Alteração da Dinâmica 
Costeira 

Operação  Presença dos dutos 

 Alteração da 
morfologia do 
assoalho marinho 
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b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Fase de Implantação 

Para a implantação dos dutos (emissário, adutora e gasoduto) estão previstas duas técnicas distintas 
para a porção submersa enterrada, a saber: para o emissário e adutora é prevista a instalação por 
meio de ponte provisória, já para o gasoduto, devido ao seu pequeno diâmetro, é previsto o 
hidrojateamento. Considera-se que para a técnica de hidrojateamento não haverá a alteração da 
dinâmica costeira, uma vez que este método construtivo não implica em instalação de novas 
estruturas, assim como seu curto espaço de tempo para implantação descaracteriza este impacto. 

Não obstante, para a implantação do emissário e da adutora na porção offshore do empreendimento 
o método selecionado, ainda que configure a tecnologia de menor intervenção, prevê a construção 
de uma ponte provisória com uso de martelo vibratório e abertura de vala para a instalação da parte 
enterrada e parcialmente enterrada dos dutos, o que poderá ocasionar alteração da composição 
faciológica do assoalho marinho, provocada pela ressedimentação. 

A porção enterrada os dutos (emissário, adutora e gasoduto) será assentada em leito marinho, com 
auxílio de anéis de concreto para lhes dar estabilidade frente a ação das correntes marinhas. Esta 
operação implica a ressuspensão de sedimentos quando ocorrer o toque da composição em assoalho 
marinho.  

Para a adutora e emissário este processo ocorrerá em porção composta de sedimentos cuja fração 
areia (fina) é majoritária e em uma extensão de cerca de 500 metros após a porção enterrada, que 
será responsável por maior mobilização de sedimentos de fundo. No entanto, para o assentamento 
do gasoduto, dado seu comprimento, serão interceptados trechos compostos por sedimentos finos, 
sendo descrita lama argilosa na área onde se pretende instalar o soft-yoke. Sedimentos finos, fração 
silte e argila, tendem a permanecer suspensos por mais tempo, podendo ser carreados a distâncias 
maiores que as frações mais grosseiras. No entanto, o volume de material remobilizado e 
ressedimentado não será significativo para a alteração da morfologia do assoalho marinho. 

Desta forma, considera-se como fatores relevantes para alteração da dinâmica costeira as ações que 
possam alterar a morfologia local. Das atividades necessárias para a implantação dos dutos, entende-
se que a instalação da porção enterrada do emissário e adutora terá o potencial de alterar a dinâmica 
costeria devido à instalação das estacas para a construção da ponte, que permanecerá fixa até o fim 
do período de instalação, além da abertura da vala em si. 

A instalação da ponte acontecerá com a utilização de um martelo vibratório, sem necessidade de 
perfuração do fundo marinho, o que reduz o aumento dos sedimentos em suspensão durante as 
atividades. Ainda assim, suas estacas permanecerão como barreira física pontual podendo ocasionar 
sedimentação restrita em seu entorno. No entanto, este estaqueamento ocorrerá de forma espaçada, 
de modo que as correntes não serão barradas. 

Para a abertura de vala, em contrapartida, a areia será succionada via equipamento movimentado 
remotamente. O material succionado será disposto a aproximadamente 2 metros de distância.. Após 
o assentamento dos dutos na vala, o mesmo sedimento retirado da vala será reutilizado para o 
fechamento da mesma, destacando-se que devido ao volume dos dutos, nem todo material retirado 
da vala será reposto, havendo possibilidade de carreamento deste, sobreposto no leito marinho, pelas 
ações das correntes.  

As atividades mais intensas de movimentação e ressuspensão de sedimentos acontecem na porção 
de transposição da zona de arrebentação, onde a correnteza tem maior interferência no leito marinho. 
Este evento está relacionado com a influência do vento no fluxo d´água e, como há baixo volume de 
água entre a superfície e fundo, este fluxo intervém diretamente no sedimento. 
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Entretanto, estima-se que em um curto período de tempo a cobertura sedimentar retornará às 
condições semelhantes às que apresentava anteriormente, sem que haja alteração significativa na 
composição das camadas sedimentadas. Deve-se considerar ainda que dado o curto período de fase 
de obras na porção marinha – ordem de 6 meses. 

Fase de Operação 

Na etapa de operação do empreendimento, a porção de dutos enterrados, parcialmente enterrados, 
e apoiados no leito marinho poderá alterar a hidrodinâmica costeira pois se constituirá em novo 
substrato fixo, parcialmente elevado em relação à situação original.  

O gasoduto possui aproximadamente 0,6 metro de diâmetro e terá sua porção enterrada até atingir a 
cota batimétrica de 5 metros. A partir deste ponto o duto passa a ficar parcialmente enterrado até 
estar apenas apoiado sobre o leito até conectar-se ao soft-yoke. A presença do gasoduto no assoalho 
marinho não implicará alteração na hidrodinâmica local, dada suas dimensões e a altura da lâmina 
d´água sobrepondo-o. De forma análoga, o soft-yoke, por se tratar de estrutura vazada, alocada na 
cota batimétrica 20 metros, também não configura estrutura capaz de alterar as correntes e, portanto, 
não são entendidos como fatores causadores de alteração da dinâmica costeira. 

O emissário e adutora, por sua vez, possuem diâmetros de 0,80 e 1,20 metros, respectivamente, e 
estarão enterrados até o ponto onde a altura da coluna d´água varia entre 3 e 5 metros, estando 
totalmente desenterrados onde essa coluna estará entre 4 e 6 metros, a depender das condições de 
maré do local. 

A modelagem de dispersão de sedimentos indicou que haverá a deposição lateral de sedimentos em 
ambos os lados das tubulações, sendo mais intensa nas porções mais rasas, podendo alcançar 0,6 
metros. Ao atingir essa altura a deposição tende a atingir equilíbrio, estabilizando dessa forma, sem 
aumentar ou reduzir o volume de sedimento depositado ao longo dos dutos. 

Desta forma, observa-se que os dutos do emissário e adutora apresentam-se como barreiras físicas 
no mar devido ao seu posicionamento e dimensão, podendo dessa forma alterar o balanço sedimentar 
da zona costeira, interrompendo a deriva dos sedimentos arenosos praiais, o que pode levar à 
alteração na geomorfologia praial e, em casos extremos, afetar as taxas de erosão ou deposição, com 
a modificação da linha de praia, como ocorreu com a implantação das estruturas do TMIB. Deve-se 
considerar, no entanto, que esta é uma abordagem conservadora, na medida em que estes dutos 
serão apoiados em leito marinho em uma curta extensão e possuem dimensão significativamente 
inferior ao TMIB. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

 

• 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 



SEÇÃO  9 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (AIA) 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

9-9  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

 
 

Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento 

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   

 

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   
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Fase de OPERAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

Significância 
Baixa Média Alta 

X   

 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

Para a fase de implantação considerou-se como medida de controle já adotada pelo projeto em 
questão a escolha da metodologia de implantação com menor revolvimento de sedimento, ou seja, a 
opção da construção da ponte com sucção do sedimento para abertura da cava ao invés de um molhe 
paralelo à cava.  

 

• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas as fases de 
implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o melhor 
desempenho ambiental possível.  

Também será realizado o Programa de Controle e Monitoramento de Efluentes e Qualidade da Água 
no qual há como atividade prevista o monitoramento visual dos sedimentos em suspensão na água 
do mar, por meio de inspeções visuais, assim como a avaliação de possível alteração da geomorfologia 
da linha de costa da Praia do Jatobá; este projeto está previsto tanto para a fase de implantação como 
de operação. 

Para o gasoduto está previsto o monitoramento via ROV de todo traçado do duto para a identificação 
de qualquer problema operacional e acúmulo de sedimento além do previsto no local.  

Desta forma, considerando a magnitude e alcance do impacto gerado para o qual não haveria 
necessidade da adoção de medidas de controle ou monitoramento, avalia-se que o Grau de Resolução 
das Ações de Controle acima relacionadas para as fase de implantação foi avaliado como ALTO. 

 

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 na implantação e para operação, em ambas as fases, o impacto foi classificado como 
Irrelevante. 

 

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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. Para as ações da fase de Operação, a 
responsabilidade é exclusivamente da CELSE. 
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9.2.2 Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial   
a) Atividades potencialmente geradoras de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Terraplanagem e 
limpeza de terreno  

 Implantação das 
estruturas de 
drenagem 

 Supressão de 
vegetação 

 Movimentação de 
terra 

 Abertura de vias de 
acesso internas 

 Aumento do run off 

 Presença de áreas 
com solos expostos 

 Alteração da 
topografia do terreno 

 Concentração do 
escoamento de águas 
pluviais 

Desencadeamento e 
intensificação de 

processos de dinâmica 
superficial 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

O terreno destinado à Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I era destinada à implantação de um Pólo 
Industrial Cloroquímico, que foi abandonado. Por esta razão, o terreno já se encontrava sem a 
cobertura vegetal original e previamente terraplenado, com um capeamento de aproximadamente 20 
cm de espessura de solo arenoso laterítico proveniente de jazidas externas, sobre o sedimento 
arenoso constituinte dos terraços marinhos e cordões litorâneos que constituiam o terreno original. 

Ressalta-se que o fato do solo possuir textura arenosa implica em taxa de permeabilidade elevada, 
reduzindo significativamente a geração de fluxos superficiais e carreamentos de solos. Entretanto, a 
implantação das estruturas de drenagem, assim como a abertura de vias de acesso, constroem um 
caminho preferencial para o escoamento superficial, podendo ocasionar processos erosivos no 
caminho, caso as estruturas não sejam adequadamente implantadas.  

Na faixa de dunas, por onde passarão os dutos, a presença de vegetação tem papel fundamental como 
fixadora dessa área de maior declividade. As atividades de implantação dos dutos da porção onshore 
ocorrerá através dos procedimentos de preparação da rota, abertura da pista de trabalho, e abertura 
da vala resultando na supressão da vegetação local tornando a área susceptível ao desenvolvimento 
da erosão eólica e indica instabilidade de taludes de corte.  

O projeto de engenharia a ser adotado ao longo desta faixa prevê a instalação de estaca prancha ao 
longo da faixa de abertura de vala para colocação dos dutos, notadamente nos locais cuja escavação 
é mais profunda. 

Já para a implantação da Linha deTransmissão, inclusive para o cabeamento, haverá supressão da 
vegetação, limpeza da faixa a preparação do terreno para acessos e aterramento para construção das 
bases. As áreas necessárias à limpeza e preparo destas faixas foram dimensionadas de modo a intervir 
no menor quantitativo de áreas vegetadas. Nesse sentido foram adotadas as seguintes dimensões. 

Quadro 9-5: Dimensão das faixas de limpeza para construção da LT 

Tipo  Justificativa 
Buffer de 
limpeza 

Distância da 
diretriz da LT 

Acessos simples 
Vias novas para acessar as áreas de instalação das 
bases, ao longo do eixo da LT 

6 metros 3 m 
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Tipo  Justificativa 
Buffer de 
limpeza 

Distância da 
diretriz da LT 

Acessos com aterro 
Vias novas para acessar as áreas de instalação das 
torres, fora do eixo da LT 

7 metros -- 

Áreas consideradas 
críticas para 
supressão 

Áreas com relevantes fragmentos de vegetação, onde 
não será instalado acesso, será realizada apenas a 
limpeza da faixa para o cabeamento 

4 metros 2 m 

Áreas de APP Áreas de preservação permanente já degradadas  10 metros 5 m 

Demais áreas 

Faixa de limpeza para cabeamento, ao longo da LT 
(circuito duplo), excluindo-se as situações anteriores  

20 metros 10 m 

Faixa de limpeza para cabeamento, na área do contorno 
do Bay de Conexão (circuito simples), excluindo-se as 
situações anteriores 

10 metros 5 m 

Base de torres 

Praça de contrução das torres na área do contorno do 
Bay de Conexão (circuito simples) 

40 x 40 m -- 

Praça de contrução das torres ao longo da LT (circuito 
duplo) 

50 x 50 m -- 

 

De forma análoga ao cenário das dunas, a supressão de vegetação ao longo da LT poderá acarretar 
um aumento do processo de escoamento superficial nas áreas de relevo ondulado e, assim, resultar 
no desencadeamento de processos erosivos, especialmente os lineares. Já na áreas planas e arenosas, 
devido à inexistência de gradiente de energia e à grande capacidade de infiltração, não se espera o 
desenvolvimento de processos erosivos relevantes.  

Na áre de mangues, com a implantação de aterros para os acessos e das praças de torres, poderá 
haver alguma erosão nos materiais depositados, com consequente assoreamento no seu entorno, 
além de alterações na morfologia dos terrenos adjacentes, como elevações de algunas dezenas de 
centímetros em decorrência de processos de ruptura do terreno de fundação de tais aterros. 

Conforme descrito, esse impacto está relacionado à fase de implantação do empreendimento, 
principalmente para a construção da LT, onde se concentram as intervenções no terreno relacionadas 
à limpeza da faixa e movimentação de terra. 

Durante sua operação não há a previsão de impactos relacionados aos processos de dinâmica 
superficial, devido à conformação do terreno e ao sistema de drenagem definitivo, que estará 
implantado e em pleno funcionamento, cabendo apenas sua manutenção preventiva. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

 

• 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 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

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 estudo, são 
apresentadas a seguir:  

o Adequações do cronograma em relação à movimentação de terra, reduzindo-se ao mínimo as 
operações durante o inverno no qual o índice pluviométrico da região é maior ; 

o Implantação de sistema de drenagem pluvial, com inspeções e manutenções regulares, 
contendo canaletas de drenagem e demais estruturas ao redor da área de implantação das 
estruturas, conforme medidas contempladas no Programa de Controle Ambiental de Obras e 
Projeto Executivo final da planta; 

o Instalação de 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 Cercamento e/ou contenção das áreas em que se realizará movimentação de terra e/ou 
escavação e/ou aterramento, notadamente em áreas próximas às margens dos cursos d´água 
e no mangue; 

o Revegetação das áreas de solo exposto ao término das atividades, de modo a evitar o 
carreamento de partículas sólidas e o desencadeamento de processos erosivos. 
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• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas a fase de 
implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o melhor 
desempenho ambiental possível; haverá ainda o Programa de Controle de Processos Erosivos que visa 
prevenção e mitigação das situações de processos de carreamento de sedimentos e o Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas, a ser implementado concomitantemente às atividades de 
implantação, até a sua finalização. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas para a fase 
de implantação foi avaliado como ALTO. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado para a fase de implantação e o Grau de 
Resolução ALTO das ações de controle propostas, o impacto foi classificado como Irrelevante para a 
fase de implantação 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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 
 

9.2.3 Subsidência e/ou colapso do terreno 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação e Operação  Fundação das torres 

 Imposição de cargas 
sobre a camada de 
solos sobrejacente a 
maciço de rochas 
carbonáticas 

Risco de subsidência 
e/ou colapso do terreno 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Nos municípios de Santo Amaro das Brotas e Nossa Senhora do Socorro são descritas rochas calcáreas, 
das Formações Riachuelo e Cotinguiba. Rochas calcáreas apresentam, em geral, alto potencial de 
dissolução uma vez que são formadas por minerais carbonáticos e, portanto, favoráveis à dissolução 
e ao desenvolvimento de cavidades e dolinas. 

Quando ocorre uma camada de espessura significativa de material inconsolidado ou pouco 
consolidado, como solos ou sedimentos, sobre um maciço de rochas carbonáticas com feições de 
dissolução, configura-se o carste coberto. Esta configuração por si define uma suscetibilidade natural 
ao desenvolvimento de processos de subsidência e colapso do terreno em superfície. 

A subsidência é definida como um processo lento de movimentação vertical do terreno e o colapso 
como um processo repentino de ruptura e abatimento do terreno, ambos decorrentes de mobilização 
descendente de partículas do solo para o interior de cavidades subterrâneas situadas no maciço 
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carbonático, em grande parte comandada por processos hidrodinâmicos. Ambos os processos podem 
resultar em danos significativos para as estruturas apoiadas no solo. 

Conforme se observou, o empreendimento localiza-se em área de ocorrência de calcilutitos da 
Formação Cotinguiba, Membro Sapucari (entre os trechos das torres 13/2 e 31/1 da LT) que apresenta 
alto potencial de dissolução uma vez que são formadas por rochas carbonáticas e, portanto, favoráveis 
ao desenvolvimento de cavidades e dolinas. 

Paralelamente foi realizado o levantamento de cadastros de cavidades e demais feições cásrticas junto 
ao CECAV/ICMBio na área de influência do empreendimento, tendo sido identificadas 24 formações 
cársticas, sendo 17 em Laranjeiras e 7 em Nossa Senhora do Socorro, todas fora das áreas de influência 
consideradas. A formação de cavidade mais proxima da Linha de Transmissão 500 kV é a Gruta Pedra 
Furada II (Gruta da Mussuca) que se encontra no município Laranjeiras, a aproximadamente 1 km da 
torre 22/2. 

Cruzando as informações entre os dados de arcabouço geológico com a riqueza de cavidades cársticas, 
fica clara a correlação entre a Formação Cotinguiba (Membro Sapucari) e a formação de feições 
cárticas. Esse potencial para ocorrência cárstica agrega a estes fragmentos (onde o empreendimento 
interceptará esta Formação) uma maior vulnerabilidade de subsidência e/ou colapso do terreno. 

Conforme se observou no diagnóstico, 24 torres localizadas entre as torres 13/2 e 31/1 assentam-se 
sobre a Formação Cotinguiba. Há de se considerar que o mapeamento geológico de referência é em 
1:250.000 (CPRM, 1994), podendo não representar em detalhe a composição do substrato local. Para 
tanto é necessária a prospecção in situ em todas as áreas previstas para instalação de torres. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

 

• 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 
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Fase de IMPLANTAÇÃO e OPERAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

 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 Realização de uma investigação geotécnica dirigida para a detecção de cavidades no subsolo 
nos pontos de fundação das torres; 

o Dimensionamento do projeto executivo para cada torre compatível com a capacidade de 
suporte do terreno; 

o Adoção de técnicas adequadas de fundação. 

 

• Medidas de Monitoramento 

Será implementado o Plano de Controle Ambiental das Obras para a fase de implantação do 
empreendimento, devendo ser realizadas: 

o Adequação do projeto de engenharia considerando a capacidade de suporte de cada base 
prevista, com base nos resultados da prospecção geotécnica a ser realizada; 

o Acompanhamento durante as escavações para reconhecimento de estruturas cárcticas; 

o Acompanhamento geotécnico dos pontos identificados como críticos após a definição do 
projeto de engenharia. 

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 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 projetista, tendo sempre a CELSE como co-responsável na medida que lhe cabe a fiscalização 
de suas subcontratadas. Para as ações da fase de Operação, a responsabilidade é exclusivamente da 
CELSE. 
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9.2.4 Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 
a) Atividades potencialmente geradoras de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Operação e 
manutenção de 
embarcações e 
equipamentos 
diversos, com manejo 
de combustíveis, 
lubrificantes e fluidos 
hidráulicos 

 Operação de veiculos 
e equipamentos para 
instalação da UTE e LT 

 Abertura de valas e 
lançamento de dutos 

 Instalação e operação 
de canteiros de obras 

 Geração de efluentes 
diversos, como águas 
residuárias, águas 
oleosas e efluentes 
sanitários 

 Geração de resíduos 

 Aporte de sólidos em 
suspensão por erosão 
e por ressuspensão 
dos sedimentos 
marinhos 

Alteração nas 
propriedades das águas 

superficiais 

Operação 

 Operação de 
banheiros e refeitório 

 Operação da UTE e 
subestação de energia 

 Trânsito de navios e 
embarcações de apoio 

 Regaseificação do GNL 
na FSRU 

 Geração de efluentes 
sanitários e águas 
oleosas 

 Geração de resíduos 
diversos 

 Geração de efluentes 
com salinidade e 
temperaturas 
diferentes das do 
meio 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Fase de Implantação 

Para a fase de obras são esperados os seguintes efluentes: 

• Águas pluviais captadas pelo sistema de drenagem, no caso de águas precipitadas em áreas 
com potencial de contaminação por óleo, serão drenadas para tratamento em separador água 
e óleo; 

• Efluentes sanitários provenientes das instalações administrativas e banheiros químicos das 
frentes de obra; 

• Purga das torres de resfriamento é a água do mar após utilização no processo de resfriamento. 

As EPCistas para as obras dividirão o canteiro de obras, em especial as intalações de apoio, e, portanto, 
toda a geração de efluentes está associada à planta do canteiro de obras central, pertencente às obras 
da UTE.  

Para a implantação das instalações offshore deve-se considerar o aumento do tráfego marítimo e a 
implantação dos dutos e soft-yoke. Para essa atividade haverá a necessidade de navios responsáveis 
pelo carregamento dos dutos e demais equipamentos até o local de implantação e navios de apoio. 
Este aumento de tráfego implica em acúmulo temporário de óleo combustível na região durante esta 
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etapa e, quando somado ao tráfego de embarcações da região do TMIB, eleva a possibilidade de   
vazamento de óleo por descartes ordinários como  águas oleosas de porão. 

Ressalta-se ainda que o aumento de embarcações pode acarretar turbilhonamento das águas e 
ressuspensão dos sedimentos do leito marinho. 

Paralelamente, a construção de ponte e abertura de vala para os dutos,resultará na suspensão dos 
sedimentos, aumentando a turbidez e diminuindo a transparência do meio.  

Na porção de transposição de praia, porção em que os dutos serão enterrados, seria esperada uma 
maior remobilização e ressuspensão de sedimentos. No entanto, nesta faixa, conforme apresentado 
no diagnóstico, o material possui matriz arenosa que rapidamente deposita-se no fundo. Já para a 
porção onde será assentado o gasoduto e instalado o soft-yoke, o material de fundo apresenta maior 
concentração de finos (silte e argila), materiais que permanecem em suspensão por mais tempo. Nesta 
porção entretanto o método construtivo tem baixa capacidade de remobilização dos sedimentos de 
fundo. Considera-se ainda que junto aos sedimentos, serão remobilizados nutrientes e demais 
componentes presentes neste leito. 

Para a fase de implantação ainda está sendo prevista uma área de armazenamento de efluentes e 
bacias de contenção para lavagem de equipamento no canteiro de obras. Entretanto nenhum desses 
efluentes será descartado em corpos hídricos da região, sendo previsto seu armazenamento em 
tanque de acúmulo localizado adjacente à área de armazenamento de resíduos sólidos. A coleta e 
destinação em estações de tratamento apropriadas será realizada por empresa devidamente 
licenciada. 

Fase de Operação 

De forma análoga à fase de instalação, haverá aumento do tráfego de embarcações ao longo da 
operação, sendo este aumento decorrente da necessidade de abastecimento da FSRU por navios 
metaneiros a cada 17 dias aproximadamente, navios de apoio operacional, como rebocadores, barcos 
de suprimentos e lanchas para o transporte de pessoal.  

Nas atividades de abastecimento da FSRU com GNL pelos navios metaneiros, há um determinado 
procedimento a ser seguido para que acidentes não venham a ocorrer. A aproximação do navio 
metaneiro à FSRU é realizada por meio de navios rebocadores, responsáveis por fazer o procedimento 
de modo lento e meticuloso.  

Ainda em relação à operação da FSRU, observa-se o processo de regaseificação tem como resultante 
um fluxo de água fria, cuja vazão máxima é de 12.000,00 m³/h com lançamento sob o casco, a 12 
metros de profundidade com uma diferença de temperatura para água ambiente de até 7°C. A água 
do mar também é utilizada para o resfriamento dos geradores da Praça de Máquinas, retornando ao 
ambiente com uma vazão máxima de 2.700,00 m³/h e temperatura elevada em até 9°C em relação à 
temperatura de admissão. Os resultados das modelagens de dispersão dessas plumas indicaram que 
a zona de mistura do efluente quente não excede a 01 metro de distância de seu ponto de lançamento, 
ou seja, após esta distância, a diferença de temperatura é menor que 3°C em relação à temperatura 
ambiente. Para a pluma de água fria essa diferença de temperatura é atingida em distâncias inferiores 
a 30 metros do ponto de lançamento, em projeção horizontal e sem alcançar o piso marinho. 

Os seguintes efluentes líquidos são esperados para as instalações offshore: 

• Água Salgada de resfriamento dos equipamentos da Praça de Máquinas (aspiração e retorno); 

• Água Salgada para aquecimento do Sistema de Regaseificação (aspiração e retorno); 

• Efluentes sanitários de 44 pessoas (dada capacidade máxima da tripulação) após tratamento 
em estação certificada; 

• Água oleosa com concentração menor que <10 ppm; 

• Dreno com concentração menor do que <10 ppm de óleo. 
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• Todos os efluentes tratados serão armazenados e devidamente encaminhados à 
concessionária via embarcações de apoio.  

Já a UTE tem previsão de geração dos seguintes efluentes: 

• Águas pluviais captadas pelo sistema de drenagem, no caso de águas precipitadas em áreas 
com potencial de contaminação por óleo, serão drenadas para tratamento em separador água 
e óleo; 

• Efluentes sanitários proveniente das instalações administrativas e banheiros químicos das 
frentes de obra; 

• Purga das torres de resfriamento (água do mar) após utilização no processo de resfriamento, 
aumentando o teor de sais da água. 

Tais efluentes passarão por Estação de Tratamento de Efluentes e lançados no mar via emissário 
submarino com difusores verticais, visando a melhor difusão deste efluente no meio. 

Para análise do impacto na qualidade da água superficial, foram realizados estudos e modelagens 
destes efluentes gerados pela UTE provindos da estação de tratamento de efluentes e água das torres 
de resfriamento; este efluente terá uma salinidade elevada (48, comparado a 33 da água do mar na 
captação) sendo lançados no mar a uma vazão máxima de 5.600 m³/h, por meio de 6 difusores, que 
ajudam na dispersão do mesmo.  

A modelagem no campo próximo mostram que não há interação entre as plumas de cada difusor e, à 
superfície, a salinidade alxança valores máximos em torno de 36,6, pouco acima do valor de 33 do 
corpo receptor. 

Já para o campo distante, respectiva modelagem evidencia que a algumas dezenas de metros de 
distância, a pluma de salinidade reduz para 34, já bem próximo do valor de 33 do corpo receptor. Isto 
mostra que não existe possiblidade de interação com a pluma do salmouroduto da Petrobrás, distante 
cerca de 2 km dos difusores da UTE. 

É importante destacar que foi realizado um estudo de baseline nas regiões de instalação da FSRU e do 
emissário sendo possível a comparação das alterações na qualidade da água da região após o início 
das atividades de operação do empreendimento. Neste estudo realizado verificou-se que no ponto 
onde se pretende realizar o lançamento de efluentes já há uma concentração elevada de fósforo e 
nitrato, indicando um ambiente impactado pelo lançamento de efluentes, prevalente do espaço 
urbano, uma vez que as atuais condições de saneamento no município são precárias; no ponto de 
instalação da FSRU pode-se observar um cenário semelhante em termos de qualidade d´água, sendo 
o ponto focal da região a variação de temperatura. 

O sistema de drenagem pluvial será instalado na planta industrial e disciplinará as águas pluviais até 
bacias de retenção instaladas em pontos estratégicos. Estão previstos dois sistemas de captação e 
escoamento de águas pluviais. Um refere-se à porção exterior da planta industrial, ladeando todo o 
limite leste da UTE, que encaminhará as águas pluviais para caixas de infiltração. Já o sistema de 
escoamentro pluvial dentro da planta industrial da UTE prevê o encaminhamento para a ETE, 
passando por caixa SAO, e posteriormente lançadas via emissário submarino.  

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

 

• Avaliação dos Atributos 

Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

Caráter do Impacto 
Positiva Negativa 

 X 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

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  

 

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 
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Fase de OPERAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

 X 

Magnitude 
Baixa Média Alta 

 X  

Significância 
Baixa Média Alta 

 X  

 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle e Mitigação 

Visando garantir menor impacto na qualidade das águas superficiais da região, são previstas ações de 
controle tanto para a fase de implantação como para a fase de operação: 

Fase de implantação 

o Manter rotina de inspeção das estruturas de armazenamento de efluentes (tanque de 
acúmulo de esgoto); 

o Garantir que as canaletas pluviais mantenham-se em bom estado; 

o Garantir que as atividades que manipulem produtos oleosos sejam realizadas em áreas 
apropriadas, longe das galerias e canaletas pluviais; 

o Realizar o esgotamento do tanque de acúmulo de esgoto periodicamente; 

o Manter o registro de destinação final; 

o Nas atividades offshore deve haver manutenção periódica dos navios e equipamentos 
utilizandos para que exista o menor volume de óleo derramado no ambiente; 

o Planejar as atividades de instalação dos dutos, principalmente a fase de abertura de valas, 
analisando as vazões de sucção de sedimento para que exista o menor volume de sedimento 
em suspensão possível. 

Fase de operação 

o Garantir que não sejam manipulados produtos oleosos em áreas sem contenção; 

o Manter o monitoramento do corpo receptor; 

o Fiscalização dos sistemas de tratamento de efluentes, a fim de acompanhar a eficiência 
requerida dos sistemas; 

o Alocar em pontos estratégicos no próprio site do empreendimento, após a implantação, kits 
de mitigação ambiental; 

o Realizar inspeções visuais para verificar a integridade dos equipamentos, e manter rotina de 
melhorias para aqueles identificados com vazamentos, por exemplo; 

o A instalação dos difusores, conforme prevê o projeto, é essencial para garantir a mistura do 
efluente lançado com o meio de forma mais eficiente, de forma que a extensão da pluma do 
mesmo não tome dimensões acima da previsão; 

o As embarcações e equipamentos utilizados devem passar por manutenções periódicas para 
garantir que seu funcionamento esteja ambientalmente correto, evitando vazamentos e 
despejo de efluentes desnecessários no corpo hídrico; 
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o Planejamento antecipado da aproximação dos navios metaneiros à FSRU visando prevenção 
de acidentes. 

 

• Medidas de Monitoramento 

o O Plano de Controle e Monitoramento de Efluentes e Qualidade da Água visa instruir e o 
monitoramento de efluente e da qualidade da água tanto no período de obras como ao longo 
da operação do empreendimento, verificando se os efluentes lançados estão de acordo com 
a CONAMA nº 430 e a qualidade da água nos locais de lançamento atende a Resolução 
CONAMA nº 357. 

o O Programa de Comunicação Social por sua vez atribui à comunidade o papel de inspetores 
das atividades do empreendimento; ao identificar ações que julguem prejudiciais ao meio 
ambiente ou à comunidade, ou alteração na qualidade da água, qualquer cidadão poderá 
reportar o evento ao empreendedor por meio de um canal de atendimento de eventuais 
interferências, dessa forma as devidas providências podem ser adotadas.  

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado 
como ALTO tanto para a fase de implantação, como para operação. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto avaliado em ambas as fases consideradas 
(implantação e operação) 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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

Já na fase da operação, a responsabilidade será da CELSE pela aplicação dos programas ambientais e 
garantia do atendimento aos requisitos legais ora estipulados. 

 

9.2.5 Alteração na Qualidade das Águas Subterrâneas 
a) Atividades potencialmente geradoras de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Movimentação e 
manutenção de 
equipamentos e 
máquinas; 

 Operação de 
banheiros e refeitório; 

 Movimentação de 
caminhões e 
maquinário em solo 
exposto de áreas não 
impermeabilizadas. 

 Geração de efluentes 
de oficina e lavagens 
de equipamentos; 

 Geração de resíduos 
diversos; 

Contaminação do solo e 
das águas subterrâneas 
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Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Operação 

 Operação de 
banheiros e refeitório; 

 Abastecimento, reparo 
e manutenção de 
veículos e maquinário; 

 Armazenamento de 
lubrificantes e 
produtos químicos; 

 Operação dos 
equipamentos da UTE. 

 Geração de efluentes 
sanitários; 

 Vazamento de 
lubrificantes. 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Fase de Implantação 

Toda e qualquer implantação de empreendimento utiliza produtos químicos e combustíveis. Dessa 
forma, a construção do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I envolve a utilização de veículos e 
maquinários que utilizam de óleo diesel e gasolina como combustível e óleo lubrificante para a 
operação, podendo haver vazamento ou derramamento destes componentes diretamente ao solo e, 
com a percolação dessas substâncias, a contaminação da água subterrânea. Este evento pode ocorrer 
não somente durante a operação deste maquinário, mas também durante a etapas de manutenção e 
lavagem. 

O uso de banheiros químicos espalhados pela planta e uso de estruturas temporárias de refeitório 
podem resultar em cenários acidentais nos quais haja vazamento de efluente e consequente 
contaminação do solo e água subterrânea. 

Fase de Operação 

Durante a fase de operação, os equipamentos da UTE demandarão óleo para sua operação, seja para 
geração de energia ou para lubrificação dos mesmo. Próximo a estes equipamentos com maior 
demanda, haverá um separador água-óleo visando o tratamento adequado do efluente gerado; 
porém deve-se considerar um cenário de vazamento de óleo, no qual o efluente pode penetrar nas 
fissuras do piso de concreto e atingir a camada de solo, contaminando-o, assim como o aquífero local, 
cuja profundidade é rasa. 

Para o reparo e lavagem de equipamentos e maquinários, assim como para o local de armazenamento 
de produtos químicos da usina está prevista a construção de bacia de contenção de vazamentos 
reduzindo o risco de contato deste produtos diretamente com o solo e água subterrânea. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

• 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 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

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  

 

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  

Contínua Descontínua Cíclica 
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Fase de OPERAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

Forma de 
manifestação 

 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:  

Fase de implantação 

o Estabelecer medidas de controle especificas a fim de evitar potencial contaminação de solos 
e águas subterrâneas tais como: (i)segregação dos resíduos e armazenamento adequado, 
conforme NBR 12.235 e NBR 11.174; (ii) Impermeabilização dos locais de manutenção de 
caminhões e equipamentos, casa de máquinas, gerador, entre outros, com canaletas de 
concreto, local adequado para armazenamento de óleos e graxas e um separador de água e 
óleo (SAO); (iii) alocar em pontos estratégicos kits de mitigação de vazamento; (iv)  

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 O local da casa de máquinas deverá ser impermeabilizado, dotado de canaletas ao redor e 
caixa de contenção. 

Fase de operação 

o Fiscalização dos sistemas de tratamento de efluentes, a fim de acompanhar a eficiência 
requerida dos sistemas; 

o Alocar em pontos estratégicos no próprio site do empreendimento, após a implantação, kits 
de mitigação ambiental. 

o Fiscalização periódica dos locais de manunteção de caminhões e equipamentos. 

 

• 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 tipo bandeja metálica ou diques não forem factíveis, utilizar lonas plásticas 
impermeáveis sob motores e máquinas fixas; 
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o Em caso 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. 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 O Programa de Monitoramento Hidrogeológico deverá ser implantado e executado para as 
fases de implantação e operação do empreendimento, constituído por um conjunto de poços 
de monitoramento que permitirão a medição dos níveis potenciométricos e a coleta e análises 
periódicas de águas subterrâneas. 

o O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas as fases 
de implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o 
melhor desempenho ambiental possível.  

o Além destas medidas, o Programa de Comunicação Social fará o acompanhamento junto à 
comunidade, por meio de um canal de atendimento de eventuais interferências relatadas e 
sua resolução. 

Desta forma, avalia-se que 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 MÉDIA do impacto avaliado em ambas as fases consideradas 
(implantação e operação) 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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

Já na fase da operação, a responsabilidade será da CELSE pela aplicação dos programas ambientais e 
garantia do atendimento aos requisitos legais ora estipulados. 

 

9.2.6 Alteração da Qualidade do Ar  
a) Atividades potencialmente geradoras de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Circulação de veículos, 
inclusive em vias não 
pavimentadas 

 Circulação de 
embarcações 

 Queima de 
combustíveis por 

 Aumento das 
concentrações de 
material particulado 

 Aumento das 
concentrações de 
poluentes gasosos 
oriundos das emissões 
veiculares 

Alteração da Qualidade 
do Ar 
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Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

motores de 
combustão interna 

Operação 

 Emissões atmosféricas 
pelas turbinas de 
combustão a gás e nos 
motores a gás na 
FSRU 

 Emissão de gases pela 
queima de gás natural 
na UTE e na FSRU 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Fase de Implantação 

Na fase de implantação do empreendimento as alterações na qualidade do ar associadas à atividade 
serão decorrentes das emissões de gases vinculadas ao funcionamento de exaustores de máquinas e 
motores a diesel das embarcações de apoio e veículos e equipamentos necessários às obras.  

