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1 Introdução
OComplexoTermoelétricoPortodeSergipeIseráimplementadonacidadedeBarradosCoqueiros,
estadodeSergipe.Esteempreendimentoécompostoportrêsunidadesprincipaisbásicas,sendo:uma
unidadeflutuantedearmazenamentoeregaseificaçãooffshore(FSRU),umausinatermoelétrica(UTE)
ealinhadetransmissão(LT)pararealizardirecionamentodaenergiaproduzidaparaosistemapúblico
e,apartirdaqueimadegásnatural,possuirápotênciainstaladade1.516MW.AFigura1aseguir
apresentaamacrolocalizaçãodoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI.



Figura1:MacrolocalizaçãodoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI


Oprocessodegeraçãodeenergiaelétricadestecomplexoéiniciadonorecebimentodocombustível,
gás natural em sua forma liquefeita, transportado por navios metaneiros (LNGC) até a Unidade
Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU), sendo este dotado de um sistema de
regaseificação,localizadoa6,5kmdalinhadecosta,atreladoaumSistemadeAncoragemSubmerso
denominadosoftyoke.EstesistemadeancoragempermitiráalivrerotaçãodaFSRUeproporcionará
ainterligaçãodestaunidadeaogasodutoedirecionamentodocombustívelàusina.Ogasoduto,por
suavez,iniciaͲsenoflangedeconexãodosoftyokeeterminanoflangedeentradadaUTEPortode
SergipeIemterra.Emvirtudedisso,omesmoapresenta6,5kmdeextensãonapartemarítima,sendo
complementadoatéaáreadausinapor1,2kmnaporçãoterrestre.
A usina termoelétrica, localizada a cerca de 1,2km da linha de praia, utilizará o gás natural como
combustível para geração de energia elétrica em Ciclo Combinado1. Para atender aos processos
envolvidoscomaoperaçãodaUTEhaverácaptaçãodeáguadomarporumaadutorade2,6kmde
extensão (1,2km na parte terrestre e 1,4km na marinha), interligada a uma estação de
bombeamento.Alémdisso,osefluentesgeradosnausina,porsuavez,serãolançadosnomarapartir

1 Configuração de geração termoelétrica conjugando a geração de turbinas a gás e turbinas a vapor. Ou seja, realizaͲse a recuperação
térmicadosgasesdeexaustãodasturbinasagásparaacionarocicloavapor.
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doempregodeumemissáriosubmarinode1,2kmdeextensãonaregiãomarinha,cujasaídalocalizaͲ
seacercade400mantesdatomadad’águadaadutora.
AenergiaelétricageradanausinaseráconectadaaoSistemaInterligadoNacional(SIN)pelaterceira
unidade do sistema, constituída por uma Linha de Transmissão de 500kV e extensão de 34km,
conectando a Subestação Elevadora da UTE Porto de Sergipe I à Subestação Jardim, localizada no
municípiodeNossaSenhoradoSocorro.
A Figura 2 apresenta o diagrama simplificado do empreendimento, com as estruturas distribuídas
entreLinhadeTransmissão,UTEeOffshore,indicandoseaestruturaestálocalizadaemambiente
marinhoouterrestre.


Offshore

UTE

LT

• FRSU
• Softyoke
• FaixadeDutos
Submarina
• Adutora
• Emissário
• Gasoduto

• FaixadeDutosTerrestre
• Adutora
• Emissário
• Gasoduto
• Estaçãode
Bombeamento
• UsinaTermoelétrica

• Subestaçãoelevatória
• Linhadetransmissão
• Baydeconexão

Fluxodeoperação(RecebimentodeGLPeRegaseificaçãoїGeraçãodeEnergiaїTransmissão)

PorçãoTerrestre

PorçãoMarinha


Figura2:DiagramadasestruturasquecompõemasunidadesdoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI


Considerandoascaracterísticaspreviamenteapresentadas,constituídoporinstalaçõesterrestrese
umaparteemmarterritorial,paraexecuçãodosprocessosdelicenciamentodoempreendimentofoi
necessáriaaelaboraçãodedoisEstudosdeImpactoAmbiental,sendoumenglobandoasestruturas
daUsinaTermoelétricaeaLinhadeTransmissãoprotocoladojuntoàAdministraçãoEstadualdoMeio
Ambiente(ADEMA),órgãoambientalestadualdeSergipe(Processonº2015Ͳ005732/TEC/LPͲ0082),e
outroparaaunidadeOffshore,direcionadoaoInstitutoNacionaldoMeioAmbienteedosRecursos
NaturaisRenováveis(IBAMA)soboProcessonº02001.102580/2017Ͳ41.
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Considerandoadimensãodoempreendimento,bemcomoolevantamentoeavaliaçãodosimpactos
ambientaisrelacionados, foramdefinidasmedidas quevisamà conservação daqualidadedomeio
ambiente,dentreelasocontroleeprevençãodeprocessosqueenvolvamocarreamentodesolo.
Neste sentido, o Programa de Controle de Processos Erosivos (PCPE) apresenta a descrição das
medidas a serem adotadas para prevenção e controle de processos erosivos preexistentes ou
decorrentesdasatividadesdeimplantaçãodoempreendimentonasunidadesLinhadeTransmissãoe
dutos, na faixa de transposição onshore, sendo esses locais identificados como susceptíveis a
ocorrênciadeprocessosdedinâmicasuperficial.
Assim,oPCPEabrangeasáreassusceptíveisdeseremdegradadasdecorrentesdaimplantaçãodas
estruturasassinaladasnoQuadro1aseguir.

