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1 - IKIROXÇAO

A_Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, desde a
década de 50, atua na região de Candiota, Bagé, constru-
indo e operando usinas termelétricas, consumindo o car»
vão mineral da jazida ali localizada que se constitui
na maior reserva brasileira desse combustível.

Durante esses anos, a presença da CEEE em Candiota vem
se caracterizando como a de um agente golarizador do de-
senvolvimento regional, das mudanças socio-econômicas e
culturais, bem como de utilizadora dos recursos minerais
e ambientais.

Devido a este fato, a experiência e as informações acu-
muladas sobre as relações entre os empreendimentos e o
meio ambiente social, econômico e físico, na região de
Candiota, são abundantes. Mo entanto, apenas nos últimos
anos estes elementos estão sendo submetidos a um trata-
mento científico, no sentido de os transformar em um
instrumento de planejamento regional integrado.

Seguindo esta concepção, e atendendo ã resolução 001/86
do CONAMA, foi estabelecida a filosofia para a execução
dos Estudos de Impacto Ambiental e a confecção do Rela-
tório de Impacto .mbiental - RIMA, referente ao primeiro
módulo da Usina Termelétrica Candiota III, próximo em-
preendimento da CEEE na região.

2 - 0 EMPREENDIMENTO

i.l - V$im

Localizada no municipio de Bagé, ,Rio Grande do Sul, a
Usina Candiota III, termelétrica ã carvão compõe-se em
seu primeira módulo de duas unidades de 335/350 HH, in-
tegrantes do projeto que totaliza seis unidades de igval
potência.

Cada unidade é constituída por um conjunto Gerador de
Vapor - Turbina - Altemador - Sistemas Auxiliares, es-
tando previstos dois precipitadores eletrostáticos, com
99,4 % de eficiência de retenção, por caldeira. Cada con
junto de dois geradores de vapor lançará os gases dã
combustão ã atmosfera através de uma chaminé bi-fluxo,
com 230 metros de altura.

Além dos tratamentos localizados, existirá uma central
de tratamento de efluentes líquidos, para o condiciona-
mento final, através de decantação e ajuste de pH.

Boa part* dot efluentes líquido* »erá recirculada,
ã carência de recursos hídricos na região.

fact

Este fato levou a CEEE a optar por torres de resfriamen-
to não evaporativas em circuito fechado, o que também se
constitui em medida mitigadora de impactos ambientais.

A chamada Fazenda Candiota, área destinada a implantação
da Usina, com 972,5 ha, vem sendo florestada pela CEEE
com espécies exóticas e nativas, visando prover a região
de um substrato vegetal de porte.

Até o final de 1988, haviam sido florestados 2 m dos W 0
ha previstos, com 535 mil mudas, que propiciarão, além
da produção de postes, a criação de habitats para a fau-
na existente, através do manejo integrado. Dentro do
planejamento de médio e longo prazo para a região, que
considera o programa térmico a ser instalado, o "lay-
out" da Usina contempla áreas para a Instalação futura
de dessulfurizadores, com o objetivo de manter as con-
centrações de gases na atmosfera dentro dc3 padrões de
. qualidade do ar fixados pela legislação.

2.2 -Mina

A jazida Grande Candiota, a maior do País, abrange urca
área de 2.500 km2, compreendendo seis blocos: Bolema, Hu
lha Negra, Seival, Candiota, Candiota Sul e Herval. ~

Com 12,3 bilhões de toneladas, dos quais 3,9 bilhões são
ndneráwis a céu aberto, representa 38 por cento das re-
servas de carvão conhecidas no Brasil.

0 carvão atualmente explorado pela CRM - Companhia Rio-
grandensr de Mineração, encontra-se a uma profundidade
média de 12 metros e o método extrativo é bastante sim-
ples, traduzindo-se em custos bastante baixos.

Cada metro quadrado de superfície explorada propicia u m
recuperação de aproximadamente 6 (seis' toneladas de car
vão, que significam cerca de 6,5 MWh de energia elétri"
ca.