Os principais poluentes atmosféricos emitidos pelos motores serão os óxidos de nitrogênio (NOx) e de 
enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2).  

Como em todo processo de combustão, são inevitáveis emissões de gases. Internacionalmente, as 
emissões atmosféricas das atividades offshore são normalmente desconsideradas, uma vez que os 
compostos se dispersam rapidamente em função da circulação local, atingindo níveis não detectáveis. 

Além destes, considerando-se o trânsito terrestre em vias não pavimentadas, principalmente nas vias 
de acesso à LT, e a movimentação de terra nos pontos em que ocorra escavação, deve-se considerar 
o incremento da emissão de material particulado (MP).  

Nestas condições, o material particulado emitido tem como componente predominante as partículas 
de solo, proveniente da circulação de veículos nas ruas não pavimentadas ao redor do 
empreendimento. Tais acessos são responsáveis pelo acesso ao canteiro offshore do empreendimento 
e à casa de bombas pelas laterais leste e norte do empreendimento, passando pelas comunidades do 
Cajueiro e da Praia do Jatobá. Já para acesso à faixa da LT os acessos a serem utilizados terão suas 
rotas definidas conforme o avanço das obras. No entanto, o mapeamento de áreas com ocupação 
antrópica ao longo dos acessos atravessados pelo traçado da linha indica que as obras previstas para 
ocorrer a partir do vértice 10 terão maior concentração de propriedades.  

São consideradas de importância também a suspensão de MP10 e MP2,5 prejudiciais à saúde da 
população quando inalados. Para o caso destas partículas foi realizado o estudo de baseline no qual 
estimou-se que a maior concentração de MP10 e MP2,5 num período de 24 horas foi de 40,88 µg/m³ e 
5,64 µg/m³ respectivamente. 

O estudo ainda abrangeu baseline para os parâmetros SO2, NO2, O3 e CO, concluindo-se que na 
situação atual da área, estes parâmetros, encontram-se em níveis muito inferiores aos limites 
estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais, na medida em que todos encontram-se abaixo 
do limite de quantificação usado pelo laboratório. Apenas o O3 apresentou, em 6 dias dos 30 dias 
medidos, valores acima de 100 µg/m3. Ocorre que não são identificadas fontes primárias – Nox ou 
VOC – que justifique tais concecntrações. Uma nova campanha de monitoramento será realizada para 
confirmar este diagnóstico e, ao mesmo tempo, tentar identificar as possíveis causas. 

Para o cenário de trânsito de embarcações de apoio e maquinário para instalação dos dutos na zona 
ofshore, considera-se que as emissões serão desprezíveis. Contribuem para estes resultados as boas 
condições de ventilação e a ausência de barreiras topográficas, características de ambientes offshore.  
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Sendo assim, não são esperadas alterações significativas nas concentrações de poluentes atmosféricos 
regulados e nem na qualidade do ar nas áreas de influência da atividade provenientes desta atividde 
(instalação offshore), sendo a análise focada nas emissões ocorridas onshore. 

Fase de Operação 

Quando o Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I começar a operar tem-se como principais 
componentes atmosféricos a serem emitidos o MP10, SO2, NO2, e CO. 

A emissão de material particulado é decorrente do vapor com partículas de sal oriundo da evaporação 
da água do mar utilizada nas torres de resfriamento. Na modelagem realizada para MP10 no período 
de 24 horas verificou-se que a concentração máxima é atingida a 0,5 quilômetros a sudeste do 
empreendimento com 43,1 µg/m³. Ao analisar este valor deve-se considerar que como valor de 
baseline foi utilizado o valor máximo encontrado ao longo dos dias de monitoramento, valor este que 
não representa a média do período analisado.Ao subtrair o valor de baseline considerado verifica-se 
então um acréscimo de 2,1 µg/m³ na concentração de material particulado na região. Ao comparar o 
valor final da modelagem com os parâmetros legais, verifica-se que após a implantação do 
empreendimento, a concentração de MP10 estará abaixo dos 150 µg/m³ estabelecidos pela CONAMA 
ou dos 50 µg/m³ do IFC. 

Visando avaliar o impacto na qualidade do ar decorrente das emissões atmosféricas das turbinas à 
gás, foi realizado um estudo de dispersão para determinar as emissões e dispersão de poluentes na 
atmosfera. Foram considerados os seguintes compostos: NOx (como dióxido de nitrogênio), SOx 
(como dióxido de enxofre) e CO (monóxido de carbono). Neste estudo verificou-se que as emissões 
nas Chaminés atendem aos limites da Resolução CONAMA 382/06 e recomendações da IFC – 
International Finance Corporation; atendimento aos padrões primários de qualidade do ar da 
Resolução CONAMA 03/90. 

A modelagem foi realizada considerando a operação da UTE PS-I à plena capacidade e durante o ano 
todo e indicou que todos os parâmetros analisados estarão dentro dos limites legais de qualidade do 
ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90. 

No que concerne à recomendação do IFC para que um empreendimento não ultrapasse o limite de 
25% da qualidade do ar definido pela legislação e seguindo a metodologia adotada no Brasil (Aermod, 
primeira máxima) houve ultrapassagem para o NOx. Já adotando-se o mesmo software – Aermod – 
mas a oitava máxima, critério este adotado pelo USEPA, o valor máximo de concentração de NOx no 
ambiente foi de  76,5 µg/m³, inferior, portanto, ao limite de 80 µg/m³, valor que representa o 
percentual de 25% do padrão de concentração definido na Resolução CONAMA nº 03/90 (320 µg/m³). 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

 

• 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 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

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  

 

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 
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Fase de OPERAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

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 estudo, são 
apresentadas a seguir:  

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 máxima permitida para movimentação de veículos dentro 
da área do empreendimento e nas vias de acesso; 

o Proteção de materiais (solo) transportados, ou depositados em bota-espera (durante a 
instalação), para evitar arraste pelo vento e dispersão; 

o Permissão à circulação apenas de veículos autorizados nas áreas do empreendimento; 

o Definição de rotas e verificação de seu atendimento quando utilizadas vias externas; 

o Controle visual de fumaça, como indicador da necessidade de regulagem de motores dos 
veículos; 

o Manutenções periódicas dos veículos e equipamentos, com o objetivo de controlar e reduzir 
emissões; 

o Garantir que as emissões atmosféricas estejam dentro dos valores estabelecidos pelas 
Resoluções CONAMA nº 03/90 e CONAMAnº 382/06, além dos Padrões de Desempenho e 
EHS Guidelines definidos pelo IFC. 

 

• Medidas de Monitoramento 

Será implementado o Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar no 
qual será verificada a geração de poluentes atmosféricos e analisado os respectivos efeitos na 
qualidade do ar da região. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão 

Fase de implantação 

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. 
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Fase de operação 

Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de Resolução BAIXO das ações 
de gestão propostas para a fase de operação, o impacto foi classificado de Média Relevância. 

 

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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. E na fase da operação, a responsabilidade 
será da CELSE pela aplicação dos programas ambientais e garantia do atendimento aos requisitos 
legais ora estipulados. 

 

9.2.7 Alteração na Hidrodinâmica Subterrânea 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 
 Instalação da adutora 

e da estação de 
bombeamento 

 Rebaixamento do 
lençol freático 

Secamento de poços 
tubulares rasos e 

recalques acentuados ou 
diferenciais no terreno. 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

A adutora captará água do mar a cerca de 1,4 km da costa e a conduzirá, por gravidade, até a estação 
de bombeamento, de onde será recalcada para a Usina Termoelétrica. Para que a água tenha um fluxo 
adequado desde a captação até a estação de bombeamento, a adutora será instalada com uma 
declividade e, no ponto de conexão com esta, estará a cerca de 10 metros de profundidade. Esta 
alternativa foi adotada de modo a não exercer sucção no ponto de captação de água, diminuindo o 
arraste da fauna local. 

No entanto, na área da estação de bombeamento o lençol freático encontra-se a aproximadamente 
um metro de profundidade. Desta forma, mesmo adotando-se a metodologia de escavação com 
paredes diafragma, que isola a área lateralmente a ser escavada, até a aplicação do “tampão” de 
fundo, após a escavação até a cota desejada, haverá necessidade de bombeamento das águas 
subterrâneas e, por consequência, um rebaixamento do lençol, com a formação de um cone de 
depleção . 

Assim, considerando que o maciço local é constituído essencialmente por sedimentos arenosos, 
portanto de alta permeabilidade, é provável que o cone de depleção se estenda lateralmente e 
alcance poços residenciais nas imediações, inutilizando-os temporariamente. 

Conforme foi observado durante o levantamento de dados em campo, a comunidade da Praia do 
Jatobá utiliza a água de poços cacimba para saneamento, mas não para consumo.  

Além disso, caso haja camadas de sedimentos argilosos, poderá ocorrer um recalque acentuado ou 
diferencial por adensamento, podendo resultar em danos às estruturas rígidas, como paredes das 
residências e rompimentos de dutos de água, por exemplo. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 
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• 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 

As ações de controle já adotadas em projeto e outras adicionadas por sugestão deste estudo, são 
apresentadas a seguir:  

o Estudo hidrogeológico de detalhe para dimensionamento do método de rebaixamento do 
nível d´água; 

o Investigação geotécnica para verificação da presença de camadas de solos compressíveis e 
definição de melhor método construtivo; 

o Vistorias periódicas para identificação de pontos de recalque. 
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• Medidas de Mitigação 

o Implementar medidas preventivas para o rebaixamento do lençol freático; 

o Comunicar àqueles potencialmente impactados sobre as atividades e apresentar as medidas 
a serem adotadas pelo empreendedor; 

o Fornecer água aos usuários da água subterrânea eventualmente prejudicados durante o 
período em que o cone de depleção interferir no seu abastecimento. 

 

• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas as fases de 
implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o melhor 
desempenho ambiental possível. Nesta medida deverá ser considerada a instalação de poços 
piezométricos no entorno da casa de bombas com objetivo de acompanhar o limite do cone de 
rebaixamento.  

Além destas medidas, o Programa de Comunicação Social fará o acompanhamento junto à 
comunidade, por meio de um canal de atendimento de eventuais interferências relatadas e sua 
resolução. 

Desta forma, avalia-se que 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 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 de implantação dos 
dutos e poço associado à adutora. 

 

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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

 

9.2.8 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 

 Estaqueamento das 
fundações 

 Montagem 
eletromecânica da 
UTE  

 Geração de ruído 

Incremento dos níveis 
de ruído e incomodo à 

população 
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Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos Ambientais  Impacto Ambiental 

Operação 

 Operação dos 
equipamentos da UTE, 
em especial as torres 
de refrigeração, e 
Subestação 

 Operação da estação 
de bombeamento 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Fase de Instalação 

A fase de implantação do empreendimento acontecerá simultaneamente em determinados períodos 
para as 3 componentes do Complexo (instalações Offshore, UT e LT); sendo o período de março de 
2018 a julho de 2019 o de maior fluxo de atividades. 

O aumento do tráfego de veículos, principalmente veículos pesados, a execução da fundação das 
estruturas da Linha de Transmissão, offshore e UTE, e atividades de estaqueamento, são aquelas 
potencialmente geradoras de ruído.  

Os veículos de modo geral percorrerão as rodovias SE-240 e SE-100 e as estradas de terra nas 
proximidades do empreendimento, aumentando a pressão sonora e o nível de vibração para as 
comunidades ao redor destas vias. As atividades de terraplanagem serão realizadas nos canteiros de 
obra das três componentes, todas compreendidas no terreno cedido pela CODISE, exercendo 
aumento de pressão sonora na comunidade da Praia do Jatobá e Cajueiro.  

As demais atividades acontecerão tanto ao longo da Linha de Transmissão com a implantação das 
torres, como na área da usina, casa de bombas e na porção offshore do empreendimento. Destaca-
se, entretando, que não foram localizados receptores potenciais significativamente afetados ao longo 
da Linha de Transmissão, tanto devido à distância da fonte de ruído e vibração como em decorrência 
do curto intervalo de tempo para instalação das torres.  

Como receptores mais próximos às atividades offshore, pois os receptores sensíveis mais próximos 
são os moradores e locatários das casas de veraneio da praia de Jatobá, localizados a 
aproximadamente 7 quilômetros de distância do pontos de instalação do soft-yoke e a 1 quilômetro 
da instalação dos dutos.  

As obras da usina termoelétrica em contrapartida tem como possíveis receptores, os moradores da 
Praia do Jatobá e Cajueiros 1 e 2, principalmente.  

Além destes, há de se considerar a pressão sonora imposta ao longo da rodovia SE-100, principal 
acesso à UTE e às bases de obra, na medida em que todos os três canteiros de obra estão previstos 
para serem instalados contíguos à área da UTE. 

Neste sentido, prevendo que esta rodovia será a principal via de acesso ao empreendimento e suas 
obras, prevê-se o incremento de ruído e vibração nas comunidades localizadas à sua margem.  

Para avaliar o impacto sobre estes receptores, foi realizado um estudo baseline no qual verificou-se a 
média de quantidade de veículos diarios para entender a pressão atual do tráfego nas comunidades, 
a pressão sonora derivada dos aerogeradores da região e a interferência sonora do mar na vida da 
comunidade; assim, torna-se possível entender as interferências do empreendimento na região.  
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Considerando o contingente durante o pico de obras, que contará com 2.163 pessoas, mais o fluxo de 
veículos de apoio durante as obras, como cimenteira, guindaste, caminhões de entrega de materiais, 
entre outros, o principal vetor de pressão sonora se dará pelo aumento de tráfego.  

Fase de Operação 

Durante a fase de operação do empreendimento, verifica-se um cenário no qual há destaque para as 
atividades na UTE, de onde há ruído principalmente dos equipamentos: torres de resfriamento, 
caldeira, turbina a vapor e turbina a gás. Para esta situação, há garantia da GE, projetista responsável 
pela configuração do empreendimento, que a um metro de distância do limite da propriedade da UTE 
a emissão de ruído não superará 70 dB(A) durante o dia e 60 dB(A) no período noturno.  

A modelagem de ruídos realizada em Julho de 2017 pela CH2M mostrou que quando considerada a 
operação da UTE Porto de Sergipe I, observadas as hipóteses e premissas adotadas para estimativa da 
situação futura, há alteração das medições de ruído as quais são melhor discutidas a seguir.  

A área de residências mais afetada situa-se a oeste da planta de processo. Essa região encontra-se 
suficientemente distante da rodovia SE-100 e dos aerogeradores, com baixos níveis de ruído medido 
e projetado, e sendo assim, a implantação da UTE Porto Sergipe I deverá implicar alteração da 
paisagem acústica dessa localidade. A localidade do Povoado do Jatobá (Ponto receptor 1) deverá ser 
afetada com uma previsão de aumento do nível de ruído existente /medido de 7 dBA no período 
diurno. 

A região dos pontos localizados na comunidade do Cajueiro (Pontos 2 e 3) e comunidade da Praia do 
Jatobá (Ponto 5) também devem sofrer impacto sonoro, porém de baixa intensidade.  

Na situação mais crítica, com os aerogeradores do parque eólico em “cutout” conjuntamente com a 
operação da UTE Porto Sergipe I, os impactos sonoros são de menor intensidade na região dos pontos 
2, 3, e 6 (comunidade da Praia do Jatobá); o impacto é levemente maior; nos Pontos 4 e 5. 

Atualmente a população do entorno do empreendimento já encontra-se sob influência de outros 
fatores sonoros como presença de aerogeradores, rodovia SE-100, mar e animais locais que emitem 
sons, principalmente no período noturno.  

Para o dimensionamento mais acurado deste cenário futuro foi realizada uma modelagem de níveis 
de ruído considerando-se os níveis de emissão por bandas de oitava, na medida em que as diferentes 
frequências impactam de forma mais ou menos intensa os receptores.  

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto. 

 

• 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  

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  

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 
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Fase de OPERAÇÃO do empreendimento 

Atributos Possibilidades 

Sinergia 
Presente Ausente 

 X 

Magnitude 
Baixa Média Alta 

 X  

Significância 
Baixa Média Alta 

 X  

 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

• Escalonar rotinas de trabalho e recebimento de insumos para que não haja sobrecarga nas 
principais vias de acesso, notadamente a SE-100; 

• Planejar as atividades de obra de forma que sejam definidos horários diferentes para as 
atividades que causem aumento da pressão sonora sobre o mesmo receptor, segundo o 
escopo indicado na descrição do impacto, procurando-se evitar horários noturnos e no início 
da manhã para atividades geradoras de ruído, conforme medidas contempladas no Programa 
de Controle  Ambiental da Construção; 

• Realizar inspeções e manutenções sistemáticas das máquinas e equipamentos da obra; 

• Realizar manutenções periódicas dos veículos e equipamentos (motores), conforme medidas 
contempladas no Programa de Controle  Ambiental da Construção; 

• 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 e 
vibração. 

• Enclausuramento, abafador e outros equipamentos de engenharia adotados em projetos. 

 

• Medidas de Mitigação 

• Realizar as atividades de construção e movimentação de veículos em período diurno; 

• Adequar os horários para a realização de atividades que possam provocar ruídos e/ou 
vibrações excessivas; 

• Comunicar às comunidades lindeiras, passíveis de perceber o impacto, as atividades e seus 
impactos; 

• No caso de detecção de aumento significativo da pressão sonora ou reclamação da população 
de incômodo, é possível a adoção de sistema de isolamento acústico ou uso de barreiras 
acústicas entre a fonte e os receptores.  

 

• Medidas de Monitoramento 
o Será implementado o Programa de Monitoramento de Ruído e Vibrações; este programa visa 

acompanhar juntos aos receptores potenciais as alterações causadas na pressão sonora local 
decorrentes das atividades do empreendimento, este procedimento será realizado por meio 
da comparação com os níveis baseline estabelecidos.  
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o Além de acompanhar as ações de controle e mitigação como parte do Programa de Controle  
Ambiental da Construção. 

O Grau de Resolução das medidas acima relacionadas foi avaliado como BAIXO para a fase de 
implantação e ALTO para operação. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão 

Considerando-se para a fase de implantação a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de 
Resolução BAIXA das ações de gestão propostas, o impacto permanece classificado como de MÉDIA 
Relevância para a fase de obras do empreendimento. 

Para a fase de operação 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 operação do 
empreendimento. 

Há de se considerar que o impacto para a fase de operação deverá ser reavaliado tendo como base o 
novo estudo de níveis de ruído, em andamento. 

 

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, e co-responsabilidade da CELSE. Na fase de 
operação, a responsabilidade pela implementação das ações será do empreendedor. 

 

9.3 Impactos associados ao meio biótico 
Para o meio biótico foram identificados seis possíveis impactos, quais sejam: 

1. Perda de Cobertura Vegetal e Hábitat Terrestre  

2. Interferências sobre a Fauna Silvestre Terrestre 

3. Alterações nas Comunidades Aquáticas Estuarinas 

4. Interferências em APP e nos ecossistemas aquáticos 

5. Perturbações nas áreas dos sítios reprodutivos dos quelônios e afugentamento de fauna na 
praia do Jatobá 

6. Alteração na dinâmica da fauna marinha no ambiente offshore 
 

9.3.1 Perda de Cobertura Vegetal e Hábitat Terrestre 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 
 Instalação das torres e 

da Linha de 
Transmissão 

 Supressão da 
cobertura vegetal 
(Restinga, Manguezal 
e Floresta Estacional 
Semidecidual) 

Perda de hábitat 
terrestre e aumento da 

fragmentação 
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Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

 Implantação da UTE 

 Supressão da 
cobertura vegetal 
(Restinga) 

 Instalação dos dutos 
na faixa de praia e do 
canteiro de obras  

 Supressão da 
cobertura vegetal 
(Restinga) e 
interferência em 
ambiente natural de 
praia 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

O impacto associado a perda de hábitat terrestre corresponde a três atividades, para as quais foram 
realizados diagnósticos para o conhecimento das espécies inseridas nestas áreas. A abrangência desse 
impacto compreende todo o Complexo Termoelétrico, considerando as estruturas offshore e onshore, 
uma vez que em ambas serão necessárias intervenções em ambientes terrestres, onde há vegetação 
nativa ou não, característica do Bioma Mata Atlântica. 

A perda de cobertura vegetal e de outras áreas naturais está diretamente relacionada com a 
possibilidade de perda de componentes biológicos, uma vez que espécies da fauna e flora nativas, 
estarão sendo impactadas em consequência da alteração ambiental. Contudo, é importante avaliar o 
contexto do empreendimento, que abrange, em sua maioria, ambientes rurais já alterados em função 
de atividades agrícolas e de pastagens. 

Apesar do empreendimento ter sido projetado visando à manutenção da paisagem natural existente, 
com enfoque nas áreas do entorno, já impactadas por diversos fatores, algumas áreas serão afetadas, 
e dessa forma o impacto faz referência a toda cobertura vegetal nativa e exótica existente na área a 
ser impactada o empreendimento e na faixa de areia.  

As áreas atravessadas pelas estruturas Onshore (UTE e LT) do empreendimento compreendem 
diferentes classes de formações vegetais naturais e antrópicas, como áreas de Manguezal, Restinga, 
Floresta Estacional Semidecidual, Campo antrópico, Plantio de Eucalipto, agricultura, solo exposto e 
apicuns. 

Na área de instalação das estruturas Offshore, para a implantação do empreendimento será 
necessária a intervenção na vegetação nativa na faixa dos dutos, desde a zona de praia até a entrada 
da estação de bombeamento.  A cobertura vegetal nativa existente nestas áreas consiste, em sua 
maior parte, em restinga herbácea.  A faixa de areia retornará às características iniciais com o 
encerramento da implantação dos dutos. 

As áreas de intervenção na vegetação necessárias para a instalação do empreendimento estão 
apresentadas no Quadro 9-6.  

Quadro 9-6: Área de intervenção na vegetação nativa para implantação da Linha de Transmissão e faixa de dutos 

Classes de 
cobertura vegetal 

Faixa LT, Base das 
Torres e acessos 

(ha) 

Dutos na faixa de 
praia (ha) 

Dutos para UTE 
(ha) 

Área de 
intervenção total 

(ha) 

Faixa de areia  3,39  3,39 

Floresta Estacional 
Semidecidual 
Estágio Inicial 

6,04   6,04 
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Classes de 
cobertura vegetal 

Faixa LT, Base das 
Torres e acessos 

(ha) 

Dutos na faixa de 
praia (ha) 

Dutos para UTE 
(ha) 

Área de 
intervenção total 

(ha) 

Manguezal e 
Apicum 

3,68   3,68 

Restinga Arbustiva 0,05  5,04 5,09 

Floresta Baixa de 
Restinga 

0,05   0,05 

Restinga Herbácea 1,85  0,34 2,19 

Floresta Alta de 
Restinga Estágio 

Inicial 
0,08   0,08 

Total 11,75 3,39 5,38 20,52 

 

A intervenção total do empreendimento será de 20,52 hectares em ambientes naturais caracterizados 
em sua maioria de vegetação nativa. Das etapas do empreendimento a construção da Linha de 
Transmissão, incluindo as bases das torres e seus acessos compreendem mais de 50% do total dos 
impactos sobre a vegetação. Esses impactos serão permanentes ou até o encerramento da vida útil 
do empreendimento. 

Conforme se observa no Mapa de Intervenção na Vegeteção e APP apresentado no ANEXO 9.3-1, o 
empreendimento irá trazer o aumento da fragmentação, principalmente nos ambientes compostos 
por vegetação Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial e Manguezal. Apesar do 
empreendimento linear se tratar de linha de transmissão, onde não haverá barreira física para a 
dispersão da fauna e flora, algumas espécies, principalmente as selecionadas como bioindicadoras 
poderão ser diretamente impactadas por esse processo (as espécies de fauna serão discorridas no 
item 9.3.2). Com essa constatação deverão ser considerados o aumento do efeito de borda e com isso, 
espécies mais generalistas deverão ter suas populações beneficiadas com o efeito.  

Além disso, ao longo do empreendimento, será também importante observar os processos de 
estabelecimento de metapopulações, que representam o conjunto de populações locais isoladas 
espacialmente em fragmentos de hábitat e unidas funcionalmente por fluxos biológicos. Para uma 
análise do equilíbrio do ambiente, os fluxos biológicos deverão se manter constantes, onde as taxas 
de recolonização deverão ser iguais as taxas de extinção. Essas avaliações serão realizadas ao longo 
dos Programas de Monitoramento e deverão ser fundamentais para ampliar a compreensão do valor 
da paisagem e do estabelecimento da rede de fragmentos regionais. 

Em alguns estudos realizados para avaliação da vegetação frente a fragmentação e perda de hábitat, 
foi observada uma quantidade maior de indivíduos de classes de tamanho menor nos fragmentos em 
comparação com as áreas de floresta contínua e uma menor quantidade de indivíduos nas classes 
maiores, se comparado com as áreas de floresta contínua (NASCIMENTO; LAURANCE, 2006). 

Isso pode estar ocorrendo devido a uma maior mortalidade dos indivíduos das maiores classes de 
tamanho nos fragmentos, a um maior vigor no recrutamento nos fragmentos, ou a indivíduos que 
sobreviveram nos hábitats fragmentados e mudaram sua classe de tamanho para classes menores. 
Nesses estudos a proporção de plantas florindo não foi significativamente diferente entre o fragmento 
florestal e a área de floresta contínua, havendo, no entanto, uma tendência de uma maior floração 
em floresta contínua (NASCIMENTO; LAURANCE, 2006). 

Com exceção das áreas correspondentes à restinga herbácea e arbustivas, que são encontradas em 
maiores extensões na região do empreendimento e não correspondem a espécies arbóreas, portanto 
o impacto será de menor magnitude e dos manguezais que podem ser observados em contínuos ao 
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longo dos cursos d’água, os demais ambientes correspondem as áreas compostas por espécies 
arbóreas que se encontram em uma paisagem altamente fragmentada e perturbada.  

Dessa forma, apesar do impacto sobre esses ambientes ser certo, as análises de efeito de borda e das 
alterações nos indivíduos deverão ser analisadas no contexto existente. 

Com base no levantamento florístico e no inventário florestal elaborados para o Estudo incial, que 
compreendeu o diagnóstico da Linha de Transmissão e considerando as estimativas de densidade, as 
espécies que apresentam maior número de indivíduos arbóreos por hectare são: Cupania revoluta 
Radlk. (134 indivíduos/ha), Cupania vernalis Cambess. (106 indivíduos/ha) e Cynophalla flexuosa (L.) 
J.Presl (50 indivíduos/ha), dentro da fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual.Para os 
parâmetros de frequência, nenhuma das espécies ocorreu em todas as parcelas amostradas. Cupania 
revoluta, Genipa americana L. e Cecropia pachystachya Trécul apresentam maior número de 
ocorrência nas unidades amostrais. Dessas espécies, nenhuma encontra-se sobre ameaça de extinção 
e as espécies de C. revoluta e C. vernalis, representam na classe sucessional de secundárias iniciais, 
enquanto que as demais, são pioneiras. As espécies secundárias, caracterizam-se por serem mais 
exigentes em termos de nutrientes e condições microclimáticas. Assim, essas serão importantes 
indicadoras durante o monitoramento. 

Para as áreas de Manguezal, considerando as estimativas de densidade, Rhizophora mangle L. 
apresentam maior número de indivíduos arbóreos por hectare, 2,165 indivíduos/ha, já Laguncularia 
racemosa (L.) C.F.Gaertn. 320 indivíduos/ha. Com relação aos parâmetros de frequência, Rhizophora 
mangle L. ocorreu em todas as parcelas amostradas. Com relação à dominância, os números de 
Rhizophora mangle L se destacam no que tange à área basal e no número de indivíduos amostrados. 

A partir desses resultados, observa-se que a região é bastante dominada por Rhizophora mangle, 
espécie não ameaçada e bastante comum nos hábitats de ocorrência. Segundo dados da IUCN (2017) 
a espécie encontra-se em declínio populacional em função, principalmente da redução de área e 
remoção do Manguezal. 

Quanto ao ecossistema de Restinga, dentre as espécies que apresentam os maiores valores de 
importância dentro da comunidade analisada, destaque para Anacardium occidentale L. (19,38%) e 
Senna spp. (15,94%). Considerando as estimativas de densidade, as espécies que apresentam maior 
número de indivíduos arbóreos por hectare são: Anacardium occidentale L. (175 indivíduos/ha), 
Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) H.C.Lima et al. e Eugenia spp. (com 125 indivíduos/ha 
cada). 

Dessas espécies, Anacardium occidentale e Diptychandra aurantiaca são espécies secundárias para 
classe sucessional, o que representa a regeneração natural, espécies típicas dos estágios iniciais da 
sucessão que predominam em número de espécie e ou de indivíduos. Percebe-se aí um indicativo de 
que a sucessão está lenta na área e que as espécies tardias não estão se regenerando. 

Dessa forma, no quesito perda de hábitat e aumento da fragmentação em ambientes florestados 
haverá um impacto bastante significante que deverá ser compensado como indicado do Programa de 
Plantio Compensatório. 

Para a faixa de areia, a qual sofrerá intervenções de 3,39 hectares para instalação de dutos, e para a 
vegetação de restinga herbácea e arbustiva que sofrerão interveções para a instalação dos dutos da 
UTE, em um total de 5,38 ha, os impactos serão reversíveis, uma vez que após a instalação dos dutos 
estes serão cobertos com o mesmo substrato e será permitida a regeneração natural da vegetação. 
Dessa forma a perda de hábitat será temporária, assim como os impactos relacionados a ela.  

Como forma de mitigar os impactos relacionados principalmente à perda de hábitat no ambiente 
terrestre, é indicada a execução do Programa de Monitoramento de Fauna, sendo que os impactos 
diretos sobre a fauna serão discutido adiante. 
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Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto para os diferentes equipamentos do 
empreendimento. 

 

• Avaliação dos Atributos 

Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento – LT  

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   

 

Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento – Faixa de Dutos 

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   
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Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento – Faixa de Dutos 

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   

 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

As ações de controle já adotadas em projeto e outras adicionadas por sugestão deste Estudo, são 
apresentadas a seguir:  

o Planejar as atividades de obra para que haja a menor área possível de intervenção nas 
coberturas vegetais; 

o Delimitação da área a ser suprimida e devido acompanhamento desta atividade para que não 
ocorra supressão em área não prevista; 

o Monitorar a realização das atividades propostas nos Programas Ambientais. 

 

• Medidas Mitigadoras 

o Realizar roçada manual para possibilitar a fuga da fauna terrestre; 

o Utilizar motosserras para o corte da vegetação, respeitando as diretrizes dos programas 
ambientais; 

o Aplicar ações de recuperação e revegetação contempladas no Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD); 

o Executar os Programa de Conservação da Flora -Subprograma de Controle da Supressão, 
Subprograma de Resgate de Germoplasma, Subprograma de Monitoramento da Flora e 
Programa de Plantio Compensatório. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado 
como Alto para ambas faixas de supressão. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Para as fases de implantação da Linha de Transmissão e Faixa de Dutos o Grau de Resolução das ações 
de gestão propostas é considerado ALTO, assim, considerando que o impacto terá de Significância 
BAIXA, o impacto foi classificado como Irrelevante para a fase de implantação da Linha de 
Transmissão e e Faixa de Dutos. 
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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, tendo sempre a CELSE como corresponsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

 

9.3.2 Interferências sobre a Fauna Silvestre Terrestre 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 
Operação 

 Implantação da Linha 
de Transmissão e UTE 

 Supressão da 
cobertura vegetal 
(Restinga, Manguezal 
e Floresta Estacional 
Semidecidual) 

Redução de área de vida 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Para o impacto associado a Linha de Transmissão e UTE, que será originado pela supressão da 
cobertura vegetal (Restinga, Manguezal e Floresta Estacional Semidecidual), conforme foi 
apresentado no Quadro 9-6, foram levantadas espécies da fauna e flora regionais e, por meio de 
estudo de campo e análises de dados secundários, foram selecionadas espécies bioindicadoras da 
fauna e flora regionais, que deverão, ao longo das campanhas de monitoramento ambiental, ter suas 
populações avaliadas para verificação da magnitude real desses impactos. 

O principal impacto para a fauna está relacionado a alteração das áreas de vida, que será ocasionada 
por meio da supressão e alteração/fragmentação da vegetação através da supressão vegetal. Esse 
impacto é considerado negativo e irreversível, apesar de haver compensação da perda de vegetação 
em outras áreas, a fauna ocorrente da região sofrerá com a redução de seu ambiente de maneira 
irreversível na área de instalação da Linha de Transmissão de UTE. 

Dessa forma, esse impacto se estenderá aos grupos de fauna terrestre, que ocupam as áreas foco de 
intervenção do empreendimento. Mesmo que a maioria das espécies da fauna não seja especialista e 
possa ocupar outras regiões do entorno, é importante destacar que a paisagem é composta por um 
mosaico de usos do solo, que poderá interferir no reestabelecimento do grupo em outras localidades. 

Para as espécies de fauna terrestre que foram selecionadas, as mais representativas foram dos grupos 
da herpetofauna e avifauna. Essas espécies, por terem características associadas a hábitats florestados 
e sensibilidade ambiental, possivelmente serão as que mais irão sofrer alteração populacional em 
função da implantação do empreendimento. 

Para a fauna registrada durante o levantamento da UTE, apesar da maioria dos anfíbios anuros 
encontrados no levantamento serem amplamente distribuídos e relativamente comuns é válido 
lembrar que necessitam de lagoas e poças temporárias disponíveis na área para reproduzir. Isso traria 
uma grande preocupação em áreas de Restinga, que possuem naturalmente baixa oferta de água 
doce, além das altas temperaturas. Das espécies observadas nesta área, Phyllodytes punctatus 
(endêmico de Sergipe) e o lagarto Brasiliscincus heathi (de provável ocorrência) dependem de 
bromélias para abrigo e/ou reprodução e a remoção dessas plantas acarretará, portanto na supressão 
de espécies raras e importantes do ponto de vista da conservação. Para reforçar os alertas contra a 
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diminuição dos hábitats florestados, é preciso considerar que lagartos de maior porte como o teiú 
(Salvator merianae) alimentam-se de presas grandes além de consumir vários tipos de frutos fatores 
que dependem da existência de uma cobertura florestal satisfatória. 

Já para as áreas no traçado da LT, as espécies indicadas de anfíbios e répteis foram Ameivula 
abaetensis, Tropidurus hygomi, Enyalius sp., Gymnodactylus darwinii, Phyllopezus lutzae, 
Coleodactylus meridionalis, Micrurus sp. Essas são consideradas ecologicamente especialistas e, 
portanto, mais sensíveis aos impactos negativos sobre o meio. Especial atenção deverá ser dada as 
espécies Ameivula abaetensis e Tropidurus hygomi, ambas constantes na Portaria Federal 
nº444/2014, sendo a primeira apontada como Vulnerável e a segunda, como Em Perigo. 

A existência de áreas florestais pouco perturbadas que incluam um maior número de microambientes 
é importante para a sobrevivência destas espécies e para a manutenção da diversidade biológica. 

Desta forma, entende-se que o grupo da herpetofauna representar 28% do total de espécies 
registradas, podem ser selecionadas para embasarem o Programa de Conservação, utilizando os 
mesmos métodos empregados para as amostragens aqui apresentadas, com inclusão de métodos de 
captura para monitoramento de populações e espécies menos conspícuas. Ainda, de forma a fomentar 
sua preservação, será elaborado um Plano de Conservação da Biodiversidade.  

Por fim, para o grupo é possível concluir que a região apresenta importantes fatores de manutenção 
das espécies, como fragmentos que possibilitam abrigo, reprodução, forrageamento. Contudo sofre 
diferentes perturbações de variadas origens, o que influencia nas características da maioria 
comunidades herpetofaunísticas. 

Para avifauna terrestre foram identificadas as espécies Aramides cajaneus, Trogon curucui e 
Chiroxiphia pareola como bioindicadoras no entorno da LT por serem sensíveis aos impactos 
ambientais. Contudo, foram identificadas outras espécies que deveriam ser foco do Programa de 
Conservação de Fauna a serem executados durante a implantação e operação do empreendimento, 
em função da sua ocorrência, sensibilidade, cinegética e hábitat florestados, que são: Aramides 
cajaneus, Chiroxiphia pareola, Thalurania glaucopis, Picumnus pygmaeus, Geranospiza caerulescens, 
Heliomaster squamosus, Aratinga jandaya, Charadrius semipalmatus, Elaenia chilensis, Trogon 
curucui, Patagioenas picazuro, Laterallus melanophaius, Elaenia spectabilis, Euphonia chlorotica, 
Euscarthmus meloryphus, Myiarchus swainsoni e Turdus amaurochalinus. Além dessas, também se 
incluiu mais duas na lista, Mimus gilvus e Herpsilochmus pectoralis obtidas por meio de dados 
secundários. 