Quadro1:IdentificaçãodasestruturascontempladaspeloPCPE
Empreendimento
Offshore

UTE

LT

Estrutura

Ambiente

FSRU



SoftͲYoke



Gasoduto



AdutoraeEmissário



FaixadeDutos

X

EstaçãodeBombeamento



UsinaTermoelétrica



SubestaçãoElevatória



LinhadeTransmissão

X


BaydeConexão(SEJardim)

Marinho

Terrestre

Cumpreesclarecer,noentanto,queasmedidasaquidescritaspodemseraplicadasemoutrasregiões
doempreendimento,alémdasáreasdestinadasàimplementaçãodaLTedafaixadedutosterrestres,
umavezquetaisaçõessedestinamaocontroledeprocessoserosivos.Nessesentido,casoasequipes
de vistoria e fiscalização ambiental da CELSE ou de empresas terceiras identifiquem processos de
carreamento de solo instalados nas dependências do Empreendimento, o Programa deverá ser
aplicado.

2 Justificativa
ParaaimplantaçãodoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeIserãodesenvolvidasatividadesde
limpezadoterrenocomaremoçãodavegetaçãobemcomodacamadasuperficialdesolo,obrasde
terraplenagem (corte/aterro) para conformação das estruturas e para a implantação de acessos
provisóriosedefinitivos,bemcomoescavaçõesemovimentaçãodesolo.
Comoconsequênciadessasatividades,poderáocorrerocarreamentodesolosexpostosàaçãodas
chuvas,alémdeassoreamentodecursosd’águae/ouáreasdemanguezal,principalmentenoquediz
respeitoàinstalaçãodalinhadetransmissão,cujaextensãoaproximadaéde34kmeatravessará
áreasdemanguezaisbemcomofragmentosremanescentesdeFlorestaEstacionalSemidecidual.
Neste sentido, o Programa de Controle de Processos Erosivos se justifica devido à necessidade de
estabelecer diretrizes metodológicas para estabilização do solo na área do empreendimento onde
ocorrerãointervenções,deformaharmônicacomomeionoqualencontramͲseinseridas.
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Afaixadedutos(adutora,emissárioegasoduto),localizadaimediatamenteaosuldolimitedoterreno
daCELSE,cruzaráasdunasexistentesnaregião,e,emvirtudedisso,adependerdosprocedimentos
adotadosparaaimplantação,essaatividadepoderáocasionarnoterrenoerosãohídricae/oueólica
atéqueavegetaçãoderestingasejarestabelecida.
OtraçadodaLTinterceptarááreasdeplanícielitorâneaetabuleiroscosteiros,destacandoͲseorelevo
dostabuleiroscosteirosqueapresentarelevosdissecadosemcolinaseinterflúviotabulares.Alémde
atravessarorioSergipeealgunsdeseustributáriosprincipais,entreelesorioPomongaeCotinguiba,
incluindo as ocorrências de salgados e apicuns, em grande parte ocupados por viveiros de criação
artificialdecamarões.Adependerdosprocedimentosadotadosparaaimplantação,aimplantaçãoda
LT poderá acentuar ou deflagrar processos erosivos que venham a causar danos a vegetação, aos
recursoshídricospróximos.
Já nas áreas de implantação da UTE, os terrenos apresentam baixa declividade e, apesar de
apresentarem solos constituídos por sedimentos arenosos, o potencial de desenvolvimento de
processosdeerosãohídricaénãoésignificativodevidoàausênciadeenergiapotencialnolocal,como
evidenciadoaolongodosestudosambientais.
Outras situações nas quais forem identificados processos erosivos vinculados às atividades do
empreendimento,aolongodasfasesdeimplantaçãoeoperação,serãoimediatamenteincorporadas
aestePrograma.
Alémdisso,oprogramatambéméjustificadoemvirtudedasdeterminaçõesdaPolíticaNacionaldo
MeioAmbiente disposta pelaLei Federalnº6.938, de31deagostode1981, bem comoa Política
EstadualdeMeioAmbientedispostapelaLeiEstadualnº5.858,de22demarçode2006,asquais
apontamcomoumdeseusobjetivosapreservaçãoambiental.

3 Objetivo
O presente programa tem como objetivo principal indicar medidas para o controle de processos
erosivosaseremaplicadosduranteasatividadesdeconstruçãodoComplexoTermoelétrico.
Nessesentido,sãodefinidososseguintesobjetivosespecíficosdoplano:
x

Identificarprocessoserosivospreexistentesaimplantaçãodoempreendimento;

x

Estabelecereexecutarmedidaspreventivasecorretivasdestinadasaocontroledeprocessos
erosivos;

x

Monitorarecontrolarosprocessoserosivos,avaliandoosresultadosdasmedidasadotadas
e/oudosdispositivosimplementados;

x

Preveniraocorrênciadedanosaomeioambienteeàsestruturasdoempreendimentoem
decorrênciadeprocessoserosivos;e

x

Protegeráreassensíveis,comocursosd’águaemanguezais,duranteeapósasobras.

4 Metas
Asmetaspropostasparaesteprogramasão:



x

Caracterizareavaliar100%dosprocessoserosivosexistentespreviamenteaoiníciodasobras
daLT;

x

Realizar90%dasinspeçõesperiódicasplanejadasconformecronograma;
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x

Máximode1(uma)ocorrênciadedegradaçãodeníveldecriticidademuitoalto,duranteo
períododechuvas,ezero,noperíododeseca;

x

Implantar medidas de controle de processos erosivos em 100 % dos pontos identificados,
dentrodoprazoestipuladonoPlanodeAção.

