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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA – Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981)

estabelece como um de seus instrumentos a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), por meio da
qual busca identificar, mitigar e avaliar os potenciais impactos socioambientais de uma atividade ou
projeto.
Segundo o IBAMA (2020), a AIA está associada ao licenciamento ambiental servindo como
aparato técnico para subsidiar a tomada de decisão do órgão licenciador quanto à viabilidade
ambiental do projeto.
Com base na Resolução CONAMA nº 001/86 considera–se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam: (i) a saúde, a segurança e o bem-estar da população, (ii) as atividades sociais e
econômicas, (iii) a biota, (iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) a qualidade
dos recursos ambientais.
Ainda, impacto ambiental corresponde a qualquer modificação do meio ambiente, adversa
ou benéfica, que resulte ou possa resultar, direta ou indiretamente, das atividades, produtos ou
serviços de um empreendimento (IBAMA, 2020).
Os impactos apresentados neste documento foram identificados e elencados pela equipe
técnica consultora após um processo de discussão multidisciplinar, atividades de campo e nos
resultados da caracterização ambiental dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos das áreas
de influência da LT.
Cabe mencionar que conforme o Anexo 6 – Declaração de Enquadramento, o
empreendimento LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, possuidora da FCA nº
435484, processo nº 02001.016626/2021–96, está enquadrada como de pequeno potencial de
impacto ambiental, com apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS), conforme Art. 5º
da Portaria Nº 421/2011 do Ministério do Meio Ambiente, que trata dos critérios para procedimento
simplificado de licenciamento federal de sistemas de transmissão de energia elétrica, conforme
considerações apresentadas a seguir:
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I – remoção de população que implique na inviabilização da comunidade e/ou sua completa
remoção;
R: Conforme levantamentos de campo realizados e também baseado em dados
secundários, não serão necessárias remoções da população que impliquem a inviabilização de uma
comunidade.

II – afetação de unidades de conservação de proteção integral;
R: Conforme levantamentos e mapeamento apresentado no item 2.3 - Caracterização
Ambiental e 3.3 - Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, a LT 500 kV Coletora EOL Oeste
Seridó – Santa Luzia II. não afetará unidades de conservação, sendo o Parque Estadual Florêncio
Luciano o mais próximo, localizado no município de Parelhas–PB a uma distância de 10,8 Km de
distância do eixo da LT.

III – localização em sítios de: reprodução e descanso identificados nas rotas de aves
migratórias; endemismo restrito e espécies ameaçadas de extinção reconhecidas oficialmente;
R: Conforme apresentado nas Figura 94 e Figura 95 e nos relatórios de campo apresentados
neste estudo, não foram identificadas tais áreas.

IV – intervenção em terra indígena;
R: Conforme levantamentos e mapeamento apresentados nos diagnósticos ambientais, a
LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó – Santa Luzia II. não afeta terras indígenas.
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Figura 318 – Terras Indígenas mais próximas ao empreendimento.

V – intervenção em território quilombola;
R: Conforme levantamentos e mapeamento apresentados nos diagnósticos ambientais,
existe uma comunidade quilombola localizada a aproximadamente 360 metros do eixo da LT,
denominada Serra do Talhado, localizada em Santa Luiza/PB. Cabe destacar que foi aberto
processo no INCRA (nº 54000.108007/2021–31), e que os tramites de consulta serão cumpridos.
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Figura 319 – Comunidades Quilombolas mais próximas ao empreendimento.

VI – intervenção física em cavidades naturais subterrâneas pela implantação de torres ou
subestações;
R: Não se aplica, conforme demonstrado no percorrimento de campo item do item 4.7.
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VII – supressão de vegetação nativa arbórea acima de 30% da área total da faixa de servidão
definida pela Declaração de Utilidade Pública ou de acordo com a NBR 5422 e suas atualizações,
conforme o caso; e
R: Não se aplica, a área estimada de supressão da vegetação é de aproximadamente 4
hectares. O que representa aproximadamente 1,6% da área da faixa de servidão.
VIII – extensão superior a 750 km.
R: A LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II possui 41,72 km.
Este enquadramento foi retificado e recomendado pelo IBAMA, por meio do Parecer Técnico nº
39/2022 CODUT.
6.1

MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
A metodologia para identificação e avaliação dos impactos ambientais relacionados às fases

de planejamento, instalação e operação da LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II,
foi embasada em métodos consagrados e amplamente utilizadas em estudos ambientais,
adicionalmente, foi empregada a experiência dos profissionais envolvidos no estudo, a fim de
realizar uma análise qualitativa dos impactos identificados.
Tendo partido da caracterização ambiental das áreas de influência do empreendimento, para
a identificação e avaliação dos impactos ambientais do empreendimento, foram realizadas em cinco
etapas, conforme descrito a seguir:
x

Análise das características do empreendimento e suas interações com os meios
físico, biótico e socioeconômico, a fim de identificar os possíveis impactos
ocasionados durante cada fase do empreendimento (planejamento, implantação e
operação);

x

Identificação das atividades geradoras de impactos ambientais;

x

Identificação de quaisquer elementos ou características das atividades, que possam
causar alguma expressão ao meio ambiente, ou seja, dos aspectos ambientais de
cada atividade;

x

Identificação dos impactos ambientais potenciais que resultem direta ou
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indiretamente das atividades do empreendimento, durante o planejamento,
implantação e operação do mesmo;
x

Avaliação e proposição das medidas mitigadoras para cada impacto identificado, a
fim de evitar, mitigar, remediar e compensar os impactos negativos e potencializar
os positivos.