A cinza volante captada pelos precipitadores eletrostáti
cos da Usina, ao retornar âs cavas mineradas, por carac-
terísticas de densidade, permite que seja feita recom-
posição topográfica, sem alterações significativas no
perfil regional.

Está sendo realizada a seleção de espécies vegetais jnais
adequadas ao processo sucessório de repovoação das areas
mineradas recompostas.

Cabe salientar uma experiência realizada pela CEEE, há
mais de 12 anos, onde foi feita uma plantação de euca-
liptos diretamente sobn a» cínzaa volantes, cem ótimo*
multados.
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3 - REGIÃO

3.1 - Caraet»ri»Hsaa

- ESCOPO DO TRABAUKI

na x relevo de coxil^as e d;rros, enquanto que sobre as
rochas sediraentares predorrira 3 raorro-mesa.

A região onde será instalada a Usina Termelétrica Can-
diota III tem sua economia baseada,principalmente, na
criação e abate de bovinos, ovinos e suínos; produção de
lã (bruta e baneficiada); industrialização da carne e
produção de derivados e na produção agrícola: arroz, sor
go, milho, trigo e, em menor escala, cevada, feijão, a-
veia,cebola e frutas (laranja e pêssego).

3.2 - Outro* Emopgendimentos

A região de Candiota, além de ser caracterizada como um
pólo energético, em razão do potencial de produção de e-
nergia, vem se transformando em um pólo econômico, de-
corrência da presença de variadas indústrias.

Dentre^as atividades econômicas além da produção de ener
gia elétrica, através da Usina Termelétrica Presidente
Mediei (446 MW), construída e operada pela CEEE, a extra
ção mineral de carvão e calcáreo; a fabricarão de Ciroen"
to; a^industrialização das cinzas (material poznlãnicoj
e indústrias de beneficiamento de produtos agro-pecuá-
r i.os.

4 - ENTIDADES EXECUTORAS

Para a realização do Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
de grande relevância para a implantação de Candiota III,
a CEEE procurou contratar uma entidade que possuísse
credibilidade e respaldo tecnológico e científico junto
I comunidade riograndense.

4.1 - CIENTEC

Dentro deste objetivo, a CEEE contratou a Fundação _ de
Ciência e Tecnologia - CIENTEC, detentora de experiência
e tradição em diversas áreas de pesquisa t-.cnológica,
destacando-se entre elas o aproveitamento do carvão cone
insumo energético.

A CIENTEC já atuou junto â CEEE no segmento ambiental,
tendo realizado, entre outros, trabalhos específicos^
tais como o projeto básico de tratamento de efluentes li
qui os, amostragem e análise de emissões aéreas, medição
de eficiência de equipamentos de proteção anibiental e
medição da concentração de poluentes em efluentes e cor-
pos d'água.

4.2 - Centro d» Eeoíogia

Visando a elaboração do EIA, a CIENTEC contou com a par-
ticipação de pesquisadores do Centro de Ecologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, os quais foram
assessorados por pesquisadores da Universidade __ de
Saarbriicken, Alemanha, na área de monitoramento biológi-
co, utilizado pela primeira vez no Brasil.

As equipes, da CIENTEC e do Centro de Ecologia, tiveram
a participação de 57 profissionais de nível superior, 21
estagiários universitários das áreas de Engenharia ( Ci-
vil, Mecânica, Química e de Minas ) , Geologia, Economia,
Química, Agronomia, Medicina, Direito, Biologia, Sociolo
gia, Meteorologia, Estatística, Geografia e Computação,
e 10 auxiliares técnicos, totalizando 88 participações.

i.i - PoluUo

Dtvido a alta especialização requerida, os estudos de
dispersão atmosférica foram contratados â Polutec, consul
tora qu« t«m prestado diversos trabalhos a empresa» n r
gionais • nacionais, na área de modelagem computadoriza-
da.