5 Atendimentoàlegislaçãoeoutros
requisitos
Emrelaçãoaosaspectoslegaisaplicáveis,esteProgramatemcomoprincipalreferencialnormativo
apresentadosnoQuadro2.
Quadro2:ReferênciasrelacionadasaoProgramadeControledeProcessosErosivos.
Referência

Descrição

Lei Federal Lei nº 6.938 de
31/08/1981
Lei Estadual nº 5.858 de
22/03/2006
ABNTNBR11.682,deagostode2009

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismosdeformulaçãoeaplicação,edáoutrasprovidências
DispõesobreaPolíticaEstadualdoMeioAmbiente,instituioSistema
EstadualdoMeioAmbiente,edáprovidênciascorrelatas.
Prescreve os requisitos exigíveis para o estudo e controle da
estabilidadedeencostasedetaludesresultantesdecorteseaterros
realizadosemencostas
Indicaospadrõessocioambientaisaplicáveisaoprojetolocalizados
em países nãoͲdesignados de acordo com os Padrões de
DesempenhodeSustentabilidadeSocioambientaldaIFC.
AvaliaçãoeGestãodeRiscoseImpactosSocioambientaisduranteo
ciclodevidadeumprojeto.
Abordaaeficiênciaderecursos,prevençãoeocontroledapoluição

Princípio do Equador nº 3, de junho
de2013
Padrão de Desempenho de
SustentabilidadeSocioambientalnº1
Padrão de Desempenho de
SustentabilidadeSocioambientalnº3
Padrão de Desempenho de
SustentabilidadeSocioambientalnº6
GeneralEHSGuidelines,de30deabril
de2007
EHS Guideline: Eletric Power
TransmissionandDistribution,de30
deabrilde2007

RefereͲseaConservaçãodaBiodiversidadeeGestãoSustentávelde
RecursosNaturaisVivos
Diretrizes Gerais de EHS do Grupo Banco Mundial relacionadas a
todosossetoresdaindústria.
Diretrizes Gerais de EHS do Grupo Banco Mundial relacionadas a
transmissãodeenergiaentreinstalaçõesdegeraçãoesubestação,
além da distribuição de energia de uma subestação para
consumidores localizados em áreas residenciais, comerciais e
industriais.

6 PúblicoͲalvo
O públicoͲalvo deste programa é constituído pelo empreendedor e as empresas subcontratadas,
órgãosambientaiseproprietáriosdoslotesdiretamenteafetadospelasintervençõesnecessáriasà
obradeimplantaçãodoempreendimento.

7 Aspectosmetodológicos
Para atendimento dos objetivos propostos pelo Programa de Controle de Processos Erosivos,
primeiramente serão levantadas as áreas de enfoque, onde serão identificados e registrados dos
processosdedegradaçãoerosiva.Apósaidentificação,oprocessoéavaliadoeclassificadodeacordo
comoníveldecriticidade;nasequência,édefinidooPlanodeAçãoparaimplementaçãodasações
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decontroleeprevençãodosprocessosidentificadosecaracterizados,oqualserámonitoradoatéque
sejaobservadasuaestabilidade.

7.1 ÁreasdeAbrangência
Os processos erosivos abrangidos por este programa são os decorrentes da implantação das
estruturasdaLinhadeTransmissãoedafaixaterrestredosdutos(gasoduto,adutoraeemissário),
bem como àqueles preexistentes à implantação do empreendimento e que apresentem riscos às
atividadesaseremexecutadasouàsestruturasdomesmo.
OQuadro3apresentaasáreasdoempreendimentopreestabelecidasincluídascomodemandasdo
PCPE.
Quadro3:ÁreasdeenfoquedoProgramadeControledeProcessosErosivos
Classificação

Descrição

Acessosprovisóriose
acessosdeserviço

Viasabertasparaacessaráreasdeinteresseparaimplantaçãodastorresda
linhadetransmissão(LT)de500kV.
Áreasondeastorresdalinhadetransmissãoserãoinstaladas.Durantea
fasedeimplantaçãoestaáreaseráutilizadaparapreparaçãoemontagem
dasestruturasmetálicaselançamentodoscabos.
Faixaqueinterceptaráasdunas,incorrendoemumaalteraçãosignificativa
datopografiaeasupressãodavegetação,implicandoumaumentodo
potencialdeerosãohídricaeeólica.

PraçasdeServiço

FaixadeDutos


No entanto, cabe destacar que além dessas áreas predefinidas, caso seja necessário, deverão ser
aplicadasasmedidasdescritasnesteprograma.

7.2 InspeçõesdeCampo
OProgramadeControledeProcessosErosivosdemandaráarealizaçãodevisitasdecampoàsáreas
de abrangência apresentadas anteriormente. As inspeções de campo serão divididas em duas
tipologiasdistintas,sendoInspeçõesPréviaseInspeçõesdeRotina:
x

InspeçõesPrévias:Consistemnaidentificaçãodeprocessosdedegradaçãopreviamenteao
início das obras. A programação destas inspeções deve estar alinhada ao cronograma de
obras,devendoserrealizadacomantecedênciaadequadaàsatividadesdeconstrução.

x

InspeçõesProgramadas:Consistemnasvistoriasdecamporotineirasqueocorrerãoaolongo
detodoperíododeinstalaçãodoempreendimento.Nessasatividadesserãorealizadastanto
aidentificaçãode(novos)processosdedegradaçãonasáreasafetadaspeloempreendimento,
quanto o acompanhamento dos pontos já identificados e com as medidas executadas
(monitoramento dos Planos de Ação). A periodicidade destas inspeções deve ser mensal,
contudo,podetersuaperiodicidadereduzidaemfunçãodaincidênciadechuvasnasáreasde
abrangência,ouconformedeterminaçãodoPlanodeAção.