Tais etapas foram estruturadas e executadas com a utilização de quatro ferramentas
metodológicas complementares largamente utilizadas em estudos ambientais para identificação de
impactos. Inicialmente foram utilizadas duas ferramentas, a Lista de Controle (Check List) e o
Método ad hoc, tais ferramentas foram adequadas e complementadas pela ferramenta Relação
Causal, orientada pelo Guia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) - Relação causal de
Referência de Sistema de Transmissão de Energia (Guia de AIA de STs) (IBAMA, (2020a),
conforme complementação solicitada e orientada pelo IBAMA, por meio do Parecer Técnico n°
75/2022 CODUT.
Segundo Medeiros (2010) apud Moraes (2016), a Lista de Controle consiste em análise de
fatores estruturais e funcionais do empreendimento, bem como de fatores ambientais da área de
influência que servem de referência para identificação de impactos. O Método ad hoc, consiste na
tomada de decisão, a qual considera o parecer dos especialistas em cada área do projeto,
considerando os aspectos ambientais, técnicos e econômicos. Já o Guia de AIA, apresenta a
ferramenta Relação Causal, a qual permite a partir da identificação das atividades, extrair os
aspectos ambientais associados e, então, os impactos ambientais potencialmente gerados, bem
como correlaciona possíveis medidas mitigadoras para empreendimentos de sistemas de
transmissão.
Desta maneira, foi formada uma equipe multidisciplinar a fim de avaliar todas as atividades,
aspectos e impactos ambientais associados ao planejamento, implantação e operação do
empreendimento. Com a análise da equipe foram identificadas as atividades previstas durante todas
as fases do empreendimento, e após um processo de discussão multidisciplinar foram confrontadas
tais atividades com os resultados obtidos durante as atividades de campo e caracterização
ambiental dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos das áreas de influência da LT,
apresentados neste estudo.
Esta metodologia proporciona a visibilidade dos impactos decorrentes de cada fase do
empreendimento, apresentando como resultado a identificação e listagem dos impactos,
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correlacionados às suas atividades originárias.
Após identificação dos impactos, o passo metodológico subsequente, foi a determinação de
atributos avaliativos para qualificação dos impactos identificados. Esta metodologia permite uma
interpretação da potencialidade e importância dos impactos, bem como uma análise integrada dos
mesmos. Neste contexto, para este projeto foram definidos 9 atributos de avaliação, os quais são
apresentados de forma resumida no Quadro 6:
Quadro 6 - Atributos de Avaliação dos Impactos Ambientais
Identificação

Impactos

Parâmetro

Detalhamento

Natureza

Positivo ou Negativo

Incidência

Direta ou Indireta

Abrangência

Local, Regional ou Estratégico

Duração

Temporário, Permanente ou Cíclico

Magnitude

Alta, Média ou Baixa

Importância

Alta, Média ou Baixa

Reversibilidade

Reversível ou Irreversível

Mitigação

Mitigável ou Não mitigável

Sinergismo

Sinérgico (Sim) ou Não Sinérgico (Não)

Fonte: adaptado de (SANCHES, 2008)

A seguir, serão apresentadas as definições de cada atributo, cujos conceitos foram
adaptados de Sanchez (2008):
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Natureza: refere–se à capacidade do impacto de trazer benefícios ou prejuízos à qualidade
ambiental, podendo ser classificado em:
x

Positivo: quando resultar em melhoria da qualidade socioambiental; ou,

x

Negativo: quando resultar em danos ou perda socioambiental.

Incidência: refere–se à relação de causa e efeito da ação geradora do impacto, podendo
ser classificado em:
x

Direta: quando o impacto resulta diretamente de ação geradora, resultante de uma simples
relação de causa e efeito;

x

Indireta: quando o impacto resulta de outra ação/atividade relacionada ao empreendimento,
resultante de uma reação secundária.

Abrangência: refere–se à escala espacial da abrangência do impacto sobre os
componentes ambientais, sendo classificada em:
x

Local: quando o impacto possui abrangência espacial restrita, estando este atrelado à ADA
do empreendimento e ao seu entorno imediato;

x

Regional: quando o impacto ocorre de forma disseminada espacialmente, extrapolando a
AII e áreas de influência delimitadas para o empreendimento.

Duração: refere–se à escala temporal de permanência do impacto, podendo ser classificada
como:
x

Temporária: quando o impacto ocorre durante um período de tempo definido;

x

Permanente: quando o impacto ocorre de forma continuada, uma vez iniciada sua ação
geradora;

x

Cíclico: quando os efeitos sobre o fator ambiental ocorrem em intervalos regulares, ou seja,
com um período constante, durante a etapa em questão.
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Magnitude: refere–se à grandeza das alterações dos aspectos ambientais gerados por
determinado impacto, sendo classificada em:
x

Alta: aquele passível de ocasionar significativas alterações no componente ambiental
afetado;

x

Média: relaciona–se a capacidade de modificação do meio afetado, mas sem grandes
alterações;

x

Baixa: não altera ou pouco altera as características do elemento Ambiental ou
socioeconômico acometido.

Importância: refere–se à relevância do impacto sobre os aspectos ambientais, sendo
classificada em:
x

Alta;

x

Média;

x

Baixa.

Reversibilidade: refere–se à capacidade da anulação do impacto ambiental uma vez
implantada a atividade causadora, sendo classificada em:
x

Reversível: quando a alteração causada pelo impacto pode ser alvo de ações que restaurem
o equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente;

x

Irreversível: quando a alteração causada pelo impacto não pode ser revertida por ações de
intervenção.

Mitigação: refere–se à capacidade de minimização do impacto ambiental uma vez
implantada a atividade causadora, sendo classificada em:
x

Mitigável: quando a alteração do impacto pode ser minimizada, ou seja, o impacto será
reduzido;

x

Não Mitigável: quando a alteração do impacto não pode ser minimizada.
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Sinergismo: refere–se à capacidade do impacto interagir de forma espacial ou temporal
com outros impactos, potencializando ou não os seus efeitos. Quando há sinergismo, serão
apresentados os impactos que terão interação.
x

Sinérgico: quando há potencialização nos efeitos de um ou mais impactos em decorrência
da interação espacial e/ou temporal entre estes;

x

Não Sinérgico: quando não há potencialização nos efeitos de um ou mais impactos em
decorrência da interação espacial e/ou temporal entre estes.
Para os atributos apresentados, algumas observações se fazem importantes para dois deles

em específico: magnitude e importância, os quais se remetem ao grau de significação de um
impacto em relação ao fator ambiental afetado e frente a outros impactos e componentes ambientais
(MAIA, 1992), corresponde à grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser definido
como a medida de alteração de um atributo ambiental, tanto de forma quantitativa como qualitativa.
A magnitude diz respeito à estimativa, do porte ou extensão espacial/temporal do impacto,
ou seja, da intensidade do impacto. O Quadro 7, apresenta a conceituação da magnitude dos
impactos em relação a caracterização ambiental em que o impacto ocorrer, ou seja, para o meio
físico, biótico ou socioeconômico, a magnitude é classificada de diferentes maneiras, conforme
afetação no meio em questão.
Quadro 7 - Conceituação da Magnitude dos impactos em relação aos meios físico, biótico e
socioeconômico
Descrição dos Efeitos