Na área de implantação da UTE e no seu entorno foram identificadas espécies generalistas e, de uma 
maneira geral, comuns aos ambientes onde foram encontradas. Merece destaque, entretanto, a 
presença H. pectoralis e M. gilvus. Essas duas espécies são encontradas em encraves de vegetação 
arbóreo arbustiva de restinga, localizadas na área do Parque eólico e próximos ao Porto de Sergipe. 

Vale ressaltar a presença de aves limícolas migratórias, que utilizam a faixa litorânea da Praia do Jatobá 
como áreas de alimentação e descanso durante sua migração transequatorial, e de espécies aquáticas 
coloniais, que frequentam, sobrevoam e se deslocam entre as lagoas próximas a área da UTE. 

Sobre as espécies aquáticas coloniais, verificou-se que as mesmas se deslocam e sobrevoam as lagoas 
existentes em áreas próximas à UTE. Essas lagoas são quase todas temporárias, resultantes do 
afloramento do lençol freático e dependentes das águas da chuva para a sua recarga. Embora sejam 
relativamente pequenas para abrigar grandes agrupamentos de aves aquáticas, as lagoas são atrativas 
para alguns bandos de aves, especialmente marrecos e paturis, que as visitam em busca de alimento, 
abrigo e locais para reprodução. Também são utilizadas como abrigo e para dessedentação de outros 
grupos da fauna de vertebrados. 

Para a mastofauna, foram registradas através de dados secundários duas espécies bioindicadoras 
Bradypus torquatus e Lontra longicaudis. Porém optou-se por não incluí-las como foco, uma vez que 
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sua presença em áreas de influência é pouco provável. Caso haja a ocorrência destas espécies durante 
as atividades de monitoramento, estão deverão ser inseridas na análise e acompanhamento. Contudo, 
é importante mencionar que Bradypus torquatus, listada está classificada como Vulnerável pela 
Portaria Federal nº444 de 2014, e a Lontra longicaudis, está como Quase Ameaçada (NT), segundo 
IUCN (2016).  

A AID e a ADA do empreendimento possui uma forte pressão antrópica histórica, com quase total 
remoção da cobertura vegetal original, de modo que a manutenção de algumas espécies de 
mamíferos, mesmo aquelas tipicamente favorecidas por áreas abertas, se torna bastante 
comprometida, visto que há ausência de fontes de recurso alimentar ou de estrutura de hábitat que 
favoreçam a reprodução, por exemplo. Por outro lado, é reconhecido o potencial de resiliência da 
área, dada a observação de espécimes transitando entre as áreas de influência direta e indireta, 
evidenciado pelos constantes encontros de animais atropelados, como raposas, guaxinins, saruês e 
saguis. 

Diante da reduzida estrutura de hábitat na AID e ADA, naturalmente os fragmentos existentes que 
foram amostrados adquirem maior valor de importância, com capacidade de abrigar não somente um 
maior número de espécie, como também, um maior número de indivíduos para cada uma das espécies 
existentes.  

O padrão atual da diversidade de espécies e a distribuição das mesmas na área de implantação da UTE 
e do seu entorno deve-se muito mais às interferências antrópicas do que aos processos naturais que 
configuraram o ambiente natural ao longo dos tempos.  

Ao longo dos estudos realizados na região para elaboração do diagnóstico, alguns fatores de 
degradação foram registrados, que influenciaram no reduzido número de espécies especialistas na 
região, como introdução de animais domésticos, queimadas e corte ilegal da vegetação. 

Os locais selecionados para o levantamento de fauna, foram indicados em função das características 
ambientais, tais como tamanho de fragmento e estado de conservação para a fauna terrestre e 
tamanho e capacidade do curso d’água, além da possibilidade de interferências por parte do 
empreendimento sobre a fauna aquática. De maneira geral, as localidades encontram-se em um 
mosaico de diferentes usos do solo, tendo como predominante pastagem, seguida por agricultura.  

Apesar do cenário acima, é importante destacar que o projeto não irá suprimir fragmentos inteiros de 
vegetação, para o caso de Florestal Estacional Semidecidual e Restinga, ou reduzir significativamente 
as áreas de manguezais para os poucos (Quadro 9-6, apresentado anteriormente). Assim, acredita-se 
que a fauna poderá se reestabelecer no entorno do empreendimento. 

Além das interferências ligadas a supressão vegetal que ocasionará alteração ambiental, foi 
identificado o impacto de afugentamento da fauna, que está previsto como atividade mitigadora e 
que será necessário para redução de acidentes relacionados ao grupo. 

As emissões de ruídos na fase de implantação do empreendimento, provenientes do fluxo de 
caminhões e equipamentos de construção, assim como uma maior circulação de pessoas e a supressão 
de vegetação deverão atingir as espécies que habitam as áreas naturais existentes no interior da área. 

Como uma maneira de minimizar os efeitos desse impacto, será colocado em prática o Programa de 
Conservação da Fauna a ser desenvolvido dentro do próprio empreendimento. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto para as diferentes etapas do empreendimento. 
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• Avaliação dos Atributos 

Fase de IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO do empreendimento – LT e UTE 

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 Estudo, são 
apresentadas a seguir:  

o Planejar as atividades de obra para que haja a menor área possível de intervenção nas 
coberturas vegetais; 

o Delimitar a área a ser suprimida e devido acompanhamento desta atividade para que não 
ocorra supressão em área não prevista; 

o Elaborar um Plano de Conservação da Biodiversidade para manejo das espécies Ameivula 
abaetensis e Tropidurus hygomi, ambas constantes na Portaria Federal nº444/2014, sendo a 
primeira apontada como Vulnerável e a segunda, como Em Perigo; 

o Monitorar a realização das atividades propostas nos Programas Ambientais. 
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• Medidas Mitigadoras 

o Realizar roçada manual e o corte de indivíduos arbóreos utilizando motosserra com 
direcionamento para as áreas florestadas, para possibilitar a fuga da fauna terrestre; 

o Executar o Subprograma de Controle da Supressão e os Subprogramas de Subprograma de 
Afugentamento de Fauna e Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre. 

Desta forma, avalia-se que 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  

Para as fases de implantação da Linha de Transmissão e UTE o Grau de Resolução das ações de gestão 
propostas é considerado ALTO. Assim, considerando que o impacto terá de Significância ALTA, o 
impacto foi classificado como Média Relevância para a fase de implantação da Linha de Transmissão 
e UTE. 

 

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, tendo sempre a CELSE como corresponsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

 

9.3.3 Alterações nas Comunidades Aquáticas Estuarinas 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação e Operação  Implantação da Linha 
de Transmissão 

 Supressão da 
cobertura vegetal de 
Manguezal  

Interferências no 
ambiente aquático 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Esse impacto relaciona-se com a implantação das torres da Linha de Transmissão, para as quais estão 
previstas interferências em áreas recobertas de manguezais e por consequência em ambiente 
aquático. 

O ecossistema manguezal é considerado como de alta sensibilidade e deverá ser preservado através 
de métodos construtivos que preveem a menor interferência na área. 

Apesar da descrição acima, em vistoria a campo, foi verificado que o ecossistema vem sofrendo com 
a degradação ambiental originada por outras fontes antrópicas, como descarte incorreto de lixo, 
poluição, empreendimentos de carcinocultura, sobrepesca, entre outros, o que influencia na 
qualidade dos organismos sobreviventes e na sua resiliência, frente a essas outras interferências 
observadas.  

De maneira geral, o impacto originado pelo empreendimento se estenderá aos grupos da microfauna, 
composta por plâncton (fitoplâncton e zooplâncton) e por organismos bentônicos e da macrofauna, 
que abrange principalmente a ictiofauna. 
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Para os hábitats aquáticos estuarinos, foram realizadas amostragens nas quais foram identificadas 
espécies da ictiofauna e microfauna, representadas pelos organismos bentônicos e planctônicos. A 
supressão em área de manguezal poderá influenciar de maneira negativa o estuário, uma vez que 
ambos os ambientes estão interligados. Por isso,  a necessidade de estudos de monitoramento a longo 
prazo se tornam tão importantes para esse tipo de empreendimento. 

Como resultado do estudo da fauna associada ao estuário é indicado que todos os plânctons sejam 
considerados bioindicadores de qualidade ambiental e a sua variação ao longo das amostragens no 
monitoramento poderão indicar impactos mais profundos na base da cadeia. 

O canal do rio Pomonga se comporta como um ambiente estuarino, apresentando comunidades 
típicas de ambientes costeiros, eurialinos e próximos a estuários e manguezais. Nele o Copepoda foi 
o grupo mais observado da comunidade zooplanctônica, destacando-se as espécies Temora stylifera 
e Temora turbinata, como observado por Araujo (1996) e Araujo e Montú (1993) em estuários 
sergipanos. Entre os organismos meroplânctonicos, destacam-se os náuplios, cípris de Cirripedia e 
zoeas. Favella ehrenbergi foi à única espécie de protozoário presente na amostra. Esta espécie 
destaca-se por ser tolerante a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Além disso, em virtude 
desta tolerância pode florescer em períodos de estiagem onde a ação bacteriana, é mais ativa e as 
concentrações dos poluentes são mais fortes. 

Para os organismos bentônicos, não foram encontradas espécies com potencial bioindicador, além 
disso a diversidade de espécies foi bastante baixa nas amostragens, o que indica que as áreas já se 
encontram em processo de alteração ambiental. Dentre os táxons coletados, o massunim 
(Anomalocardia brasiliana), os camarões-branco (Litopenaeus schmitti) e rosa (Farfantepenaeus 
subtilis) e o siri (Callinectes danae) são espécies de valor econômico para o estado de Sergipe, sendo 
os camarões L. schimitti e F. subtilis espécies importantes para a pesca de arrasto na costa sergipana. 

Os camarões L. schimitti e F. subtilis foram os principais componentes da megafauna bentônica do 
Canal do Pomonga, compondo 76% dos espécimes coletados. A presença desses camarões marinhos 
em águas estuarinas se dá pelo fato dessas espécies possuírem um ciclo de vida misto, onde os jovens 
habitam os estuários, migrando para o oceano na fase adulta. 

No que diz respeito às espécies da epifauna bentônica, as espécies animais encontradas no local são 
recorrentes em todo o estado, com destaque para o Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus), o guaiamum 
(Cardisoma guanhumi) e o aratu (Goniopsis cruentata). Estas espécies possuem grande valor cultural, 
por ser uma iguaria da culinária do estado, além de servirem como importante fonte de renda para 
diversas famílias que habitam regiões próximas ao manguezal.  

Ucides cordatus é considerada a espécies de maior importância dentre as utilizadas como fonte renda 
para populações ribeirinhas. A rede econômica que se desenvolve em torno da espécie envolve 
catadores, donos de estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes) e o consumidor final. A 
espécie costuma construir suas tocas no substrato lodoso, abrigando-se em galerias com cerca de 1 
m de comprimento sob a lama. O impacto causado pelas comunidades de pescadores que costuma 
retirar do ambiente os maiores indivíduos, provoca um efeito conhecido como erosão genética. 

Peixes, assim como muitos organismos, habitam os estuários e manguezais por várias razões. A 
exemplo do cumprimento de parte do seu ciclo de vida, desenvolvendo atividades comportamentais 
diversas como reprodução, dieta e estratégias de defesa (procura de abrigo) contra predadores. 
Portanto, o estuário é uma região que apresenta alta disponibilidade de recursos (em especial 
alimento e abrigo) e dessa forma atua como “berçário” para o desenvolvimento de muitas espécies, 
liberando seus ovócitos, possibilitando assim, maior probabilidade de sobrevivência e 
desenvolvimento dos alevinos e juvenis para manutenção de suas populações viáveis. 

Sendo assim, é notável que sua alta riqueza fosse fundamental avaliar possíveis impactos, visando 
implantar medidas que possam mitigá-los não somente para a conservação de sua biodiversidade, 
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mas também para manutenção de todos esses ambientes que são interligados. É importante ressaltar 
que muitas dessas espécies possuem valor comercial, que fomentam a economia local e representam 
um importante meio de sobrevivência para as populações do entorno que estão condicionadas 
durante décadas a realização destas atividades. Prejudicar esse meio é refletir diretamente na perda 
de biodiversidade e consequentemente na economia e vida dessas populações. 

Por meio de dados obtidos através de amostragens de campo, algumas espécies foram as que 
merecem destaque como a Lagocephalus laevigatus (baiacu) que habita áreas costeiras, e preferem 
fundo de areia ou lama. A espécies consta na Instrução Normativa IBAMA nº 202/2008, que dispõe 
sobre normas, critérios e padrões para a explotação com finalidade ornamental e de aquariofilia de 
peixes nativos ou exóticos de águas marinhas e estuarinas. 

A Micropogonias furnieri (corvina), também se encontra na Instrução Normativa IBAMA nº 202/2008 
e é capaz de ocupar a zona costeira, com fundo lamoso e arenoso e estuários. A Centropomus 
undecimalis (robalo) habita águas costeiras, estuários e comumente penetra em água doce.  

A Mugil cephalus (tainha) habita águas rasas, zona costeira e estuários, enquanto que Opisthonema 
oglinum (sardinha) chega a penetrar em água doce. A tainha alimenta-se de zooplâncton, larvas de 
crustáceos e pequenos invertebrados, e é predadora de peixes e crustáceos. 

Além das espécies acima, foram levantados o Lutjanus jocu (caranha) e a Lutjanus analis (vermelha). 
Ambas são constantes na Portaria Federal nº 445/2014, na qual Lutjanus jocu é indicado com Dados 
deficientes e a Lutjanus analis como Quase Ameaçado. As duas espécies ocupam naturalmente 
costões rochosos e geralmente são os indivíduos jovens encontrados em estuários. 

Como conclusão do levantamento da biodiversidade aquática do Canal do Pomonga, acredita-se que 
a instalação do empreendimento, tem pouca capacidade de causar alterações significativas na 
comunidade aquática, pois quase toda sua construção se dará por terra, em uma área relativamente 
distante dos corpos hídricos avaliados.  

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto para as diferentes etapas do empreendimento. 

 

• Avaliação dos Atributos 

Fase de IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO do empreendimento – LT e UTE 

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   
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Fase de IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO do empreendimento – LT e UTE 

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  

• Ações de Controle 

As ações de controle já adotadas em projeto e outras adicionadas por sugestão deste Estudo, são 
apresentadas a seguir:  

o Planejar as atividades de obra para que haja a menor área possível de intervenção nas 
coberturas vegetais; 

o Delimitação da área a ser suprimida e devido acompanhamento desta atividade para que não 
ocorra supressão em área não prevista; 

o Monitorar a realização das atividades propostas nos Programas Ambientais. 

 

• Medidas Mitigadoras 

o Executar o Subprograma de Controle da Supressão e o Subprograma de Monitoramento da 
Fauna Estuarina, além dos outros Programas Ambientais propostas para Controle de Obras. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado 
como BAIXO. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução BAIXO das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como Baixa Relevância para a fase de implantação da 
Linha de Transmissão e UTE. 

 

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, tendo sempre a CELSE como corresponsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 
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9.3.4 Interferências em APP e Unidades de Conservação  
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação  Implantação da Linha 
de Transmissão 

 Supressão da 
cobertura vegetal e 
intervenção em APP  

Perda de hábitat e 
interferência em cursos 

d’água 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Para a implantação do empreendimento, além das áreas de supressão em fragmentos de vegetação, 
também ocorrerá intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP de cursos d’água (matas 
ciliares). Esse processo de fragmentação além de favorecer a perda de hábitat de espécies vegetais e 
comprometer os cursos d’água ao qual a APP pertence, também impacta espécies da fauna que 
também utilizam esses locais como áreas de vida ou de transição. Associados a esse impacto, poderão 
ocorrer problemas pontuais, como desestabilização de margens ou o aumento do risco de inundações. 

Essas interferências, juntamente com a redução da APP, impactam os ecossistemas aquáticos que 
ainda sobrevivem no ambiente. Conforme já apontado, os cursos d’água não sofrerão intervenções 
diretas do empreendimento. Contudo, apesar desse cenário, deve-se considerar que, em decorrência 
da relação com as bacias recebedoras dos cursos de água atravessados, podem haver contaminações 
indiretas, contribuindo para impactos em ecossistemas aquáticos existentes no entorno direto e 
indireto. 

Os cursos d’água mais vulneráveis aos impactos do empreendimento são aqueles que terão suas APP 
impactadas pelas obras que ao todo compreendem 1,34 hectares de intervenção. Os fragmentos que 
estão associados às APPs deverão sofrer intervenção a partir de sua borda, favorecendo assim, maior 
ocorrência de efeito de borda e interferências de outras origens. 

O Quadro 9-7 apresenta a quantificação das áreas de intervenção nas APPs para a implantação do 
empreendimento, que podem ser observadas no Mapa de Intervenção na Vegeteção e APP no ANEXO 
9.3-1. 

Quadro 9-7: Área de intervenção na vegetação nativa para implantação da Linha de Transmissão em APP.  

Descrição APP (hectare) 

Campo antrópico (CA) 0,80 

Floresta Estacional Estágio Inicial (FES-IN) 0,24 

Manguezal (MA) 0,21 

Recursos Hídricos (RH) 0,08 

Solo Exposto (SE) 0,01 

Total 1,34 

 

Além disso, conforme idenficado no Diagnóstico, a ADA do empreendimento intercepta a Zona de 
Amortecimento da Floresta Nacional (FLONA) de Ibura, entre os vértices V15 e V20, em uma área 
correspondente a 9,7ha. O uso do solo nestas áreas estão apresentados no Quadro 9-8. Apesar da 
maioria dos usos compreender campo antrópico, foram propostas ações de monitoramento nos 
Programas de Monitoramento de Fauna e Flora para as áreas da UC. Dessa forma, não considera como 
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um impacto significativo as intervenções em sua ZA, o que não exime da necessidade de consulta 
prévia ao órgão gestor. 

Quadro 9-8: Intervenções Zona de Amortecimento FLONA 

Zona de Amortecimento 

Classes Uso do Solo Área em APP (ha) Área fora de APP (ha) 

Agricultura 0,03  

Campo Antrópico 0,55 4,25 

Floresta Estacional Semidecudial - estágio inicial 0,25 2,17 

Eucalipto  1,93 

Manguezal 0,12  

 

É importante destacar que os cursos d’água e APPs analisados na região do empreendimento, 
inseridos na ou não na FLONA de Ibura, encontram-se sob forte pressão antrópica, principalmente no 
que diz respeito ao descarte incorreto de resíduo pela população lindeira, queimadas e corte ilegal de 
vegetação. 

Na sequência é apresentada a avaliação deste impacto para as diferentes etapas do empreendimento. 

 

• Avaliação dos Atributos 

Fase de IMPLANTAÇÃO do empreendimento – LT e UTE 

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   



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  9 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (AIA) 

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

9-54 

 

 

c) Descrição das Ações de Gestão  

• Ações de Controle 

As ações de controle já adotadas em projeto e outras adicionadas por sugestão deste Estudo, são 
apresentadas a seguir:  

o Planejar as atividades de obra para que haja a menor área possível de intervenção nas 
coberturas vegetais; 

o Delimitação da área a ser suprimida e devido acompanhamento desta atividade para que não 
ocorra supressão em área não prevista; 

o Monitorar a realização das atividades propostas nos Programas Ambientais. 

 

• Medidas Mitigadoras 

o Executar o Subprograma de Controle da Supressão, Programa de Controle Ambiental de Obras 
e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado 
como BAIXO. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Eficiência BAIXO das ações de 
gestão propostas, o impacto é classificado como de Baixa Relevância para a fase instalação 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, tendo sempre a CELSE como corresponsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

 

9.3.5 Perturbação nas áreas dos sítios reprodutivos dos quelônios e 
afugentamento de fauna na praia do Jatobá 

a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação e Operação  Instalação dos dutos 
na faixa de praia 

 Geração de ruídos dos 
maquinários 

 Aumento da 
movimentação de 
pessoas na área 

 Escavações  

Perturbação dos sítios 
de reprodução dos 

quelônios e 
afugentamento de fauna 

na praia de Jatobá 
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b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Esse impacto será gerado na etapa de implantação do empreendimento, onde serão necessárias 
intervenções em uma faixa de, aproximadamente, 100 metros de largura na areia da praia Jatobá, 
para a escavação das valas dos três dutos (gasoduto, emissário e adutora, em uma prazo aproximado 
de 6 meses. 

Além da alteração da faixa de areia, em virtude da escavação das valas, nesta área terá um aumento 
na emissão dos ruídos causado pela movimentação de pessoas e funcionamento dos equipamentos 
envolvidos na obra, alterando as condições naturais neste trecho da praia de Jatobá, durante a fase 
de implantação.  

Pela presença do Projeto TAMAR na região há o monitoramento das tartarugas-marinhas e de suas 
atividades, que possibilitou uma análise mais aprofundada do empreendimento e seus impactos sobre 
o grupo. Foram indicados dois fatores que devem ser foco de atenção durante a instalação do 
empreendimento, sendo um deles relacionado à desova das espécies e outro as áreas de forrageio. 
Além disso, deve ser considerado na operação do empreendimento os fatores de iluminação noturna 
do Softyoke e da possiblidade de aglomerados de alga em sua estrutura, que poderá atrair espécies 
como a Chelonia mydas (tartaruga-verde) mais rara na região. 

Para as análises reprodutivas, foi fornecido pelo TAMAR-ICMBio1 o histórico de acompanhamento dos 
ninhos e números de filhotes das espécies ocorrentes na região de Barra dos Coqueiros e Pirambu ao 
longo de cinco anos (2012 a 2016). Conforme será apresentado, os dados aqui analisados foram dos 
municípios de Pirambu e Barra dos Coqueiros, onde é realizado o monitoramento constante dos 
animais. Para essas análises há diferença entre os dados de registros reprodutivos e registros de 
desovas efetivadas. Contudo, é de entendimento que os dados de registros reprodutivos são de 
grande relevância para as análises, uma vez que o animal foi até a faixa de praia com o intuito da 
desova. Assim, os dados aqui analisados referem-se a todos os registros reprodutivos e não somente 
aqueles que desovaram. 

Para as tartarugas marinhas, todas as quatro espécies que ocorrem na area de influência, tiveram 
registro de desova na região da praia de Barra dos Coqueiros, com destaque para Lepidochelys 
olivácea (tartaruga-oliva), e na sequência para  Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), Eretmochelys 
imbricata (tartaruga-de-pente) e, por último, Chelonia mydas (tartaruga-verde), como mostra o 
gráfico da Figura 9.3.5-1. 

                                                           
1 O Centro TAMAR-ICMBio não se responsabiliza pelas opiniões e conclusões manifestadas por terceiros, geradas com base nas informações 
e mapas repassados pelo Centro. 
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Figura 9.3.5-1: Gráfico de ocorrência dos registros reprodutivos de cada espécie em Barra dos Coqueiros durante 
os anos de 2012 a 2016 

Os dados apresentados demonstram o expressivo uso da Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva) na 
praia de Barra dos Coqueiros ao longo dos anos. O reduzido número de Chelonia mydas (tartaruga-
verde) pode estar relacionado com o substrato local, que é composto por fundo arenoso e lamoso e 
não apresenta características propícias para crescimento e reprodução de algas, que faz parte da dieta 
herbívora do animal em sua fase adulta. É notado também um declínio anual no número de registros 
reprodutivos de todas as espécies.  

Além disso, a espécie que mais se destaca é Lepidochelys olivácea (tartaruga-oliva), que consta como 
Em Perigo a nível nacional e Vulnerável pela IUCN (2017). 

Considerando todos os fatores que ameaçam as espécies, é possível inferir que estas estão 
constantemente sob diferentes vetores de pressão, que podem estar influenciando na redução. 

Conforme apresentado na Figura 9.3.5-2 e Figura 9.3.5-3, há uma redução no número de registros 
reprodutivos de abril a agosto, nas praias de Pirambu e Barra dos Coqueiros, uma vez que os meses 
de setembro a março são conhecidos pelo período de desova. Entretanto, é importante notar que 
apesar da redução de registros neste período, não há interrupção do registro reprodutivo, ou seja, é 
entendido a partir desses dados que as espécies vão a praia de Barra dos Coqueiros para reprodução 
ao longo de todo o ano. Assim como para todo o município, na praia de Barra dos Coqueiros, onde 
será a implantação do empreendimento, também é observada o registro reprodutivo fora do período 
comumente considerado. 
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Figura 9.3.5-2: Gráfico comparativo entre municípios, das ocorrências dos registros reprodutivos ao longo dos 
meses, somando-se os anos analisados 

Fonte: TAMAR dados não publicados 

 

 

Figura 9.3.5-3: Gráfico de Barra dos Coqueiros, demonstrando as ocorrências dos registros reprodutivos ao longo 
dos meses dos anos analisados 

Fonte: TAMAR dados não publicados 

Outro ponto importante a ser considerado é em relação a distribuição espacial dos registros 
reprodutivos na praia de Barra dos Coqueiros. Na área Norte, onde será implantado o 
empreendimento, apresenta maior número de registros reprodutivos do que na área Sul, indicando a 
importância para as espécies dessas áreas. Os gráficos apresentados na Figura 9.3.5-4 mostram a 
quantificação da ocorrência dos registros reprodutivos nas zonas norte e sul da praia de Barra dos 
Coqueiros e na Figura 9.3.5-5 demonstra as ocorrências dos registros reprodutivos na zona norte ao 
longo dos meses no período de 2012 a 2016.  
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Figura 9.3.5-4: Gráfico comparativo entre zona Norte e Sul da praia a partir do Terminal TMIB, demonstrando as 
ocorrências dos registros reprodutivos ao longo dos meses analisados e somando-se os anos considerados 

Fonte: TAMAR dados não publicados 

 

 

Figura 9.3.5-5: Gráfico da área Norte a partir do Terminal TMIB, demonstrando as ocorrências dos registros 
reprodutivos ao longo dos meses dos anos analisados 

Fonte: TAMAR dados não publicados 

Considerando a faixa de praia e a sensibilidade ambiental desse local, foram identificadas espécies 
bioindicadoras que utilizam o ambiente e tem sua maior sensibilidade relacionada ao registro 
reprodutivo destas na região, que é mais significativo para a Lepidochelis olivacea (tartaruga-oliva), 
como já discutido acima. Assim, tomando como padrão as áreas de desova da espécie, toda a faixa de 
praia de Barra dos Coqueiros é uma área com alta sensibilidade ambiental e pode representar um 
ambiente crítico para a espécie. 

Partindo do pressuposto da Portaria do IBAMA nº 11, de 31 de janeiro de 1995, que traz normativas 
para a instalação de fontes de iluminação em faixa de praia, considerando que a proteção das áreas 
de desova de tartarugas e a praia de Barra dos Coqueiros é coompreendida nesta área, é indicado que 
durante a instalação do empreendimento, as obras sejam feitas em período diurno, para que seja 
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evitado o uso de lâmpadas de iluminação noturna. No demais, durante a operação, não poderão ser 
utilizadas luzes artificiais cônicas nessas localidades. 

Ainda sobre a iluminação artificial, é levantado que o softyoke, deverá ter iluminação noturna. 
Contudo é indicado que antecedendo a escolha, seja feito um estudo sobre o uso dessa iluminação, 
uma vez que pode atrair filhotes e jovens para o entorno do barco. 

Considerando ainda que a Portaria do IBAMA nº 11/1995 proíbe o trânsito de qualquer veículo na 
faixa de praia compreendida entre a linha de maior baixa-mar até 50 m (cinquenta metros) acima da 
linha de maior pré-a-mar do ano (maré de sizígia), e visa a preservação dos ninhos, durante a 
instalação do empreendimento estará sendo empregado o monitoramento específico das tartarugas 
marinhas em todas suas fases de vida, onde um dos objetivos será acompanhar os ninhos e a 
localização desses. 

Além disso, com a identificação que a face norte da praia de Barra dos Coqueiros é área prioritária 
para a reprodução das espécies de tartarugas, principalmente a da Lepidochelys olivácea (tartaruga-
oliva) é também indicado que o Plano de Emergência Individual, quando elaborado na etapa de licença 
de operação, para derramamento de óleo, abranja os programas vinculados à fauna, visando 
principalmente os seguintes aspectos: capacitação de equipes, realização de simulados, formas de 
comunicação de vazamento, remoção do óleo no mar, monitoramento marinho e das praias, manejo 
dos ninhos, entre outros (MARCONDES, 2015).  

Considerando que o prazo total de execução das obras offshore do empreendimento será de 13 meses 
e com isso, será abrangido o período de maior reprodução das tartarugas, e que a localidade do 
empreendimento (Praia do Jatobá como um todo) representa a maior expressão dos registros 
reprodutivos de Barra dos Coqueiros, os impactos podem ser relevantes para o grupo, uma vez que 
poderão afetar de 100 a 200 indivíduos das espécies que se reproduzem anualmente na região do 
empreendimento (Figura 9.3.5-5, acima ilustrada). 

Ainda na faixa de praia, o impacto afetará também a fauna ocupante da área, que é caracterizada por 
animais como o crustáceo bioindicador caranguejo-fantasma (Ocypode quadrata) e aves associadas 
ao ambiente marinho, podendo provocar o afugentamento destas espécies nesta área. Esse impacto 
e seus efeitos foram identificados ao longo do diagnóstico e para tanto foi possível indicar algumas 
medidas que poderão reduzir as interferências. Deve-se considerar que os dutos serão escavados e, 
após o fechamento, o ecossistema poderá se reestabelecer. 

 

• 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  
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Fase de IMPLANTAÇÃO e OPERAÇÃO 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  

 

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 Vistoriar constantemente a faixa de praia ao longo de toda implantação do projeto; 

o Planejar os turnos das atividades para o período diurno, para evitar intervenções no 
fotoperíodo dos animais. 

 

• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas as fases de 
implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o melhor 
desempenho ambiental possível.  

Aplicação do Programa de Conservação da Fauna, mantendo-se a rotina de avistamento da fauna 
marinha e coordenar este monitoramento com as diferentes etapas da obra, atendendo os 
procedimentos descritos nos Subprogramas de Monitoramento de Fauna Marinha e de 
Monitoramento dos Quelônios Marinhos. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado 
como BAIXO. 

 

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 de implantação 
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, tendo sempre a CELSE como corresponsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

 

9.3.6 Alteração na dinâmica da fauna marinha no ambiente offshore 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Instalação das estruturas 
offshore 

 Escavação, 
hidrojateamento e 
enrocamento 

 Movimentação de 
maquinários, 
equipamentos, navios e 
caminhões; 

 Cravação do sistema de 
fixação do soft yoke 

 Geração de ruído 

 Geração de vibração 

Alteração na fauna 
marinha no ambiente 

subaquático 
(afugentamento de 

fauna) 

Operação 

 Operação das estruturas 
offshore 

 Operação dos navios  

 Emissão de efluentes 

 Coleta de água 

 Geração de ruído 

 Alteração do assoalho 
marinho 

 Descarga de efluentes  

 Utilização de água 
marinha para a 
termoelétrica 

Alteração na fauna 
marinha no ambiente 

subaquático 
(afugentamento e 

colonização de espécies) 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Além das intervenções em praia, haverá também escavações para instalação dos dutos em ambiente 
marinho, e da necessidade do sistema de ancoragem submersa (softyoke), que será implantado por 
meio de fixação com três estacas de grande diâmetro que serão cravadas no leito marinho até cerca 
30 metros de profundidade. Essas interferências poderão afetar os demais organismos marinhos, 
incluindo os cetáceos que utilizam ondas de frequência e sons para sobrevivência.  

As intervenções na faixa de praia e até 5 metros de profundidade na linha d’água, serão necessárias 
intervenções em uma faixa de 50 metros, sendo 25 para cada lado do duto, onde os dutos de catação 
e lançamento de efluentes estarão agrupados em uma faixa só. Já para a profundidade acima de 5 
metros, os dutos serão inseridos sobre o leito marinho, não necessitando, assim de escavações.  

Para as obras de instalação das estruturas offshore, definidas pelo gasoduto, soft yoke, adutora e 
emissário, serão realizadas escavações de valas, hidrojateamento e implantação de ponte na faixa de 
transição (menos de 500 metros da linha de costa), que deverá gerar um aumento na emissão de 
ruídos no local e na morfologia do leito marinho. 

Deverá contribuir para o aumento da emissão dos ruídos, a movimentação de maquinários, 
equipamentos e embarcações utilizados nas obras, que poderá causar o afugentamento da fauna 
marinha nestas áreas, podendo alterar a dinâmica destas espécies no local. Atualmente há o trânsito 
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de embarcações de pequeno e médio porte e atividades de carga e descarga destas embarcações 
relacionadas ao funcionamento do TMIB. As embarcações de apoio necessárias à obra se somarão a 
estas atuais, no entanto, tratam-se de pequenas embarcações não se constituindo em incremento 
significativo, uma vez que há ainda o trânsito de navios e pequenas embarcações pesqueiras também 
atuantes na região. 

Além disso, as atividades de intervenção (escavações) e assentamento dos dutos no leito marinho, 
tem potencial de causar perturbação ao plâncton e fauna bentônica, no entanto, estes grupos não 
foram identificados de forma expressiva nas áreas estudadas.  

Ainda na fase de implantação, está prevista a execução da atividade de estaqueamento/cravação do 
sistema de fixação do Soft Yoke, que emitirá, restritmente durante o período de cravação, vibração no 
local e movimentação de sedimentos, podendo ter efeitos na dinâmica da fauna marinha (ictiofauna, 
quelônios e mamíferos marinhos), sobretudo, de espécies de cetáceos. Cumpre esclarecer, 
entretanto, que os cetáceos não compõem os recursos pesqueiros explorados na região. 

Já as tartarugas poderão ser afugentadas de sua área natural de desova, uma vez que utilizam a faixa 
de praia para nidificação, em decorrência do aumento da movimentação, iluminação, ruídos e 
vibração, enquanto que para os mamíferos as vibrações e ruídos poderão alterar seu comportamento. 
No entanto, as interferências com este grupo específico foi devidamente avaliado no item 9.3.5 e 
classificado como de média relevância para área. 

Deve ser considerada possiblidade de aumento da disponibilidade de algas no casco da FRSU, softyoke 
e dutos, o que poderia atrair espécies de Chelonia mydas (tartaruga-verde), espécie não tão comum 
na região, e demais espécies de tartarugas em fases juvenis.  

O emissário está contemplado com difusores dos efluentes que permitirá uma eficiência na resiliência 
dos efluentes no corpo receptor. A modelagem da dispersão definiu uma pluma menor que 5 metros 
em altura e diâmetro para cada um dos seis difusores projetados, alinhados e a uma distância 
aproximada de seis metros entre eles. Na região não foram registrados organismos sésseis ou outro 
tipo de vida fixa sensível a esse impacto. Por meio de filmagem subaquática, observou-se as 
informações do leito marinho onde serão implantados os dutos, reafirmando a ausência de tais 
organismos.  

Ainda em se tratando dos dutos, haverá a necessidade obtenção constante de água marinha utilizada 
no resfriamento da termoelétrica. Para tal atividade a água será coletada através de um sistema que 
utiliza a gravidade para obtenção desta por meio de dutos, evitando assim método de sucção. 

Essa tomada não irá absorver organismos de médio e grande porte, contudo os microrganismos serão 
coletados, principalmente aqueles planctônicos, que não possuem capacidade de locomoção e são 
transportados pela correnteza. Para esses organismos os impactos serão baixa magnitude, já que se 
encontram na proporção de 134,9 organismos/m³ no ambiente e a absorção pelo duto não será 
suficiente para ocasionar uma redução em suas populações, já que o ambiente marinho se trata de 
um sistema aberto, o qual é abastecido constantemente pelos variados tipos de organismos naturais. 

Com base nos resultados apresentados no Relatório de Modelagem Numérica dos Efluentes do FSRU, 
elaborado pela empresa Tetra Tech (2017), foi possível analisar de maneira geral as interações 
resultantes dos lançamentos dos efluentes térmicos resultantes do processo de regaseificação de GNL 
no FSRU, denominados de efluente de pluma fria, e do processo de resfriamento dos geradores da 
Praça de Máquinas, efluente de pluma quente. 

O projeto do trocador de calor foi desenvolvido para retornar à água do mar com uma temperatura 
de até 7 °C inferior à temperatura ambiente, e vazão máxima de 12.000,0 m³/h. A água do mar 
também será utilizada para o resfriamento dos geradores da Praça de Máquina, que retorna ao 
ambiente com vazão máxima de 2.700,0 m³/h e temperatura elevada em até 9 °C em relação à 
temperatura de admissão. A diferença de temperatura, entre a pluma quente e o ambiente, no final 
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do campo próximo, é 0,5 °C superior a temperatura do meio, enquanto para a pluma fria a 
temperatura é de 2,27°C inferior. 