DestacaͲse que além dessas previstas, podem ocorrer inspeções de campo em datas não
convencionais, caso seja reportada alguma ocorrência no âmbito deste programa ou caso seja
realizadasolicitaçãodeacompanhamentoduranteaimplantaçãodemedidasdecontroleeprevenção
de processos de degradação. A fase de operação não é abordada nas ações uma vez que esse
programanãoéaplicávelparaessaetapa,emvirtudedarecuperaçãojáefetuadadetodasasáreas.
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7.3 IdentificaçãoeAvaliaçãodosProcessosErosivos
Aprevençãoecontroledeprocessoserosivosseinicianaatividadedeidentificaçãoeavaliaçãodas
áreas com ocorrências registradas, incluindo aquelas observadas previamente ao início das obras,
sendoessaanálisepréviarealizadaemtermosdeevoluçãoedosriscosdecorrentesparaaoambiente,
bemcomoàintegridadedasestruturasdoempreendimento.
Cadaprocessoerosivoidentificadoserámapeadoeavaliadoindividualmenteparaquesejamtraçadas
asestratégiaseescolhadosmétodosdemonitoramentoecontrolemaisadequados.Omapeamento
destas áreas será feito através de registro físico e fotográfico, identificandoͲse o local mediante
coordenadas geográficas. O registro físico será feito mediante o preenchimento do Formulário de
IdentificaçãodeProcessodeDegradação–FIPD,oqualabordaráasseguintesinformações:
x

Localizaçãodaárea:indicaçãodolocalondeseestabeleceuoprocessoerosivo,juntamente
comarespectivacoordenadageográfica.

x

Datadavistoria:indicaçãodadatadavistoriaparafinsderegistrodainspeçãoecomparação
daevoluçãodoprocesso.

x

Processo de degradação: tipo de processo de degradação identificado e cujo
desencadeamento e evolução poderá impactar o meio ambiente e/ou estruturas do
empreendimento.

x

Descrição:característicasquedetalhemoumelhorqualifiquemosprocessosdedegradação,
como a forma de ocorrência da erosão – em sulcos ou em ravinas – por exemplo,
acrescentandoͲse ainda, quando aplicável, dimensões, processos ativos da dinâmica
superficial,indicaçãodaexistênciadeacúmulodeágua,disposiçãosoloouexpurgovegetal,
vegetaçãoremanescente,usodosolonoentornodaárea,açõesderecuperaçãoexecutadas,
entreoutrasinformações.

x

Danos presentes: caracterização dos danos as estruturas do Empreendimento, caso
existentes,impactosambientaisadicionaisoudificuldadesparaaexecuçãodeprocedimentos
deoperaçãoemanutençãojáverificadoscomoconsequênciadosprocessosdedegradação
identificados.

x

Danospotenciais:previsãodedanosfuturosaoselementosdoempreendimento,impactos
ambientais adicionais ou dificuldades para a execução de procedimentos de operação e
manutençãoapartirdaevoluçãodosprocessosdedegradaçãoidentificados.

x

Probabilidade de Ocorrência: trataͲse de uma avaliação qualitativa da probabilidade de
concretizaçãodosdanospotenciaisdescritos,comoconsequênciadaevoluçãodosprocessos
dedegradação,queseráclassificadanasseguintescategorias:

x

-

Pouco provável: quando não há elementos disponíveis para avaliar se, com a
evoluçãodoprocessodedegradação,odanopotencialiráocorrerefetivamente;

-

Provável: quando há razoável convicção de que a evolução do processo de
degradaçãoresultaránaconcretizaçãododanopotencialdescrito;

-

Certa:quandohácertezadequeaevoluçãodoprocessodedegradaçãoresultarána
ocorrênciadodanopotencialcaracterizado.

Prazo de Ocorrência: trataͲse de avaliação qualitativa, em que se estima o prazo para a
ocorrênciadodanopotencialidentificado.Asclassesestabelecidassãoasseguintes:
-

Médioprazo:quandoseestimaqueodanopotencialtendeaserealizarapartirdo
terceiro ciclo sazonal, considerando que praticamente todos os processos de
degradaçãotêmasuaevoluçãocondicionadaàocorrênciadaschuvas;
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-

CurtoPrazo:quandoseestimaqueodanopotencialtendeaseconcretizarapóso
próximoperíodochuvoso,istoé,aindarestaumperíododeevoluçãodoprocessode
degradaçãodeatédoisciclossazonaisparaqueodanoprevistoefetivamenteocorra;

-

Imediato: quando se prevê que o dano possa ocorrer durante o próximo período
chuvoso ou, mesmo, em decorrência de algum episódio isolado de chuva intensa
aindaantesdoiníciodopróximoperíodochuvoso.

x

Nível de Criticidade: classificação obtida a partir Matriz de Criticidade, apresentada nesta
seção,queconsideraosparâmetrosdeProbabilidadedeOcorrênciaePrazodeOcorrênciado
processodedegradação.

x

Registro Fotográfico: registro do processo identificado, bem como demais observações
relevantesparaacaracterizaçãodomesmo.