Magnitude

Baixa

Meio Físico
x

Alterações na qualidade do ar e níveis de ruído, localizadas e incipientes

x

Contaminação do solo de forma localizada e sem reflexos para a qualidade
ambiental

x

Indução de processos erosivos sem relevância

x

Interferência pequena com os recursos hídricos, os quais já se encontram
degradados ou não são utilizados como manancial

x

Alterações na qualidade do ar e níveis de ruído têm uma abrangência
significativa (por exemplo, em relação à extensão do empreendimento), mas

Média

não são relevantes
x

Contaminação do solo em áreas mais expressivas, porém sem risco
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Descrição dos Efeitos

Magnitude

Meio Físico
ambiental
x

Ocorre de forma localizada a indução de processos erosivos e de
instabilidade de encostas

x

A interferência com recursos hídricos é pequena, porém altera a qualidade ou
a disponibilidade da água que pode ser utilizada como manancial

x

Alteração na qualidade do ar e níveis de ruído tem uma abrangência
significativa (por exemplo, em relação à extensão do empreendimento) de alta
intensidade

x

Contaminação do solo em grandes áreas com risco ambiental para a saúde
das pessoas, flora e fauna

Alta

x

Os processos erosivos induzidos são significativos e podem ter reflexos nas
atividades antrópicas, segurança de benfeitorias e obras de infraestrutura e na
qualidade ambiental com perda de solo e assoreamento de drenagens

x

São alteradas, de forma significativa, a qualidade ou a disponibilidade das
águas, ocasionando alteração de seu enquadramento, com possível reflexo
no abastecimento de água local ou regional
Meio Biótico

x

Não são afetados elementos da fauna endêmicos, raros ou ameaçados de
extinção

Baixa

x

As interferências com a flora são de pequena extensão e não atingem
remanescentes de valor ecológico significativo, espécies endêmicas, raras,
ameaçadas de extinção ou de alto valor econômico

x

A fauna afetada é significativa para a região, mas não envolve espécies
endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção

Média

x

Os remanescentes florestais afetados não possuem espécies endêmicas,
raras, ameaçadas de extinção ou de alto valor econômico, mas representam
parcela significativa dos remanescentes da região

x

A fauna afetada é endêmica, rara ou ameaçada de extinção

x

Os remanescentes florestais afetados têm grande importância ecológica como

Alta

as áreas de abrigo, alimentação ou conectividade para elementos da fauna
rara e ameaçada de extinção
x

As formações florestais afetadas são importantes remanescentes para a
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Descrição dos Efeitos

Magnitude

Meio Físico
região com grande valor ecológico e com espécies endêmicas, raras,
ameaçadas de extinção ou de alto valor econômico
Meio Socioeconômico
x

Alterações na qualidade do ar e níveis de ruído, localizadas e incipientes, e
não são percebidas pela população

Baixa

x

As alterações na oferta de empregos não alteram a situação local existente

x

A infraestrutura existente absorve adequadamente o aumento da demanda

x

Não ocorrem alterações significativas com as atividades agropecuárias ou
com o cotidiano da população

x

As interferências com as atividades econômicas e geração de receitas
tributárias não alteram a situação existente

x

Alterações na qualidade do ar e níveis de ruído têm uma abrangência
significativa e podem causar incômodos à população

x

A criação de empregos tem uma importância média para a região, em função
do número de empregos gerados ou de alto índice de desemprego local

x
Média

As interferências com as atividades agropecuárias e o cotidiano da população
são pontuais, mas significativas para a região

x

Existe pressão sobre a infraestrutura existente que com algum esforço
consegue atender o aumento de demanda

x

Ocorrem restrições ao abastecimento público em decorrência de alteração na
qualidade ou disponibilidade das águas

x

As interferências com as atividades econômicas e receitas tributárias alteram
a situação existente de forma perceptível

x

Alterações na qualidade do ar e níveis de ruído têm uma abrangência
significativa e podem interferir com a saúde e o bem-estar da população

x

A criação de empregos altera significativamente a situação local/regional
existente

Alta

x

A infraestrutura existente não comporta o aumento da demanda

x

A fauna afetada é endêmica, rara ou ameaçada de extinção

x

As interferências com atividades agropecuárias e o cotidiano da população
são relevantes e podem ocasionar reação da comunidade

x

As atividades econômicas afetadas e a geração de receitas tributárias causam
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Descrição dos Efeitos

Magnitude

Meio Físico
alterações significativas na situação existente no local/região

Fonte: adaptado de (MINERAL, 2018)

Após identificação e avaliação dos impactos ambientais de correntes das atividades do
empreendimento, a equipe multidisciplinar medidas mitigadoras com base no Guia de AIA (IBAMA,
2020a) e vivências dos técnicos envolvidos no estudo, a fim de reduzir ou mitigar os impactos
negativos e potencializar os impactos positivos, contudo ressalta-se que tal análise deve ser focada
nos impactos significativos.
Sendo assim, a partir das metodologias acima apresentadas, foi realizada a AIA para o
cenário dos meios biótico, físico e socioeconômico da LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa
Luzia II. Os impactos identificados foram detalhados em textos descritivos com indicação de suas
características, classificação de seus atributos, correlação dos componentes ambientais afetados
ou susceptíveis às alterações. Também foram apresentadas as medidas de prevenção, mitigação
ou de controle que devem ser adotadas pelo empreendedor para cada impacto prognosticado. Ao
fim, todas as informações foram compiladas em uma matriz resumo de impactos ambientais que é
apresentada na Tabela 94, a seguir.
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PROV NEG