A definição dos itens a sare.- acordados a do grau de pro-
fur.didace cor. que seriar, detalhados fei, ta.-r.bam, um dos
•XIZÍMZS de preccujaçic prévia 5 realisaçic dos 'Trabalhos.
3e a^iterizaçao nao f:;se co.rpleta -2 : grau de detalhanKi
"" r.a; fosse julgado adequado pel^ Trgão de Ccntrola Ar~
iier.tal, :;uar.d_- da análise dos rranalhos, grar.de r.ÚTero
de horas de profissionais e recursos financeiros teriam
sido desperdiçados, além de afetar seriamente o cronogra-
ma da obra.

j a CEEE, a CIENTEC e o Centro de Ecologia resolve-
ram discutir e formular um "termo de referência" a ser
seguido na execução dos trabalhos.

Posteriormente, este "terno de referência" foi submetido
à apreciação do Departamento de Meio Ambiente do Estado
do Rio Grande do Sul que após análise sugeriu algumas al-
terações, chegando-se a un consenso do escopo e da abran-
gência que deveria ter o trabalho final, evitando, desta
fona, discussões e reformulações posteriores a sua con-
clusão.

6 - 0 RIMA

6.1 - Área d» àbranginaia

A definição da área de abrangência, sobre a qual se rea-
lizariam os estudos de impacto^ambiental, foi un dos pon-
tos críticos gara que os prognósticos efetuados se apro-
ximassem ao máximo dos impactos reais a serem observados
quando da operação da Usina Termelétrica Candiota III.

Em função disto, a_abrangência dos estudos e a distribui-
ção dos recursos técnicos disponíveis foram estabelecidos
em função dos objetivos e prioridades de ação, atribuin-
do-se um grau de detalhamento maior aos impactos conside-
rados mais importantes.

Apesar das atividades de mineração e de geração térmica
serem realizadas por empresas distintas, os impactos so-
bre o meio ambiente, no caso de Candiota III, foram con-
siderados de forma integrada para o desenvolvimento do
EIA, de forma a permitir uma avaliação global da influên-
cia decorrente da operação do conjunto Usina/Mina sobre
ás condições ambientais da região.

8.1.2 - Msio água

A área de estudo para elaboração do diagnostico do meio
água correspondente a uma área de 32u quilômetros quadra-
dos, tendo como centro geométrico a área destinada ã Usi-
na, abraní"?ndo a sub-bacia do rio Jaguarão.

8.1.3 - tola

Para o diagnóstico do meio solo foi considerada como á-
rea de ̂influência direta as malhas de mineração e a Usi-
na. A área de influência indireta foi definida em função
da dispersão de poluentes do ar e levando-se em conta os
usos e a ocupação atual do solo.

6.1.4 - mio ár

Como área de influência direta foi considerada aquela
contida num raio de 12 quilômetros a partir da Usina, on-
de deverão ocorrer as maiores concentrações de poluentes.

A área além dos 12 quilômetros, considerada como de in-
fluência ̂indireta foi estudada até os Su quilômetros de
raio, após os quais as concentrações são consideradas
desprezíveis.

0.2.£ - mio biótioi

Para os estudos do diagnóstico do meio biótico foi con-
siderada uma área de 670 km2'em torno do empreendimento
como de influência direta.

6.1.8 - Htio tóoiatoonSnrCoo
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Os municípios de 3agé, ?ir.fteiro Machado e Hèrvai forar.
considerados coso aq-jeles que sofrerlo 3 intacto direto
sobre as dtiviiãáes 3;cio-s;or.criças, er. rur.çlo da cons
trução e speraçio da Vsir.a Terrelstrica Car.diota III.

Corno irea áe influência i.-.dirsta foi :o.-sidarado

Os Estudos de L-npacto Ambiental caracterizam-se, basica-
mente, por duas etapas distintas: a do diagnostic
do prognostico.

tico e

Baseado no diagnóstico é que se projeta o prognóstico em
função da avaliação dos impactos, introduzidos pela cons
trução e operação do empre.idimento.

Portanto, a qualidade e a quantidade de informações uti-
lizadas na confecção do diagnóstico são fatores fundamen
tais na redução do grau de incerteza existente em estu-
dos desta natureza. Desta forma, o ponto básico para sua
realização foi a pesquisa de campo nos meios Água, Solo,
Ar, Biótico e Sócio-Econômico desenvolvidos, em Candiota
pela CIENTEC e Centro de Ecologia.