DestacaͲse que o referido formulário será preenchido em campo, no entanto, as análises mais
complexasserãodirecionadasaocoordenadosquepermaneceráemescritório,queatuaránatomada
dedecisõesrelativasaoenquadramentodoprocesso.
A Figura 3 a seguir apresenta um modelo de formulário para reunir os dados dos processos de
degradaçãoidentificados.Talmodelopoderáseradequadopelaequiperesponsávelpelaaplicaçãodo
Programa,mantendoͲse,noentanto,aapresentaçãodetodasasinformaçõesdescritasnoconteúdo
acimadescrito.
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Figura3:SugestãodeFormuláriodeIdentificaçãodeProcessodeDegradação–FIPDpararegistrodas
informaçõesdosprocessosdedegradação.


ApartirdessasistemáticaseráelaboradoumPlanodeAçãoespecíficoparacadaprocessoerosivo
identificado nas áreas avaliadas, sendo este norteado pela classificação do processo e grau de
priorização,constituindoͲsedevariáveisqueserãoapresentadasnasequência.
CumpreesclarecerquealémdoFIPD,serádecompetênciadaequiperesponsávelpelaexecuçãodo
Programa a sistematização e constante atualização de um banco de dados virtual de todos os
processos identificados. DestacaͲse que todos os formulários gerados estarão disponíveis para
verificaçãodaCELSEaqualquermomento.
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7.3.1 ClassificaçãodeProcessosdeDegradação
OProgramadeControledeProcessosErosivosabrangemedidasdecontroleeprevençãoparaos05
processosdedegradaçãoidentificadosnaáreadurantesoslevantamentospréviosparaelaboração
dosestudosambientais.Aseguiréapresentadaadescriçãodestesprocessos:
x

Erosão:éoprincipalprocessoresponsávelpelascaracterísticasdorelevoatual,portanto,está
presenteemdiversasformasnaáreadeabrangênciadoprojeto,antesmesmodaimplantação
do Empreendimento. No entanto, as modificações na topografia resultantes da sua
implantação,sãoesperadasduassituações:
-

(i)exposiçãodosubstratoaosagentesintempéricosantesprotegidoporcamadasde
solossuperficiaisestáveisevegetação;e

-

(ii)alteraçãodocaminhamentodaságuassuperficiais,asquaispassamaescoarde
forma concentrada tanto sobre as superfícies constituídas por materiais de baixa
coesão,comosobreosprópriosterrenosnaturais.

Esteprocessodedegradaçãopoderáserclassificadoquantoaotipo,sendo:erosãopluvial,
erosãofluvial,voçorocaouerosãoeólica.
x

Assoreamento:constituioprocessodedegradaçãovinculadoàerosãoe,consequentemente,
carreamentodesolo.Considerandoasobraspróximasacursosd’água,esteéumprocesso
relevantequeseráacompanhado,principalmentequandohouverobrasnasproximidadesdos
principaiscursosd’águadaregião,comoorioSergipeeasáreasdemanguezal;

x

Escorregamento:encostasíngremes,geralmentecomdeclividadesuperiora60%,tendema
desenvolver, além de processos erosivos, também movimentos de massa como
escorregamentos. Tais eventos são caracterizados pela mobilização brusca de grandes
volumesdemateriais,comosolos,rochasevegetação,decorrentesdarupturadoequilíbrio
entreasforçasatuanteseforçasresistentesaomovimento,estandodentreelas,asaturação
dossolosresultantedolançamentoconcentradodeáguaspluviais.
Além das encostas naturais mais íngremes, taludes de corte e aterros com geometria
desfavorável,porexemploalturaeânguloexcessivos,bemcomoinadequaçãonaexecução,
comocompactaçãoprecária,tambémpodemdesencadearprocessosdeescorregamentos.

x

Colapso do solo: este processo é um afundamento repentino do terreno, geralmente
resultante da remoção do solo em subsuperfície. Tal remoção pode estar associada a um
fenômeno denominado “piping”2, ou erosão tubular retrogressiva, que consiste na
mobilização dos grãos do solo em ambiente saturado, ao menos transitoriamente, sob a
atuaçãodeforçasdepercolaçãoquesurgemquando,nesteambiente,passaaocorrerum
fluxo da água. O arraste dessas partículas termina por criar um vazio ou cavidade, que se
refleteemsuperfícienaformadeumcolapso.

x

Recalquedosolo:afundamentolentodasuperfíciedoterreno,poraplicaçãodecargassobre
ele,como,porexemplo,apassagemdeveículos,eaconsequentecompactaçãodosolo,que
proporcionaareduçãodovolumedevazios,tambémdenominadadeporosidade,semhaver,
no entanto, uma remoção dos sólidos que o constituem. Em geral, este processo ocorre
quandoháumacompactaçãodeficienteoudesigualnoreaterrodeescavações.


2Pipingpodeserocasionadodevidoainfiltraçãoexcessivadeáguassuperficiaisemummaciçodesolosdetexturaarenosaecombaixa
coesãoecomisto,desencadearesteprocessodeerosãointerna,culminandocomaformaçãodecolapsosporafundamentonasuperfície
doterreno
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7.3.2 DiretrizesdePriorização
Deformaadirecionarasatividadesdecontroleeprevençãodeprocessoserosivos,serãoseguidosos
critérios de priorização considerando os parâmetros de Probabilidade de Ocorrência e o Prazo de
Ocorrênciadefinidosduranteaavaliaçãodoprocessodedegradação.Aplicandoestesparâmetrosà
MatrizdeImpacto(Figura4)seráobtidooNíveldeCriticidadedoprocessodedegradação.