Caça e tráfico de animais silvestres

Facilitação de
acesso e trânsito
de pessoas

POS

PROV NEG

PLANEJAMENTO

Ocorrência de Acidentes

IMPLANTAÇÃO

Inserção de
obstáculos na
paisagem
Contato com
animais silvestres

OPERAÇÃO
CER

IMPACTO AMBIENTAL

NATUREZA

Interferência sobre Geração de conhecimento científico sobre a
fauna local
a fauna

AÇÃO
GERADORA DO
IMPACTO

INCIDÊNCIA
IND

DIR

DIR

ABRANGÊNCIA
LOC

LOC

REG

DURAÇÃO
TEMP

TEMP

PER

IRR

IRR

MIT

-

MITIGAÇÃO

BAIXA MÉDIA REV MIT

BAIXA MÉDIA

BAIXA MÉDIA

MAGNITUDE

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS
IMPORTÂNCIA

FASE DA
OCORRÊNCIA
OCORRÊNCIA

MEIO BIÓTICO

Tabela 94 – Matriz resumo dos impactos identificados.

REVERSIBILIDADE

ASPECTO
AMBIENTAL
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SIM

SIM

NÃO

SINERGIA
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Divulgar o conhecimento sobre as
espécies gerado na execução dos
estudos;
Observar as diretrizes dos Planos de
Ação Nacional para a Conservação
das Espécies Ameaçadas de Extinção
ou do Patrimônio Espeleológico
(PANs) que possam ser aplicadas ao
licenciamento.
Obedecer aos limites da área de
supressão/manutenção de vegetação
estabelecidos para a faixa de serviço;
Orientações e utilização correta de
EPIs
Realizar instalação e manutenção de
sinalizadores
Priorizar o uso de acessos existentes
para implantação e manutenção,
evitando a abertura de acessos em

MEDIDA
MITIGADORA/POTENCIALIZADORA

Facilitação de
acesso e trânsito
de pessoas
Interferência sobre
a cobertura vegetal
Inserção de
Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna
obstáculos na
paisagem
Permanência de
cavas expostas
Geração de
tráfego

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS

PROV NEG

DIR

LOC

PER

LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

BAIXA MÉDIA

IRR

MIT

SIM
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área com vegetação nativa;
Considerar como linha de ação de
educação ambiental.
Instalar barreiras de isolamento e
cobrir a cava durante as escavações
em solo e rocha;
Instalar mecanismos antipouso em
casos específicos;
Instalar sinalizadores de Avifauna e
Monitorar sua efetividade;
Afugentar a fauna antes de iniciar a
supressão de vegetação;
Isolar os ninhos de espécies
ameaçadas de extinção localizados na
área de supressão e somente realizar
a atividade após os ninhegos
abandonarem o ninho;
Resgatar ninhos de espécies nativas e
de interesse (não ameaçadas de
extinção);
Resgatar e translocar indivíduos da
fauna;
Providenciar tratamento médicoveterinário para animais feridos;
Priorizar o uso de acessos já
existentes;
Instalar redutores de velocidade nos
acessos com potencial ocorrência de
acidentes com a fauna;
Sinalizar os acessos com potencial
ocorrência de acidentes com a fauna;
Orientar os motoristas sobre acidentes
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PROV NEG

Aumento da fauna sinantrópica

Geração de
resíduos sólidos

NEG

CER

Geração de ruídos
Perturbação da fauna
e vibrações

DIR

DIR

LOC

LOC

TEMP

TEMP
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BAIXA

IRR

MIT

BAIXA MÉDIA REV MIT

BAIXA

SIM

SIM

Página 460 de 682

Evitar a realização de obras no
período reprodutivo;
Limitar o horário de realização de
obras/manutenção.
Gerenciar os resíduos sólidos sob a
seguinte ordem de prioridade: não
gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor
adequadamente os rejeitos.
Orientar os trabalhadores sobre a
destinação adequada de resíduos
sólidos.
Considerar como linha de ação de
educação ambiental.

com a fauna;
Melhorar a qualidade ambiental da
paisagem por meio da recuperação de
áreas de preservação permanente ou
formação de corredores ecológicos;
Monitoramento da fauna e coleta de
espécimes somente quando for
necessária.

NEG

CER

Acúmulo de material vegetal

Geração de
material vegetal

PROV NEG

PROV NEG

Aumento da extração ilegal de produtos da
flora

Facilitação de
acesso e trânsito
Aumento da incidência de queimadas
de pessoas
Interferência sobre
a cobertura vegetal

Facilitação de
acesso e trânsito
de pessoas
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DIR

DIR

DIR

LOC

LOC

LOC

TEMP

TEMP

TEMP
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-

MIT

BAIXA

BAIXA REV MIT

MÉDIA MÉDIA REV MIT

MÉDIA MÉDIA

-

SIM

SIM

Página 461 de 682

Priorizar o uso de acessos existentes,
evitando a abertura de acessos em
área com vegetação nativa;
Considerar como linha de ação
educação ambiental.
Evitar roçagem na faixa de servidão;
Realizar o alteamento de torres, nos
locais em que o empreendimento
interceptar fragmentos de vegetação
nativa, em áreas de potencial
ocorrência de queimadas;
Obedecer aos limites da área de
supressão de vegetação
estabelecidos para a faixa de serviço;
Realizar o manejo da vegetação;
Considerar como linha de ação de
educação ambiental;
Priorizar o uso de acessos existentes
para manutenção e faixa de serviço.
Dispor material vegetal no local
determinado pelo proprietário no
interior da propriedade;
Dispor os resíduos vegetais na faixa
de serviço, com ou sem
trituração/picotamento;
Orientar os proprietários quanto aos
tipos de uso, tanto locais quanto
externos, do material vegetal.