Para a realização do EIA, devido a inexistência de tra-
balhos similares, bem como a de um órgão centralizador
de dados, foi necessária a consulta a diversas entida-
des, demandando um tempo significativo para a coleta e
seleção de informações pertinentes ao estudo.

Além das informaçõis existentes na CEEE e CIENTEC, foram
obtidos dados complementares no Departamento de Meio Am-
biente - RS, Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais,
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Companhia Rio
grandense de Mineração, Companhia de Mineração Candiota7
Instituto Nacional de Metrologia, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agronômica, Fundação Metropolitana de Planeja-
mento, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamen-
to, Fundação de Economia e Estatística, Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, Prefeitura de _Bagé,
Fundação Universidade de Bagé, Fundação Zcobotânica,
Faculdade de Economia da LJFR6S, Federação das Associa-
ções Rurais do Rio Grande do Sul, Cooperativa Bageense
de Lã, Cooperativa Agrícola Mista Aceguá Ltda., Enviro-
mental Protection Agency, Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais, Programa de Pós-Graduação _m Planejamento
Uriiano, Serviço Geográfico do Exército, Secretaria de A-
gricultura,^Companhia de Cimento Votoran, Cimento e Mi-
neração Bagé, Companhia Petroquímica do Sul e estações
meteorológicas de Porto Alegre, Bagé e Candiota.

6.3 - Análise e Interpretação

Em função do grande numero de variáveis e de interações
envolvidas_no processo de avaliação de impacto^ambiental
existem inúmeros métodos desenvolvidos para análise • in
terpretação desses parâmetros. ~

Cada um desses métodos apresenta suas vantagens e desvan
tagens, com uma certa especificidade para cada tipo de
projeto.

Normalmente, a escolha dos métodos de avaliação orienta-
se de acordo com o grau de precisão requerida,a informa-
ção existente e tipo de decisão a ser tomada. A adoção
de métodos sofisticados e que exigem um volume elevado
de informações, especializações técnicas e recursos ma-
teriais ,_é somente possível para os países desenvolvidos
que dispõem de estruturas de informação e tecnologia ade
quadas a sua implantação. ~

0 método matricial de análise (Matriz de Leopold modifi-
cada ) foi o que -'is se adequou ao tipo de empreendimen
to e foi adotado pela primeira vez em estudo dessa natu-
reza no Rio Grande do Sul, por apresentar maior clareia
nos resultados e simplicidade no manuseio.

0 éruzamento das atividades do projeto com os fatores am
bientais, que podam ser afetados por tais atividadesT
permitiu quantificar a magnitude e o grau de importância
do impacto sobre o mtio ambiente de cada uma delas.

C cruzamento das 25 ações selecionadas, durante a im-
plantação e operação, da Mira/ '-'sina, con os t9 descri-
tires jEsierrcais, gera 1.27- ;a.—cs, or.de se indicam in-
tar-relações e se analisar, os prováveis efeitos.

Caca :a.~o apresenta í ir.f:rrrã?5es soire ^ intactos,
~_uais seja,", tipo. rignituce, i.~crtã:-.ciâ. duração e ter
pc.

Desta foraa a aatriz completa adotada nesse estudo con-
tém 7.6Ui* informações referentes aos ̂impactos provocados
pelo empreendimento sobre os meios sõcio-economico, bio-
lógico e físico-químico da região.

6.3.1 - Açõe» Imçaetanie»

Das atividades relacionadas com o empreendimento durante
as fases de implantação e operação da Mina e Usina, fo-
ram consideradas como ações potencialmente impactantes
do meio ambiente as seguintes:

6.3.1.1 - Mina - Implantação: abertura de vias de acesso
desvio de mananciais e drenagem/controle da erosão.

Operação: remoção da cobertura vegetal, lavra, estocagem
de estéril, controle da erosão, manuseio/transporte de
carvão, beneficiamento, estocagen de rejeito, estocagem
de carvão, e recuperação da área minerada.

8.3.1.2 - Urina

Implantação - Abertura de vias de acesso, preparo do ter
reno, construção^de barragens, obras civis, disposição
de resíduos e tráfego de veículos..