Probabilidadedeocorrência

MatrizdeCriticidade
Muito
provável

Média

Alta

MuitoAlta

Provável

Baixa

Média

Alta

Pouco
provável

Baixa

Baixa

Média







MédioPrazo

CurtoPrazo

Imediato

PrazodeOcorrência
Figura4:MatrizdeCriticidade

AMatrizdeCriticidadeapresentadanaFigura4estabelecequatroníveisdecriticidade,quedeverão
ter as ações de resposta (preventivas ou corretivas), estabelecidas conforme seguintes critérios
descritosabaixo:
x

CriticidadeBaixa:nãohánecessidadedeadoçãoimediatadeaçõesdeprevençãooucorreção
dos processos de degradação. O monitoramento da evolução desses processos permitirá
determinaromomentoadequadoparaodetalhamentoeaimplementaçãodetaisações.

x

CriticidadeMédia:planejareconceberasaçõescorretivasepreventivasdosprocessosde
degradação até o fim do próximo ciclo sazonal. O monitoramento dos processos de
degradaçãoénecessário,poisosmesmospodemeventualmenteevoluirmaisrapidamente
queoprevisto,demandandoumaaceleraçãonaimplementaçãodasaçõesrecomendadas.

x

Criticidade Alta: conceber e projetar as ações corretivas e preventivas dos processos de
degradação,ederecuperaçãodosdanospresentes,paraexecuçãonomáximoapósopróximo
períodochuvoso,acontarapartirdodadatadeidentificaçãodoprocesso.

x

CriticidadeMuitoAlta:concebereprojetarimediatamenteasaçõescorretivasepreventivas
dos processos de degradação, independente do ciclo sazonal. DestacaͲse dentre as
ocorrênciasquemerecematençãoespecial,seenquadramnestacategoriaospontosondeos
processos de degradação identificados comprometeram total ou parcialmente elementos
estruturais, como canaletas de drenagem, acessos de serviço, etc., essenciais ao
empreendimento.

Paraospontosondedanosrelacionadosaoprocessoidentificadojáinstauradossejamidentificados,
as ações de recuperação corretivas e preventivas dos processos de degradação serão executadas
imediatamente, antes do próximo período chuvoso, inclusive daqueles próximos ao ponto, não
importandoqualograudecriticidade,umavezqueacumulatividadedeeventosdedegradaçãopode
acarretaremproblemasdemaiorcomplexidadederesolução.
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Caso haja disponibilidade de recursos, nada impede que as ações preventivas e corretivas
recomendadassejamimplementadasoquantoantes,independentementedograudecriticidadedo
processoidentificado.

7.3.3 PlanodeAção
Considerando a avaliação dos processos de degradação identificados juntamente com o nível de
criticidade, será estruturado o Plano de Ação individual para implantação e acompanhamento das
açõesdecontroleeprevençãodeprocessoserosivos.
OPlanodeAçãodeveapresentar,nomínimo,asseguintesinformações:
x

Identificaçãodo(s)processo(s)aqueserefereodocumento.Preferencialmentedeveráestar
anexadoaoPlanodeAçãooFormuláriodeIdentificaçãodeProcessodeDegradação–FIPD
detodososprocessoscompreendidospeloPlano;

x

Descriçãodequaismedidasdecontroleeprevençãoserãorealizadas;

x

Definição do prazo de execução de cada medida e periodicidade de monitoramento (caso
difiradomonitoramentoconstantemensaljáconsideradoparaoPrograma).

AFigura5aseguirapresentaumexemplodeFormuláriodePlanodeAçãoEspecífico–FPAEpara
controleeregistrodasaçõesprevistaserealizadas,quepodeseraplicado.


Figura5:ExemplodeFormuláriodePlanodeAçãoEspecífico–FPAE

Para assegurar a execução das ações previstas e efetividade das medidas, será realizado o
acompanhamentodosPlanosdeAçãocomreportedoandamentodosmesmosnosrelatóriosmensais
destePrograma.ApóscomprovadaaestabilizaçãodaáreaoPlanodeAçãopodesermarcadocomo
“Concluído”earquivado,nãonecessitandodacontinuidadedesteacompanhamento.
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Como mencionado, será de competência da equipe responsável pela execução do Programa a
sistematizaçãoeconstanteatualizaçãodeumbancodedadosvirtualdoandamentodestesPlanos,
mediantedisponibilizaçãodeumaplanilhadeacompanhamentocomperiodicidadesemanal.

7.3.3.1 MedidasdePrevençãoeControle
ParaopresentePrograma,considerandoasatividadesqueserãodesenvolvidassãoapresentadosos
seguintesdirecionamentosparaprevençãodeprocessoserosivos:
x

Áreas com solo exposto decorrente de áreas que sofreram supressão e posterior
terraplenagem e que não serão alvo de construção ou revegetação, deverão receber
estruturas de contenção durante as atividades de obras, evitando o desenvolvimento de
processoserosivoseocarreamentodesedimentosparajusante;

x

Áreas onde forem realizadas atividades de cortes e aterros deverá ser feita estabilização
imediatadostaludes;

x

Para a abertura de novos acessos de passagem de veículos recomendaͲse o revestimento
primáriocomcascalhoemáreascommaiordeclividade,facilitandootráfegoereduzindoa
açãodecarreamentodematerial.

x

Instalaçãodedispositivosdedrenagemprovisóriosemáreascomsoloexpostoedeclividade,
tais como, na base das torres da LT. Estes dispositivos devem direcionar e suavizar o
escoamentodaságuaspluviaisdemodoprevenirempoçamentosecarreamentodosolopara
áreasadjacentes.

x

Instalações de dispositivos de drenagem na área de implantação da UTE, evitando a
deflagração de problemas na integridade física do pavimento. Os pontos de descarga do
sistemadedrenagem,devemserprovidosdecaixasdebritaououtrasestruturasdissipadoras
deenergiaevitandoageraçãodefocoserosivos.