A Zona de Mistura, caracterizada como a região onde a diferença de temperatura é igual ou superior 
a 3°C em relação ao corpo receptor, para a pluma quente ocorre em distâncias de cerca de 1 metro, 
enquanto para a pluma fria a diferença de temperatura ocorre em distâncias inferiores a 30 metros 
do ponto de lançamento. 

 

• 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 Planejar as atividades de obra diretas na faixa de praia fora do período reprodutivo das 
espécies, entre os meses de setembro a março; 

o Planejar os turnos das atividades para o período diurno, para evitar intervenções no 
fotoperíodo dos animais; 
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o Incorporar rotinas de monitoramento durante a fase de obras diretas em leito marinho para 
avaliação da presença e ausência de mamíferos e tartarugas na região do empreendimento. 
Caso isso seja verificado, as obras devem ser paralisadas até o animal estar seguro; 

o Observação prévia ao início das obras para que seja verificada a ocorrência de migração dos 
grandes cetáceos. 

 

• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas as fases de 
implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o melhor 
desempenho ambiental possível.  

Aplicação do Programa de Conservação da Fauna, mantendo-se a rotina de avistamento da fauna 
marinha e coordenar este monitoramento com as diferentes etapas da obra, atendendo os 
procedimentos descritos nos Subprogramas de Monitoramento de Fauna Marinha e de 
Monitoramento dos Quelônios Marinhos. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações de Controle acima relacionadas foi avaliado 
como BAIXO. 

 

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 de implantação 
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, tendo sempre a CELSE como corresponsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 

 

9.4 Impactos associados ao meio socioeconômico 
Para o meio socioeconômico foram identificados quatorze possíveis impactos, quais sejam: 

1. Geração de Expectativa na População 

2. Interferências do fluxo de veículos ligados ao Empreendimento 

3. Incômodos à população local 

4. Pressão sobre equipamentos e serviços públicos 

5. Incômodos aos usuários e veranistas da praia do Jatobá 

6. Interferências sobre a atividade pesqueira 

7. Interferências sobre as propriedades afetadas pela faixa do gasoduto 

8. Interferências sobre as propriedades afetadas pela LT 500kV 

9. Interferências sobre as propriedades afetadas pelo bay de conexão 

10. Interferências sobre Comunidades Tradicionais (Quilombolas) 
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11. Interferências sobre o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

12. Alteração na paisagem local 

13. Geração de emprego e renda 

14. Impactos nas receitas municipais 
 

A descrição e avaliação destes impactos é apresentada na sequência. 

 

9.4.1 Geração de Expectativa na População 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais 
Impacto 

ambiental 

Projeto 
 Elaboração dos estudos 

técnicos, socioeconômicos e 
ambientais 

 Circulação de informações 
sobre o Empreendimento Expectativa da 

população local 
em relação ao 
Empreendimento 
e às 
oportunidades 
de emprego e 
renda 

Implantação 
 Obras de implantação do 

Complexo Termoelétrico 
Porto do Sergipe I 

 Contratação de mão de obra 
e aquisição de equipamentos, 
insumos e serviços locais 

 Alterações na dinâmica local 
e interferências no cotidiano 
da população 

 
b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

A veiculação de informações sobre o Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I gera expectativas 
locais relacionadas à geração de novas oportunidades de emprego e renda, possibilidade de 
investimentos privados locais para melhoria dos equipamentos e serviços públicos, abertura de novas 
oportunidades de negócios, potenciais interferências no cotidiano local da população entre outras.  

A desinformação e/ou divulgação insuficiente de informações sobre as características técnicas do 
Empreendimento, suas etapas e cronogramas de atividades, impactos sociais e ambientais previstos, 
Planos e Programas Socioambientais, necessidade de demanda por mão de obra e de insumos, 
equipamentos e serviços de fornecedores entre outras, podem levar à geração de falsas expectativas 
e informações desencontradas (ruídos/boatos) pela população local, desencadeando uma série de 
impactos negativos que afetam diretamente a relação entre a CELSE e os públicos locais em geral. 

A geração de expectativas decorrente dessa desinformação, portanto, trata-se de impacto negativo 
na medida em que gera na população local, 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 Projeto e o início da mobilização de 
trabalhadores para as obras. 

É importante destacar um público específico, composto pelo conjunto de proprietários diretamente 
interferidos pela implantação da UTE, LT 500 kV e Bay de Conexão com a SE CHESF I onde, frente à 
necessidade de intervenção em áreas particulares, tais proprietários conviverão temporariamente 
com as atividades de obras e, provavelmente, sofrerão com expectativas destas interferências na sua 
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propriedade e no seu cotidiano, bem como com dúvidas e incertezas que podem estar diretamente 
associadas ao processo de aquisição de áreas particulares associado à ausência de informações 
suficientes sobre o Empreendimento. 

Ao longo da fase de Projeto e da elaboração dos estudos ambientais, incluindo esse Estudo Integrado, 
inevitavelmente ocorreram diversas interações entre equipes técnicas ligadas à CELSE e os públicos 
locais para levantamento de informações em campo. Dentre as interações ocorridas ao longo dos 
estudos ambientais está: i) realização das audiências públicas (AP’s), conforme descrição no Quadro 
9-9; ii) aplicação do Cadastro Socioeconômico (CSE) junto aos proprietários afetados pela instalação 
da UTE (Praia do Jatobá) e da LT 500kV; iii) mapeamento de stakeholders com realização de pesquisas 
e entrevistas envolvendo pescadores locais, representantes sociais e lideranças comunitárias das 
áreas de influência do Empreendimento e; iv) demais interações com poder público e organizações 
sociais (reuniões, contatos institucionais). 

Quadro 9-9: Descrição das audiências públicas realizadas para o Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I 

Evento Data Conteúdo Participantes 

Audiência 
Pública 

16.02.2016 
Apresentação da 

Termoelétrica 
206 

Audiência 
Pública 

29.05.2017 

Apresentação do 
Empreendimento, com 

destaque aos 
equipamentos offshore 

351 

Audiência 
Pública 

01.08.2017 
Apresentação do RIV – 
Relatório de Impacto à 

Vizinhança 

170, sendo 96 autoridades e 74 pessoas da 
comunidade 

Audiência 
Pública 

31.08.2017 
Apresentação do EIA/RIMA 
das instalações offshore – 

IBAMA 

185, sendo 85 autoridades e 100 pessoas 
da comunidade 

 

Todas essas interações realizadas até o momento contribuíram para identificar temas, abordagens e 
estratégias importantes de serem incorporados às ações de comunicação e engajamento social do 
Programa de Comunicação Social (PCS) de forma adequada às expectativas e anseios da população 
local da área de influência identificados durante essas interações.  

Dentre as expectativas locais identificadas durante a fase de Projeto se destacaram a expectativa de 
oportunidades de emprego e renda e de abertura de novos negócios, possibilidade de investimentos 
privados para promover o desenvolvimento urbano e socioeconômico, as interferências no cotidiano 
local e os impactos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida local. Especificamente o público 
ligado à atividade de pesca, se verificou também dúvidas e receios sobre sobre as interferênciais da 
FSRU sobre a dinâmica pesqueira local/regional e, novamente, grande expectativa sobre 
oportunidade de emprego.  

Cabe destacar ainda que as interações sociais ocorridas ao longo dos estudos ambientais com o 
público local também representaram um importante momento de troca de conhecimentos, 
disseminação de informações e esclarecimento de eventuais dúvidas e/ou anseios locais. Essa 
ampliação do nível de conhecimento local sobre a CELSE e o Empreendimento resultou das interações 
na aplicação dos cadastros socioeconômicos, entrevistas e reuniões realizadas, onde foi possível 
esclarecer dúvidas surgidas a respeito do Empreendimento e da empresa, inclusive com a distribuição 
de folders informativos, contribuindo para minimizar a geração de falsas expectativas já na fase de 
Projeto. 

Com o início da fase de implantação e das contratações de mão de obra e de fornecedores de 
equipamentos, produtos e serviços para suprir as demandas do Empreendimento, a expectativa local 
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acerca de novas oportunidade de emprego e renda e de abertura de novos negócios tenderá a se 
intensificar junto ao público local, bem como poderá gerar atração de populações para a região.  

Outras expectativas identificadas em relação à fase de implantação se refere a potenciais interfências 
das obras no cotidiano local dos moradores do entorno da área e frequentadores da praia do Jatobá, 
tais como incômodos de barulho e poeira, poluição da praia, emissões atmosféricas e outros impactos 
que possam comprometer a qualidade de vida e ambiental local. 

Frente a isso, novamente a adoção de um intenso processo de comunicação e engajamento social 
contribuirá de forma expressiva para minimizar tais expectativas a partir da disseminação de 
informações acerca da previsão de contratações, tipos de cargos disponíveis e seu caráter temporário 
e demandas previstas de fornecedores de equipamentos, produtos e serviços. 

Assim, o principal instrumento para ampliar o nível de conhecimento local sobre a CELSE e o Complexo 
Termoelétrico Porto de Sergipe I e mitigar de forma efetiva os impactos decorrentes da criação de 
falsas expectativas e geração de desinformação (boatos) se refere à execução do Programa de 
Comunicação Social (PCS) que deverá ser implantado de forma permanente ao longo de toda a fase 
de implantação e início da fase de operação do Empreendimento. 

No PCS estão previstas ações de comunicação e engajamento social visando manter a população e o 
conjunto da sociedade da área de influência informada sobre as fases do Empreendimento, seus 
impactos e medidas de gestão, bem como a garantia da transparência e do diálogo a partir da 
implantação e manutenção dos Canais de Comunicação e de recebimento de manifestações locais e 
demais ações que propiciem a disseminação de informações, troca de conhecimentos e interações 
permanentes entre a CELSE e os públicos locais. Cabe destacar que foi firmado contrato com a 
consultoria Internáutica para a gestão dos referidos Canais de Comunicação da CELSE, datado de 
25/agosto/2017. 

Com vistas à ampliar o nível de conhecimento local e facilitar o diálogo e a transparência na relação 
entre a empresa e os públicos locais será criada a Comissão de Acompanhamento do Empreendimento 
(CAE) envolvendo lideranças locais e representações sociais das comunidades, loteamento 
imobiliários do entorno, proprietários afetados e da comunidade pesqueira, podendo ser ampliada a 
participação de representantes do poder público, organizações sociais, instituições/entidades locais e 
demais formadores de opinião em geral.  

As reuniões da CAE representam um importante canal para disseminação de informações, 
esclarecimento de eventuais expectativas e anseios locais e ampliar, de forma participativa, o debate 
acerca do Empreendimento e as possíveis interferências no cotidiano local e na dinâmica social, 
econômica, ambiental e cultural em nível local e regional. 

Ainda no âmbito do PCS é importante realizar o engajamento e a comunicação junto às populações 
residentes em áreas próximas à UTE,  LT e estruturas associadas para divulgar um Plano de Emergência 
que deverá ser cumprido por todos frente a eventuais situações de riscos associadas a instalação e 
operação do Empreendimento.  

O engajamento do público local acerca dos procedimentos necessários para a salvaguarda de vidas 
em situações de acidente também contribuirá para minimizar receios e dúvidas dos moradores sobre 
os riscos associados a operação da UTE, uma vez que a partir do acesso às informações, ficará claro os 
reais riscos e os procedimentos que devem ser adotados para garantir a integridade da população 
local. 
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• Avaliação dos Atributos 

Fase de PROJETO 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 X 

 

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  
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Fase de IMPLANTAÇÃO 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 de Mitigação 

Desenvolver e implantar de forma permanente ações de comunicação e engajamento social junto às 
partes interessadas (stakeholders) no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS).  

Manter, para o conjunto da sociedade da área de influência, rotinas de divulgação, disseminação e 
troca de informações ao longo de todas as fases do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I 
previstas no Programa de Comunicação Social (PCS). 

Implementar e manter permanentemente os Canais de Comunicação e de recebimento de eventuais 
dúvidas, questionamentos, reclamações e/ou sugestões dos públicos locais (0800 e E-mail 
Corporativo) com a adoção de procedimentos e gestão adequados para o registro, tratativa e retorno 
destas manifestações locais aos públicos locais. 

Criar a Comissão de Acompanhamento do Empreendimento (CAE) envolvendo lideranças locais e 
representações sociais das comunidades, loteamento imobiliários do entorno, proprietários afetados 
e da comunidade pesqueira, podendo ser ampliada a participação de representantes do poder 
público, organizações sociais, instituições/entidades locais e demais formadores de opinião em geral.  

Realizar o engajamento e a comunicação junto às populações residentes em áreas próximas à UTE e 
estruturas associadas para divulgar um Plano de Emergência que deverá ser cumprido por todos 
frente a eventuais situações de riscos associadas a operação do Empreendimento.  

 

• Medidas de Monitoramento 

Realizar periodicamente Pesquisas de Opinião (PO’s) junto aos públicos locais da área de influência 
para identificar o nível de conhecimento local sobre a empresa e do Empreendimento, 
posicionamentos (favoráveis/contrários) e novas expectativas e anseios que possam surgir durante as 
atividades do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, contribuindo para direcionar de forma 
efetiva as ações do Programa de Comunicação Social (PCS). 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
ALTO. 

 

d) Relevância do impacto com a adoção das ações de gestão  

Considerando-se a Significância MÉDIA do impacto durante a fase de projeto e o Grau de Resolução 
ALTO das ações de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância. 
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Considerando-se a Significância ALTA do impacto durante a fase de implantação e o Grau de Resolução 
ALTO das ações de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade será da CELSE pela aplicação das medidas propostas, diretamente, ou por 
intermédio de consultoria especializada contratada, em todas as fases do empreendimento. 

 

9.4.2 Interferências do fluxo de veículos ligados ao Empreendimento 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Obras de 
implantação do 
Complexo 
Termoelétrico Porto 
do Sergipe I 

 Aumento do fluxo de 
veículos leves e pesados 
nas vias locais 

Interferências no cotidiano 
local dos moradores 

localizados próximos aos 
acessos; 

Incômodos à população 
residente ao longo dos 

acessos a serem utilizados 
(poeira, barulho, fumaça 

preta...); 
Aumento do risco de 
acidentes/incidentes 

envolvendo populações locais. 

Operação 

 Operação do 
Complexo 
Termoelétrico Porto 
do Sergipe I 

 Fluxo de veículos leves 
(carros) para circulação 
de colaboradores ligados 
à operação do 
Empreendimento 

Interferências no cotidiano 
local dos moradores 

localizados próximos aos 
acessos 

 

b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Com o início das atividades de construção do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I está previsto 
o aumento do fluxo de veículos leves (carros) e pesados (caminhões/ônibus) decorrente da circulação 
de trabalhadores, materiais, equipamentos e insumos em geral. A intensificação do fluxo de veículos 
e caminhões/ônibus ocorrerá de forma mais intensa na rodovia SE-100 e nas vias locais do entorno da 
área da CELSE previstas para serem utilizadas, na localidade do Jatobá (Barra dos Coqueiros/SE) onde 
se concentrarão as obras da UTE e da FSRU e as atividades do canteiro de obras de apoio da LT 500 
kV. 

A Figura 9.4-1, extraída do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV (MAYNART, 2017), apresenta as 
rotas de acesso à sede do Complexo Termelétrico Porto do Sergipe I, a saber: i) Rota 01 é caracterizada 
pelo caminho percorrido pelos veículos oriundos de Aracaju e acesso via SE-100; ii) Rota 02 do Centro 
da Barra dos Coqueiros; iii) Rota 03 da Atalaia Nova; iv) Rota 04 da SE-240 e; v) Rota 05 de Pirambu. 
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Fonte: Extraído de Maynart Arquitetura e Construção (2017). 

Figura 9.4-1: Rotas de acesso terrestre ao Complexo Termelétrico Porto do Sergipe I 

Como se observa, o acesso ao Complexo Termelétrico se dá pela rodovia estadual SE-100. A partir 
deste ponto, para acessar a área da UTE e FSRU, deve-se acessar a vicinal, sem identificação, que 
bordeja o limite leste do Complexo, sentido praias por cerca de 2 km, até seu entroncamento com a 
via R.G. Esta via, também não pavimentada, é responsável pelo acesso ao povoado da praia de Jatobá. 
O entrocamento entre a vicinal de interligação e a via R.G. marca o início desta segunda via, à 
esquerda. À direita deste entroncamento a via não possui identificação. É ao fim deste trecho que 
estará localizada a Casa de Bombas. 

As rodovias SE-100 e SE-240 apresentam capacidade para comportar o aumento temporário do fluxo 
de caminhões frente à sua configuração de alta capacidade viária, bem como não se verifica impactos 
expressivos junto às ocupações e residências existentes ao longo dessas rodovias. Contudo, já na área 
do entorno da CELSE, dada a existência de ocupações, residências e adensamento populacional, 
especificamente o Povoado do Jatobá, as residências da Praia do Jatobá, loteamento imobiliários e as 
ocupações Cajueiro I e II, poderá ocorrer interferências desse aumento temporário de fluxo de 
caminhões, tais como incômodos aos moradores (poeira, barulho), eventuais interdições temporárias 
de vias locais ou aumento de riscos de acidentes ou atropelamentos envolvendo veículos da obra e 
população local. 

Ainda em relação ao fluxo de veículos está previsto o aumento temporário de circulação de veículos 
e caminhões nas rodovias SE-240, BR-101 e BR-235 para as atividades da LT 500 kV, bem como a 
utilização de vias locais existentes e, eventualmente, abertura de novos acessos secundários em 
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trechos específicos para viabilizar o acesso de frentes de obras e maquinários para a instalação das 
torres de energia.  

Com relação à LT, é apresentada uma análise das atuais ocupações existentes nestas vias locais 
possibilitando, inclusive, subsidiar o plano de tráfego da LT 500kV visando minimizar possíveis 
impactos e incômodos à população residente, mesmo considerando o baixo volume de caminhões 
previstos para a implantação da LT 500kV. 

Conforme detalhado no item 7.3.5.8. Trasporte e Tráfego no Diagnóstico do Meio Socioeconômico, 
grande parte das vias locais existentes a partir da rodovia SE-240 para acesso ao traçado da LT 500kV 
se caracteriza por áreas rurais de baixa adensamento de população e ocupação antrópica dispersa, 
caracterizada por residências e fazendas, conforme apresentado no diagnóstico na Figura 7.2-8 Vias 
locais existentes para acesso à LT 500kV. Assim, as interferências do fluxo temporário de caminhões 
e veículos ligados às obras da LT 500kV poderão gerar, embora com menor magnitute, incômodos aos 
moradores localizados ao longo destes acessos (poeira, ruídos), transtornos de eventuais interdições 
temporárias de vias locais e possibilidade de riscos de acidentes e atropelamentos. 

Ainda em relação a possibilidade de utilização das vias locais existentes para a fase de implantação da 
LT 500kV, foram observadas situações em determinadas vias locais existentes que podem intensificar 
os impactos associados ao fluxo temporário de caminhões e veículos sobre a população local, são elas: 

• O acesso ao vértice V10 partindo da SE-240 e utilização das vias locais existentes atravessa a 
parte oeste da sede urbana do município de Santo Amaro das Brotas, com maior concentração 
de residências e maior adensamento populacional (Figura 9.4-2) 

 

Figura 9.4-2: Acesso ao V10 a partir da SE-240 e vias locais existentes passando pela sede urbana de Santo 
Amaro das Brotas 

• O uso das vias locais existentes a partir da BR-101 para acesso ao traçado na altura entre os 
vértices V13 e V14, no município de Laranjeiras, atravessa pela Comunidade Remanescentes 
de Quilombo Mussuca (CRQ Mussuca) que apresenta característica associada a maior 
concentração de residências e adensamento populacional, bem como representa uma área 
de maior sensibilidade por se tratar do território de uma comunidade tradicional (Figura 
9.4-3). 
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Figura 9.4-3: Acesso aos V13 e V14 a partir da BR-101 e vias locais existentes passando pela CRQ Mussuca, 
no município de Laranjeiras 

• No trecho final do traçado, já no município de Nossa Senhora do Socorro, as vias locais 
existentes a partir da rodovia BR-101 para acesso ao traçado na altura entre os vértices V15 a 
V17 atravessa pela sede urbana deste município, com alta concentração de residências e 
adensamento populacional (Figura 9.4-4). 

 

Figura 9.4-4: Acesso aos V15 a V17 a partir da BR-101 e vias locais existentes passando pela sede urbana de 
Nossa Senhora do Socorro 

 

• Na área próxima ao bay de conexão, as vias locais existentes a partir da rodovia BR-101 para 
acesso ao traçado na altura entre os vértices V21 a V24 atravessam por área caracterizada 
como bairro rural indicando uma ocupação com concentração de residências e chácaras e 
adensamento populacional mediano (Figura 9.4-5). 
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Figura 9.4-5: Acesso ao V21 a V24 a partir da BR-101 e vias locais existentes passando por bairro rural do 
município de Nossa Senhora do Socorro 

 

Conforme detalhado acima, a utilização destas vias locais existentes para fluxo temporário de 
caminhões e de veículos leves das equipes de obras da LT 500kV poderão ampliar e intensificar os 
impactos sobre a população local, aumentando os incômodos (poeira, barulho), gerando maiores 
transtornos frente a interdição temporária de vias e aumentando o risco de ocorrência de acidentes 
e atropelamentos dado ao maior adensamento de casas e de moradores nestes pontos atravessados 
pelas vias locais existentes. 

Visando minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes/incidentes de trânsito e garantir a 
segurança das populações residentes ao longo dos acessos previstos para serem utilizados, deverão 
ser executadas medidas de gestão. Dentre as medidas se destacam a adequação de sinalização das 
vias, implantação de redutores de velocidade (principalmente em área ocupadas/urbanizadas), 
treinamentos de segurança no trânsito e obediência às leis de trânsito para todos os motoristas 
ligados às atividades do Empreendimento e adoção de procedimentos rigorosos de penalidades aos 
colaboradores que cometam qualquer infração que possa colocar em risco a própria segurança ou de 
outras pessoas. Estas ações estão contempladas no Programa de Controle Ambiental das Obras. 

Ainda enquanto medida de gestão deverão ser desenvolvidas campanhas socioeducativas sobre 
Trânsito Seguro e respeito às leis de trânsito envolvendo moradores e populações locais ao longo da 
fase de implantação onde ocorrerá maior fluxo temporário de veículos e caminhões, com interface 
direta com o Programa de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação Ambiental (PEA/PEAT). 
As campanhas devem ser realizadas através de palestras, distribuição de materiais informativos, 
blitzen educativas e demais ações socioeducativas. 

Com vistas à possibilitar o devido recebimento e tratativa de eventuais denúncias e/ou reclamações 
de moradores locais sobre posturas inapropriadas de motoristas ligados às obras, ocorrência de 
situações de perigo no trânsito ou ainda solicitações de esclarecimentos sobre o fluxo temporário de 
veículos nas rodovias e vias locais, ainda de forma integrada ao PCS, devem ser implantados e 
amplamente divulgados os Canais de Comunicação da CELSE para o adequado recebimento, registro 
e tratativas destas manifestações locais. 
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A partir do início da fase de operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, o fluxo de 
veículos, principalmente caminhões e ônibus, tenderá a reduzir significativamente e será menor em 
função do caráter interno das atividades da operação concentrados dentro da área do 
Empreendimento e deslocamento reduzido de colaboradores na área do entorno. Assim, o volume 
diário médio previsto de veículos nas rodovias e vias locais será bastante reduzido, não se avaliando 
impactos desse fluxo sobre o tráfego local e moradores locais ao longo de toda a operação do 
Empreendimento. 

 

• 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  

 

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 
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Fase de OPERAÇÃO do Empreendimento 

Atributos Possibilidades 

 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 

Implementação de melhorias da sinalização das vias de acesso e redutores de velocidade, 
principalmente em áreas de adensamento populacional e de residências, e adoção de procedimentos 
de punição aos motoristas infratores ligados às atividades do Empreendimento, conforme Programa 
de Controle Ambiental das Obras. 

 

• Medidas de Mitigação 

Definir as vias de acesso a serem utilizadas para o fluxo temporário de caminhões e veículos ligados 
às obras da LT 500kV (road survey), avaliando as melhores alternativas para minimizar os impactos 
sobre as populações locais, considerando a utilização de vias locais existentes e/ou a abertura de 
novos acessos locais temporários. 

Treinamentos e campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito e obediência às leis de 
trânsito para todos os motoristas ligados às atividades do Empreendimento, em interface com o 
Programa de Educação Ambiental, Subprograma de Educação Ambiental com Trabalhadores (PEAT); 

Campanhas socioeducativas sobre Trânsito Seguro e respeito às leis de trânsito envolvendo 
moradores e populações locais ao longo da fase de implantação com interface direta com o Programa 
de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação Ambiental (PEA/PEAT).  

Implantação e ampla divulgação dos Canais de Comunicação a CELSE (0800 e e-mail corporativo) para 
o devido recebimento e tratativa de eventuais denúncias e/ou reclamações de moradores locais sobre 
posturas inapropriadas de motoristas ligados às obras, ocorrência de situações de perigo no trânsito 
e/ou solicitações de esclarecimentos sobre o fluxo de veículos nas rodovias e vias locais, de forma 
integrada ao Programa de Comunicação Social (PCS). 
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•  Medidas de Monitoramento 

Monitoramento e gestão do Tráfego de forma permanente ao longo de toda a fase de implantação 
através de registros de eventuais acidentes/incidentes, procedimentos adotados e avaliação de 
indicadores de tráfego incorporados aos relatórios técnicos e gerenciais do Programa de Controle 
Ambiental de Obras. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
ALTO. 

 

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 de implantação do 
Empreendimento. 

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como Irrelevante para a fase de operação do 
Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade será da CELSE pela aplicação das medidas propostas, diretamente, ou por 
intermédio de consultoria especializada contratada em todas as fases do empreendimento. 

 

9.4.3 Incômodos à população local 
a) Atividade potencialmente geradora de impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Obras de implantação do 
Empreendimento com 
movimentação de 
maquinários, equipamentos 
e veículos pesados 
(caminhões) 

 Geração de ruído; 

 Geração de poeira e 
materiais particulados; 

 Aumento na circulação de 
veículos pesados 
(caminhões); 

 Aumento na circulação de 
trabalhadores na área e no 
entorno. 

Incômodos à 
população local 

Operação  Operação da LT 500kV e UTE 
 Emissão de ruídos 

decorrente de maquinários e 
estruturas 

 
b) Avaliação do impacto ambiental 

• Descrição 

Durante a fase de implantação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, atividades diversas 
poderão ocasionar interferências sobre o cotidiano local da população residente no entorno da área 
(circunvizinhas) ocasionando incômodos aos moradores decorrentes do aumento temporário de fluxo 
de veículos pesados (caminhões/ônibus), uso de maquinários e equipamentos gerando emissões de 
poeira, ruídos e vibrações, aumento da circulação de trabalhadores na área entre outros.  
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Este impacto negativo, resultante de diversas atividades das obras, embora temporário, poderá ter 
efeitos sobre a qualidade de vida da população localizada no entorno da área da CELSE onde se 
concentrarão as obras da UTE e equipamentos offshore. Especificamente em relação aos proprietários 
localizados próximos à área de implantação da LT, os incomôdos poderão decorrer da circulação de 
equipes e frente de obras nas propriedades e, de forma menos significativa, da circulação de veículos 
e equipamentos pesados nas áreas, principalmente nos locais de instalação das torres de energia.  

Cabe destacar que existe um baixo adensamento populacional no entorno direto da área prevista para 
o Empreendimento (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 é temporária 
e restrita às áreas adjacentes ao terreno. 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). 

Em relação aos incômodos temporários gerados pelo aumento da emissão de ruídos, vibrações e 
poeira (particulados), inerente às atividades de obras de Empreendimentos, este foi considerado, de 
forma quantitativa, no item 9.2.8. Não obstante, deverão ser realizados monitoramentos 
permanentes para acompanhar os níveis dessas emissões e, sendo identificados valores que 
extrapolem os parâmetros definidos por lei, serão propostas e adotadas medidas de mitigação visando 
reduzir o volume dessas emissões e, assim, minimizar os incômodos. Os monitoramentos dessas 
emissões estão previstos no Programa de Monitoramento de Ruídos. 

Quanto ao aumento temporário de circulação de veículos pesados (caminhões/ônibus) com potencial 
aumento de barulho e emissões atmosféricas, conforme indicado na avaliação do impacto 
Interferências do Fluxo de Veículos ligados ao Empreendimento, deverão ser adotados limites de 
velocidade com sinalização e redutores de velocidade em áreas de concentração antrópica, 
umectação periódica de vias não pavimentadas (internas e externas) e manutenções nos veículos e 
maquinários (motores) como forma de minimizar as emissões e reduzir o possível incômodo junto aos 
moradores frente a esse fluxo previsto. 

O aumento de circulação de trabalhadores dentro e no entorno da área da CELSE, onde se 
concentrarão as atividades de obras civis e de estrutura da UTE e FSRU e do canteiro de obras da LT 
500 kV, poderá acarretar incômodos aos moradores locais decorrente das interações entre esses 
trabalhadores e a população local, tais como desrespeito, conflitos (brigas), assédios entre outros. 
Nesse sentido, serão aplicados treinamentos e palestras de sensibilização junto aos trabalhadores 
abordando o respeito à população local e coibição de assédios (morais e/ou sexuais), como também 
adotadas medidas punitivas aos trabalhadores que desrespeitem moradores e/ou gerem situações de 
conflito, constrangimento ou conflito com moradores locais. 

Cabe destacar que serão realizadas ações de comunicação social junto a população da área de 
influência e dos proprietários afetados pela LT 500 kV, no âmbito do Programa de Comunicação Social 
(PCS), visando informar o público local sobre o cronograma de obras, os incômodos temporários 
previstos e os Programas e medidas sendo adotados para minimizar os incômodos. E ainda, será 
divulgado de forma ampla os Canais de Comunicação disponíveis (0800 e e-mail corporativo) para o 
recebimento de reclamações/denúncias dos moradores sobre eventuais incômodos sendo gerados 
pelas atividades do Empreendimento, procedendo ao adequado registro, tratativa com adoção de 
medidas de gestão necessárias e devido retorno ao manifestante. 

Deve-se, por fim, considerar nesta avaliação de impacto que, uma vez cessada a fase de implantação 
do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I e respectivas atividades de obras, os incômodos a 
população local e proprietários decorrente do fluxo de veículos pesados, circulação de trabalhadores 
e demais alterações no cotidiano local e incômodos deixarão de ocorrer. 

Como potenciais interferências no cotidiano local durante a fase de operação, especificamente para 
os moradores residentes em áreas lindeiras ao Empreendimento, poderá ocorrer incômodos de 
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geração de ruído atrelados à operação de máquinas na geração de energia. Frente a isso, o Programa 
de Monitoramento de Ruído e Vibração será estendido também para a fase de operação e, a partir 
dos resultados identificados, serão propostas e adotadas medidas de gestão com foco na mitigação 
desse incômodo. 

Em relação ao incômodo decorrente das emissões atmosféricas durante a fase de operação, conforme 
resultados dos estudos ambientais e das modelagens de dispersão, não está prevista a ocorrência 
dessa interferência sobre a população local. Cumpre esclarecer que este impacto foi descrito e 
devidamente avaliado especificamente no item 9.2.6. 

 

• 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 

 

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 
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Fase de OPERAÇÃO do Empreendimento 

Atributos Possibilidades 

 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 

o Planejar as atividades das obras de implantação somente no período diurno, que deve ser 
compreendido entre 7:00 h e 22:00 h (de acordo com a NBR 10.151/2000). 

o Planejar os turnos de atividades de obra que provoquem ruído e/ou vibração procurando 
evitar horários noturnos e no início da manhã para as atividades geradoras de ruído. 

o Controlar e planejar o fluxo de veículos pesados, evitando a concentração de viagens no 
mesmo período e local, bem como realizar a manutenção permanente de todos os veículos e 
maquinários (motores) com vistas à minimizar a geração de material particulado e ruído. 

o Controlar e planejar as entradas e saídas dos trabalhadores em turnos evitando a 
concentração de grupos na porta e/ou no entorno da área, em locais próximos às residências 
locais, como também registrar e controlar saídas constantes de trabalhadores para fora da 
área de trabalho. 

 

• Medidas de Mitigação 

o Realizar a umectação periódica das vias internas e externas não pavimentadas sendo 
utilizadas para fluxo de caminhões e maquinários visando reduzir a emissão de poeira, 
conforme medidas contempladas no Programa de Controle Ambiental de Obras. 

o Realizar treinamentos e palestras com os trabalhadores abordando temas como respeito a 
população local, coibição de assédios (morais e/ou sexuais), desestímulo à prostituição, uso 
de drogas, alcoolismo entre outros temas relevantes identificados no Programa de Educação 
Ambiental (PEA/PEAT), como também adotar medidas punitivas aos trabalhadores que 
desrespeitem moradores e/ou gerem situações de conflito, constrangimento ou conflito com 
moradores locais. 
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o Realizar ações de comunicação e engajamento social das populações do entorno no âmbito 
do Programa de Comunicação Social (PCS) voltadas ao esclarecimento dos impactos locais da 
fase de obras e indicação das medidas de controle e mitigação sendo adotadas para minimizar 
as interferências no cotidiano local. 

o Realizar comunicação e engajamento social das populações da área de influência e de 
proprietários afetados pela LT 500 kV, no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS), 
visando informar sobre o cronograma de obras, os incômodos temporários previstos e os 
Programas e medidas a serem adotados para minimizar os incômodos. 

o Divulgar de forma ampla os Canais de Comunicação disponíveis (0800 e e-mail corporativo) 
para o recebimento de reclamações/denúncias da população local sobre eventuais incômodos 
sendo gerados pelas atividades do Empreendimento, registrando e tratando de forma 
adequada tais reclamações, com o devido retorno ao manifestante. 

 

• Medidas de Monitoramento 

O Programa de Controle Ambiental de Obras será implantado e executado para todas as fases de 
implantação, indicando os procedimentos necessários para a que as obras tenham o melhor 
desempenho ambiental possível.  

Além destas medidas, o Programa de Comunicação Social (PCS) fará o acompanhamento junto à 
comunidade, por meio das interações sociais previstas e ainda a partir dos Canais de Comunicação de 
eventuais interferências relatadas e sua resolução. 

E ainda, na fase de operação, será mantido o Programa de Monitoramento de Ruído para identificar 
potenciais incômodos aos moradores locais decorrentes da emissão de ruídos na geração de energia. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações 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 a fase de implantação do 
Empreendimento. 

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução ALTO das ações de 
gestão propostas, o impacto foi classificado como Irrelevante para a fase de 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, tendo sempre a CELSE como co-responsável na 
medida que lhe cabe a fiscalização de suas subcontratadas. 
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9.4.4 Pressão sobre equipamentos e serviços públicos 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Contratação de mão de obra 

 Contratação de fornecedores 
de equipamentos, produtos 
e serviços 

 Acomodação temporária de 
mão de obra contratada de 
outras regiões 

 Atração de população em 
busca de oportunidades de 
trabalho e renda 

Pressão sobre 
infraestrutura e 
equipamentos e 
serviços públicos 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Durante a fase de instalação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I está prevista a contratação 
de um efetivo total de 2.163 trabalhadores no pico das obras previsto para abril/2019, considerando 
todos os componentes que integram o Empreendimento (UTE, FSRU e LT 500 kV). Mesmo com a 
adoção de ações visando potencializar e priorizar o aproveitamento de mão de obra local disponível 
(Programa de Contratação de Mão de Obra Local – PCMO), conforme detalhado no item 9.4.13. 
Geração de emprego e renda, a meta definida de contratação local será em torno de 60% do efetivo 
total de trabalhadores no pico de obras, considerando mão de obra local os trabalhadores que não 
demandarão acomodação temporária durante o exercício de suas funções na obra por residirem na 
região. 

Assim, considerando um pico de obras com 2.163 trabalhadores em abril/2019, frente ao percentual 
indicado de aproveitamento de profissionais locais de 60%, estima-se a necessidade de acomodação 
temporária para um total de aproximadamente 850 a 900 trabalhadores de outras regiões e, portanto, 
com potencial para causar interferências sobre as atuais condições de infraestrutura urbana e 
capacidade de atendimento dos equipamentos e serviços públicos locais. 