Operação: Manuseio/estocagem de carvão, tratamento de á-
gua, combustão, "anuseio/disposição de cinzas pesadas,
manuseio/destino^de cinzas leves precipitadas, armazena-
mento de combustíveis, coleta e drenagem de águas plu-
viais, tratamento de efluentes líquidos.

6.3.2 - Deicritorve Ambientais

Os descritores ambientais utilizados na avaliação dos
impactos relativos às atividades do empreendimento foram

6.3.2.1 - Meio Fisioo e Químico

Solo/Subsolo: Geomorfologia, características físicas e
químicas, estrutura, usos, paisagem e água subterrânea.

Água: Características físicas, químicas e usos.

Ar: Material particulaao e SOX

Geodinãmica: Erosão, sedimentação, assoreamento, lixivi-
ação e movimentação de massas.

Clima: Mesoclima.

6.3.2.2 - Meio Biológico

Fauna: Mamíferos, aves, répteis e anfíbios, microfauna,
bentos, zooplancton, ictiofauna, animais domésticos e es
pécies em perigo. ~

Flora: Arvores, arbustos, ervas, macrófitas, cultivos e
espécies em perigo.

Biocenoses: Matas ciliares, bo-ques, capoeiras, campos,
lavouras, banhados, represas e cuvsos d'água.

6.3.2.3 - Meio Sóoio-eaonSmioo

Estilo de vida, geração de empregos, renda, arrecadação,
estabilidade econômica regional, aceitação social, neces
sidades comunitárias, saúde e migração. ~

6.4 - Prato d» Execução

O prazo inicialmente estabelecido para a execução dos
EIA e a confecção do RIMA foi de l1» meses. A finalidade



foi a de cobrir as quatro estações do ano durante os le-
vantamentos necessários ao diagnostico da regi».

Posteriormente firam acrescidos i rsses ac prazo iricial.
aente previsto, -otalizar.dc .: reses, devido a dificul-
dade ra oòier.çlo e ã.-.áli3
coletas adicionais.

ise dos -ades a necessidade

7.S - Consultora

A contratação de jr. órgão irceparidente para rsaiiz
ze ur. EIA a ura exigência prevista no ar t . 7Ç, da 5eso-
lução "Cl/36, do ZZ'.'J-l-'.k, apesar de saberrrcs ^ue aigunas
Ccr.cessionãrias rer. e^'-ipes a^tarante especializadas • e
capazrH para desenvolver estudos desta r

Hoje, considera-se o praco de 21* dieses Miro o ideai pa-
ra estudos dessa natureza, caso os dados sobre monitora-
mento da região, realizados previamente ao estudo, não
sejam considerados suficientes.

S.â - Dificuldades

A falta de "Know-how" em trabalhos desta natureza, o des
conhecimento científico regional e a inexistência de ban
cos centrais de dados ,em quase todos os pontos abordados
no EIA, foram os maiores empecunos encontrados na rea-
lização do trabalho.

A CEEE, por atuar na região de Candiota há mais de 28
anos, detinha vários trabalhos, principalmente teses de
mestrado, porém, estes não estavam incorporados de forma
sistemática e, mesmo os que estavam, eram representati-
vos somente de u m ou duas amostragens não podendo, des-
ta forma, ser considerados como regra geral, para empre-
endiraentos deste porte.

Outra dificuldade encontrada foi na aplicação da análise
custo-benefício, no que se refere a atribuição de valo-
res monetários aos bens ambientais. A expressão da mag-
nitude dos impactos em escalas de qualidade ambiental
sob a forma dê valor, ê difícil, principalmente para os
parâmetros de natureza qualitativa.

Também o cálculo de índices de impacto ambiental envolve
a determinação de pesos, __que devem refletir a importân-
cia atribuída a um indivíduo, grupo de indivíduos e os
diversos componentes ambientais. Diante disso, a equipe
que desenvolveu o EIA no momento de atribuir estes pe-
sos, precisou arbitrar valores, estabelecendo uma corre-
lação que permitisse uma avaliação numérica para bens de
ordem ambiental, refletindo a ótica atual da sociedade.