Osprocessosdedegradaçãojáidentificadosnecessitamdemedidasparaseucontroleeestabilização,
a seguir constam a definição de 05 medidas principais, definidas como mais apropriadas para
estabilizarasáreasalteradaspeloempreendimento,sãoelas:
x

Sistemadedrenagem:temcomoobjetivoaconduçãodaságuaspluviaisdemodoaevitaro
desencadeamento de processos erosivos bem como assoreamento de corpos d’água,
preservandoasestruturasdoempreendimento.

x

Transposição de drenagens naturais: objetiva a garantia de não obstruir sistemas de
drenagens (talvegues ou drenagens efêmeras) atravessados pelos acessos provisórios ou
serviçodaLT,deformaquenãocomprometaofluxo.

x

Barreira de ContençãodeSedimentos: consisteemumobstáculopermeável,quereduz a
energiadaságuaspluviais,acarretandonasedimentaçãodomaterialcarreado,emregiõesde
drenagensajusantedospontosondeestãosendodesenvolvidasatividadesdaobra,emque
seobserve(ouhajaindicaçãodepotencialde)ocarreamentodematerial.

x

Reafeiçoamentotopográfico:trataͲsedeetapadereconstituiçãodafisiografiadoterreno,o
mais semelhante possível ao cenário original, visando também garantir a estabilidade em
relaçãoaosprocessosdadinâmicasuperficial.

x

EstabilizaçãodeTaludes:visamevitaraocorrênciademovimentosdemassa,carreamento
desedimentos,desmoronamentos,entreoutros.

Taismedidaspoderãoseraplicadasemconjuntoouindividualmente,conformedefiniçãodoPlanode
Ação específico, no(s) qual(is) será(ão) indicada(s) qual(is) a(s) medida(s) adequada(s) para cada
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processodedegradaçãoidentificado.Cabedestacarquedemaismedidasespecificas,senecessário,
podemserpropostasnosplanosdeação,desdequeasmesmasatinjamaefetividadeadequada.

7.4 Monitoramento
Omonitoramentoconsisteeminspeçõessistemáticasdecampo,paraaverificaçãodoavançodos
processoserosivosedaeficáciadasmedidasdecontroleimplementadas.Posteriormenteàetapade
vistoria em campo, será realizada a avaliação das informações coletadas, visando verificar o
atendimento aos objetivos dos planos de ações propostos. A periodicidade estabelecida para o
referidomonitoramentoserámensal,podendovariardeacordocomasespecificidadesdosprocessos
dedegradação.
Paraauxiliarnasistematizaçãodasinformações,seráutilizadooFormuláriodeMonitoramentode
ProcessosdeDegradação–FMPD,apresentadonaFigura6,podendoseradequadoseapresentaràs
informaçõesnecessárias.

DADOSDAÁREAMONITORADA

IDFIPD

Responsável
Nome

DatadaVistoria

DESCRIÇÃO

Evidências(Fotos)

Foto1

Foto2


Figura6:ProposiçãodeFormulárioparaMonitoramentodeProcessodeDegradação–FMPDpararegistrodas
informaçõeseacompanhamentodosprocessosdedegradação

OsFMPDsdevemserreportadosnosrelatóriosespecíficosdeacompanhamento,detalhadosnoitem
0
Produtosaseguir.
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7.5 Produtos
Para avaliação do cumprimento dos objetivos do programa e das metas estabelecidas, serão
elaboradososRelatóriosTécnicosperiódicosdemonitoramentodoPCPE,osquaisdeverãoapresentar
asseguintesinformações:
x

Sistemáticadasvistoriascomregistrosfotográficoseidentificaçãodasáreasavaliadas;

x

Levantamento e caracterização com localização georreferenciada dos processos de
degradação(FormuláriodeIdentificaçãodeProcessodeDegradação–FIPD);

x

DefiniçãodePlanodeAçãoespecíficoparacadaáreadegradadaidentificada(Formuláriode
PlanodeAçãoEspecífico–FPAE);

x

Avaliaçãodasmedidascorretivasepreventivasimplantadas;

x

Avaliaçãodaperiodicidadeeeficáciadomonitoramento;

Nestecontexto,oPCPEdemandaaemissãodosseguintesrelatórios:
x

RelatóriodeAcompanhamento:Relatóriomensal,aserentreguenoprazode20diasapósa
finalizaçãodomês,apresentandoresumodasaçõesrealizadaseresultadosdoperíodo.Esse
documento incluirá os Formulários de Identificação de Processo de Degradação (FIPD) e
FormuláriosdeAcompanhamentodoProcessodeDegradação(FAPI)levantadosnoperíodo,
FormulárioparaMonitoramentodeProcessosdeDegradação(FMPD),bemosFormuláriosde
PlanodeAçãoEspecífico(FPAE)atualizadosdeacordocomasinspeçõesdecampoprevistas.

x

RelatórioConsolidadoADEMA:Relatóriodeperiodicidadesemestral,aserentreguenoprazo
de60diasapósaconclusãodoperíodoacompanhado,podendovariarconformesolicitação
do órgão ambiental, que consolida das informações dos relatórios mensais, e demais
informações,quepossamsersolicitadaspelaADEMAnascondicionantesdelicençaoudemais
instrumentosoficiaisqueesteórgãoutilizapararealizarrequisições.

x

RelatóriodeEncerramento:EmitidoapósaconclusãodoPCPE,noprazode60diasapartir
dadatadefinalização,deformaaapresentaraavaliaçãodocumprimentodosobjetivose
metasdoprogramaeoresumodasaçõesderecuperaçãorealizadas.