Conforme indicado no 7.3.5. Infraestrutura, Equipamentos e Serviços Públicos do Diagnóstico, as 
atividades do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I se concentrarão na atual área da CELSE, na 
localidade do Jatobá (Barra dos Coqueiros/SE), inclusive o canteiro de obras da LT 500 kV também 
será instalado nessa área. Tal cenário reforça a avaliação de que a concentração de acomodações 
temporárias para trabalhadores “de fora” e, por consequência, potencial pressão sobre a 
infraestrutura local e equipamentos e serviços básicos tenderá a ocorrer nas sedes urbanas localizadas 
mais próximas da área da CELSE, ou seja, nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu (Figura 
9.4-6). 
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Figura 9.4-6: Relação de distância entre as sedes urbanas de Barra dos Coqueiros e Pirambu e o empreendimento 

Corroborando com tal constatação, segundo informações fornecidas pela EPCista GE, até o 
fechamento deste estudo já haviam sido acomodados cerca de 158 trabalhadores contratados de 
outras regiões em pousadas no município de Pirambu e também outros trabalhadores estavam sendo 
acomodados em casas alugadas em Barra dos Coqueiros, inclusive na localidade Jatobá, área do 
entorno do empreendimento. Assim, se verifica que a necessidade de acomodar de forma temporário 
o percentual de mão de obra de outras regiões (cerca de 866 trabalhadores) deverá ocorrer nestes 
municípios da área de influência com sedes urbanas mais próximas da área da CELSE – Barra dos 
Coqueiros e Pirambu. 

A partir do levantamento de disponibilidade de locais para acomodação temporária de trabalhadores 
realizado nos municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu (item 7.3.5.1. Habitação e Acomodação), 
se constatou que Barra dos Coqueiros apresenta maior oferta de locais para alojar tal efetivo durante 
a fase de implantação, inclusive no pico de obras previsto para abril/2019. Conforme consulta feita 
junto a imobiliárias locais, foi estimada a existência de um percentual entre 20% a 30% do total de 
imóveis existentes no município, ou seja, de 3.781 a 5.672 imóveis disponíveis para locação em Barra 
dos Coqueiros, sendo que grande parte se refere às residências de uso ocasional (veraneio), possíveis 
de serem alugadas, inclusive no Povoado e Praia do Jatobá, entorno da área da CELSE. 

Ainda em Barra dos Coqueiros, foi verificada a disponibilidade de moradias temporárias nos 
condomínios verticalizados recém construídos ou em fase de conclusão, indicando ser esta uma 
alternativa viável de acomodação temporária de mão de obra “de fora”. Foram identificados 9 
condomínios verticais onde cada condomínio possui em média 8 a 10 torres com 5 andares e 4 
apartamentos por andar, totalizando cerca de 200 apartamentos por condomínio e, assim, estima-se 
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um total de 1.800 unidades disponíveis ou em fase de conclusão de obras. Por outro lado, a 
disponibilidade em pousadas e hotéis de Barra dos Coqueiro se mostra reduzida frente ao número 
reduzido desses estabelecimentos no município. 

Em Pirambu, ainda segundo dados obtidos de corretoras locais, existem atualmente cerca de 465 
imóveis disponíveis no município para locação (uso ocasional – veraneio). Comparativamente, se 
constata que Pirambu apresenta uma menor disponibilidade de imóveis para acomodação temporária 
quando comparada com a oferta de Barra dos Coqueiros, considerando inclusive a inexistência de 
condomínios com oferta de unidades em Pirambu. Tal constatação associada a baixa oferta de 
pousadas e hotéis em Pirambu indica que este município apresenta menor disponibilidade de locais 
para moradia temporária de trabalhadores de outras regiões. 

Foi avaliado ainda a oferta em Aracaju, contudo está previsto somente a acomodação temporária de 
profissionais de cargos de gerência e da alta administração da CELSE em hotéis e pousadas da capital, 
local optado por eles, mesmo estando mais distante da área da Empreendimento. Em Aracaju se 
verificou grande oferta de hotéis e pousadas em boas condições de acomodação, existindo cerca 18 
pousadas e 51 hotéis, indicando plena capacidade de acomodação destes colaboradores com perfil 
específico e que representam um quantitativo bastante reduzido em relação ao total de trabalhadores 
previstos. 

Como resultado, portanto, se avaliou que Barra dos Coqueiros, município que sediará a instalação da 
UTE e FSRU, apresenta grande oferta de locais para acomodação temporária dos trabalhadores de 
outras regiões e, assim, deve ser priorizada a acomodação desse efetivo neste município, podendo ser 
aproveitada a disponibilidade de imóveis de veraneio para locação e de condomínios verticais recém 
construídos ou em fase final de construção. 

Para a avaliação de interferências sobre a infraestrutura local e a capacidade de atendimento dos 
equipamentos e serviços públicos detalhada a seguir, é importante destacar que os profissionais 
trazidos de outras regiões não tenderão a fixar residência permanente com suas famílias por se tratar 
de oportunidades temporárias. Assim, se avalia a ocorrência de maior pressão sobre determinados 
aspectos, dentre eles saneamento básico, moradia, saúde e segurança, enquanto que outros aspectos, 
como educação e assistência social, possivelmente não sofrerão pressões, pois conforme indicado, 
tratam-se de moradias temporárias para trabalhadores “individuais” sem a fixação de novas famílias. 

Em relação ao aspecto de saneamento básico (água, esgoto e resíduos sólidos urbanos – RSU), 
conforme detalhado no item 7.3.5.2. Saneamento Básico, se verificou que o volume total de água 
consumida em Barra dos Coqueiros em 2015 foi de 1.148.320 m³/ano, representando cerca de 40% 
do volume total de água tratado nas ETA’s que era de 2.865.800 m³/ano. O consumo médio per capita 
de água era de 113,5 litros/hab/dia e, assim, frente a população total atendida (27.563 habitantes), 
tem-se como resultado um volume médio de consumo diário em Barra dos Coqueiros de 
aproximadamente 3.128.400,5 litros/dia. 

Em Pirambu, também em 2015, o volume total de água consumida foi de 322.340 m³/ano, 
representando cerca de 40,1% do volume total de água tratado nas ETA’s que era de 803.000 m³/ano. 
O consumo médio per capita de água em Pirambu era de 100,3 litros/hab/dia e, assim, considerando 
a população total atendida (8.879 habitantes), tem-se como resultado um volume médio de consumo 
diário em Pirambu de aproximadamente 890.563,7 litros/dia. 

Frente ao total de 866 trabalhadores previstos de serem acomodados e tomando como referência o 
maior volume de consumo médio per capita de água identificado, que era de 113,5 litros/hab/dia, 
poderá ocorrer um aumento temporário de volume de água consumida em torno de 98.291 litros/dia, 
ou seja, 35.876,2 m³/ano. Tal volume representa um incremento de aproximadamente 3,1% sobre o 
volume total de consumo de água por ano em Barra dos Coqueiros e 11,1% em Pirambu. Assim, se 
avalia que a pressão gerada pelo aumento do consumo temporário de água em Barra dos Coqueiros 
será, proporcionalmente, menor quando comparado com Pirambu. 
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Quanto ao esgotamento sanitário, se verificou que Barra dos Coqueiros possuía, ainda em 2015, cerca 
de 65,2% dos domicílios ligados a rede de esgoto ou com uso de fossa séptica para esgotamento 
doméstico, e o percentual de domicílios com fossa rudimentar (fossa negra) era de 29,6%. Por outro 
lado, Pirambu possuía aproximadamente 80% dos domicílios com uso de fossa negra, e somente 
17,6% dos domicílios ligados à rede de esgoto ou com uso de fossa séptica (Quadro 9-10). 

Quadro 9-10: Domicílios recenseados segundo tipo de esgotamento sanitário em 2010 - Barra dos Coqueiros e 
Pirambu 

Tipo de esgotamento 
Barra dos Coqueiros Pirambu 

Total % Total % 

Rede geral 1.828 27,4 264 12,8 

Fossa séptica 2.526 37,8 98 4,8 

Fossa rudimentar 1.983 29,6 1.645 80,0 

Vala 136 2,0 15 0,7 

Rio, lago ou mar 164 2,4 2 0,1 

Outra forma 51 0,8 34 1,6 

Total 6.688 100 2.058 100 

Fonte: SNIS, 2015. 

Frente ao exposto, o potencial incremento de volume de esgotamento sanitário decorrente do 
aumento de residentes temporários (866 trabalhadores) tenderá a causar maior impacto se 
acomodados em Pirambu que possui um cenário bastante crítico de coleta e tratamento adequado de 
esgoto doméstico e, assim, tal pressão contribuirá para aumentar o já comprometimento atual das 
condições ambientais e de saúde pública. A acomodação temporária em Barra dos Coqueiros, por 
outro lado, tenderá a gerar menor impacto sobre o meio ambiente e a saúde local, considerando que 
este município apresentou uma melhor estrutura de coleta e tratamento de esgoto doméstico, 
incluindo a maior abrangência da rede de esgoto e o percentual expressivo de fossas sépticas.  

Quanto ao manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU), da mesma forma, Barra dos Coqueiros 
apresentava em 2015 indicadores mais positivos, onde a coleta pública abrangia 95,5% dos domicílios 
e a destinação é feita para um aterro sanitário no município de Rosário do Catete, a 37 km de Aracaju 
(Figura 9.4-7). O município de Pirambu, por sua vez, tinha no mesmo ano uma abrangência de coleta 
de RSU menor, em torno de 69,7% do total de domicílios, sendo expressivo o percentual de 24% dos 
domicílios que realizavam a queima dos resíduos na propriedade. E ainda, em Pirambu, o lixo é 
destinado para um lixão a céu aberto, com uma distância aproximada de 5 km da sede do município. 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 

SEÇÃO  9 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (AIA) 

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

9-86 

 

 

Fonte: Estre Ambiental - http://www.estre.com.br/ 

Figura 9.4-7: Aterro Sanitário em Rosário do Catete/SE 

Segundo dados do estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil em 2015 (ABRELPE), no estado do 
Sergipe, existia um volume médio gerado de RSU per capita em torno de 0,732 kg/hab./dia (não foi 
possível identificar em fontes oficiais a geração de RSU per capita especificamente nos municípios de 
Barra dos Coqueiros e Pirambu, sendo considerada, portanto, a média do estado sergipano). Assim, 
considerando a acomodação termporária de 866 trabalhadores, pode-se estimar um aumento do 
volume de RSU diário em torno de 633,9 kg/dia.   

Da mesma forma que a análise dos impactos de água e esgoto, esse incremeto de RSU decorrente da 
acomodação de trabalhadores tenderá a causar maior impacto em Pirambu, frente a menor 
abrangência de coleta pública e, principalmente, sua destinação inadequada para um lixão a céu 
aberto próxima da sede urbana deste município, com consequente maior impacto ambiental. Por 
outro lado, em Barra dos Coqueiros, o aumento do volume médio de RSU/dia, considerando a maior 
abrangência da coleta pública associada a uma destinação ambientalmente adequada ao aterro 
sanitário, tenderá a não causar um impacto ambiental frente ao aumento temporário de RSU gerado. 

Somando-se, portanto, a constatação da existência de maior disponibilidade de moradias temporárias 
em Barra dos Coqueiros com uma avaliação das interferências (aumento de pressão) sobre o sistema 
de saneamento básico se verifica que a acomodação temporária de 866 trabalhadores de outras 
regiões em Barra dos Coqueiros causará impactos reduzidos frente aos indicadores acima detalhados, 
enquanto que em Pirambu tal pressão tenderá a causar maior impacto, inclusive com possível 
contribuição ao cenário já fragilizado das condições ambientais, sanitárias e de saúde pública deste 
município. 

Quanto ao atendimento à saúde pública (ver detalhamento no item 7.3.5.4. Saúde), de acordo com 
parâmetros definidos pela Portaria nº 1.101/2002 do Ministério da Saúde, apesar de ambos os 
municípios se mostraram em atendimento quanto ao número mínimo de médicos por habitantes 
exigidos (1 médico para 1.000 habitantes), nenhum dos dois municípios dispõem de leito hospitalar, 
sendo necessário deslocamento a Aracaju em caso de internação hospitalar ou atendimento 
especializado.  

E ainda, segundo classificação do Índice de Desempenho do SUS (IDSUS), Barra dos Coqueiros e 
Pirambu são classificados como grupo homogêneo 6, ou seja, sem capacidade de estrutura para 
atendimentos de saúde especializados, devendo ser acessado tais serviços especializados em outros 
municípios, principalmente na capital Aracaju. 
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Ainda enquanto indicador de análise do atendimento público de saúde, além da avaliação da oferta 
de equipamentos e infraestrutura, também se avaliou que ambos os municípios apresentaram em 
2010 os mesmos valores no IDSUS com notas obtidas que se mostram aquém do satisfatório, 
principalmente em relação aos aspectos acesso com uma pontuação de 4-4,99 e desempenho com 
uma nota de 5-5,99, embora o aspecto de efetividade tenha alcançado uma nota melhor, acima de 
7,99 (Quadro 9-11). 

Quadro 9-11: Notas do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS) em 2010 - Barra dos Coqueiros 
e Pirambu 

Indicadores Barra dos coqueiros Pirambu 

Grupo Homogêneo 6 6 

Índice de Desempenho do SUS 5-5,99 5-5,99 

Índice de Acesso ao SUS 4-4,99 4-4,99 

Índice de Efetividade do SUS + 7,99 + 7,99 

Fonte: Caderno de Informação de Saúde. Situação da base de dados nacional, 2010. 

Como resultado, considerando que ambos os municípios não atendem aos parâmetros definidos pelo 
Ministério da Saúde em relação à disponibilidade de leitos por mil/hab. somado à ausência de 
estrutura para atendimentos especializados (Grupo Homogêneo 6), se avalia que a fragilidade do 
atendimento à saúde pública local está associada à carência de estrutura com reflexos diretos no 
comprometimento aos aspectos acesso e desempenho, embora se evidencie uma boa efetividade. 

Frente ao exposto, a acomodação do efetivo de 866 trabalhadores, seja em Barra dos Coqueiros ou 
em Pirambu, tenderá a causar maior pressão sobre um sistema público de saúde já bastante limitado 
em sua capacidade de atendimento identificado nestes municípios e, portanto, poderá gerar maior 
pressão sobre o acesso a esse serviço público. Assim, em relação ao aspecto saúde se avalia o potencial 
impacto sobre esse serviço no âmbito local/regional. 

Contudo, deve-se considerar ainda que, em 2016, conforme verificado no site do Portal da 
Transparência de Sergipe (http://www.transparenciasergipe.se.gov.br/TRS/), Barra dos Coqueiros 
teve um investimento total na área de saúde de R$ 5,7 milhões, enquanto que em Pirambu tal volume 
foi menor no mesmo ano, com R$ 1,2 milhões. Proporcionalmente, a partir da população total 
estimada pelo IBGE para o mesmo ano de 2016, se verifica um investimento médio per capita na área 
de saúde de R$ 448,2 por habitante em Barra dos Coqueiros e de R$ 259,4 em Pirambu.  

Assim, é possível aferir que, novamente, Barra dos Coqueiros indica possuir maior volume de recursos 
para investimento na área de saúde pública e, portanto, maior capacidade de ampliar o atendimento 
desse serviço básico. Cabe destacar que, por sediar o empreendimento, Barra dos Coqueiros também 
contará com aumento das receitas municipais, podendo inclusive dispor de mais recursos para ampliar 
a capacidade de atendimento da saúde pública local e incorporar, temporariamente, eventuais 
demandas decorrentes da acomodação do conjunto de 866 trabalhadores. 

Quanto ao aspecto segurança pública, conforme apresentado no item 7.3.5.5. Segurança Pública, os 
municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu contam com as seguintes unidades de policiamento 
militar: 

• 4ª Companhia do 8º Batalhão de Barra dos Coqueiros, que possui unidade de atendimentos 
por meio de suas bases: Lince 1 (Barra dos Coqueiros), Lince 2 (Atalaia Nova), Lince 3 (Povoado 
Jatobá e Demais povoados) e Lince 4 (Pac do Santo Amaro); 

• 11ª Delegacia Metropolitana (Barra dos Coqueiros); 

• Destacamento Polícia Mlilitar (DPM) de Pirambu  
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• 1ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar com sede em Carmópolis e atende nove 
municípios, possuindo DPM em Pirambu, General Maynard, Japaratuba e Rosário do Catete.   

No levantamento de dados secundários em fontes oficiais de consulta não foi possível obter 
informações referentes aos atendimentos destas unidades locais de policiamento civil em ambos 
municípios. Assim, os poucos indicadores disponíveis se referem aos dados de homicídios obtidos 
através de consulta aos estudos Ambiente e Violência em Sergipe: Mapeamento dos Homicídios nos 
Municípios Sergipanos Ocorridos no Período de 2006 a 2012 (Instituto de Tecnologia e Pesquisa, 2013) 
e do Mapa da Violência 2016: Homicídios por Armas de Fogo (Waiselfisz, 2015). 

A população jovem masculina de Sergipe registrou os maiores números de homicídios no Brasil em 
2015, alcançando um índice de 230,4 mortes por 100 mil homens jovens. Ainda conforme Atlas da 
violência 2017, Sergipe era o estado brasileiro com maior aumento proporcional nas mortes violentas 
de indivíduos negros em relação a indivíduos não negros, registrando uma variação de 171,9% entre 
2005 e 2015.  

O Quadro 9-12 a seguir apresenta o número de homicídios em 2010, que ocorreram em Barra dos 
Coqueiros e Pirambu, bem como o índice de homicídios por 100.000 habitantes. É possível verificar, 
que Barra dos Coqueiros apresentou o maior número de homicídios quando comparado a Pirambu, 
inclusive com uma taxa de 64,06 homicídios/100.000 hab., que pode ser considerado bastante 
elevado. Pirambu apresentou no mesmo ano uma taxa de homicídios por 1.000 hab. de 23,90.  

Quadro 9-12: Número de homicídios em 2010 - Barra dos Coqueiros e Pirambu 

Município 
Nº de homicídios em 
2010 

População 
Homicídios por 100.000 
habitantes 2010 

Barra dos Coqueiros 16 24.976 64,06 

Pirambu 2 8.369 23,90 

Fonte: ITP, 2013 

Outros indicadores de criminalidade a partir de levantamento de dados secundários, não foram 
possíveis de serem obtidos, uma vez que não foi identificado tais índices de criminalidade em fontes 
oficiais de consulta e pesquisa confiáveis/oficiais. Assim, somente a partir dos resultados da 1ª 
Campanha do Programa de Monitoramento Socioeconômico (PMIS), onde deverá ser feita a 
articulação junto aos órgãos locais ligados à segurança pública para viabilizar o acesso a informações 
oficiais e atualizadas do número e natureza de ocorrências policiais, será possível aprofundar a análise. 

De qualquer forma, a partir dos indicadores de homicídios mostrados acima, se avalia que ambos os 
municípios apresentam uma realidade bastante violenta, principalmente com um recorte para a 
população masculina e negra. Portanto, a acomodação temporária de trabalhadores de outras regiões 
poderá elevar tais indicadores de homicídios, bem como poderá ocorrer um incremento de 
ocorrências de roubos e furtos, dados esses ainda não possíveis de serem avaliados frente a 
inexistência dessas informações em fontes oficiais. 

Como resultado, portanto, da análise de pressão sobre os serviços públicos de saúde e segurança 
pública, se avalia que em ambos os municípios, Barra dos Coqueiros e Pirambu, a acomodação 
temporária de 866 trabalhadores ligados à fase de implantação do Complexo Termoelétrico Porto do 
Sergipe I tenderá a causar maior pressão sobre tais serviços, bem como contribuir nos frágeis 
indicadores relativos a esses dois aspectos. 

Ainda no âmbito da avaliação de pressões locais, frente às oportunidades de emprego associadas 
tanto às atividades de implantação do Empreendimento (empregos diretos) como também às 
oportunidades de trabalho decorrentes do mercado de trabalho e economia local aquecidos 
(empregos indiretos), poderá ocorrer atração de populações flutuantes para a área do 
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Empreendimento e/ou sedes urbanas próximas em busca dessas oportunidades de renda e de novos 
negócios. 

Assim, deve-se considerar a potencial pressão sobre a capacidade atual de atendimento dos 
equipamentos e serviços públicos e sobrecarga na capacidade de suporte da infraestrutura urbana 
local decorrente do afluxo de pessoas atraídas por conta das expectativas de oportunidades de 
trabalho e renda, embora o quantitativo dessa população não seja possível de ser previsto e/ou 
estimado. 

Não deve ser descartada a possibilidade dessa população atraída, pelo menos em parte, tentar se fixar 
nas áreas do entorno do Empreendimento, como o Povoado do Jatobá, nos loteamentos imobiliários 
próximos ou ainda na ocupação Cajueiro I e II já existente na margem da SE-100 o que poderá gerar, 
além de maiores pressões sobre infraestrutura e equipamentos/serviços públicos, uma ocupação 
desordenada do território, em áreas irregulares, sendo fundamental acompanhar as variações no 
processo de urbanização local, principalmente de Barra dos Coqueiros. 

Frente ao cenário apresentado, onde se considerou a acomodação temporária de mão de obra de 
outras regiões (com estimativa de 866 trabalhadores “de fora” a serem acomodados em Barra dos 
Coqueiros e/ou Pirambu) e a potencial atração de populações em busca de oportunidades de trabalho 
com o  mercado local/regional aquecido, foi elaborado e será executado o Programa de 
Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos (PMIS), que integra o PBA do Empreendimento. 

O PMIS visa monitorar de forma permanente ao longo da fase de implantação a partir de análises 
comparativas dos indicadores socioeconômicos, análises de ocorrência de variações no processo de 
urbanização e análises de pressões sobre a infraestrutura local e/ou capacidade de atendimento dos 
equipamentos e serviços públicos decorrente do afluxo de trabalhadores e populações atraídas, 
destacando-se os aspectos de urbanização, moradia, saúde, segurança e infraestrutura urbana, como 
acesso a água e esgotamento sanitário, energia, coleta de resíduos, acessos entre outros. 

Como resultado do monitoramento busca-se auxiliar a gestão pública municipal de Barra dos 
Coqueiros e Pirambu no controle e mitigação de eventuais pressões sobre a infraestrutura e serviços 
públicos locais, decorrente da instalação do Empreendimento, bem como subsidiar, se necessário, a 
realização de convênios entre a CELSE e a administração pública local em medidas de gestão 
identificadas a partir do monitoramento para o ordenamento de variações no processo de 
urbanização e ampliação da capacidade de suporte frente a potencial pressão sobre a infraestrutura 
e serviços urbanos. 

Ainda enquanto medida de gestão associada a este impacto em análise, se destacam as ações do 
Programa de Contratação de Mão de Obra Local (PCMO) voltadas a potencializar e priorizar as 
contratações de mão de obra local, inclusive buscando superar a meta inicial de 60% de 
aproveitamento local e, assim, reduzir a estimativa de acomodar temporariamente 40% do efetivo 
total de trabalhadores (866 trabalhadores), com reflexo na minimização das interferências detalhadas 
anteriormente neste item. 

E ainda, através do Programa de Comunicação Social (PCS) será realizada a ampla divulgação das vagas 
de trabalho disponíveis enquanto importante estratégia para reduzir expectativas locais e minimizar 
o volume de pessoas atraídas em busca de oportunidades de emprego, contribuindo para mitigar o 
impacto associado a essa atração populacional sobre os municípios da área de influência do 
empreendimento. 

Por fim, é importante avaliar outros potenciais impactos da acomodação temporária de trabalhadores 
em Barra dos Coqueiros e/ou Pirambu, para além da pressão sobre a infraestrutura e capacidade de 
atendimento dos serviços públicos, tais como ocorrência de situações de conflitos com moradores 
locais (brigas), possível aumento de casos de abuso sexual de menores e gravidez na adolescência e 
aumento de atividades marginais (prostituição e tráfico de drogas). 
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Frente a inexistência de informações atualizadas destes aspectos em fontes oficiais de consulta de 
dados secundário, o aprofundamento da análise em relação aos casos de abuso sexual, gravidez 
precoce, estupros, violência, prostituição e tráfico de drogas, bem como análises comparativas ao 
longo da fase de implantação do empreendimento que permitam identificar e monitorar potenciais 
interferências da acomodação temporária de trabalhadores sobre esses aspectos, somente será 
possível a partir da articulação com órgãos e entidades locais para viabilizar a obtenção, 
sistematização e análise destes dados específicos, previsto de ocorrer a partir da 1ª Campanha do 
Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos (PMIS). 

Contudo, existem medidas de gestão já previstas de serem adotadas visando minimizar a ocorrência 
de interferência da acomodação temporária de mão de obra de outras regiões sobre esses aspetos, 
são eles: i) treinamentos e ações socioeducativas com trabalhadores no âmbito do Programa de 
Educação Ambiental (PEA/PEAT); ii) ações socioeducativas abordando esses temas junto a população 
local através do PEA e do Programa de Comunicação Social (PCS); iii) ampla divulgação dos Canais de 
Comunicação junto ao público local para recebimento de eventuais reclamações e/ou denúncias de 
comportamentos inadequados de trabalhadores e; iv) monitoramento e análises no âmbito do PMIS. 

 

• 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  

• Medidas de mitigação 

o Executar o Programa de Contratação de Mão de Obra Local (PCMO) com ações voltadas à 
priorizar e potencializar a contratação de mão de obra local visando ampliar o percentual de 
60% de aproveitamento de mão de obra local indicado como meta com redução do percentual 
de 40% (866) trabalhadores previstos de serem contratados de outras regiões e, assim, 
minimização de potencial pressão sobre a infraestrutura urbana e capacidade de atendimento 
dos equipamentos e serviços públicos locais, mesmo que temporariamente. 

o Priorizar a acomodação temporária dos 866 trabalhadores “de fora” no município de Barra 
dos Coqueiros, considerando a existência de disponibilidade de locais de moradia temporária 
associado a indicadores socioeconômicos e de infraestrutura que mostram maior capacidade 
de recebimento deste efetivo. 

o Divulgar, local e regionalmente, através de ações de comunicação social do Programa de 
Comunicação Social (PCS), da intenção de contratação de mão de obra, número de empregos 
disponibilizados, qualificação necessária e tempo de contratação como forma de minimizar 
expectativas locais sobre empregabilidade e, assim, minimizar a atração populacional durante 
a fase de implantação do Empreendimento. 

o Realizar campanhas socioeducativas envolvendo trabalhadores e comunidades abordando 
temas relevantes, tais como abuso sexual, gravidez precoce, combate à violência, combate às 
atividades marginais entre outros, no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) e 
Programa de Educação Ambiental (PEA/PEAT). 

 

• Medidas de Monitoramento 
Executar o Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos (PMIS) para monitorar de 
forma permanente durante a fase de implantação as alterações da dinâmica socioeconômica local, 
variações no processo de urbanização, capacidade de suporte da infraestrutura local e pressões sobre 
os equipamentos e serviços públicos. A partir dos resultados dos monitoramentos, sendo constatadas 
as interferências decorrente da acomodação temporária de trabalhadores, proceder a interlocução e 
articulação com o poder público local buscando ações conjuntas (convênios) para ampliar a 
capacidade de suporte local dos municípios afetados da área de influência. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
BAIXO. 

 

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 de implantação 
do Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadores e de monitoramento é do Empreendedor, 
diretamente ou através de consultoria contratada. 
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9.4.5 Incômodos aos usuários e veranistas da praia do Jatobá 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 
 Atividades de instalação da 

UTE e da FSRU 

 Movimentação de máquinas, 
equipamentos e 
trabalhadores 

 Interdições temporárias em 
áreas da Praia do Jatobá 

Incômodos aos 
usuários e 

veranistas da praia 
do Jatobá 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Durante as atividades de implantação das instalações da UTE Porto de Sergipe I e da FSRU na área da 
CELSE, localizada no Povoado do Jatobá próximo à Praia do Jatobá, poderão ocorrer interferências 
sobre as práticas de lazer e veraneio realizadas atualmente pelos moradores e veranistas locais, 
decorrente dos incômodos da circulação de equipamentos, maquinários e de trabalhadores ligados 
ao Empreendimento, bem como possíveis interdições temporárias de acesso a trechos específicos da 
Praia. 

Conforme apresentado de forma detalhada no item 7.3.6. Turismo e Lazer no Diagnóstico, foi 
identificado que a praia do Jatobá é utilizada, exclusivamente, para a prática de lazer dos moradores 
locais do Povoado do Jatobá, de comunidades e loteamentos imobiliários próximos e por veranistas 
de municípios sergipanos do entorno e que possuem imóveis de veraneio nestes loteamentos 
imobiliários em áreas do entorno do Empreendimento (Foto 9.4-1 a 9.4-4). 

 

Foto 9.4-1: Vista da Rua Principal da Praia do Jatobá: 
Predominância de Casas de Veraneio para o Turismo 

Regional 

 

Foto 9.4-2: Vista do Loteamento Costa Azul, Praia do 
Porto 
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Foto 9.4-3: Frequentadores e veranistas usam a Praia 
do Jatobá 

 

Foto 9.4-4: Restaurante que oferece estrutura 
mínima para o frequentador/veranista: cadeira e 

guarda-sol, Praia do Jatobá 

 

Cabe destacar que não existe, conforme estudo realizado, a prática de atividades turísticas comerciais 
voltadas à turistas de outras regiões, sendo constatado que a Praia do Jatobá não se insere no roteiro 
turístico tradicional de Sergipe. Assim, as interferências da fase de implantação sobre a praia do Jatobá 
serão restritas aos incômodos temporários aos usuários/veranistas, contudo não acarretarão 
impactos sobre atividades turísticas comerciais locais que possam gerar prejuízos ou comprometer 
economias associadas aos setores produtivos/econômicos atrelados à prática de turismo comercial. 

Concluídas as obras de instalação (final de 2019) da UTE e FSRU e os incômodos temporários 
associados, as atividades de lazer dos moradores e veranistas na Praia do Jatobá poderão ser mantidas 
e acontecer normalmente, sem qualquer prejuízo a essas práticas de lazer. 

Em relação à instalação da LT 500 kV, não foram identificadas potenciais interferências dessa estrutura 
sobre atividades de turismo e/ou lazer ao longo de todo o traçado definido nos municípios 
interceptados. 

Considerando, portanto, que as interferências na praia do Jatobá durante a fase de obras do 
Empreendimento se restringirão aos incômodos temporários e ocorrerão especificamente sobre os 
moradores/veranistas que atualmente utilizam esta praia para práticas de lazer, é importante a 
execução de ações de comunicação social no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) junto 
a esse público específico, informando aos usuários da praia do Jatobá e veranistas o cronograma de 
obras, os incômodos temporários previstos, eventuais restrições de acesso à áreas da Praia e os 
Programas e medidas sendo adotados para minimizar estes impactos.  

E ainda, divulgar de forma ampla os Canais de Comunicação disponíveis (0800 e e-mail corporativo)  
para o recebimento de reclamações/denúncias de usuários e veranistas da praia do Jatobá sobre 
eventuais incômodos gerados pelas atividades do Empreendimento, procedendo ao adequado 
registro, tratativa destas reclamações com adoção de medidas de gestão necessárias e o devido 
retorno. 

As interferências sobre as atividades de lazer e veraneio da Praia do Jatobá durante a fase de operação 
do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I se referem, especificamente, à alteração da paisagem 
local, sendo devidamente apresentadas e avaliadas na Avaliação de Impacto relacionado à Alteração 
da Paisagem Local, no item 7.4.14.  
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• 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  

• Medidas Mitigadoras 

o Realizar treinamentos e palestras com o conjunto de trabalhadores abordando temas como 
respeito a população local, incluindo os usuários da praia do Jatobá e veranistas, coibição de 
assédios (morais e/ou sexuais) entre outros temas relevantes identificados no Programa de 
Educação Ambiental (PEA/PEAT), como também adotar medidas de advertência aos 
trabalhadores que desrespeitem moradores e/ou gerem situações de conflito, 
constrangimento ou conflito com moradores locais e veranistas. 

o Realizar ações de comunicação e engajamento social dos usuários e veranistas da Praia do 
Jatobá no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) voltadas ao esclarecimento das 
interferências da fase de obras nas práticas de lazer e veraneio existentes, informar sobre o 
cronograma de obras, incômodos temporários previstos e eventuais restrições de acesso a 
áreas da Praia e os Programas e medidas sendo adotados para minimizar tais incômodos. 

o Divulgar de forma ampla os Canais de Comunicação disponíveis (0800 e e-mail corporativo)  
para o recebimento de reclamações/denúncias de usuários da praia do Jatobá e veranistas 
sobre eventuais incômodos gerados pelas atividades do Empreendimento, registrando e 
tratando de forma adequada as reclamações, com o devido retorno ao manifestante. 
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Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
BAIXO. 

 

d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução BAIXO das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para fase de implantação 
do Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras é do Empreendedor, diretamente ou 
através da empresa subcontratada para a prestação dos serviços.  

 

9.4.6 Interferência sobre as atividades pesqueiras 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais 
Impacto 

ambiental 

Implantação Realização das obras offshore 
Movimentação de máquinas e 

equipamentos offshore Interferências 
sobre a atividade 

de pesca Operação Operação do Empreendimento 
Movimentação de 

embarcações de apoio 
Áreas de exclusão para a pesca 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Conforme identificado no item 7.3.7. Atividade Pesqueira do Diagnóstico do Meio Socioeconômico, 
há na área a coexistência de atividade pesqueira comercial e artesanal na região onde se insere o 
Empreendimento, que poderão sofrer interferências diretas da instalação e operação da FSRU e 
demais equipamentos marínhos.  

Dentre as comunidades de pesca artesanal realizada em mar aberto foram identificadas duas 
comunidades, são elas: Pescadores da Praia do Jatobá e CRQ Pontal da Barra. Nestas localidades, a 
pesca comercial e artesanal mostrou-se importante enquanto fonte de renda para subsistência, 
complementação de renda familiar e/ou consumo familiar. 

Tais comunidades possuem ponto de embarque e desembarque próximo, sendo utilizada a região sob 
a ponte de ligação ao TMIB pela comunidade da Praia do Jatobá, e em Pontal da Barra, o porto 
abrigado embaixo da ponte de conexão de Barra dos Coqueiros com Pirambu. Este, por sua vez, 
funciona como ponto de embarque e desembarque exclusivo desta comunidade, como apontou a 
Pesquisa Socioeconômica Censitária das Atividades Pesqueiras, realizada entre 23 de agosto e 01 de 
setembro de 2017. 

Neste estudo foram identificados 4 pontos de embarque e desembarque utilizados na AID [da 
socioeconomia] do empreendimento (a saber: o município de Barra dos Coqueiros), quais sejam: 
Centro, Atalaia Nova, Praia do Jatobá e Pontal da Barra. Além destes, considerando a proximidade e 
em especial a interdependência dos pescadores sem embarcação própria de Pontal da Barra, foi 
considerado no estudo o ponto de embarque e desembarque de Pirambu, localizado defronte ao 
ponto de Pontal da Barra, margem oposta do rio Japaratuba. 
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O total amostrado neste estudo (por meio de entrevistas semiestruturadas), realizadas com 
pescadores por ponto de embarque e desembarque e por tipo de embarcação, obteve-se: 

• 18 entrevistas no ponto 01 – Centro, sendo 13 pescadores entrevistados que possuem barcos 
de convés e 05 pescadores que possuem canoas; 

• 10 entrevistas no ponto 02 – Atalaia Nova, sendo 8 pescadores que possuem canoas e 02 
pescadores que possuem lanchas de alumínio; 

• 13 entrevistas realizadas no ponto 03 – Praia do Jatobá, sendo que dentre os 13 pescadores, 
todos possuem canoas; 

• 27 entrevistas realizadas no ponto 04 – Pontal da Barra, sendo 17 pescadores que possuem 
canoas, e 10 desembarcados; 

• 89 entrevistas realizadas no ponto 05 – Pirambu/SE, sendo 72 pescadores entrevistados que 
possuem barco de convés, 17 que possuem canoas, 2 que possuem lanchas de alumínio, e 10 
desembarcados. 