Interferência sobre Aumento da fragmentação da paisagem e
a cobertura vegetal incidência de efeito de borda
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CER

NEG

DIR

LOC

PER
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MÉDIA

ALTA

IRR

MIT

SIM
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Evitar a abertura de novos acessos
que possam necessitar de supressão
de vegetação;
Não instalar praças de lançamento de
cabos no interior de fragmentos de
vegetação nativa;
Instalar somente torres autoportantes
em fragmento florestal;
Realizar o alteamento de torres, nos
locais em que o empreendimento
interceptar fragmentos florestais, de
modo a guardar a distância de
segurança cabo-vegetação, visando
evitar a supressão seletiva de
vegetação;
Realizar o corte semimecanizado e
unidirecional, priorizando o
direcionamento da queda para o
interior da faixa de serviço;
Realizar e Monitorar o cercamento e a
identificação de áreas com vegetação
nativa, de unidades de conservação
ou de outras áreas legalmente
protegidas, contíguas às áreas de
apoio;
Obedecer aos limites da área de
supressão de vegetação
estabelecidos para a faixa de serviço;
Realizar o resgate de germoplasma e
reposição florestal.

Exposição do Solo
Alteração do
escoamento
superficial
Geração de materiais
excedentes
Permanência de cava
expostas

AÇÃO GERADORA
DO IMPACTO

Indução de
Processos Erosivos

IMPACTO
AMBIENTAL

PLANEJAMENTO

DIR

NATUREZA

CER NEG

INCIDÊNCIA
DIR

ABRANGÊNCIA
LOC

LOC

TEMP MÉDIA/ MÉDIA/
/ PER BAIXA BAIXA

DURAÇÃO

PER

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS

MEIO FÍSICO

MAGNITUDE

FASE DA
OCORRÊNCIA
IMPLANTAÇÃO

NEG

IMPORTÂNCIA

ASPECTO
AMBIENTAL
OPERAÇÃO

CER

REV

REVERSIBILIDADE

Interferência sobre
Perda de indivíduos da flora
a cobertura vegetal

OCORRÊNCIA
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MIT SIM

MIT

SIM

MEDIDA MITIGADORA/POTENCIALIZADORA

IRR

Resgatar e translocar indivíduos da
flora ameaçados de extinção;
Resgatar germoplasma das espécies
de interesse;
Viabilizar a construção de um viveiro
para as mudas ou fazer parcerias com
viveiros locais;
Realizar reposição florestal.
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Dispor o material excedente da terraplenagem e da
escavação do solo e rocha, de forma que não interrompa ou
altere a drenagem natural
Dispor o material lenhoso resultante da supressão de
vegetação, de forma que não interrompa ou altere a
drenagem natural
Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os
processos erosivos
Executar ações de proteção e minimização de solo exposto
Readequar a drenagem natural
Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos
Recuperar as áreas degradadas

BAIXA MÉDIA

MITIGAÇÃO

LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

SINERGIA

Assoreamento de
corpos hídricos

Contaminação do
solo

Exposição do Solo
Alteração do
escoamento
superficial
Geração de materiais
excedentes

Geração de efluentes
Geração de resíduos
sólidos
Vazamento de
substâncias
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CER NEG

CER NEG

REG TEMP

IND/
LOC TEMP
DIR

IND

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA/
BAIXA

MÉDIA

REV

REV

MIT SIM

MIT SIM
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Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis
Utilizar técnicas construtivas adequadas para acesso em
áreas alagáveis ou alagadas
Dispor o material excedente da terraplenagem e da
escavação do solo e rocha, de forma que não interrompa ou
altere a drenagem natural
Dispor o material lenhoso resultante da supressão de
vegetação, de forma que não interrompa ou altere a
drenagem natural
Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os
processos erosivos
Remover o acúmulo de sedimentos no corpo hídrico
Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos
Readequar a drenagem natural
Recuperar as áreas degradadas
Minimizar a geração de efluentes
Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma
adequada
Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de
prioridade: não gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor
adequadamente os rejeitos
Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de
resíduos sólidos
Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de
contenção, realizando sua manutenção periodicamente.
Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de
equipamentos em locais apropriados
Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos
canteiros autorizados, em áreas apropriadas para
tratamento do efluente
Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso
Realizar treinamento de emergência

Geração de efluentes
Geração de resíduos
sólidos
Vazamento de
substâncias

Contaminação e
deterioração da
qualidade das águas
superficiais e
subterrâneas
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CER NEG

DIR

LOC TEMP

MÉDIA

ALTA

REV

MIT SIM
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Prover os canteiros de obra, as frentes de obras e os
transportes que contenham substâncias contaminantes com
kit de emergências ambientais
Prover a subestação com kit de emergências ambientais
Remediar as áreas contaminadas
Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis
Utilizar técnicas construtivas adequadas em áreas alagáveis
ou alagadas
Minimizar a geração de efluentes
Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma
adequada
Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de
prioridade: não gerar, reduzir, reutilizar, tratar e dispor
adequadamente os rejeitos
Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso
Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de
contenção, realizando sua manutenção periodicamente
Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de
equipamentos em locais apropriados
Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos
canteiros autorizados, em áreas apropriadas para
tratamento do efluente
Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de
resíduos sólidos
Realizar treinamento de emergência
Prover os canteiros de obras, as frentes de obras e os
transportes que contenham substâncias contaminantes com
kit de emergências ambientais
Remediar as áreas contaminadas

AÇÃO GERADORA
DO IMPACTO

IMPACTO
AMBIENTAL

MÉDIA/ MÉDIA/ VER/
MIT SIM
BAIXA BAIXA IRR

INCIDÊNCIA

NATUREZA

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS

MEIO SOCIOECONÔMICO

ABRANGÊNCIA

FASE DA
OCORRÊNCIA

PLANEJAMENTO

LOC TEMP

DURAÇÃO

ASPECTO
AMBIENTAL
OCORRÊNCIA

DIR

MAGNITUDE

CER NEG

IMPORTÂNCIA

Incômodo à
população

IMPLANTAÇÃO
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REVERSIBILIDAD
E
MITIGAÇÃO

Geração de ruído e
vibrações
Geração de material
particulado

OPERAÇÃO
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MEDIDA MITIGADORA/POTENCIALIZADORA

Limitar o horário de realização de obras próximas a
residências e núcleos urbanos e rurais
Instalar barreiras acústicas
Cobrir os caminhões transportadores de materiais com lona
Reduzir e controlar a velocidade dos veículos das obras em
vias não pavimentadas
Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de
acesso utilizados na obra
Realizar umectação de vias de acesso utilizados na obra
Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso
Divulgar informações sobre as obras
Disponibilizar canal de comunicação
Divulgar a Linha Verde do Ibama
Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem a partir de
situações concretas do trabalhador e do empreendimento
Implantar medidas de incentivo à permanência dos
trabalhadores nos canteiros de obra