RessaltaͲse que eventuais produtos podem ser alterados ou incluídos mediante as solicitações de
órgãosambientais.

8 Indicadores
Paraavaliaçãodoatendimentoàsmetasestabelecidasnesteprograma,estãoprevistososseguintes
indicadores:
͑௦௦௦௩ௗ௦

x

ÍndicedeProcessosdeDegradaçãoAvaliados(%)=ቀ

x

Nº mensal de ocorrências ambientais com danos a estruturas e áreas ambientalmente
sensíveis;

x

ÍndicedeimplantaçãodemedidasdePCPE(%)=ቀ

x

Índicedeestabilizaçãodeprocessosdedegradação(%)=ቀ

͑௦௦௦ௗ௧ௗ௦

͑ௗௗ௦௭ௗ௦
͑ௗௗ௦௩௦௧௦

ቁ ൈͳͲͲ;

ቁ ൈͳͲͲ;

͑ௗǤ௦௧௭ௗ௦
͑ௗǤௗ௧ௗ௦

ቁ ൈͳͲͲ.
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9 InterͲrelaçãocomoutrosprogramas
OProgramadeControledeProcessosErosivos(PCPE)apresentacorrelaçãodiretacomosprogramas
listadosabaixo,devendosereportarsemprequerequisitadoaosseusresponsáveis:
x

ProgramadeGestãoAmbiental(PGA);

x

PlanodeControleAmbientaldasObras(PCAO);

x

ProgramadeComunicaçãoSocial(PCS);

x

ProgramadeRecuperaçãodeÁreasDegradadas(PRAD).

10 Recursosmateriaisehumanos
AexecuçãodoProgramaControledeProcessosErosivosseráprimeiramentederesponsabilidadeda
empresasubcontratadanoqualsuaatividadeseráafetadaporprocessoserosivospreexistentesou
queasatividadesrealizadasocasionarãonodesencadeamento.
Conforme as ações de fiscalização e mapeamento de processos de degradação identificarem os
processosinstalados,edefiniremoPlanodeAção,serãoestabelecidasasespecificaçõestécnicasa
seremseguidase,também,oempenhoestimadoemtermosdemãodeobraeequipamentos.EstimaͲ
se,noentanto,queparaoacompanhamentodoPCPEseránecessário,minimamente,osseguintes
recursosmateriais,equipamentosepessoal:
x

01(um)profissionalhabilitadoparasupervisãodasatividadeseparaelaboraçãodorelatório
técnico;

x

01 (um) técnico de meio ambiente ou analista ambiental dedicado exclusivamente com
experiênciapararealizaçãodasatividadesdecampo,comoacompanhamentoefiscalização;

x

01(uma)Máquinafotográfica

x

01(um)GPS;

x

01(um)Veículocomtração4x4paradeslocamentoentreasáreas.
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11 Cronogramadeexecuçãodasatividades
Quadro4:CronogramadeimplementaçãodoPRAD–FasedeImplantação

Fase
Ano
Mês

Atividade

Implantação
Ano1
Ano2
Ano3
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9




























































IdentificaçãoeAvaliaçãodos
ProcessosErosivos–Implantação





























































InspeçõesPeriódicas





























































Implantaçãodeprevençãoecontrole





























































Monitoramento





























































RelatóriodeAcompanhamentoͲ
Mensal





•

•

•

•

• • • • • • • • •

•

•

•

• • • • •

• • • •

•

•

•

RelatórioConsolidadoADEMA









•











•











•











•











•



RelatóriodeEncerramento































































•

Realizaçãoobrigatóriadecampanhasdemonitoramento



















Atividadescontínuas(planejamentoespecíficosobdemanda)



















Entregaderelatório
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Quadro5:CronogramadeimplementaçãodoPRAD–FasedeOperação

Atividade

Fase
Ano
Mês

Operação
Ano4

Anon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IdentificaçãoeAvaliaçãodosProcessos
ErosivosͲPreexistentes

















































IdentificaçãoeAvaliaçãodosProcessos
Erosivos–Implantação

















































InspeçõesPeriódicas

















































Implantaçãodeprevençãoecontrole

















































Monitoramento

















































RelatóriodeAcompanhamentoͲMensal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RelatórioConsolidadoADEMA









•











•











•











•



RelatóriodeEncerramento















































•

Legenda:

ඵRealizaçãoobrigatóriadecampanhasdemonitoramento
•EntregadeRelatório
Anon=anodeencerramentonãoespecificado,poisestaráintrinsecamenterelacionadoaosprocessosdedegradaçãoidentificadoseeficáciadasaçõesderesposta

Deveserressaltadoquenocasodealgumprocessodedegradaçãoocorreremáreaderegimentoespecial,asaber,ÁreadePreservaçãoPermanente(APP)
oudeReservaLegal(RL),serárealizadaarecuperaçãoeomonitoramentodaáreapornomínimo3(três)anosapartirdofinaldasuarecuperação,conforme
preconizadonaInstruçãoNormativanº5,de2009doMinistériodoMeioAmbiente.
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