7 - CONCLUSÕES E KECOMENMÇOES

A CEEE já tinha contratado ou realizado anteriormente
trabalhos ligados a área ambiental, j»rém, este EIA é o
primeiro estudo que abrange várias areas de conhecimen-
to, realizado de forma integrada.

Sua contratação e elaboração permite as seguintes conclu
soes e recomendações: ~

7.1 - Monitoramento

Previamente a elaboração de um EIA, devem ser definidos
os parâmetros que deverão ser monitorados e inçlantados
os programas de monitoramento, pelo papel fundamental
que representam na redução de ̂ incertezas, gois além de
servirem paia a fase de diagnóstico servirão para veri-
ficação das previsões realizadas e acopnarihamento do e-
cossistema regional.

7.2 - Central de dadoe

A busca de informações, com consulta a vários órgãos, en
volvendo, o nível federal, estadual e municipal, entida"
des de pesquisa e particulares, bibliotecas, fundações,
etc, além de demandar tempo requer trabalhos extras de
consistência, analise e interpretação.

Notou-se; durante o decorrer do trabalho, que parte das
informações requeridas já existe, porém, encontra-se pul
verizada em diversos organismos.

Assim, seria bom que o poder público ou entidades parti-
culares marcassem presença nesta área, criando centrais
estaduais de dados que propiciariam, além da honogenei
zação, u m sensível redução de custos, para a realização
dos trabalhos.

Mo entanto a participação conjunta, rvo nosso caso, de
órgão de pesquisa, vinculado a universidade, foi alta-
mente salutar contribuindo não só para que a metodolo-
gia de avaliação dos diversos parâmetros fosse a cor-
reta como, também trazendo pela primeira vez para o Bra
sil, tecnologia de ponta na área de monitoramento bio^
lógico de gases e particulados através de convênio que
detinha com uma Universidade da Alemanha.

7.4 - Turno d* referencia

Outra providência tonada antes de se começar a realiza-
ção do EIA, propriamente dito, foi a de elaboração con-
junta pela CEEE; dENTEC e Centro de Ecologia de um
"Terno de Referencia" para o trabalho.

Este "Terno de Referência", após obtido um consenso,
quanto a sua itendzação e grau de detalhamento, do ór-
gão de Licenciamento Ambiental que, Após análise suge-
riu algumas alterações, evitando-se desta forma discus-
sões e reformulações posteriores a conclusão do traba-
lho.

7.5 - Prazo de realização

Considera-se, hoje, como absolutamente necessário um
prazo não inferior a 2"» meses, para realização de um
EIA, incluindo-se neste prazo a análise e expedição da
Licença respectiva, pelo õrgão de Licenciamento Ambien-
tal, isto se já ̂ forem conhecidas séries de dados climá-
ticos, meteorológicos e hidrológicos.

7.6 - Legislação

A legislação ambiental brasileira é bastante avançada
e segue a legislação de países mais desenvolvidos.

Esta transposição nem semçre encontra níveis de pesqui-
sa condizentes e massa critica suficientemente apta a
formulação e discussão dos trabalhos, necessários ao a-
tendimento da legislação.

7.7 - Estímulo a pesquisa

tie. todo interesse que as Concessionárias do Setor _E-
létrico se convenient com Universidades e outros órgãos
de pesquisa, visando melhor conhecer o meio ambiente
nas áreas de influência dos seus empreendimentos.

7.8 - Contribuição ao detenvotiHriento oientíftoo

Trabalhos da natureza de um EIA, são volumosos e_ agre-
gam todo o conhecimento científico, acumulado até* o mo-
mento, & respeito das áreas de influência de uni empre-
endünento.

Como os empreendimentos do Setor Elétrico sãojsbras de
vulto, a area abrangida pelos ELVs tatttém o é, extra-
polando por vezes a área dos municípios onde estes são
localizados.

Como conseqüência,_são os EIA's verdadeiras Centrais de
Dados, referentes â área de influência dos empreendimn
tos.

Todas as características de uma região estãc ali compi-
ladas de forma sistemática e organizada, constituin-
do-se numa importante contribuição do Setor Elétrico ao
desenvolvimento científico brasileiro.