SINERGIA

Geração de
expectativas pela
população local

Incremento no
Mercado de Bens e
Serviços

Aumento da Oferta de
Empregos Temporários

Geração de
empregos
Dinamização da
economia
Disponibilização e
circulação de
informações à
população local e da
região
Inserção de
obstáculos na
paisagem
Geração de campo
eletromagnético

Dinamização da
economia
Geração de
empregos

Geração de
empregos
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CER

CER

CER

POS

POS

NEG/
POS

DIR REG TEMP

DIR REG TEMP

DIR REG TEMP

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

REV

REV

-

-

SIM

SIM

REV MIT SIM
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Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais
Disponibilizar canal de comunicação
Contratar mão de obra local
Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e
apoio aos trabalhadores locais, no sentido de
potencializar a empregabilidade da população local junto
ao empreendimento
Divulgar à população da área de influência as
oportunidades de trabalho no empreendimento,
informando o perfil e vagas disponíveis

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais
Disponibilizar canal de comunicação
Contratar mão de obra local

Contratar mão de obra local
Divulgar à população da área de influência as
oportunidades de trabalho no empreendimento,
informando o perfil e vagas disponíveis
Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais
Esclarecer as pessoas que residem ou trabalham na
faixa quanto aos limites de exposição definidos pela
Aneel
Esclarecer aos proprietários das áreas de servidão
administrativa e desapropriação sobre as fases de obra e
licenciamento e as possibilidades de mudança no
traçado
Divulgar informações sobre o empreendimento
Disponibilizar canal de comunicação
Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e
apoio aos trabalhadores locais, no sentido de
potencializar a empregabilidade da população local junto
ao empreendimento.

CER

CER

Migração de pessoas
Geração de resíduos
Sobrecarga na
sólidos e efluentes
Infraestrutura e nos
Geração de tráfego
Serviços Públicos
Facilitação de acesso
e trânsito de pessoas

Migração de pessoas
Geração de material
particulado
Geração de tráfego
Geração de ruídos e
vibrações

Incômodo à população
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NEG

NEG

DIR LOC

DIR REG

TEMP

PER

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

REV MIT SIM

REV MIT SIM
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Priorizar a contratação de mão de obra local
Instalar canteiros de obra em municípios com maior
infraestrutura
Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem, a partir
de situações concretas do trabalhador e do
empreendimento
Priorizar o uso de acessos já existentes
Recuperar e manter os acessos utilizados
Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias
de acesso utilizados na obra
Divulgar informações sobre as obras
Instalar sinalização de advertência nas estruturas
implantadas
Divulgar informações sobre as obras
Instalar sinalização de advertência nas estruturas
implantadas
Instalar sinalização de advertência e barreiras de
isolamento durante as escavações em solo e rocha
Orientar os motoristas sobre direção defensiva
Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma
adequada
Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de
prioridade: não gerar, reduzir, reutilizar, tratar e
dispor adequadamente os rejeitos
Limitar o horário de realização de obras próximas a
residências e núcleos urbanos e rurais
Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias
não pavimentadas
Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias
de acesso utilizados na obra
Divulgar informações sobre as obras

PROV

Inviabilização de
benfeitorias e
propriedades

Restrição de atividades
econômicas

Restrição do uso e
ocupação do solo

Restrição do uso e
ocupação do solo
CER

PROV

Retração do mercado
de bens e serviços

Deterioração de
Patrimônio
Arqueológico

CER

CER

Interferência em
Comunidades
Tradicionais

Migração de pessoas
Geração de material
particulado
Inserção de
obstáculos na
paisagem
Geração de ruídos e
vibrações

Geração de
desemprego
Migração de pessoas
Geração de ruídos e
vibrações
Ações oriundas da
construção da LT
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NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

DIR LOC

DIR LOC

DIR LOC

DIR LOC

DIR LOC

PER

PER

PER

PER

PER

-

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

IRR

IRR

IRR

IRR

IRR
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-

MIT

MIT

-

-

MIT SIM

MIT SIM

MIT

Executar salvamento arqueológico
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Informar cronograma da obra para a população local

Indenizar
Realocar as benfeitorias inviabilizadas
Disponibilizar canal de comunicação
Indenizar
Orientar sobre as restrições de uso do solo e as
atividades compatíveis com a servidão
Disponibilizar canal de comunicação

Divulgar informações sobre as obras
Disponibilizar canal de comunicação

Disponibilizar canal de comunicação
Divulgar a Linha Verde do Ibama
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6.2

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Para identificar e avaliar os possíveis impactos decorrentes das fases de planejamento,

implantação e operação do empreendimento em estudo, faz-se necessário inicialmente
compreender e elencar as atividades decorrentes de cada fase. O Quadro 8, apresenta tais
atividades, as quais posteriormente serão associadas aos seus respectivos aspectos e impactos
ambientais.
Quadro 8 - Relação de atividades da LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II
Fase
Planejamento

Atividade
Execução de estudos preliminares
Avaliação fundiária
Liberação das áreas
Aquisição de bens, insumos e serviços
Construção de edificações
Construção de área de apoio (pátios, armazéns, administração,
infraestrutura de saneamento, canteiro de obras, etc)
Supressão da vegetação
Terraplenagem

Implantação

Fundações
Escavações em solo e rocha
Manutenção de equipamentos e estruturas
Mobilização e desmobilização de Mão de Obra
Movimentação, operação e manutenção de veículos e equipamentos
Montagem de torres
Lançamento de cabos
Desmobilização de área de apoio (pátios, armazéns, administração,
infraestrutura de saneamento, canteiro de obras, etc)
Manutenção de cabos e torres

Operação

Manutenção e utilização de acessos e faixa de servidão
Operação do sistema de transmissão
Supressão de vegetação

Fonte: adaptado de (Guia de AIA, 2020a)