Considerando as retrições a serem impostas pelo empreendimento, foi realizada uma análise de 
sobreposição (interferências da localização) do empreendimento sobre as áreas de pesca, utilizando-
se a combinação dos seguintes critérios: 

I. Extensão da área de pesca: sempre o primeiro critério analisado, considerando-se que quanto 
menor a área de pesca (extensão norte-sul) maior a dependência do ambiente. De modo 
contrário, quanto maior a extensão (norte-sul) da área de pesca, menor a dependência do 
ambiente onde será implantado o empreendimento; 

II. A distância da costa, associada à arte de pesca utilizada (rede de espera, rede de arrasto, 
linhas etc.) e aos respectivos recursos-alvo. Considerando-se, separadamente, a restrição 
representada pela presença do gasoduto (para pesca de arrasto) e/ou a restrição pela área de 
segurança da FSRU (para qualquer tipo de pescaria, sendo um diâmetro de cerca de 2 km 
entre 5 e 7 km de distância da costa, ao término do gasoduto na porção offshore).  

Assim, o Quadro 9-13 apresenta os critérios que foram utilizados, de forma isolada ou combinada, 
para a análise das restrições do empreendimento sobre cada área de pesca informada pelos 
entrevistados. 

Quadro 9-13: Critérios de análise das Interferências (sobreposição) do empreendimento com as áreas de 
pesca utilizadas pelos entrevistados 

Há sobreposição do 
empreendimento com a 

área de pesca utilizada pelo 
entrevistado? 

Critérios de análise da sobreposição do empreendimento sobre a área de 
pesca do entrevistado 

NÃO 
Não há sobreposição do empreendimento sobre a área de pesca utilizada 
pelo entrevistado. 

PEQUENA SOBREPOSIÇÃO 

O empreendimento se sobrepõe à área de pesca utilizada pelo 
entrevistado, porém: 

 A área de pesca possui grande extensão ao norte e/ou ao sul, abrangendo 
a costa de vários municípios e podendo alcançar inclusive outros estados 
(independentemente da distância da costa), o que caracteriza menor 
dependência do ambiente onde será implantado o empreendimento 
como área de pesca; 

 A área de pesca pode ser relativamente pouco extensa (apenas a costa de 
Barra dos Coqueiros, por exemplo), porém se a pesca é realizada até 5 km 
de distância da costa com diversas artes (exceto rede de arrasto), não 
haverá restrição à sua realização devido à presença do gasoduto. 
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Há sobreposição do 
empreendimento com a 

área de pesca utilizada pelo 
entrevistado? 

Critérios de análise da sobreposição do empreendimento sobre a área de 
pesca do entrevistado 

MÉDIA SOBREPOSIÇÃO 

Há sobreposição do empreendimento à área de pesca utilizada pelo 
entrevistado, contudo: 

 A extensão da área de pesca inclui pelo menos a costa de mais um 
município ao norte (Pirambu) e/ ou ao sul (Aracaju); 

 Pode realizar a pesca com uso de artefatos rede de espera, linha de mão 
(exceto rede de arrasto) com variadas distâncias da costa; 

 Pesca de arrasto a maiores distâncias da costa (acima de 10 km). 

GRANDE SOBREPOSIÇÃO 

O empreendimento se sobrepõe à área de pesca utilizada pelo 
entrevistado, que: 

 Possui uma área de pesca concentrada na costa de Barra dos Coqueiros/ 
SE (maior dependência do ambiente) com menores distâncias da costa 
(sobreposição da zona de segurança da FSRU); 

 Pesca de arrasto até 7 km de distância da costa (sobreposição com o 
gasoduto e com a zona de segurança da FSRU) 

 

Com base na análise das restrições do empreendimento, foram obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 9-1: Resultado das análises das restrições do empreendimento sobre cada área de pesca 

Área de Pesca 
Sobreposição do Empreendimento 

Sem sobreposição Pequena Média Grande 

Centro 5 9 4 - 

Atalaia Nova - 3 6 1 

Praia do Jatobá - - 11 2 

Pontal da Barra 4 5 4 4 

Porto de Pirambu 18 30 31 10 

 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que do total, as áreas de 17 pescadores sofrerão grande 
interferência de sobreposição do empreendimento, segundo as entrevistas e análises realizadas. 
Notadamente Pontal da Barra, terá cerca de 25% dos pescadores entrevistados nesta categoria. 

Contudo, há diversos aspectos que interferem diretamente na dinâmica da atividade pesqueira, que 
incluem desde questões de ordem pessoal (do próprio pescador), condições do tempo atmosférico 
associados às estações do ano (como ventos fortes, chuvas ou sua ausência), oceanográficas (marés), 
sazonalidade de recursos (período de inverno/ verão, safra e defeso), a necessidade de reparos/ 
manutenção em embarcações, artefatos de pesca, motores, entre outros.  

Segundo os levantamentos realizados durante as atividades em campo, tanto durante a Pesquisa, 
quanto durante a fase de estudos do diagnóstico socioeconômico das comunidades locais, incluindo-
se as pesqueiras; especificamente para a Área Diretamente Afetada (ADA) da FSRU (identificada pelos 
locais como área do TMIB, ou área do salmouroduto) foi relatada a existência da pesca de arrasto para 
camarão, que é exercida por barcos motorizados, para além de duas milhas náuticas 
(aproximadamente 3,7 km) da costa, e também a pesca de redes caceeiras, que se deslocam 
livremente com as correntes, a meia água e, portanto, podem enroscar nos dutos. A pesca de redes 
caceeiras é exercida a uma distância menor, para não ter conflito com os barcos de arrasto, embora 
também realizem atividades de lançamento das redes para além deste limite. 
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É importante considerar ainda que, segundo resultados do levantamento de campo, inclusive das 
entrevistas de percepção ambiental, conversas informais e a entrevista socioeconômica, realizadas 
com pescadores locais, atualmente existem diversos fatores que têm comprometido a atividade de 
pesca local. Especificamente em relação à pesca artesanal, a concorrência com a pesca comercial, a 
pesca predatória e a poluição do mar têm comprometido expressivamente a permanência dessa 
prática cultural de pesca. E ainda, em relação à pesca de arrasto do camarão, atividade identificada e 
que é abrangida pela ADA da FSRU, o próprio arrasto tem alterado o substrato marítimo e reduzido o 
volume de produção de camarão.  

Assim, destaca-se que a existência de sobreposições (pequenas, médias ou grandes) das restrições do 
empreendimento sobre as áreas de pesca não representam necessariamente prejuízo financeiro aos 
pescadores. Isso porque a área de pesca é um conceito mais amplo, que também envolve o 
deslocamento das embarcações até os locais de maior concentração dos recursos (pesqueiros), de 
conhecimento dos pescadores. Portanto, embora seja uma referência importante, a área de pesca 
não representa de forma absoluta a área em que efetivamente é realizada a pescaria, embora, quanto 
menor sua extensão, maior a dependência do ambiente.  

Na sequência são apresentados os aspectos específicos passíveis de gerar impactos, separados pela 
fase de sua deflagração. 

Fase de instalação 

As atividades necessárias para a implantação das instalações marítimas do Complexo Termoelétrico 
Porto de Sergipe I poderão ocasionar interferências temporárias sobre a atividade de pesca local 
considerando-se a necessidade de trânsito de embarcações e instalação dos equipamentos. As obras 
estão previstas para acontecerem entre um período de 13 meses, em que haverá maior e menos fluxo 
na região marítima a depender do escalonamento das obras, ainda não definidos.  

Deve-se considerar que para as intalações marítimas prevê-se: 

• Softyoke e FSRU: ponto de ancoragem (softyoke) localizado a 6,5 km da costa. A FSRU possui 
360 metros de extensão; 

• Gasoduto: 6,5 km da linha da costa, até a cota batimétrica 20 m; 

• Adutora: 1,3 km da linha da costa, entre a cota batimétrica 5 e 6 m; e 

• Emissário: 1,2 km da linha da costa, até a cota batimétrica 5 m. 

Especificamente a instalação marítima (offshore) de trecho submarino do gasoduto (de cerca de 6,5 
km de extensão) para escoamento de gás da FSRU até UTE, além do equipamentos associados à UTE 
(emissário e adutora), deverão ocasionar, durante sua construção e/ou operação, as seguintes 
restrições à atividade pesqueira: 

• Restrição à pesca de arrasto ao longo da extensão do gasoduto fixado no substrato marítimo 
e em uma faixa de 100 m de cada lado; 

• Restrição a qualquer modalidade de pesca (incluindo o tráfego de embarcações pesqueiras) 
na área de segurança da FSRU, em raio de 500 m a partir dos limites do navio (FSRU), 
totalizando um raio de 860 metros a partir do centro do softyoke. 

Cabe destacar que no estado de Sergipe é proibida a pesca de arrasto motorizado no litoral a menos 
de duas milhas náuticas da costa, conforme Instrução Normativa MMA nº 14, de 14 de outubro de 
2004 o que já reduz significativamente (em quase 60%) a área de restrição representada pela extensão 
do gasoduto (de 6,5 km para cerca de 2,796 km) na modalidade de arrasto (uso de rede de arrasto) e 
excluindo a área da adutora e emissário, para esta modalidade de pesca. 

Assim, as áreas de restrição que iniciarão a ser impostas na região marítima a partir do início das obras 
e se fixarão durante a aoperação serão as observadas na Figura 9.4-8, abaixo. 
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Além da restrição em área, deve-se considerar, que as obras de instalação das estruturas offshore 
(escavações de valas, cravação do softyoke, e implantação de ponte na faixa de transição a menos de 
500 metros da linha de costa), deverá gerar um aumento na emissão de ruídos no local e uma 
alteração na morfologia do leito marinho pontual. 

Deverá contribuir para o aumento da emissão dos ruídos, a movimentação de maquinários, 
equipamentos e embarcações utilizados nas obras, que poderá causar o afugentamento da fauna 
marinha nestas áreas, podendo alterar a dinâmica destas espécies no local durante a fase de obras, 
sendo esperada a sua conformação após seu término.  

Atualmente há o trânsito de embarcações de pequeno e médio porte e atividades de carga e descarga 
destas embarcações relacionadas ao funcionamento do TMIB. As embarcações de apoio necessárias 
à obra se somarão a estas atuais, no entanto, tratam-se de pequenas embarcações não se constituindo 
em incremento significativo, uma vez que há ainda o trânsito de navios e pequenas embarcações 
pesqueiras também atuantes na região, como demonstrado ao longo do diagnóstico pela presença de 
um ponto de embarque e desembarque abaixo da ponte de ligação do TMIB. 

Ainda na fase de implantação, está prevista a execução da atividade de estaqueamento/cravação do 
sistema de fixação do soft yoke, que deverá gerar um aumento na emissão de vibração no local e 
movimentação de sedimentos, podendo ter efeitos na dinâmica da fauna marinha (ictiofauna, 
quelônios e mamíferos marinhos), sobretudo, de espécies de cetáceos, os quais não integram os 
recursos pesqueiros explorados. O impacto de afugentamento, propriamente dito, é distcutido e 
avaliado no item 9.3.6 Alteração na dinâmica da fauna marinha no ambiente offshore. 

No entanto, os métodos contrutivos a serem adotados, somados com jornadas preferencialmente 
diurnas, diminuem os efeitos de afugentamento. 

Em relação à pesca artesanal, destaca-se que esta atividade é realizada ao longo de toda a costa do 
estado de Sergipe, em geral até os limites da plataforma continental (localmente próxima à linha de 
praia), conforme evidenciado no Diagnóstico.  

Desse modo, a interferência do deslocamento das embarcações de apoio sobre a pesca artesanal se 
dará sobre alguns aspectos:  

• A eventual sobreposição da rota de navegação das embarcações de apoio com áreas onde 
ocorre o desenvolvimento de atividade de pesca artesanal impossibilitando o exercício da 
atividade no momento de deslocamento da embarcação;  

• O aumento do risco de danos e perda de materiais de pesca utilizados pelas comunidades 
pesqueiras artesanais (equipamentos, apetrechos, artes de pesca) e da produção associada, 
por exemplo, no caso de redes de espera que sejam danificadas durante seu uso devido à 
passagem de embarcações sobre estas.  

Desta forma, há de se ponderar que atualmente o TMIB serve de ponto de embarque e desembarque 
pesqueiro além de possuir trânsito de embarcações que procuram abrigo em períodos de chuva e/ou 
ventos intensos. Os equipamentos offshore serão instalados nas adjacências do TMIB, já antropizada. 

Na base do TMIB é observado o engordamento local da praia, com a presença de frações mais 
grosseiras de sedimentos, sendo muito arenoso e com baixa fixação de matéria orgânica, não sendo 
reportado durante as diferentes pesquisas e entrevistas, realizadas com as comunidades pesqueiras 
locais, a exploração na “área do TMIB”, identificada como sendo as adjacências deste porto, até o 
salmouroduto, na medida em que sua presença implica em um restrição à atividade de pesca por 
redes reconhecida pelos pescadores locais, embora não seja assinalada faixa de restrição ofcial em 
carta náutica. 
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Os equipamentos offshore estão previstos para serem instalados neste segmento, entre TMIB e 
salmouroduto, utilizado localmente para o trânsito de embarcações menores, mas não para 
exploração de recursos pesqueiros. 

Considerando a possibilidade de interação com a atividade pesqueira artesanal, as rotas das 
embarcações de apoio foram estabelecidas para ocorrerem entre o TMIB e a FRSU estritamente, já 
neste segmento acima citado. Cumpre esclarecer que tais rotas não cruzam pesqueiros ou áreas de 
pesca reconhecidas pelos entrevitados. 

Fase de operação 

Para a fase de operação há de se considerar dois aspectos: (i) a existência/permanência da FSRU e 
equipamentos offshore e respectivas faixas de segurança associadas (apresentadas na Figura 9.4-8), e 
(ii) o aumento, ainda que discreto, da movimentação de embarcações de apoio à FRSU. 

Como mencionado anteriormente, a implementação da FSRU e dos equipamentos offshore implicam 
a constituição de faixas de segurança, denominadas ao longo do estudo como faixa envoltória, com 
buffer de 100 metros a partir dos eixos dos dutos, e faixa de exclusão, de 500 metros a partir dos 
limites da FSRU. 

Com base nos estudos desenvolvidos no Diagnóstico, observa-se que a localização do 
empreendimento e de suas áreas de segurança associadas não sobrepõem nenhum pesqueiro e/ou 
áreas de pesca. 

Considerando essa possibilidade de interação com embarcações locais, as rotas das embarcações de 
apoio foram estabelecidas de modo a minimizar ao máximo, possíveis interferências. Visando não 
acarretar em eventos acidentais, ou que impliquem em interferência na rotina de saída/chegada dos 
pescadores, será traçada uma rota única de saída do TMIB e estabelecida uma escala compatível com 
a movimentação local. 

Assim, a instalação e operação da FSRU e equipamentos associados, apesar de restringir uma área 
específica para a pesca local decorrente das obras offshore e do estabelecimento da Zona de Exclusão, 
não inviabilizará efetivamente a continuidade e permanência das atividades pesqueiras na região. 
Considerando a existência de outros fatores que já têm comprometido a atividade pesqueira, deverá 
ser feito o monitoramento da atividade de pesca (comercial e artesanal) durante a implantação e 
operação da FSRU através das diretrizes e ações propostas no Programa de Monitoramento da 
Atividade Pesqueira (PMAP).  

A partir dos resultados do monitoramento proposto, caso se verifique um deslocamento econômico 
de pescadores e/ou qualquer prejuízo à essa atividade, deverá ser proposto e executado um Plano de 
Ação que restaure os meios de subsistência desses pescadores afetados. 

Ainda enquanto medidas de gestão, a partir do início da operação da FSRU, deverá ser instalada a 
adequada sinalização da Zona de Exclusão em torno do FSRU e na faixa de dutos, para evitar conflitos 
e perdas de equipamentos de pesca, bem como, no Programa de Comunicação Social (PCS) realizar 
ações de comunicação e engajamento social dos pescadores e suas representações sociais para 
esclarecer sobre as interferências previstas durante a instalação e operação do Empreendimento 
(zona de exclusão), medidas de gestão a serem adotadas e divulgação de mecanismos de reclamação 
junto ao público pesqueiro para recebimento e tratativa de eventuais reclamações, denúncias e/ou 
manifestações por parte dos pescadores locais. 
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• 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   

 

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   
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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  

• Ações de Controle e Monitoramento 

Acompanhar os pescadores (comerciais e artesanais) cadastrados na Pesquisa Sosioeconômica 
Censitária da Atividade Pesqueira, que atuam na área de influência da FSRU e que poderão ser 
afetados, para subsidiar o monitoramento pesqueiro, avaliação de interferências sobre a pesca local 
e adequado direcionamento de medidas de gestão/compensação necessárias.  

De modo a evitar colisões e abalroamento, deverão ser estabelecidas rotas paras as embarcações de 
apoio, cujo cumprimento deverá ser acompanhado e advertidos aqueles que não as cumprirem.  

Para advertir a comunidade pesqueira da existência de equipamentos em leito marinho (evitando 
danos materiais às artes de pesca) e faixas de segurança associadas, deve-se realizar intenso trabalho 
de comunicação junto à comunidade, no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS), além das 
medidas de segurança rotineiramente adotadas (como sinalização da área de segurança, informe à 
Marinha para o Aviso aos Navegantes, informe ao TMIB). 

Executar o Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP) para monitorar e 
acompanhar possíveis interferências das fases do Empreendimento sobre a pesca comercial e 
artesanal realizada na área de influência direta da FSRU. A partir dos resultados do monitoramento, 
com a verificação de deslocamento econômico ou qualquer outro prejuízo aos meios de subsistência 
desses pescadores, elaborar e implementar as medidas de gestão e/ou compensatórias junto aos 
pescadores afetados (Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência). 

 

• Medidas de mitigação 

Realização do Programa de Comunicação Social (PCS) envolvendo pescadores, comunidades 
pesqueiras e representações locais da pesca para esclarecer sobre as interferências previstas durante 
a instalação e operação do Empreendimento (zona de exclusão), medidas de gestão a serem adotadas 
e divulgação de mecanismos de reclamação junto ao público pesqueiro para recebimento e tratativa 
de eventuais reclamações, denúncias e/ou manifestações por parte dos pescadores locais. 

A partir do início da operação da FSRU, deverá ser instalada a adequada sinalização da Zona de 
Exclusão em torno do Yoke e na faixa de dutos, para evitar conflitos e perdas de equipamentos de 
pesca. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
BAIXO. 
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d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução BAIXA das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para fase de implantação e 
operação do Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadores é do Empreendedor, diretamente ou 
através de consultoria contratada. 

 

9.4.7 Interferências sobre as propriedades afetadas pela faixa do gasoduto 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 

 Instalação da faixa do 
gasoduto e Estação 
de Bombeamento 
(Praia do Jatobá) 

 Intervenções em áreas 
particulares das obras na 
faixa do gasoduto e 
Estação de Bombeamento 

Aquisição dos lotes e 
realocação das 
edificações existentes na 
faixa do gasoduto e 
Estação de 
Bombeamento  

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Conforme apresentado no Diagnóstico (item 7.3.8.1. Propriedades afetadas pela faixa do gasoduto), 
a instalação da faixa dos dutos e da Estação de Bombeamento de água do mar causará interferência 
direta sobre um total de cerca de 6 imóveis, exigindo sua realocação (Figura 9.4-9).  
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Figura 9.4-9: Localização das residências afetadas pela faixa de dutos 

Desse total de 6 imóveis afetados pelo processo de aquisição dos lotes da faixa do gasoduto, a partir 
dos resultados do Cadastro Socioeconômico realizado em fevereiro/2017 e do acompanhamento 
social sendo feito pela equipe de Responsabilidade Social da CELSE, verifica-se que 2 imóveis eram de 
uso eventual para veraneio (Casa  e Casa ), não sendo identificado 
um uso residencial permanente e tampouco a aferição de renda e/ou meio de subsistência destes 
proprietários atrelado ao imóvel adquirido. Com o recebimento da indenização, ambos adquiriram 
novos imóveis. 

Uma edificação (casa ) era usada como moradia permanente no passado, contudo, 
no momento das negociações de indenização a proprietária já não residia mais no imóvel. Atualmente 
a proprietária, aposentada, reside em imóvel próprio em Aracaju, quitado com o recebimento da 
indenização, para facilitar o acesso a serviços de saúde dada a condição de saúde frágil do marido. 

Contudo, outros 3 imóveis (Casa 1, com Benfeitoria  e Benfeitoria , e Casa  
), além de serem usados como moradia permanente, também apresentavam seu uso associado 

a geração de renda e sustento destes proprietários, ligada à atividade de pesca. Cabe destacar que, 
destes proprietários, os residentes da Casa 1 apresentaram um perfil socioeconômico de 
vulnerabilidade e, ainda, o pagamento indenizatório realizado junto a esses proprietários foi inferior 
ao valor mínimo avaliado, reforçando um cenário de vulnerabilidade destes moradores da Casa 1. 
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Assim verifica-se a existência de uma interferência direta sobre o cotidiano e os meios de subsistência 
dos proprietários afetados da Casa 1 e Casa 4 que apresentaram um uso do imóvel associado à geração 
de renda atrelada à atividade pesqueira, com avaliação de potencial comprometimento de sua fonte 
de renda e dos meios de subsistências destes proprietários, caracterizando deslocamento econômico. 

Como resultado, portanto, se constata que os proprietários dos 6 imóveis adquiridos pela CELSE na 
Praia do Jatobá para a implantação da faixa do gasoduto foram identificados e cadastrados no CSE, 
bem como o processo de indenização para liberação da faixa de segurança do gasoduto já se encontra 
concluído. Os proprietários afetados já receberam os valores negociados da indenização e estão 
atualmente em suas novas moradias.  

Contudo, embora o processo de aquisição dos lotes e realocação dos 6 imóveis da Praia do Jatobá já 
tenha se encerrado, foi elaborado o Plano Complementar de Realocação dos Imóveis do Jatobá, 
detalhado no Projeto Básico Ambiental (PBA). O referido Plano Complementar apresenta diretrizes e 
medidas de gestão necessárias de serem adotadas pela CELSE para o adequado acompanhamento 
social ao longo da fase de adaptação ao novo contexto socioeconômico, bem como garantir a 
restauração dos meios de vida e de subsistência destes proprietários afetados pela faixa do gasoduto. 

Ainda em relação à instalação do gasoduto, foi realizado um Estudo de Análise de Risco (EAR, Capítulo 
8) em que foi considerada uma hipótese acidental catastrófica (de baixa probabilidade), sendo 
classificada como tolerável segundo metodologia adotada. Neste sentido, tal cenário acidental não 
precisa de nenhuma ação de gerenciamento. 

Assim, ainda que o EAR indique que o risco social é tolerável, a hipótese acidental decorrente do 
cenário de vazamento a partir do gasoduto de transporte de gás natural, resultou em um raio de 150,6 
metros com possibilidade do efeito “bola de fogo” e consequente risco à população residente nestes 
imóveis da praia do Jatobá localizados dentro desse raio (Figura 9.4-9).  

 
Fonte: AGR, jun/17 

Figura 9.4-10: Resultado do Estudo de Avaliação de Risco (EAR) dos imóveis da Praia do Jatobá – raio 150,6 m 
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Nessa hipótese, seriam afetados mais 7 imóveis, para os quais está previsto, de forma conservadora, 
é prevista a aplicação do Programa de Comunicação Social para prestar esclarecimentos sobre os 
riscos associados e propor, aos proprietários destes imóveis adicionais, a realocação voluntária. 

A avaliação do impacto decorrente da instalação da Estação de Bombeamento e faixa de dutos é 
apresentada na sequência. 

 

• 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 

• Medidas Mitigadoras 

Executar, de forma permanente, as ações de comunicação e engajamento social junto ao conjunto de 
proprietários afetados da Praia do Jatobá no âmbito das ações do Programa de Comunicação Social 
(PCS), Plano Complementar de Realocação dos Imóveis do Jatobá e Plano de Realocação e Restauração 
dos Meios de Subsistência. 

Realizar a ampla divulgação dos Canais de Comunicação da CELSE junto aos proprietários afetados 
para o devido recebimento e tratativa de eventuais questionamentos, dúvidas e/ou reclamações 
destes proprietários com a adoção de procedimentos e gestão adequados para o registro, tratativa e 
retorno destas manifestações aos manifestantes. 
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• Medidas Compensatórias 

Executar as diretrizes e ações constantes no Plano Complementar de Realocação dos Imóveis do 
Jatobá visando garantir a restauração dos meios de vida e de subsistência dos proprietários já sendo 
realocados pelo processo de aquisição dos lotes da faixa do gasoduto. 

Executar as diretrizes e ações constantes no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de 
Subsistência visando garantir a boa condução e transparência do processo, adequada gestão e a 
restauração dos meios de vida e de subsistência dos proprietários afetados pela faixa do gasoduto 
possíveis de ainda serem realocados para liberação da área. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações 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 fase de implantação do 
Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras e compensatórias é do Empreendedor, 
diretamente ou através de consultoria contratada. 

 

9.4.8 Interferências sobre as propriedades afetadas pela LT 500kV 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 
 Implantação da LT 

500Kv e respectiva 
faixa de servidão 

 Intervenções das obras 
da LT 500 kV em áreas 
particulares das 
propriedades 
interceptadas pelo 
traçado e faixa de 
servidão 

Indenização dos 
proprietários referente às 
áreas das torres e áreas 
interceptadas pela faixa de 
servidão da LT 500 kV 
Incômodos e interferências 
no cotidiano local dos 
proprietários afetados pela 
LT 500kV e faixa de servidão 

Operação 
 Operação da LT 

500 kV 

 Energização da LT 500 kV 
e estabelecimento da 
faixa de servidão 

Restrições do uso do solo da 
faixa de servidão da LT 500 
kV pelos atuais proprietários 
Interferências de campo 
eletromagnético e ruído 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

A implantação e operação da LT 500kV com o estabelecimento da respectiva faixa de servidão de 70 
metros (35 metros de cada lado a partir do eixo do traçado), interceptará um total de 96 propriedades, 
representando 77 proprietários afetados, dos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das 
Brotas, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro.  
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O setor fundiário da CELSE, através da consultoria KRUK, finalizou a elaboração dos Laudos de 
Avaliação de todas as propriedades interceptadas pelo empreendimento e atualmente está iniciando 
as negociações junto aos proprietários para pagamento indenizatório do direito de uso perpétuo da 
faixa de servidão, sendo que a indenização para isso será paga em duas parcelas, sendo 1ª Parcela 
(50%) até 30 dias após a assinatura do contrato e 2ª Parcela (50%) quando registrado em cartório a 
averbação da escritura. 

De forma concomitante à elaboração dos Laudos de Avaliação e das tratativas de negociação sendo 
iniciadas, foi realizado entre os dias 28/06/2017 a 13/07/2017 o Cadastro Socioeconômico (CSE) do 
total de 77 proprietários afetados pela instalação e operação da LT 500kV. A cobertura do CSE 
abrangeu 100% dos proprietários afetados pela LT500kV disponibilizados pela listagem da equipe 
fundiária CELSE/Kruk, onde do total de 77 proprietários indicados para o CSE e contatados, 71 
proprietários foram cadastrados (92%) e 6 proprietários não foram cadastrados pois apresentaram 
resistências ao CSE, solicitando o contato direto da CELSE (6%) – Gráfico 9.4-1 e Quadro 9-12. 

 

Gráfico 9.4-1: Percentual de proprietários cadastrados e não cadastrados pelo CSE 

Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

 

Quadro 9-14: Total de proprietários da LT 500kV e status final do CSE 

Proprietários Absoluto Percentual (%) 

Cadastrados realizados Pessoa Física 63 82 

Cadastrados realizados Pessoa Jurídica ** 8 10 

Cadastros não realizados (Não quiserem responder CSE – resistência) 6 8 

Total de proprietários * 77 100 

* Identificados a partir da listagem fornecida pelo fundiário CELSE/Kruk. 

** No caso das empresas proprietárias, foi realizada roteiro de entrevista específico para coleta de informações 
– não foi aplicado o questionário do CSE. 

 

Durante a fase de implantação da LT 500kV poderá ocorrer incômodos e interferências sobre o 
cotidiano local dos proprietários afetados decorrente da circulação de equipes de obras, 
movimentação de maquinários na propriedade, fluxo de caminhões e/ou interdições temporárias de 
vias de acesso locais usualmente utilizadas pelos moradores. Ainda como impactos associados à fase 
de implantação pode ocorrer eventuais danos ao terreno particular frente às intervenções na área ou 
ainda danos às edificações e/ou benfeitorias existentes nas propriedades interceptadas pelo 
empreendimento. 

92,00%

8,00%

Cadastros realizados

Cadastros não
realizados
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Dentre os públicos identificados que apresentam maior suscetibilidade para sentir tais incômodos e 
interferências durante a fase de obras, se destaca o conjunto de 13 proprietários que residem 
atualmente na propriedade, representando 20% do total, bem como um total de 29 proprietários 
(46%) que terão torres alocadas em suas terras particulares e, assim, sofrerão maiores interferências 
das obras em suas propriedades, inclusive com aumento de risco de danos ao terreno e/ou edificações 
existentes. 

Frente aos impactos identificados para a fase de implantação da LT 500kV, deverão ser adotadas todas 
as medidas necessárias para minimizar tais incômodos e interferências no cotidiano local destes 
proprietários, bem como evitar a ocorrência de qualquer prejuízo aos mesmos. 

Dentre as ações de gestão necessárias está o Programa de Comunicação Social (PCS) com ações de 
comunicação e engajamento social dos proprietários informando sobre o cronograma de obras, 
interdição temporária de vias de acesso, circulação de equipes de trabalho, atividades a serem 
realizadas e possíveis impactos decorrente das intervenções previstas na propriedade e as medidas 
sendo adotadas para minimizar tais impactos.  

Ainda no âmbito do PCS deverá ser divulgado os Canais de Comunicação da CELSE a todos os 
proprietários afetados para que os mesmos possam manifestar suas dúvidas, reclamações e/ou 
denúncias de eventuais danos que possam ser causados durante as intervenções na propriedade. 
Todas as manifestações dos proprietários deverão ser registradas, encaminhadas e solucionadas de 
imediato.  

De forma concomitante, ao longo da fase de implantação e de acordo com o cronograma de obras, a 
equipe social deverá realizar o acompanhamento dos proprietários através de visitas periódicas que 
possibilitem identificar eventuais incômodos, interferências e/ou danos causados à propriedade com 
a adoção imediata das tratativas necessárias. 

Também deverá ser realizado treinamentos específicos junto às equipes das frentes de obras 
abordando conteúdos relacionados à postura adequada e respeito junto aos proprietários residentes 
e demais moradores locais, bem como as medidas de segurança e conformidade aos procedimentos 
definidos visando a não ocorrência de danos ao proprietário durante as intervenções na propriedade. 
Cabe destacar que após concluídas as fundações será recuperada as condições originais do terreno e 
ainda qualquer dano causado ao proprietário decorrente das obras deverá ser reparado ou ressarcido.  

Com o início da fase de operação da LT 500kV e estabelecimento da faixa de servidão de 70m, o 
principal impacto associado ao empreendimento em operação se refere à necessidade de realocação 
de edificações ou benfeitorias existentes dentro dessa faixa e também as restrições de uso do solo da 
faixa de servidão frente aos padrões de segurança estabelecidos em normas técnicas. 

Em relação a realocação de edificações e benfeitorias, segundo informações do levantamento 
fundiário, o traçado definido para a LT 500kV não interceptará edificações das propriedades afetadas, 
tampouco qualquer residência e/ou moradia, assim, não será necessário adotar procedimentos de 
relocação de edificações e/ou benfeitorias.  

Por outro lado, a partir dos resultados da análise do Cadastro Socioeconômico (CSE) compatibilizados 
com as informações dos Laudos de Avaliação da equipe fundiário/Kruk das propriedades, o 
estabelecimento da faixa de servidão com consequente restrição de usos das áreas afetadas 
representa um impacto significativo do empreendimento durante sua operação. 

Durante o CSE foi constatado que 54 proprietários (representando 86% do universo total) alegou 
realizar atividades produtivas na propriedade onde essa produção é usada como fonte de renda, 
complementação da renda familiar e/ou para o consumo familiar. Cabe destacar que desse total de 
54 proprietários que indicaram realizar atividades produtivas na propriedade, somente 6 deles (9% do 
universo total) alegaram depender unicamente dessa atividade para seu sustento (única fonte de 
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renda), os demais indicaram possuir outras fontes de renda familiar para além da produção realizada 
na propriedade. 

Dentre as principais atividades produtivas verificadas no Cadastro Socioeconômico (CSE), se 
destacaram as seguintes produções, conforme sistematizado no Quadro 9-15 a seguir:  

Quadro 9-15: Tipos de produção identificadas nas propriedades interceptadas pela LT 500kV 

Tipo de produção 
Propriedades 

Absoluto Percentual (%) 

Gado 32 59 

Galinhas 8 14 

Cana de açúcar 5 9 

Criação de peixes 7 13 

Criação de camarão 6 11 

Mangaba 10 18 

Coco 29 54 

Frutas diversas (graviola, jenipapo, caju, manga...) 15 28 

Milho 8 15 

Macaxeira 9 17 

Amendoim 6 11 

 

Com o estabelecimento da faixa de servidão da LT 500kV, das atividades identificadas acima, ficará 
restrito na área da faixa de servidão o plantio de vegetação de porte arbóreo, tais como o coco (54% 
das propriedades) e mangaba (18%), e também realização de queimadas, no caso da cultura da cana 
de açúcar (9%). Assim, se avalia o impacto direto da faixa de servidão sobre essas culturas que poderá 
gerar prejuízos aos proprietários que alegaram realizar tais produções. Cabe apontar que as restrições 
dessas culturas se limitarão às áreas da faixa de servidão de 70 metros (35 metros de cada lada do 
eixo do traçado) e, portanto, o proprietário poderá manter tais cultivos em outras áreas da 
propriedade.  

Ainda enquanto resultado da aplicação do CSE, buscou-se identificar os atuais usos do solo das áreas 
a serem afetadas pela faixa de servidão da LT500kV visando compreender quais usos atuais poderão 
ser mantidos e, por outro lado, quais usos estarão passíveis de sofrerem restrições frente ao 
estabelecimento da faixa de servidão com potencial interferências sobre fontes de renda e/ou 
produção para o consumo familiar, identificado como deslocamento econômico.  

Dentre os usos verificados, foram identificados e classificados os seguintes: Capoeira fina, Cultivo de 
camarão, Cultura permanente, Mata nativa, Pastagem, Pasto nativo, Areia e Sem uso. O Quadro 9-16 
a seguir mostra os resultados totais e percentuais dos usos existentes nas áreas afetadas das 
propriedades interceptadas pela LT. 

Quadro 9-16: Tipos de uso do solo das propriedades existente na área afetada pela faixa de servidão 

Tipo de uso do solo 
Propriedades 

Absoluto Percentual (%) 

Capoeira Fina 2 3 

Cultivo de camarão 4 5 

Cultura permanente 20 27 
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Tipo de uso do solo 
Propriedades 

Absoluto Percentual (%) 

Pastagem / Pasto nativo 31 42 

Pasto nativo / Cultura permanente 13 18 

Mata nativa 1 1 

Areia 1 1 

Sem uso 2 3 

Total de propriedades 74 100 

 

Com o estabelecimento da faixa de servidão da LT 500kV e consequente restrições de uso e ocupação 
desta área pelo proprietário, das atividades identificadas acima, ficará restrito o plantio de vegetação 
de porte arbóreo, tais como o coco e mangaba, e também realização de queimadas, no caso da cultura 
da cana de açúcar. Assim, se avalia o impacto direto da faixa de servidão sobre essas culturas que 
poderá gerar prejuízos aos proprietários que alegaram realizar tais produções enquanto fonte de 
renda e/ou consumo familiar, caracterizando como ocorrência de deslocamento econômico. 

Assim, se avalia que do total de 63 proprietário, 29 deles (46%) poderão sofrer deslocamento 
econômico frente à restrição das atuais atividades desenvolvidas nesta área afetada, destacando-se o 
uso com cultura permanente (coco e mangaba) e cultura temporária (cana-de-açúcar). Outros 26 
proprietários (41%) tem como uso atual desta área pastagem/pasto nativo e cultivo de camarão e, 
assim, não sofrerão restrições deste atual uso, não sendo avaliados como deslocados 
economicamente. Por fim, 8 proprietários (13%) alegaram não realizar atividades na área afetada para 
fonte de renda e/ou consumo familiar. 

 

 

Gráfico 9.4-2: Proprietários com potencial deslocamento econômico frente às restrições na faixa de servidão 

Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

 

Embora seja necessário uma avaliação caso a caso do grau de interferência sobre tais culturas e o nível 
de impactos econômicos no meio de subsistência do proprietário (deslocamento econômico), serão 
adotadas todas as medidas de gestão previstas para a restauração dos meios de subsistência afetados 
pelo estabelecimento da faixa de servidão, conforme detalhado no Plano de Realocação e Restauração 

46,0%

41,0%

13,0%

Proprietários com potencial
deslocamento econômico

Proprietários sem deslocamento
econômico

Proprietários que não tem uso da área
para fonte de renda/consumo familiar
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dos Meios de Subsistência, destacando as ações de apoio da CELSE para viabilizar a reestruturação 
destas atividades produtivas afetadas em outra área da propriedade fora da faixa de servidão. 