A seguir são apresentadas a identificação e a avaliação dos impactos ambientais do
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empreendimento em estudo, os mesmos estão organizados por fase (planejamento, implantação e
operação) de acordo com cada meio de estudo (físico, biótico e socioeconômico).
Ao fim da descrição de cada impacto é apresentado um quadro resumo que contém a
identificação do impacto e a sua tipificação, de acordo com os parâmetros analisados e respectivas
medidas associadas propostas.
6.2.1

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO
Os impactos sobre o meio biótico, a seguir apresentados, foram identificados pela equipe

multidisciplinar responsável por este estudo e revisado com base no Guia de AIA de STs (IBAMA,
2020a).
Com base na classificação e levantamento do Guia de AIA de STs (IBAMA, 2020a), foram
identificados 12 possíveis impactos para o meio biótico, sendo seis vinculados à fauna e 5 à flora,
os quais muitas vezes se repetem para diferentes atividades, conforme Quadro 9, que apresenta a
correlação das atividades a serem executadas durante as fases do empreendimento, com o seu
respectivo aspecto e impacto ambiental.
Quadro 9 - Correlação das atividades, aspectos e impactos ambientais sobre o meio biótico
Fase do
Empreendimento
Planejamento

Atividade
Execução de
Estudos
Preliminares

Aspecto
Interferência sobre a fauna

x Geração de conhecimento
científico sobre a fauna
local

Contato com animais
silvestres

x Ocorrência de acidentes

Facilitação de acesso e
trânsito de pessoas
Implantação

Impacto

x Aumento da extração ilegal
de produtos da flora;
x Aumento da incidência de
queimadas;
x Caça e tráfico de animais
silvestres

Supressão Vegetal
Geração de material vegetal

Interferência sobre a
cobertura vegetal

x Acúmulo de material
vegetal
x Aumento da fragmentação
da paisagem e incidência
de efeito de borda;
x Lesão e morte de
indivíduos da fauna;
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto
x Perda de indivíduos da
flora

Construção de
edificações

Geração de ruídos e
vibrações

x Perturbação da fauna

Construção de
edificações e
operação das
unidades de apoio

Geração de ruídos e
vibrações

x Perturbação da fauna

Geração de resíduos sólidos

x Aumento da fauna
sinantrópica

Geração de resíduos sólidos

x Aumento da fauna
sinantrópica

Geração de ruídos e
vibrações

x Perturbação da fauna

Permanência de cavas
expostas

x Lesão e morte de
indivíduos da fauna

Fundações

Geração de ruídos e
vibrações

x Perturbação da fauna

Lançamento de
cabos

Inserção de obstáculo na
paisagem

x Lesão e morte de
indivíduos da fauna

Montagem das
torres

Inserção de obstáculo na
paisagem

x Lesão e morte de
indivíduos da fauna

Geração de resíduos sólidos

x Aumento da fauna
sinantrópica

Geração de ruídos e
vibrações

x Perturbação da fauna

Geração de tráfego

x Lesão e morte de
indivíduos da fauna

Desmobilização
das áreas de apoio
Escavação em solo
e rocha

Movimentação,
operação e
manutenção de
veículos e
equipamentos

x Lesão e morte de
indivíduos da fauna;
Manutenção e
utilização de
acessos e faixa de
servidão

Facilitação de acesso e
trânsito de pessoas

x Aumento da extração
ilegal de produtos da flora;
x Aumento da incidência de
queimadas;
x Caça e tráfico de animais
silvestres

Operação

Operação do
sistema de
transmissão

Geração de ruídos e
vibrações
Inserção de obstáculo na
paisagem

x Perturbação da fauna
x Ocorrência de acidentes;
x Lesão e morte de
indivíduos da fauna
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto

Contato com animais
silvestres

x Ocorrência de acidentes

Geração de material vegetal

x Acúmulo de material
vegetal
x Aumento da fragmentação
da paisagem e incidência
de efeito de borda;

Supressão de
vegetação
Interferência sobre a
cobertura vegetal

x Aumento da incidência de
queimadas;
x Lesão e morte de
indivíduos da fauna;
x Perda de indivíduos da
flora

Fonte: Aura, 2022

Conforme apresentado no Quadro 9, durante os estudos foram identificados 6 impactos
relativos ao componente fauna, sendo eles: Geração de conhecimento quanto à fauna local,
Ocorrência de acidentes, Caça e tráfico de animais silvestres, Lesão e morte de indivíduos da fauna,
Perturbação da Fauna e Aumento da fauna sinantrópica e 5 impactos relativos ao componente da
flora, sendo eles: aumento da fragmentação da paisagem e incidência do efeito de borda; perda de
indivíduos da flora; acúmulo de material vegetal; aumento da incidência de queimadas e da extração
ilegal de produtos da flora.
A seguir, serão apresentados os impactos incidentes sobre a fauna conforme a fase do
empreendimento:
6.2.1.1

Fase de Planejamento

Não são esperados impactos negativos no meio biótico na fase de planejamento da LT 500kV
Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, apenas um impacto positivo, que é a Geração de
conhecimento científico sobre a fauna local Quadro 9, proporcionado pelos estudos nesta fase, haja
vistas que não houve interferência sobre a fauna durante a execução dos trabalhos de campo.
6.2.1.1.1

Geração de conhecimento científico sobre a fauna local

6.2.1.1.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Interferência sobre a fauna.
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6.2.1.1.1.2 Fator ambiental afetado
Meio antrópico: Estudos relacionados à Fauna gera conhecimento científico (impacto positivo)
a todos.
6.2.1.1.1.3 Fundamentação Técnica
Em cumprimento

ao

rito de

licenciamento

ambiental

para

implantação

de

um

empreendimento, durante a fase de planejamento, faz-se necessária a elaboração de estudos
ambientais que permitam disponibilizar dados para a análise de viabilidade de implantação do
empreendimento em determinado local. Desta maneira, com a o levantamento de dados primários
e confirmação de dados secundários, por meio de pesquisas e trabalhos de campo da equipe de
especialistas nos diferentes meios que compõe o estudo ambiental. As informações obtidas e
disponibilizadas para a sociedade, contribuirão significativamente para o aumento e enriquecimento
do conhecimento científico acerca da fauna local e seu ambiente.
6.2.1.1.1.4 Avaliação do Impacto
Classifica-se este como um impacto positivo, associado a geração de conhecimento científico
resultante do estudo ambiental elaborado para análise de viabilidade para implantação do referido
estudo ambiental, de ocorrência certa, incidência direta, duração permanente e abrangência
regional, uma vez que tais conhecimentos podem ser utilizado por diferentes pessoas,
ultrapassando a área do empreendimento.
Tabela 95 – Atributos e classificação do impacto Geração de conhecimento científico sobre a fauna local
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Planejamento