Ainda enquanto resultados alcançados no CSE, foi possível identificar e mapear as situações de 
proprietários afetados pela LT 500kV e faixa de servidão que podem ser considerados como situações 
de vulnerabilidade socioeconômica, sendo considerados para essa avaliação o perfil socioeconômico 
do proprietário frente aos aspectos de renda média mensal, escolaridade e faixa etária associada a 
uma análise integrada à situação de vulnerabilidade constatada durante a aplicação do CSE. 

Conforme se verifica no Gráfico 9.4-3 a seguir, do total de 63 proprietários, 38 deles (60%) não 
representaram casos de vulnerabilidade socioeconômica, enquanto que um total de 25 proprietários 
foram classificados como casos de situação de vulnerabilidade socioeconômica, representando um 
percentual de 40%. O Quadro 9-17 adiante apresenta a relação de proprietários considerados como 
casos de vulnerabilidade socioeconômica. 

 
Gráfico 9.4-3: Proprietários considerados vulneráveis a partir do perfil socioeconômico 

Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

 

A partir do cruzamento dos resultados obtidos com o CSE, especificamente os dados relacionados às 
situações de potencial deslocamento econômico e as situações de vulnerabilidade socioeconômico, 
foram verificadas as seguintes situações indicadas a seguir, com os respectivos percentuais 
apresentados adiante no Gráfico 9.4-3 e no Quadro 9-17 com a relação de proprietários considerados 
como casos de vulnerabilidade socioeconômica: 

• 25 proprietários vulneráveis, sendo: 

o 09 Proprietários vulneráveis sem deslocamento econômico 

o 16 Proprietários vulneráveis com deslocamento econômico 

• 13 Proprietários não vulneráveis com deslocamento econômico 

• 25 Proprietários não vulneráveis sem deslocamento econômico 

 

40,0%

60,0%

Sim

Não
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Gráfico 9.4-4: Análise de vulnerabilidade socioeconômica versus potencial Deslocamento Econômico 

Fonte: Cadastro Socioeconômico (CSE), CH2M jul/17 

Quadro 9-17: Lista de proprietários considerados em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

Código LT Município Proprietário 
Deslocamento 

Econômico? 

LT-03 Barra dos Coqueiros  Não 

LT-04 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-08 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-09 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-12 Barra dos Coqueiros  Sim 

LT-14 Barra dos Coqueiros  Não 

LT-20 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-23 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-28 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-30 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-33 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-35 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-38 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-43 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-44 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-45 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-68 Santo Amaro das Brotas  Sim 

LT-70 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-71 Santo Amaro das Brotas  Não 

LT-78 Laranjeiras  Não 

LT-80 Laranjeiras  Sim 

LT-84 Laranjeiras  Sim 

LT-91 / LT-93 Nossa Srª do socorro  Não 

14,0%

26,0%

20,0%

40,0%

Proprietários vulneráveis sem
deslocamento econômico

Proprietários vulneráveis com
deslocamento econômico

Proprietários não vulneráveis
com deslocamento
econômico

Proprietários não vulneráveis
sem deslocamento
econômico
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Código LT Proprietário Município 
Deslocamento 

Econômico? 

LT-94 Nossa Srª do socorro  Não 

LT-114 Nossa Srª do socorro  Sim 

 

Para o conjunto de proprietários identificados como situações de vulnerabilidade socioeconômica, 
para além da adoção das diretrizes e medidas de gestão previstas no Plano de Realocação e 
Restauração dos Meios de Subsistência, deverá ser realizado acompanhamento social permanente 
pela equipe técnica responsável durante o processo de negociação, intervenções da fase de 
implantação, estabelecimento da faixa de servidão e adaptação/reestruturação ao novo contexto 
socioeconômico frente às restrições e limitações do uso do solo associados a faixa de servidão. 

Quanto à fase de operação, relativo às interferências eletromagnéticas, o projeto da LT foi 
dimensionado de forma a atender os regulamentos nacionais e internacionais sobre proteção contra 
radiação não ionizante, definidos pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP), de forma que não se espera impactos relativos a este tema.  

Ainda enquanto impacto possível de ser avaliado para a fase de operação da LT 500kV está o risco de 
eletrocussão de populações locais próximas e/ou que frequentam áreas energizadas do 
empreendimento. Como medida de gestão frente a esse potencial risco serão instaladas placas de 
aviso de risco de eletrocussão, bem como será abordado nas campanhas do Programa de 
Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação Ambiental (PEA) os cuidados necessários de serem 
adotados pelos proprietários e moradores com vistas à mitigar a ocorrência de casos de eletrocussão. 

 

• 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 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do Empreendimento 

Atributos Possibilidades 

  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 

Magnitude 
Baixa Média Alta 

 X  

Significância 
Baixa Média Alta 

X   

 

c) Descrição das Ações de Gestão 

• Medidas Mitigadoras 

o Executar, de forma permanente, as ações de comunicação e engajamento social junto ao 
conjunto de proprietários afetados pela LT 500kV no âmbito das ações do Programa de 
Comunicação Social (PCS) e do Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência, 
devendo ser feito acompanhamento permanente junto aos proprietários identificados como 
situações de vulnerabilidade socioeconômica. 

o Implantar e divulgar os Canais de Comunicação da CELSE junto aos proprietários afetados para 
o devido recebimento e tratativa de eventuais questionamentos, dúvidas e/ou reclamações 
destes proprietários com a adoção de procedimentos e gestão adequados para o registro, 
tratativa e retorno destas manifestações aos manifestantes. 
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o Realizar treinamentos junto às equipes das frentes de obras abordando conteúdos 
relacionados à postura adequada e respeito junto aos proprietários residentes e demais 
moradores locais, bem como as medidas de segurança e conformidade aos procedimentos 
definidos visando a não ocorrência de danos a propriedade (terreno e benfeitorias) durante 
as intervenções nas áreas particulares. 

o Desenvolver ações de comunicação e socioeducativas junto a população local próxima à LT 
500kV abordando os cuidados e riscos associados à eletrocussão após a fase de energização, 
bem como instalar placas de aviso sobre riscos de eletrocussão nas estruturas da LT.  

 

• Medidas Compensatórias 

Concluídas as fundações deverão ser recuperadas as condições originais do terreno e reparado e/ou 
ressarcido qualquer dano causado ao proprietário decorrente das obras. 

Executar as diretrizes e ações constantes no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de 
Subsistência visando restaurar os meios de subsistência dos proprietários afetados pelo 
Empreendimento com ocorrência de deslocamento econômico frente a restrição do uso da área da 
faixa de servidão, destacando as ações de apoio da CELSE para viabilizar a reestruturação destas 
atividades produtivas afetadas em outra área da propriedade fora da faixa de servidão. 

 

• Medidas de Controle 

Após o início da fase de operação da LT 500kV, realizar estudos e monitoramentos específicos para 
verificar a ocorrência de interferências de campo eletromagnético e emissões de ruídos junto aos 
proprietários residentes e demais moradores locais, adotando as medidas de mitigação necessárias a 
partir da constatação de tais interferências. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
ALTO. 

 

d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Na fase de implantação, considerando 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. 
Na fase de operação, considerando a Significância MÉDIA do impacto avaliado e o Grau de Resolução 
ALTO das ações de gestão propostas, o impacto foi classificado como Irrelevante. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras e compensatórias é do Empreendedor, 
diretamente ou através de consultoria contratada. 

 

9.4.9 Interferências sobre as propriedades afetadas pelo Bay de Conexão 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação 
 Instalação do bay de 

conexão da LT 500 kV 
 Aquisição da área 

necessária para a 

Aquisição dos lotes na 
área do bay de conexão e 
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Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

com a Subestação 
Jardim I(CHESF) 

Instalação da bay de 
conexão da LT 500 kV com 
a Subestação Jardim 
I(CHESF) 

realocação das famílias 
residentes atualmente 
nesta área 
 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Para a implantação e operação do bay de conexão na subestação da CHESF I, já no município de Nossa 
Senhora do Socorro, será feita a aquisição pela CELSE de um total de 226 lotes, representando 124 
proprietários, que se refere ao parcelamento de um antigo loteamento da década de 1980 que não 
foi efetivamente ocupado (Figura 9.4-11).  

 

Figura 9.4-11: Antigo loteamento identificado na área do Bay de conexão com a SE CHESF 

Frente a dificuldade de identificar a situação cartorial e de localizar os proprietários desses antigos 
lotes, ressaltando se tratar de um loteamento não efetivado, o setor fundiário está atualmente 
realizando esse mapeamento da situação cadastral e dos respectivos proprietários e, somente a partir 
dos resultados desse levantamento fundiário, deverá ser iniciada a interlocução, tratativas e efetiva 
aquisição dos referidos lotes mediante pagamento indenizatório, bem como a realização do Cadastro 
Socioeconômico (CSE) destes proprietários dos lotes a serem adquiridos pela empresa. 

Cabe destacar que não se avalia a interferência sobre os meios de vida e de subsistência 
(deslocamento físico ou econômico) destes proprietários do antigo loteamento não efetivado na área 
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do bay de conexão, considerando que tais proprietários não ocuparam efetivamente seus lotes, que 
atualmente encontram-se sem ocupação e sem uso efetivo por parte destes proprietários.  

Assim, embora sejam adotadas as diretrizes de transparência nas negociações, aplicação do CSE e 
ações de comunicação e engajamento social destes proprietários, conforme Plano de Realocação e 
Restauração dos Meios de Subsistência, não se avalia, preliminarmente, a necessidade de adotar 
medidas específicas voltadas à restauração dos meios de vida e de subsistência. Cabe destacar que tal 
avaliação deverá ser aprofundada a partir dos resultados do Cadastro Socioeconômico previsto de ser 
realizado onde será possível identificar eventuais situações de interferência da aquisição dos lotes 
sobre modo de vida e/ou fonte de renda destes proprietários. 

Contudo, a partir dos estudos ambientais e levantamento de campo, embora os lotes deste antigo 
loteamento a serem adquiridos pela CELSE na área do bay de conexão encontram-se vazios, ou seja, 
não houve a ocupação efetiva dos proprietários destes lotes, foi verificado a existência de 2 famílias 
residindo atualmente na área desse loteamento e que deverão, portanto, passar por um processo de 
realocação para a liberação da área necessária ao bay.  

As 2 famílias identificadas na área do bay de conexão passaram pelo Cadastro Socioeconômico (CSE), 
são elas: i)  (proprietário de um lote e passou a ocupar outros lotes adjacentes - identificado 
como ) e; ii) o  (posseiro - identificado como ). A Figura 9.4-12, apresentada a 
seguir, ilustra a localização destas casas na área do bay de conexão que passarão por processo de 
aquisição e realocação para a liberação da área do empreendimento. Assim, tais famílias foram 
incorporadas às diretrizes e ações previstas no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de 
Subsistência, que integra o Projeto Básico Ambiental (PBA) do Complexo Termoelétrico Porto do 
Sergipe I. 

 

Figura 9.4-12: Casas identificadas e cadastradas na área da bay de conexão com a Subestação da CHESF 
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Em atendimento aos requisitos do PS5: Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário (IFC), para 
além do processo de indenização, foi realizado o Cadastro Socioeconômico destas famílias residentes 
e afetadas pela bay de conexão visando definir uma baseline para possibilitar análises comparativas, 
bem como subsidiar o acompanhamento social destas famílias e a adequada proposição de medidas 
de gestão social voltadas à restauração dos meios de vida e de subsistência frente ao processo de 
realocação necessário de ser efetivado.  

A partir do resultado do Cadastro Socioeconômico será iniciado o acompanhamento social destas 
famílias pelo setor de Responsabilidade Social da CELSE através de visitas domiciliares nas residências 
a serem desapropriadas na área do bay de conexão, bem como ações permanentes de comunicação 
e engajamento social destes moradores. As visitas têm como principal objetivo fazer o 
acompanhamento social destas famílias e acompanhar a adequada adoção das medidas de gestão e 
o efetivo resultado esperado de reestruturar os meios de vida e de subsistência destas famílias. 

Serão, ainda, disponibilizados os Canais de Comunicação da CELSE junto a essas famílias residentes 
para recebimento de reclamações e/ou denúncias dos moradores sobre impactos no seu cotidiano ou 
condições de saúde e segurança até sua efetiva realocação, registrando e tratando de forma adequada 
tais situações, com a apropriada devolutiva do solucionamento ao manifestante 

Conforme indicado no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência, frente a 
necessidade de realocação destas famílias residentes na área do empreendimento, serão adotadas as 
seguintes medidas de gestão: i) Justa valoração das perdas (deslocamento físico e econômico) e 
transparência no processo de indenização; ii) apoio e orientação na escolha da nova área de moradia, 
avaliando sua situação fundiária (regularização) e se possui condições adequadas para nova moradia 
e continuidade das atividades produtivas/meios de subsistência realizados anteriormente; iii) apoio 
logístico da mudança com cronograma acordado com o proprietário e apoio na retirada de 
benfeitorias e limpeza da área; iv) apoio na recomposição das condições de moradia 
(preferencialmente melhores), padrões de vida e acessos aos equipamentos e serviços públicos; v) 
apoio na reestruturação dos meios de subsistência e atividades produtivas realizadas anteriormente, 
como também contribuir para a melhoria da renda familiar através de investimentos na prática 
produtiva no novo local. 

 

• 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 

Contínua Descontínua Cíclica 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do Empreendimento 

Atributos Possibilidades 

Forma de 
manifestação 

 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 Mitigadoras 

o Executar ações de comunicação e engajamento social no âmbito do Programa de 
Comunicação Social (PCS) e do Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência 
junto aos proprietários dos lotes a serem adquiridos pela CELSE e, prioritariamente, junto às 
famílias atualmente residentes na área e que passarão pelo processo de realocação para 
liberação da área. 

o Implantar e divulgar os Canais de Comunicação da CELSE junto aos proprietários dos lotes e 
famílias residentes a serem realocadas para o devido recebimento e tratativa de eventuais 
questionamentos, dúvidas e/ou reclamações destes proprietários com a adoção de 
procedimentos e gestão adequados para o registro, tratativa e retorno destas manifestações 
aos manifestantes. 

 

• Medidas Compensatórias 

Realizar os laudos de avaliação dos lotes a serem adquiridos pela CELSE na area do bay do conexão 
procedendo às negociações e tratativas de indenização dos proprietários de forma justa e 
transparente; 

Executar as diretrizes e ações constantes no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de 
Subsistência visando a restauração dos meios de vida e de subsistência das famílias atualmente 
residentes na área do empreendimento e que passarão pelo processo de realocação. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
BAIXO. 

 

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 fase de implantação 
do Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras e compensatórias é do Empreendedor, 
diretamente ou através de consultoria contratada. 
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9.4.10 Interferências sobre Comunidades Tradicionais (Quilombolas)  
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais 
Impacto 

ambiental 

Implantação 

 Instalação da LT 500kV 

 Aumento na circulação de 
veículos pesados 
(caminhões); 

 Aumento na circulação de 
trabalhadores na área e no 
entorno 

 Geração de ruído; 

 Geração de poeira e 
materiais particulados. 

Interferências no 
cotidiano e 

dinâmica local da 
CRQ Mussuca 

 Implantação dos 
equipamentos Offshore 

 Alterações temporárias na 
dinâmica da pesca local 
decorrente das obras de 
implantação da FSRU 

Interferências 
sobre a atividade 
de pesca da CRQ 
Pontal da Barra 

Operação  Operação dos 
equipamentos Offshore 

 Estabelecimento de zona de 
exclusão para a atividade 
pesqueira 

Interferências 
sobre a atividade 
de pesca da CRQ 
Pontal da Barra 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Conforme identificado no item 7.3.10. Comunidades Tradicionais do Diagnóstico, a partir da consulta 
feita à base de dados oficiais da Fundação Cultural Palmares (FCP), bem como os levantamentos 
realizados em campo, foi verificada a existência de duas Comunidades Remanescentes de Quilombos 
(CRQ’s) nos municípios da Barra dos Coqueiros e Laranjeiras, área de influência do Empreendimento: 
i) CRQ Pontal da Barra, em Barra dos Coqueiros e; ii) CRQ Mussuca, em Laranjeiras.  

A Comunidade Remanescente de Quilombo Pontal da Barra obteve a certificação em 7 de março de 
2006, através do processo n° 01420.000433/2006-81 e possui atualmente cerca de 190 famílias 
residentes. Por se localizar a uma distância superior a 8 km da área prevista para a instalação da UTE 
e FSRU (Figura 9.4-13), conforme Portaria Interministerial no 60/2015, não houve a obrigatoriedade 
legal de realizar o Estudo de Componente Quilombola (ECQ), tampouco a obrigatoriedade de acionar 
a Fundação Cultural Palmares (FCP) para elaboração de parecer e Termo de Referência (TR) no âmbito 
do licenciamento ambiental.  
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Figura 9.4-13: Localização da área da CRQ Pontal da Barra em relação a área do Projeto 

 

Cabe destacar ainda que, frente a distância da CRQ Pontal da Barra em relação às áreas de intervenção 
do empreendimento, não se avalia a potencial ocorrência de impactos diretos associados à 
implantação e operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, especificamente aqueles 
atrelados à circulação de trabalhadores, emissões de ruído/barulho, emissões de poeira, vibrações, 
circulação de veículos, etc, que possam prejudicar e/ou interferir o cotidiano e a dinâmica local desta 
comunidade ou ainda comprometer a qualidade de vida ou ambiental. 

Contudo, durante a realização dos estudos ambientais e visitas à campo, verificou-se que a pesca 
representa a principal fonte de renda das famílias da CRQ Pontal da Barra. Assim, frente à 
possibilidade de interferências das obras da FSRU e do estabelecimento de uma Zona de Exclusão 
durante a operação sobre a atividade de pesca local desta comunidade, a CRQ Pontal da Barra foi 
incorporada ao Censo Pesqueiro realizado e às ações previstas no Programa de Monitoramento da 
Atividade Pesqueira (PMAP).  

Tendo em vista a sensibilidade desta comunidade, foram centrados esforços durante a atividade de 
campo do Cadastro Socioeconômico Censitário das Atividades Pesqueiras para incorporação do 
máximo de cadastros de pescadores residentes de Pontal da Barra. Houve a tentativa de realizar 
entrevistas direcionais nesta comunidade, no entanto, a equipe foi informada que não poderiam ser 
realizadas entrevistas dentro da comunidade sem o conhecimento e aprovação prévia da FCP.  

Cumpre, portanto, esclarecer que para que a FCP se pronuncie sobre atividades dentro de CRQs, esta 
deve ser instada oficialmente pelo órgão ambiental, requerendo que seja aberto processo de Estudo 
de Componente Quilombola. Não obstante, dentre os cadastramentos realizados, mais de 35% dos 
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entrevistados residem em Pontal da Barra, tendo sido considerado um levantamento representativo 
para a área. 

Observa-se que a área de pesca utilizada pelos pescadores de Barra dos Coqueiros e Pirambu abrange 
desde a costa sul de Alagoas, à norte da Bahia, inclusive dos pescadores de Pontal da Barra. 

Este fato, atrelada às restrições já atualmente em vigor na área em que se enseja instalar o 
empreendimento indica um baixo potencial de impacto na atividade pesqueira para os pescadores 
locais. No entanto, será implementado o monitoramento pesqueiro e, sendo constatada a ocorrência 
de deslocamento econômico ou qualquer prejuízo decorrente do Empreendimento, serão adotadas 
as diretrizes e ações constantes no Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência. 

É importante ressaltar ainda que a pesca artesanal exercida pelos pescadores da CRQ Pontal da Barra  
trata-se de um patrimônio cultural local, sendo esta comunidade devidamente incorporada às 
diretrizes e medidas de gestão constantes no Plano de Conservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Arqueológico, especificamente no Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres da Pesca 
Artesanal. 

Já a Comunidade Remanescente de Quilombo Mussuca localiza-se no município de Laranjeiras, na 
área de influência da LT 500 kV e obteve a certificação em 13 de dezembro de 2005, através do 
processo n° 01420.003078/2005-11. Apesar do número elevado de moradores da comunidade, 
apenas parte deles foram reconhecidos como remanescentes de quilombolas (cerca de 500 pessoas). 

Conforme o diagnóstico, a área ocupada pela CRQ Mussuca encontra-se a uma distância de cerca de 
3 km do traçado da LT 500 kV (Figura 9.4-14). Assim, considerando que a distância em relação a LT 500 
kV é inferior a uma distância de 5 km, conforme previsto na Portaria Interministerial no 60/2015, está 
sendo encaminhada a elaboração do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) desta comunidade. 

 

Figura 9.4-14: Localização da área da CRQ Mussuca  em relação ao traçado da LT 500kV 
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Em relação ao status do Estudo de Componente Quilombola (ECQ), foi encaminhado um ofício à 
Fundação Cultural Palmares (FCP) solicitando a abertura do processo e elaboração por parte deste 
órgão do Termo de Referência do Componente Quilombola (TRq) para dar início à elaboração do Plano 
de Trabalho e do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) da CRQ Mussuca, possibilitando traçar as 
diretrizes e ações necessárias de serem incorporadas ao PBA Quilombola da Mussuca (PBAq Mussuca). 

Em resposta ao referido ofício, a Fundação Palmares informou que eles não podem se pronunciar 
enquanto não forem instados oficialmente pela ADEMA/SE, órgão ambiental responsável pelo 
processo de licenciamento em curso. Assim, a Fundação Palmares indicou que irá emitir um ofício 
para ADEMA/SE informando ao órgão licenciador que eles devem requerer à Fundação que seja 
aberto processo. Somente após essa tramitação formal entre a FCP e a ADEMA é que será dada 
continuidade a instauração do processo com a emissão Termo de Referência Quilombola. 

Até o fechamento deste Estudo, a equipe de antropólogos aguardava a manifestação e respectivo 
parecer (TRq) da Fundação Cultural Palmares para poder iniciar o estudo específico e respectivas 
consultas públicas obrigatórias junto à comunidade para subsidiar a conclusão do Estudo, análise de 
interferências da LT 500kV sobre a CRQ Mussuca e proposição do Plano Básico Ambiental de 
Componente Quilombola – PBAq Mussuca, etapas necessárias para a efetiva conclusão do processo. 
Até o momento foi possível obter o registro do processo sendo aberto na FCP através do número 
01420.006573/2017-15, referente a solicitação de emissão de Termo de Referência, para elaboração 
de Plano de Trabalho da CRQ Mussuca – Laranjeiras/SE, protocolado em 14 de julho de 2017. 

Não obstante, considerando a localização desta CRQ e as interferências geradas junto à comunidade 
em função das instalações do empreendimento (referente à instalação da LT), não são esperados 
impactos diretos nesta comunidade, fato a ser comprovado pelo estudo de componente quilombola.  

 

• 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 
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Fase de IMPLANTAÇÃO do Empreendimento 

Atributos Possibilidades 

 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 

Magnitude 
Baixa Média Alta 

 X  

Significância 
Baixa Média Alta 

X   

 
c) Descrição das Ações de Gestão  

• Medidas de Controle 

o Não utilização das vias internas do aglomerado urbano da CRQ Mussuca como acesso para as 
obras da implantação da LT. 

 

• Medidas Mitigadoras 

Realizar o Estudo do Componente Quilombola (ECQ) da CRq Mussuca, a partir da emissão do TRq da 
Fundação Cultural Palmares (FCP), para caracterizar a comunidade, identificar potenciais 
interferências da instalação e operação da LT 500 kV, e elaborar o PBA Quilombola Mussuca (PBAq 
Mussuca) contendo medidas de gestão necessárias para a conservação do cotidiano e dinâmica social, 
econômica e cultural desta comunidade. Processo já iniciado, aguardando análise da FCP. 
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Frente a possibilidade de interferências das instalações da FSRU sobre a atividade de pesca local da 
CRQ Pontal da Barra, incorporar essa comunidade tradicional ao Programa de Monitoramento da 
Atividade Pesqueira. A partir dos resultados do monitoramento proposto, sendo constatada a 
ocorrência de deslocamento econômico ou qualquer prejuízo decorrente do Empreendimento junto 
à pesca realizada pela CRQ Pontal da Barra, propor e executar as medidas indicadas no Plano de 
Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência. 

Incorporar a CRQ Pontal da Barra nas ações previstas no Plano de Conservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Arqueológico, especificamente no Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres 
da Pesca Artesanal, visando caracterizar a cultura de pesca artesanal desta comunidade, monitorar 
potenciais interferências do Empreendimento sobre esse fazer tradicional e propor ações para a 
valorização dessa prática tradicional. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
ALTO. 

 

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 Irrelevante para as fases de implantação e operação 
do Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras é do Empreendedor, diretamente ou 
através de consultoria contratada. 

 

9.4.11 Interferências sobre o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação  Implantação da LT 500 kV 

 Abertura de acessos 
temporários da LT; 

 Atividades de supressão de 
vegetação e escavação do 
solo; 

 Circulação de trabalhadores 
e máquinas e veículos nas 
áreas de interveção da LT. 

Interferências 
sobre o patrimônio 

cultural e 
arqueológico 

Operação  Operação da FSRU Offshore 

 Estabelecimento de zona de 
exclusão para a atividade 
pesqueira 

Interferências 
sobre a cultura da 

pesca artesanal 
local 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Em relação a LT 500 kV, conforme Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) elaborada pela CELSE e 
protocolada junto ao IPHAN em abril/2017, foi identificada a existência de 27 sítios arqueológicos na 
região, já cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), e demais patrimônios 
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históricos existentes nos municípios interceptados pelo traçado da LT. Frente à possibilidade de 
abertura de novos acessos temporários, bem como as atividades de supressão de vegetação e 
escavação do solo das torres de energia, se avalia o potencial interferência desta estrutura sobre o 
patrimônio histórico e arqueológico previamente mapeados no FCA. 

Em resposta, em junho/2017 o IPHAN encaminhou Ofício a CELSE (Ofício 289/2017) dando seu parecer 
e análise sobre o FCA protocolado, sugerindo a inteferência do Empreendimento sobre esse potencial 
patrimônio arqueológico como Nível III – “De média e Alta interferência sobre as condições vigentes 
do solo, grandes áreas de interferência, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de 
localização do traçado”.  Ainda neste ofício, o IPHAN apresenta as diretrizes do Projeto de Avaliação 
de Impacto ao Patrimônio Arqueológico com base no Termo de Referência Específico (TRE) junto ao 
IPHAN. 

A partir da manifestação do IPHAN e da proposição do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico, está sendo efetivada a contratação da equipe de arqueólogos para elaborar esse estudo 
específico, em atendimento aos procedimentos obrigatórios de serem adotados. Cabe destacar que 
já foi realizada a indicação da instituição que apoiará o projeto com o endosso institucional para a 
guarda e meios de divulgação das informações científicas que será o Museu de Arqueologia do Xingó 
(MAX), da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Se destaca também que no referido Ofício do IPHAN, foi indicada a inexistência de bens tombados, 
valorados ou registrados acautelados em âmbito federal nas áreas interferidas do Empreendimento, 
sendo concluído ausência de dano ou impacto da instalação e operação da LT 500 kV sobre Patrimônio 
Acautelado Federal.  

Especificamente localizada em área próxima à intervenção da instalação da LT 500 kV, no município 
de Laranjeiras, foi identificada a ruína de uma pequena Igreja, cuja caracterização e importância será 
objeto dos trabalhos a serem ainda realizados, conforme o Termo de Referência do IPHAN. 

Um levantamento arqueológico que abrangeu integralmente a área destinada à implantação das 
instalações UTE identificou a existência de dois sítios arqueológicos. Um sítio arqueológico foi 
identificado dentro da área pertencente ao Complexo Eólico Barra dos Coqueiros Parque Eólico e, 
assim, sua conservação está atrelada a responsabilidade desse Empreendedor (Foto 9.4-5). O outro 
sítio arqueológico, denominado Sítio Arqueológico Pomonga, se localiza dentro da gleba destinada ao 
Empreendimento da CELSE, contudo em uma área que não será objeto de quaisquer instalações ou 
intervenções. 
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Foto 9.4-5: Sítio arqueológico Dunas de Jatobá I, em área do Parque Eólico Barra dos Coqueiros 

 

As tratativas referentes ao Sitio Arqueológico Pomonga, localizado dentro da área da CELSE, foram 
devidamente realizadas junto ao IPHAN no licenciamento ambiental da UTE, do âmbito de 
competência da Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA). Visando manter a regularidade 
do processo de avaliação de impacto arqueológico e, em vista dos trabalhos anteriormente 
executados, este órgão apenas estabeleceu condicionantes que foram já devidamente cumpridas pela 
CELSE, que se referiam a instalação de placas de identificação e cercamento da área deste sítio 
arqueológico (Foto 9.4-6). 

 

Foto 9.4-6: Sítio arqueológico Pomonga, no interior da gleba do Complexo Termelétrico Porto do Sergipe I 

 

Em relação à instalação e operação da FSRU (estrutura offshore que integra o Empreendimento) foi 
avaliada a possibilidade de interferência dessa estrutura sobre a atividade de pesca artesanal local. 
Considerando, portanto, que os saberes e fazeres da pesca artesanal possui uma importância cultural 
na região, consequentemente, se avalia a possibilidade de interferência das atividades da FSRU sobre 
essa prática tradicional. 
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Frente às potenciais interferências da FSRU sobre a atividade de pesca artesanal identificada na ADA 
do empreendimento offshore, a valorização dos saberes e fazeres associados à pesca artesanal foi 
devidamente incorporado ao Plano de Conservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico, 
especificamente no Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres da Pesca Artesanal que integra o 
PBA do Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I. 

 

• 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   

 

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   
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Fase de 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  

• Medidas Mitigadoras 

Realizar o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico com base no Termo de 
Referência Específico (TRE) apresentado pelo IPHAN tendo como objeto a LT 500 kV. 

Realizar o monitoramento arqueológico das frentes de obra durante toda a fase de implantação da LT 
500 kV, principalmente nas atividades de supressão de vegetação e escavação do solo decorrentes da 
abertura de acessos temporários e instalação das torres de sustentação dos cabos. 

A partir da constatação de comprometimento da salvaguarda e conservação de patrimônios históricos 
e arqueológicos decorrente das atividades de implantação da LT 500 kV, adotar todos procedimentos 
necessários para a identificação, resgate e conservação destes patrimônios. 

Implementar as ações previstas no Plano de Conservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Arqueológico, especificamente no Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres da Pesca Artesanal, 
visando caracterizar a cultura de pesca artesanal local, monitorar potenciais interferências da FSRU e 
adotar as medidas de registro e valorização dessa prática tradicional. 

Frente a possibilidade de interferências das instalações da FSRU sobre a atividade de pesca artesanal 
local, realizar o Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira para verificar e acompanhar a 
ocorrência de impactos do Empreendimento sobre essa prática cultural local, subsidiando com 
informações do monitoramento as ações no âmbito do Programa de Valorização dos Saberes e Fazeres 
da Pesca Artesanal. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
ALTO. 

 

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 Irrelevante para as fases de implantação e operação 
do Empreendimento. 
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e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras é do Empreendedor, diretamente ou 
através de consultoria contratada. 

 

9.4.12 Alteração da paisagem local 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Operação 

 Instalação de estruturas e 
operação do Complexo 
Termoelétrico Porto do 
Sergipe I 

 Percepção de elemento 
artificial e estranho na 
paisagem 

Alteração na 
Paisagem 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

A área da CELSE prevista para as instalações da UTE e da FSRU se localiza no Povoado do Jatobá, no 
município de Barra dos Coqueiros, em local próximo à Praia de Jatobá. Conforme resultado do 
Diagnóstico (item 7.3.6. Turismo e Lazer), foi identificado que o atual uso da Praia do Jatobá, onde 
serão instaladas a UTE e FSRU, se refere às práticas de lazer de moradores locais e de veranistas que 
possuem casas em loteamentos imobiliários localizados nas imediações. 

Embora se avalie a alteração da paisagem decorrente da instalação da UTE e FSRU frente à inclusão 
de elementos estranhos a paisagem atual da Praia do Jatobá, se destaca que atualmente a região já 
apresenta diversas estruturas alheias à uma paisagem natural, destacando-se galpões comerciais, 
localizados no povoado Jatobá, além de outros empreendimentos industriais colocalizados nas 
imediações, a estrutura e píer do Terminal Marítimo (TMIB) e, ainda, a operação dos aerogeradores 
do Complexo Eólico Barra dos coqueiros (FOTO 9.4-7). 

Destaca-se ainda que, conforme apresentado no Diagnóstico, os usuários da praia do Jatobá e 
veranistas costumam se acomodar em baixo da estrutura do píer do Terminal Marítimo (TMIB) para 
ficarem em locais de sombra durante a sua prática de lazer, indicando um processo de adaptação 
dessa infraestrutura por parte destes moradores e veranistas habituais da praia do Jatobá durante 
suas atividades de lazer (FOTO 9.4-8). 
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Foto 9.4-7: complexo eólico barra dos coqueiros, 
praia do jatobá: usos industriais no entorno da área 

do projeto  

 

Foto 9.4-8: concentração de frequentadores da praia 
do jatobá sob o píer do tmib  

Assim, se avalia que a alteração da paisagem atrelada à instalação da UTE e FSRU, embora represente 
novos elementos artificiais à paisagem local, não causará impactos sobre a prática de lazer/veraneio, 
como possível estranhamento por parte dos usuários da praia, uma vez que os mesmos já se 
habituaram a existência de estruturas industriais nas imediações da área do Empreendimento e, 
inclusive, tem se apropriado dessa estrutura industrial (píer do TMIB) nas suas práticas usuais de lazer 
e veraneio. Tal avaliação se aplica ainda aos moradores do Povoado do Jatobá de modo geral, 
considerando que os mesmos já convivem com uma paisagem alterada pelas atividades industriais na 
região. 

Em relação a LT 500 kV, a alteração da paisagem ocorrerá frente a instalação das torres de energia 
elétrica e cabeamento e será percebida, principalmente, pelos proprietários interceptados pelo 
traçado da LT dada a proximidade destes em relação ao Empreendimento. Tal alteração de paisagem 
ocorrerá a partir da conclusão das obras da LT 500kV e, considerando o possível “estranhamento” 
dessa estrutura construída em ambiente natural, é importante que tais alterações de paisagem sejam 
devidamente comunicadas e abordadas junto aos proprietários em ações de comunicação social. 

Assim, enquanto medida de mitigação relacionada a alteração da paisagem, inerente à instalação e 
operação da LT 500kV, deverão ser realizadas ações de comunicação social no âmbito do Programa 
de Comunicação Social (PCS) voltadas aos proprietários interceptados e demais moradores próximos 
à LT abordando as alterações da paisagem decorrentes das instalações necessárias ao 
empreendimento, bem como sensibilizando para a importância do empreendimento no âmbito 
regional e nacional. 

 

• Avaliação dos Atributos  

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   
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Fase de 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  

• Medidas Mitigadoras 

Realizar no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) ações comunicativas envolvendo 
moradores, usuários da Praia do Jatobá e veranistas para informar sobre a alteração da paisagem local 
em decorrência da instalação e operação do Empreendimento, bem como realizar pesquisa de opinião 
para coletar e analisar a percepção local acerca deste impacto. 

No Programa de Educação Ambiental (PEA) para as comunidades, abordar as alterações na paisagem 
local, contextualizando acerca da interação entre ambiente natural e ambiente construído, suas 
interações e reflexos na percepção local acerca destes ambientes, bem como a importância do 
Empreendimento em nível local, regional e nacional. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
BAIXO. 

 

d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Considerando-se a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução BAIXO das ações 
de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Baixa Relevância para a fase de operação 
do Empreendimento. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras é do Empreendedor, diretamente ou 
através de consultoria contratada. 
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9.4.13 Geração de emprego e renda 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação  Contratação de mão de obra 

 Aquisição de materiais, 
equipamentos e serviços de 
fornecedores locais 

 Geração de empregos 

Aumento do nível 
de 

empregabilidade 
local e renda 

Operação 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Fase de Implantação 

A instalação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I contribuirá com o aumento do nível de 
empregabilidade local nos municípios da área de influência, uma vez que, durante a fase de obras dos 
componentes que integram o Complexo, está prevista a contratação de um efetivo total de 2.163 
trabalhadores no pico das obras, previsto para ocorrer em abril/2019 (Gráfico 9.4-5).  

 

Gráfico 9.4-5: Histograma do Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I – pico de obras previsto abril/2019 

Fonte: CELSE 

 

Cabe destacar que o pico de obras previsto para abril/2019 se refere ao histograma integrado do 
Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I, contudo, para cada estrutura que integra o 
empreendimento deverão ocorrer picos de obras específicos, são eles: 

i. UTE, total de 2.000 trabalhadores no pico de obras previsto para abril/2019; 

ii. FSRU, total de 242 trabalhadores no pico de obras previsto para junho/2018 e; 

iii. LT 500kV, total de 507 trabalhadores no pico de obras previsto maio/2019.  

Desse total efetivo de trabalhadores no pico de obras, a partir dos dados obtidos junto ao Núcleo de 
Apoio ao Trabalhador (NAT) de Barra dos Coqueiros, se verifica a existência de disponibilidade de mão 
de obra local em determinadas funções possíveis de serem absorvidas pela CELSE, contratadas e 
subcontratadas e que atenderia à demanda do empreendimento, principalmente em funções com 
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menor exigência de especialização técnica, tais como servente, pedreiro, pintor, encanador, eletricista 
entre outros.  

Cabe ressaltar que mão de obra local é identificada como o trabalhador que não precisa de 
acomodação temporário durante o exercício de sua função, pois reside nos municípios da área de 
influência do empreendimento. 

O Gráfico 9.4-6 a seguir apresenta os resultados da análise de potencial contratação de mão de obra 
local a partir da compatibilização das demandas do empreendimento com a disponibilidade de 
profissionais de Barra dos Coqueiros e região fornecida pelo NAT. 
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Gráfico 9.4-6: Compatibilização da oferta de mão de obra local com as demandas do Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I 

Fonte: CELSE e NAT 
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Conforme se verifica, a região apresenta disponibilidade de profissionais com áreas de atuação 
demandadas pelo empreendimento, destacando-s as seguintes funções e respectivos quantitativos 
de oferta de mão de obra local por função, conforme Quadro 9-18. 

Quadro 9-18: Disponibilidade de mão de obra local por função em relação à demanda do empreendimento 

Função / profissional Disponível (NAT) 
Demanda do Complexo 

Termoelétrico Porto do Sergipe 
I 

Administrativo / Almoxarife 625 35 

Armador / Montador 696 349 

Caldeireiro 125 36 

Carpinteiro / Serralheiro 480 225 

Eletricista 517 55 

Encanador 240 47 

Mecânico 261 3 

Mestre De Obras 88 90 

Motorista 472 34 

Pedreiro 957 113 

Pintor 126 30 

Servente / Ajudante Geral 1.547 1.077 

Soldador 290 76 

Vigia / Segurança 269 6 

Fonte: NAT – Barra dos Coqueiros 

Frente ao exposto, foi definido pela CELSE uma meta de contratação de mão de obra local na ordem 
de 60% do quadro efetivo de trabalhadores previsto no pico de obras, ou seja, busca-se efetivar a 
contratação local de aproximadamente 1.298 trabalhadores de Barra dos Coqueiros e demais 
municípios da área de influência do empreendimento. Cabe destacar que o alcance dessa meta se 
mostra factível, considerando a análise de oferta de mão de obra local indicada pelo NAT e 
relacionando com as demandas do empreendimento, conforme detalhado acima. 

Até o momento de fechamento deste estudo, segundo informações prestadas pela EPCista GE (Quadro 

9-19), existe um efetivo total de mão de obra contratada de 302 trabalhadores, sendo que deste total, 
42,4% são de outros estados, 34,4% do estado de Sergipe e 23,2% do município de Barra dos 
Coqueiros. Cabe destacar que não foram especificados os municípios dos trabalhadores identificados 
como residentes no estado do Sergipe, podendo ser residente dos demais municípios da área de 
influência do empreendimento sem a necessidade de alojamento desse efetivo e, portanto, podendo 
ser identificado como mão de obra local. 

Quadro 9-19: Efetivo total de trabalhadores contratados por local de residência 

Empresa / Subcontratada Outros Estados Estado de Sergipe 
Barra dos 
Coqueiros 

HTB Engenharia e Construção S.A. 68 64 52 

CTI Instalações e Serviços 6 0 3 

OFFSET Projetos e Topografia LTDA - ME 0 4 1 

SERIGY Alimentação e Serviços 0 2 0 
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Empresa / Subcontratada Outros Estados Estado de Sergipe 
Barra dos 
Coqueiros 

Está Empreiteira de Mão de Obra  54 34 14 

TOTAL 128 104 70 

Fonte: EPCista GE, set/2017 

A partir dos dados acima, se verifica que o percentual de aproveitamento de mão de obra local, 
possível de ser realizado a partir da verificação da oferta de profissionais na região disponibilizado 
pelo NAT, ainda se mostra aquém da meta definida pela empresa, devendo, portanto, serem adotadas 
as diretrizes e ações indicadas no Programa de Contratação de Mão de Obra Local (PCMO) visando 
ampliar o percentual de aproveitamento de trabalhadores locais, inclusive para além da meta 
conservadora de 60%, são elas: 

• Firmar convênios com prefeituras locais e NAT/SINE – Site Nacional de Emprego, a fim de 
identificar a mão de obra local disponível e que tenha interesse em ocupar os postos de 
trabalho gerados pelo empreendimento; 

• Divulgar, de forma ampla, transparente e democrática, junto à população da área de 
influência, todas as informações a respeito das oportunidades de emprego para facilitar o 
acesso da mão de obra local disponível aos processos seletivos e postos de trabalho gerados 
pelo empreendimento; 

• Disponibilizar canais para recebimento de currículos, consolidando um Banco de Currículos 
que, junto com os currículos encaminhados pela prefeitura ou NAT/ SINE, sirva de referência 
em processos de seleção, além de prestar esclarecimentos sobre dúvidas das oportunidades 
de trabalho e processos seletivos abertos/previstos; 

• Estabelecer parcerias com órgãos da Administração Pública, Sistema “S” ou outras instituições 
locais e regionais que atuem na promoção de capacitação profissional, visando promover 
ações conjuntas e articuladas junto aos trabalhadores contratados, que viabilizem 
potencializar a absorção da mão de obra local. 

É importante indicar que, ao montar seu quadro de funcionários, a CELSE deverá observar a Lei 
Municipal nº 860/2017, de 18 de abril de 2017, na qual o prefeito em exercício de Barra dos Coqueiros 
sancionou o que segue: 

 

Art. 1º  - Ficam as empresas prestadoras de serviços no Município de Barra dos 
Coqueiros que tenham mais de 15 (quinze) funcionários, obrigadas a contratarem 
e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domicilizados neste 
Município, no percentual de 70% (setenta por cento) do seu quadro efetivo de 
funcionários. (grifo nosso) 

§ 1º - [...] 
§ 2º - O trabalhador deve estar, desde que devidamente comprovado, no 
mínimo 01 (um) ano domiciliado no Município de Barra dos Coqueiros para 
investidura no cargo. 
§ 3º - [...] 

Art. 2º - Não se aplica a determinação prevista no artigo anterior mediante a 
seguinte hipótese: 

§ 1º - Para contratações de profissionais cujas atividades exijam graduação 
em Curso Superior ou Pós-Graduação. 
§ 2º - Admissão de empregados para ocupar cargos e chefia e direção de 
equipes. 



SEÇÃO  10 
PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO 
COMPLEXO TERMOELÉTRICO PORTO DE 

SERGIPE I 
 

 

9-141  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

 
 

 
 

Art. 3º - As empresas prestadoras de serviços no Município de Barra dos Coqueiros 
serão obrigadas a destinar 15% (quinze por cento) da reserva percentual 
determinada no Artigo 1º desta Lei para mão de obra exclusivamente feminina. 

 

Como avaliado ao longo desse item, se observa que a CELSE terá capacidade de absorção de mão de 
obra local elevada. No entanto, para as  demais funções, que demandam maior nível de especialização 
e qualificação profissional, dada a dificuldade de promover capacitações em tempo hábil condizente 
com o cronograma de obras, possivelmente serão preenchidas com mão de obra de fora, ainda assim, 
não ferindo a Lei municipal que trata do assunto, pois abre a possbilidade de contratação local abaixo 
70%, desde que comprovado que (i) são funções ocupadas por profissionais de nível superior ou (ii) 
são funções de chefia ou direção de equipes.  

É necessário, ainda, atentar para o percentual de 15% de mão de obra feminina estipulado pela lei 
municipal. No entanto, a lei também estipula que, se no prazo de 15 dias da divulgação da vaga não 
houver procura por pessoas do sexo feminino, a vaga poderá ser preenchida por pessoa do sexo 
masculino. Assim, caso não seja possível atingir esse percentual, é fundamental que este processo seja 
evidenciado e comprovado.  

Além dos empregos diretos, pode-se prever ainda o aumento das oportunidades de geração de renda, 
abertura de novos negócios e elevação do nível de empregabilidade no mercado de trabalho 
(empregos indiretos) decorrente do aquecimento da economia local, principalmente o setor de 
comércio e serviços atrelado a demanda do Empreendimento por fornecedores locais e regionais, com 
resultados no aumento de massa salarial e internalização de renda local. 

Assim, conforme previsto no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e Comunidades Locais, 
deve ser fornecido apoio, estímulo e instrumentos para a articulação da rede de fornecedores locais 
e aproveitamento destes fornecedores frente às demandas previstas de aquisição de materiais, 
equipamentos, insumos e serviços, de forma a potencializar os benefícios localmente, gerar o 
desenvolvimento econômico local e consolidar o “efeito renda” no âmbito local/regional. 

As demandas adicionais, não diretamente vinculadas ao empreendimento, que ocorrerão 
principalmente durante a fase de implantação e que podem ser absorvidas localmente, se referem 
aos serviços relacionados à construção civil, transporte, entre outros, indireta e diretamente 
potencializados, como alimentação, transporte, vestimenta, rede de hotéis e restaurantes. Parte da 
demanda que será gerada poderá não ser absorvida localmente, decorrente da ausência de tais 
produtos/serviços, por vezes específicos. Entretanto, a realização de medidas de apoio no 
fortalecimento e no desenvolvimento das redes locais de serviços e comércios, que possam dar 
sustentação ao desenvolvimento do empreendimento, contribuirá com a dinamização da economia e 
geração de emprego e renda. 

Não há na literatura de referência uma metodologia universal para se calcular o montante específico 
de população atraída. Considerando-se que o empreendimento estará localizado na região 
metropolitana de Aracaju, capital sergipana com boa infraestrutura e capacidade de supote e apoio 
bons, não é esperado um fluxo significativo, no entanto, sabse-se que este tipo de empreendimento 
tem capacidade de dinamização da economia local, ainda que pela necessidade de especialização da 
mão-de-obra local para assumir novas tipologias de negócios, o que será apoioado e impulsionado 
pelo PBA, como mencionado anteriormente. 

Fase de Operação 

Na fase de operação, frente ao volume menor de demanda de mão de obra decorrente da necessidade 
de qualificação profissional específica, bem como a possível redução do volume de contratos com 
fornecedores locais, espera-se um impacto positivo menor em relação à contratação de mão de obra 
local, contudo, a aquisição de insumos e serviços de fornecedores locais poderá ser mantida, dando 
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continuidade ao fomento do desenvolvimento econômico e geração de renda, principalmente 
associada aos empregos indiretos. 

Para a fase de operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, está previsto um efetivo total 
de 120 trabalhadores para a operação e manutenção da UTE, 44 para a FSRU e para manutenção da 
LT é prevista a contratação de empresa especializada. Dentre estes trabalhadores, os cargos e turnos 
associados serão divididos entre: 

I. UTE Porto de Sergipe I: 

a. 60 (sessenta) trabalhadores divididos em três turnos de 8h cada para a operação da 
UTE, os quais ocuparão cargos técnicos especializados de manutenção elétrica, 
mecânica, eletrônica, engenharia, entre outros a serem definidos;  

b. 10 (dez) trabalhadores em horário comercial, os quais ocuparão cargos de técnicos de 
manutenção; 

c. 30 (trinta) trabalhadores em horário comercial com funções administrativas; e, 

d. 20 trabalhadores terceirizados, os quais ocuparão cargos de segurança e limpeza da 
UTE. 

II. FSRU 

a. 44 tripulantes em turnos de 20 a 30 dias, com expediente de 12h, totalizando 88 
pessoas voltadas à sua operação. 

III. LT 500 kV 

a. Empresa especializada para a manutenção da faixa de servidão e inspeção ao longo 
da linha. 

Não foram definidas ainda as categorias e funções específicas de trabalhadores necessários para a 
operação do Complexo, tendo sido apresentada a estimativa de vagas a serem geradas. Desta forma, 
apenas foi considerada passível de aproximação de composição de contingente para compatibilização 
com a mão-de-obra disponível os trabalhadores de apoio à UTE, responsáveis pela segurança e 
limpeza diretas da planta. 

Assim, do total efetivo de trabalhadores na fase de operação, a partir dos dados obtidos do Núcleo de 
Apoio ao Trabalhador (NAT) de Barra dos Coqueiros, a disponibilidade de mão de obra para estas 
funções (limpeza e segurança) são possíveis de serem 100% aproveitadas pela CELSE.  

Em relação às demais funções, a partir dos treinamentos técnicos específicos que serão realizados 
com os trabalhadores na etapa de implantação da obra, durante os meses finais desta etapa, serão 
identificados os trabalhadores e profissionais locais com potencial aproveitamento para as funções da 
operação do empreendimento, disponibilizando cursos e treinamentos técnicos específicos voltados 
a capacitá-los também para as funções da fase de operação e garantir o maior aproveitamento desse 
efetivo local para suprir as demandas do Complexo na sua operação.  

Todos os trabalhadores e profissionais locais contratados com potencial aproveitamento para a fase 
de operação, bem como os treinamentos e cursos técnicos necessários para potencializar esse 
aproveitamento serão identificados posteriormente em momento oportuno e com antecedência 
mínima necessária para viabilizar sua efetiva capacitação e aproveitamento. 

Para as funções com maior nível de capacitação profissional e qualificação específica, quando estas 
forem definidas em sua totalidade, será possível a determinação da quantidade de trabalhadores de 
Barra dos Coqueiros que será aproveitada pela CELSE, em conjunto ao NAT.  

Dessa forma, pode-se verificar que a implantação e operação do Complexo Termoelétrico Porto do 
Sergipe I trará como impacto positivo a geração de empregos, diretos e indiretos, a melhoria do nível 
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de emprego na região, de forma quantitativa e qualitativa, sobretudo com o incremento na 
formalização das relações de trabalho, e também o estímulo ao desenvolvimento econômico 
local/regional frente ao aumento da aquisição de materiais, equipamentos e serviços de fornecedores 
locais e funcionários.  

Dessa forma, pode-se verificar que a implantação e operação do Complexo Termoelétrico Porto de 
Sergipe I trará como impacto positivo a geração de empregos, diretos e indiretos, a melhoria do nível 
de emprego na região, de forma quantitativa e qualitativa, sobretudo com o incremento na 
formalização das relações de trabalho, e também o estímulo ao desenvolvimento econômico 
local/regional frente ao aumento da aquisição de materiais, equipamentos e serviços de fornecedores 
locais e funcionários.  

 

• 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  

• Medidas Potencializadoras 

Executar o Programa de Contratação de Mão de Obra Local com diretrizes e estratégias para fomentar 
e priorizar a contratação de mão de obra local/regional, com o alcance e, preferencialmente, 
superação da meta inicial de aproveitamento de 60% de mão de obra local inicialmente indicado. 

Executar o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais com vistas a estimular e otimizar a 
aquisição de materiais, equipamentos, insumos e serviços de fornecedores locais/regional, ampliar o 
número de empregos indiretos e internalização de renda para o desenvolvimento econômico local. 

Executar no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) a ampla divulgação das oportunidades 
de emprego junto às populações locais, bem como a divulgação das demandas previstas nas fases de 
implantação e operação do Empreendimento junto aos fornecedores locais, com vistas a otimizar a 
contratação local de mão de obra e fornecedores. 
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Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações acima relacionadas foi avaliado como 
ALTO. 

 

d) Relevância do Impacto com a Adoção das Ações de Gestão  

Na fase de implantação, 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 Alta Relevância. 
Na fase de operação, considerando a Significância BAIXA do impacto avaliado e o Grau de Resolução 
ALTO das ações de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Média Relevância. 

 

e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadores é do Empreendedor, diretamente ou 
através de consultoria contratada. 

 

9.4.14 Impactos nas receitas municipais 
a) Atividade Potencialmente Geradora de Impacto  

Fases do 
Empreendimento 

Atividades Aspectos ambientais Impacto ambiental 

Implantação e 
Operação 

 Aquisição de materiais, 
equipamentos e serviços de 
fornecedores locais. 

 Geração de energia 

 Incidência de impostos para 
a administração pública 
municipal e estadual 

Impactos nas 
receitas fiscais 

 

b) Avaliação do Impacto Ambiental 

• Descrição 

Ao longo das fases de implantação e operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, frente 
ao aumento de empregos, aquisição de insumos, equipamentos e serviços e, posteriormente, a 
geração da energia, incidirão sobre as despesas e receitas operacionais do Empreendimento encargos, 
contribuições, taxas e impostos a serem arrecadas pela administração pública municipal e estadual. 

A mão de obra a ser empregada acarretará em despesas com salários e encargos sociais, que geram 
aumento da contribuição com encargos como Imposto Sob Serviços (ISS), Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), seguros, entre outros. Além dos 
empregos diretos, nessa fase também é esperado aumento nos empregos indiretos, nos serviços e 
comércio, que geram indiretamente aumento nas arrecadações municipais e estaduais. Outras fontes 
de geração de tributos se referem à aquisição de materiais, equipamentos e insumos e a contratação 
de serviços na região, que geram receita nas municipalidades e aumento na arrecadação, 
principalmente do ISS. 

Na fase de operação, a mão de obra empregada, ainda que seja um volume menor em relação à fase 
de implantação, 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, prevista ainda na fase de operação, também acarretará o aumento das receitas 
fiscais e impostos no âmbito local e regional. Ainda na fase de operação, também incidirão impostos 
sobre a geração de energia do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. 
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• 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 

 

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 
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Fase de OPERAÇÃO do Empreendimento 

Atributos Possibilidades 

  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  

• Medidas Potencializadoras 

o Executar o Programa de Contratação de Mão de Obra Local com diretrizes e estratégias para 
fomentar e priorizar a contratação de mão de obra local/regional. 

o Executar o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais com vistas a estimular e 
otimizar a aquisição de materiais, equipamentos, insumos e serviços de fornecedores 
locais/regional, ampliar o número de empregos indiretos e internalização de renda para o 
desenvolvimento econômico local. 

o Executar no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS) a ampla divulgação das 
oportunidades de emprego junto às populações locais, bem como a divulgação das demandas 
previstas nas fases de implantação e operação do Empreendimento junto aos fornecedores 
locais, com vistas a otimizar a contratação local de mão de obra e fornecedores. 

Desta forma, avalia-se que o Grau de Resolução das Ações 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 na fase de implantação e o Grau de 
Resolução ALTO das ações de gestão propostas, o impacto foi classificado como de Alta Relevância 
para a fase de implantação. 

Para a fase de operação, 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 Alta Relevância 
para a fase de operação. 
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e) Responsabilidade pela implantação das ações propostas  

A responsabilidade pela execução das medidas mitigadoras é do Empreendedor, diretamente ou 
através de consultoria contratada. 
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10 Planos e Programas Ambientais 
A etapa de levantamento e avaliação de impactos ambientais identificou 28 impactos ambientais. 
Considerando a atividade que o desencadeie, forma de manifestação e demais atributos avaliados, 
foram definidas medidas que visam à conservação da qualidade do meio ambiente, por meio da 
adoção de estratégias de controle, de mitigação e de monitoramento associadas aos impactos. 
Visando a organização dessas medidas de forma a orientar sua aplicação, estas foram agrupadas em 
Planos e Programas de Controle e Monitoramento. 

Desta forma, o presente capítulo refere-se ao conjunto desses Planos e Programas elaborados para o 
Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, visando o detalhamento das ações e obras que devem ser 
deflagradas para minimizar a geração, mitigar, recuperar (quando ocorrer) e potencializar (quando 
positivo) os impactos ambientais identificados, e compensar quando não houver medida para 
determinado impacto. 

Tendo em vista sua estruturação, os planos e programas ambientais se constituem em instrumento 
de gestão que tem por objetivo garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo 
empreendedor no trato ao meio ambiente e à legislação ambiental para a implantação do 
empreendimento. 

Dado o volume de ações estipuladas, há a necessidade de uma coordenação entre programas e um 
relacionamento com as esferas de governo, com as comunidades, bem como com os agentes 
responsáveis pela construção e operação do empreendimento. 

Ao todo, foram elencados 22 Planos e Programas Ambientais. A descrição completa dos Programas 
Ambientais propostos encontra-se nos cadernos individuais, em anexo (VOLUME VII – PBA). São eles:  

1. PGA: Programa de Gestão Ambiental 

2. PCS: Programa de Comunicação Social 

3. PEA/PEAT: Programa de Educação Ambiental  

4. PCAO: Plano de Controle Ambiental das Obras  

5. PDF: Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e Comunidades Locais 

6. PCMO: Programa de Contratação de Mão de Obra 

7. PGRS: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

8. PCME: Plano de Controle e Monitoramento de Efluentes e Qualidade da Água 

9. PCPE: Plano de Controle de Processos Erosivos 

10. PRAD: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

11. PMH: Programa de Monitoramento Hidrogeológico 

12. PMEA: Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar  

13. PMRV: Programa de Monitoramento de Ruído e Vibrações  

14. PMAP: Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira 

15. PMIS: Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos 

16. PCFl: Programa de Conservação da Flora 

17. PCFa: Programa de Conservação da Fauna 

18. PPC: Plano de Plantio Compensatório 
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19. PRRMS: Plano de Realocação e Restauração dos Meios de Subsistência 

20. PCRI: Plano Complementar de Realocação dos Imóveis do Jatobá (Aderência aos requisitos do 
PS5) 

21. PCPC: Plano de Conservação do Patrimônio Cultural (Cultural Heritage) 

22. PBAq: Projeto Básico Ambiental Quilombola da CRQ Mussuca (PBAq Mussuca) 

 

Para a integração entre os diversos programas propostos, elucidação de seus status e apresentação 
para os meios interessados (população e órgãos públicos pertinentes), o conjunto de planos e 
programas ambientais será organizado segundo diretrizes de um sistema integrado (Figura 9.4-1), 
denominado Sistema de Gestão Integrado – SGI, cuja articulação de gestão ambiental será suportada 
pelo Programa de Gestão Ambiental (PGA). 

 

 

Figura 9.4-1: Estrutura de Planos e Programas Socioambientais (PBA) para o Complexo Termoelétrico Porto de 
Sergipe I 
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Dentro da perspectiva de responsabilidade social e como parte das ações sustentáveis, o SGI visa, 
dentre outros aspectos, estruturar projetos e implementar atividades e ações nas áreas de influência 
do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, impactados pelas obras e, ou, sua operação, tendo 
como foco a inserção do conceito do empreendimento ao cotidiano da população circunvizinha.  

A concepção e organização dos planos e programas ambientais basearam-se no presente estudo, nas 
interações junto aos órgãos ambientais pertinentes, a saber: ADEMA e IBAMA, e na experiência da 
Consultoria Ambiental responsável por sua elaboração. 

Adicionalmente, suas premissas vão de encontro com as diretrizes socioambientais da CELSE e aos 
Padrões de Desempenho do IFC, que embasarão as ações ao longo de toda fase de obras e operação. 
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11 Compensação Ambiental 
A Compensação Ambiental, como definida no Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), se constitui em importante instrumento de 
política pública na medida que determina, para casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, que o empreendedor é obrigado a subsidiar a 
implantação e manutenção de Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, induzindo a 
incorporação dos custos sociais e ambientais da degradação gerada, em seus custos globais. 

Tendo em vista que o empreendimento está sendo licenciado junto a órgãos ambientais de diferentes 
esferas, a saber: Federal para os equipamentos offshore, e Estadual, para a planta de geração de 
energia e linha de transmissão; deverá ser destinada verba para a compensação ambiental, dentro de 
cada processo de licenciamento, baseando-se no valor individual de investimentos previstos. 

A compensação ambiental é definida através de metodologia de cálculo de gradação de impacto 
ambiental estabelecida pelos órgãos ambientais, conforme disposto na Resolução CONAMA nº 371, 
de 05 de abril de 2006, que 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 9.985/2000. 

Ainda, a Resolução CEMA nº 8/2013 dispõe sobre normas e critérios para Compensação Ambiental 
nos casos de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental de competência 
do Estado de Sergipe, a qual define o Valor da Compensação Ambiental - CA pelo produto do Grau de 
Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir: 

CA = VR x GI 

Onde: 

• CA = Valor da Compensação Ambiental;

• VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não
incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de
seguros pessoais e reais; e

• GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.

Ressalta-se que, considerando todos os componentes do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, 
o valor total estimado para os investimentos neste projeto é de  reais, dos quais abatendo-
se os investimentos destinados a ações socioambientais, e abatidos os devidos impostos, será o Valor 
de Referência para o cálculo final do montante destinado à Compensação Ambiental. 
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12 Conclusão 
O presente documento apresentou o Relatório Socioambiental do Complexo Termoelétrico Porto de 
Sergipe I, a ser implantado no município de Barra dos Coqueiros, vizinho da capital sergipana Aracaju. 
Este empreendimento é constituído por 3 unidades: Unidade Offshore tendo a função de armazenar, 
transformar e transferir o gás natural, a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, com capacidade 
instalada de 1,516 GW e a Linha de Transmissão de 500 Kv e 34,2 km de extensão.  

O principal impacto positivo do Empreendimento como um todo será o aumento da capacidade do 
parque gerador nacional e, ao mesmo tempo, um aumento relevante da disponibilidade de fontes de 
geração de energia que não dependem de fatores climáticos, como as usinas hidrelétricas e eólicas, 
dando maior flexibilidade e segurança ao sistema, permitindo conservar as fontes que possibilitam o 
armazenamento de energia, como as usinas hidrelétricas com reservatórios de acumulação. 

Ainda que o Empreendimento se baseie em fontes não renováveis, o gás natural constitui uma fonte 
que resulta em menores emissões de substâncias poluentes para a atmosfera, tem disponibilidade em 
várias regiões do mundo e as tecnologias para o seu aproveitamento estão consolidadas. 

A partir da descrição do empreendimento e realização dos diagnósticos apresentados anteriormente, 
é possível verificar que a área de instalação do empreendimento é caracterizada pela abrangência da 
Praia do Município de Barra dos Coqueiros e porção offshore, um terreno previamente terraplanado 
no município de Barra dos Coqueiros, e toda extensão da Linha de Transmissão composta por região 
majoritariamente rural entrecortada por rios e mangues.  

A área litorânea, mais especificamente a praia na qual o empreendimento se estabelecerá, é uma das 
regiões mais abundantes do litoral brasileiro em termos de desova das tartarugas oliva, verde, de 
pente e cabeçuda, especialmente entre os meses de setembro a março. Outro aspecto importante 
desta região é a atividade pesqueira no mar, que constitui uma das principais atividades econômicas 
para a comunidade local, sendo a pesca do camarão por rede de arrasto uma fonte relevante de 
recursos para os envolvidos neste setor da economia.  

Na área da UTE, localizada em terreno anteriormente terraplenado para a instalação de pólo 
industrial, não foi necessária a supressão vegetal de espécies arbóreas ou interferências em ambientes 
aquáticos, não tendo havido, portanto, interferências sobre aspectos do meio biótico. 

Já a implantação das estruturas da Linha de Transmissão, provocará impactos decorrentes da 
supressão de hábitats e da restrição de atividades econômicas na Faixa de Servidão, indicando uma 
necessidade de acompanhamento por meio de monitoramento ambiental, propostos na avaliação de 
impactos e devidamente consolidados nos planos e programas ambientais. 

Foram identificados 28 impactos socioambientais gerados pelas atividades de planejamento, 
implantação e operação do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, considerando as estruturas 
offshore e onshore do empreendimento. Deste total, 14 impactos estão relacionados aos 
componentes ambientais do Meio Socioeconômico, 08 impactos do Meio Físico e 06 impactos 
relacionados ao Meio Biótico.  

Nenhum dos impactos negativos foi avaliado como de alta relevância. E as ações de gestão 
preconizadas, em grande parte já absorvidas pela engenharia do empreendimento, foram essenciais 
para o controle e mitigação desses impactos. 

Além da segurança energética, foram identificados e avaliados dois impactos positivos, sendo um 
impacto direto nas receitas municipais, principalmente devido ao aumento da mão de obra 
empregada e arrecadação de impostos. A geração de empregos toma lugar de destaque positivo 
também, durante a fase de implantação do empreendimento quando serão empregados 
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aproximadamente 2.163 trabalhadores para a UTE, unidade offshore e LT, e cerca de 164, na fase de 
operação. 

Os povoados que apresentam maior sensibilidade quanto à instalação das obras são os povoados da 
Praia do Jatobá e Cajueiro I e II, visto que ambos se encontram mais próximos ao empreendimento, 
na Área de Influência Direta, e, portanto, são mais suscetíveis às ações de implantação e operação da 
UTE, como geração de poeira, material particulado, ruídos, oriundos de maquinários, equipamentos, 
veículos e caminhões.  

Conforme identificado, há na Área de Influência Direta a coexistência de atividade pesqueira comercial 
e artesanal na região onde se insere o Empreendimento, que poderão sofrer interferências 
temporárias e permanentes diretas da instalação e operação da FSRU. Dentre as comunidades de 
pesca foram identificadas as seguintes: Praia do Jatobá, Povoado Touro, Povoado Canal de São 
Sebastião e CRQ Pontal da Barra. Nestas localidades predomina a pesca artesanal para subsistência 
e/ou complementação de renda familiar. 

Foram identificados também 26 propriedades interceptadas pela LT (totalizando 25 proprietários, na 
medida em que um dos proprietários terá dois lotes interceptados) e respectiva faixa de servidão e 02 
famílias na área do bay de conexão, que se enquadram em algum aspecto de vulnerabilidade, quer 
seja a identificação do potencial de interferência das atividades de instalação e operação do 
empreendimento no cotidiano do proprietário, quer seja se o proprietário realiza atividades 
econômicas na propriedade, identificada como sendo a única fonte de renda familiar passíveis de 
serem impactadas com a implantação e operação da faixa de servidão da LT 500kV. 

Assim, a fim de evitar e mitigar a ocorrência de impactos relevantes sobre essas atividades, são 
recomendadas ações e medidas de controle, mitigação e monitoramento, sob a responsabilidade da 
CELSE e de suas contratadas, organizadas em 22 Planos e Programas Socioambientais, que serão 
executados na fase de implantação e operação do empreendimento. 

Deste modo, a equipe técnica responsável por este estudo de impacto ambiental considera que o 
Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I, é ambientalmente viável, devendo-se adotar todas as 
ações e medidas de controle, mitigação e monitoramento estabelecidas neste documento. 
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13 Equipe Técnica 
A equipe responsável pela emissão do presente documento é apresentada na sequência. Além destes, 
são responsáveis técnicos todos aqueles envolvidos nos estudos específicos e modelagens 
apresentadas ao longo do Diagnóstico Ambiental e respectivos anexos. 
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Quadro 13-1: Equipe Técnica 

FUNÇÃO PROFISSIONAL FORMAÇÃO 
REGISTRO NO CONSELHO 

DE CLASSE / CTF 
RESPONSABILIDADE ASSINATURA 

Coordenação 

Andréia Reina Capeleti 
Garcia 

Ecóloga - 
Gerência do Projeto / 

Revisão Sênior 
 

Valdir Akihiko Nakazawa Geólogo 
CREA nº 06013239201 

CTF IBAMA nº 118317 

Coordenação Técnica 
Geral 

 

Maíra Cidade Caiuby 
Sugawara 

Geóloga 
CREA nº 5063165187 

CTF IBAMA nº 5562201 

Coordenação Executiva 
Geral e Coordenação do 

Meio Físico 
 

Amanda Santos 
Oehlmeyer 

Bióloga 
CRBIO nº 64101-01 

CTF IBAMA nº 3925956 

Coordenação dos Estudos 
do Meio Biótico 

 

Guilherme Saad Ximenes Sociólogo CTF IBAMA nº 3620898 
Coordenação dos Estudos 
do Meio Socioeconômico 

 

Rodrigo Shiguemitsu 
Utima 

Tecnólogo em Edificios - 
Coordenação das 

Atividades de 
Geoprocessamento  

Marcos Portela 
Engenheiro de Materiais 

e Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 

CREA nº 5061676026 

CTF IBAMA nº 573883 

Coordenação dos Estudos 
de Análise de Riscos 
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Diagnóstico Ambiental 

Alessandro Oliveira Engenheiro Ambiental CREA nº 5061790670 
Legislação Ambiental e 

Aplicabilidade 

 

Maitê Yogo Mendonça 
Alves 

Engenheira Ambiental CTF IBAMA nº 6906393 

Coordenação das 
Atividades de Campo 

Análise do Meio  Físico 
 

Katia Ochsenhofer Analista Ambiental - Análise do Meio Físico 
 

Isabela Lino Ms. Geógrafa  CREA nº 5062853980 
Coordenação dos estudos 

censitários de pesca 
 

Joyce Monteiro de 
Santana 

Analista Ambiental CREA nº 5063446408 Análise do Meio Físico 
 

Daniel Ferrari Engenheiro Ambiental CREA nº 5063656028 Análise do Meio  Físico 

 

Mariana Adas Bióloga CRBIO nº 74657-01 Análise do Meio Biótico  

Juliana Narita Soares Bióloga 
CRBIO nº 61791-01 
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Análise do Meio Biótico 
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Welber Senteio Smith Biólogo 
CRBIO nº 23134-01 

CTF IBAMA nº 267092 
Análise do Meio Biótico 

 

Gustavo Gurian Creton Médico Veterinário 
CRMV nº 26916 

CTF IBAMA nº 5053085 
Análise do Meio Biótico 

 

Lucas Jonis Silva Operador de ROV - 
Operação de 

Imageamgento   

Marcus Phillip Monteiro 
Rios 

Operador de Micro-ROV - 
Operação de 

Imageamgento  
 

Análise de Riscos 

Adriana Rizzo Bertozzi Engenheira de Materiais 
CREA nº 5061676018 

CTF IBAMA nº 1956628 
Análise de Riscos 

 

Adriana Vida Engenheira Química 
CREA nº 5061084847 

CTF IBAMA nº 6880057 
Análise de Riscos 

 

Sistemas de Informações 
Geográficas 

Rony Sutter Físico CFQ nº 080939 
Produtos cartográficos e 

geoprocessamento 

 



 

RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO COMPLEXO TERMOELÉTRICO 
PORTO DE SERGIPE I 

SEÇÃO  13 
EQUIPE TÉCNICA 

 

  
Coordenador da Equipe 

 
Técnico Responsável 

13-4 

 

FUNÇÃO PROFISSIONAL FORMAÇÃO 
REGISTRO NO CONSELHO 

DE CLASSE / CTF 
RESPONSABILIDADE ASSINATURA 

Thatiana Miyagui 
Fernandez 

Engenheira Ambiental - 
Produtos cartográficos e 

geoprocessamento  

William Costa Engenheiro Civil - 
Produtos cartográficos e 

geoprocessamento 

 

Ruy de Carvalho 
Monteiro 

Geógrafo CREA nº 5069658829 
Produtos cartográficos e 

geoprocessamento 

 

Bruno Flávio Ernst 
Mimura 

Engenheiro Florestal 
CREA nº 5062922402 

CTF IBAMA nº 3015561 

Produtos cartográficos e 
geoprocessamento 

 

Suporte Técnico 

Porfírio de Souza Silva 
Filho 

Tecnólogo em Processos 
Ambientais 

- 
Avaliador de Meio 

Ambiente 

 

Marcia Ito Tanahashi Gestora Ambiental - 
Suporte na elaboração de 

Relatório  

Caio Fernandes Pereira 
Santos 

Graduando em 
Geociências e Educação 

Ambiental 
- 

Suporte na elaboração de 
Relatório 
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Pedro Leonardo Rosado  
Graduando em 

Engenharia Ambiental e 
Urbana 

- 
Suporte na elaboração de 

Relatório 

 

Marina Fioravanti Costa 
Graduanda em 

Engenharia Ambiental e 
Urbana 

- 
Suporte na elaboração de 

Relatório 
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