Ocorrência

Certa

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

-
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Atributos

Classificação

Sinergia

Não

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.1.1.1 Medidas Associadas
Como medida de potencialização deste impacto, serão tomadas as medidas descritas a
seguir:
x

Divulgar o conhecimento sobre as espécies gerado na execução dos estudos;

x

Observar as diretrizes dos Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies
Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PANs) que possam ser aplicadas
ao licenciamento.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução dos Programas de Educação

Ambiental e de Comunicação Social, que permitirão a divulgação e comunicação das informações
relevantes obtidas neste processo, bem como a divulgação da disponibilização das informações
para todos os interessados.
6.2.1.2

Fase de Implantação

A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio biótico para fase
de implantação conforme orientado pelo Guia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (IBAMA,
2020a).
6.2.1.2.1

Ocorrência de acidentes

6.2.1.2.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Inserção de obstáculo na paisagem e Contato com animais silvestres.
6.2.1.2.1.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental a ser impactado é a fauna e população. A supressão da vegetação favorece
a possibilidade de contato com animais silvestres e consequentemente a ocorrência de acidente.
6.2.1.2.1.3 Fundamentação Técnica
Para a instalação do empreendimento será necessária a realização de supressão vegetal da
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faixa de serviço, praças de torres, praças de cabos e acessos. Com esta atividade, acidentes
decorrentes do contato com animais silvestres, animais peçonhentos ou venenosos é de provável
ocorrência, devido ao contato próximo com os animais, bem como com o possível deslocamento
destes animais para encontrarem novos abrigos após afugentamento, podendo se deslocar para
próximo à comunidade.
Além disso, com a instalação das infraestruturas, serão inseridas estruturas na paisagem
que criarão barreiras para a fauna, em específico para a avifauna, podendo potencializar a
ocorrência de acidentes com estes animais.
6.2.1.2.1.4 Avaliação do Impacto
Diante disso, considera-se um impacto temporário de natureza negativa, o qual está
associado ao período da atividade de supressão da vegetação, atingindo diretamente os
colaboradores e/ou população próxima a área da atividade. Sua magnitude é baixa, pois na área
do estudo não foram identificadas espécies ameaçadas de extinção e caso ocorra será pontual, de
baixa extensão. E sua importância é média devido à relevância de sua interferência com diferentes
fatores ambientais.
Este impacto possui sinergia com outros impactos avaliados, sendo eles: Lesão e Morte de
Indivíduos da Fauna, Caça e tráfico de animais silvestres.
Tabela 96 – Atributos e classificação do impacto de ocorrência de acidentes.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022
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6.2.1.2.1.5 Medidas Associadas
Com a atividade de supressão da vegetação, para fins de mitigação do impacto a área deverá
ser reduzida ao mínimo estritamente necessário, de modo a assegurar as condições para a
construção e manutenção da linha e a segurança da equipe responsável, que deve obedecer aos
limites a área de supressão de vegetação estabelecidos para a faixa de serviço e deve ser orientada
quanto a utilização correta dos Equipamentos de Segurança individual (EPI). Bem como deverá ser
feita a instalação e manutenção de sinalizadores de avifauna nas áreas de maior risco e/ou
importância ecológica, tais como rodovias e áreas de preservação permanente (APP).
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução dos Programas de Gestão
Ambiental, Programa Ambiental de Construção e Programa de Supressão de Vegetação, os quais
nortearão as ações que deverão ser executadas, como a delimitação da área a ser suprimida, a
obrigatoriedade e fiscalização do uso correto de EPI por todos os envolvidos no processo. Como
medida de prevenção e mitigação recomenda-se a comunicação com a comunidade para alerta das
ações que serão executadas e dos riscos durante o período de supressão, por meio do Programa
de Comunicação Social e do Programa de Educação Ambiental que permitirá a interface com a
educação em escolas para divulgação dos cuidados e importância com os animais do entorno.
6.2.1.2.2

Caça e tráfico de animais silvestres

6.2.1.2.2.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Facilitação de acesso e trânsito de pessoas
6.2.1.2.2.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental impactado é a fauna.
6.2.1.2.2.3 Fundamentação Técnica
Durante as atividades de supressão da vegetação com a facilitação de acesso e trânsito de
pessoas no local aumenta o risco de caça e tráfico de animais silvestres na área, uma vez que as
áreas com cobertura vegetal que anteriormente eram consideradas de difícil acesso à população,
após essas atividades poderão ser acessadas com maior facilidade, ficando, consequentemente,
mais suscetíveis à ação do homem, com a possibilidade de causar danos à fauna e prática de ilícitos
ambientais.
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Segundo o diagnóstico ambiental, verificou–se que a atividade de caça tem grande influência
nas populações de mamíferos não–voadores e espécimes da avifauna, pois além da diminuição
direta pela remoção de indivíduos, também leva a alterações nos padrões comportamentais de
diversas espécies.
6.2.1.2.2.4 Avaliação do Impacto
Este impacto possui natureza negativa, de incidência indireta e local. Sua magnitude é baixa,
pois caso ocorra será pontual e não promoverá grandes modificações no meio, e sua importância é
média devido a sua relevância perante os aspectos ambientais da fauna.
Este impacto possui sinergia com Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna, Ocorrência de
acidentes.
Tabela 97 – Atributos e classificação do impacto da Caça e tráfico de animais silvestres.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Indireta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.2.5 Medidas Associadas
Como medida mitigadora para esse impacto deverá ser priorizada os acessos existentes,
evitado a abertura de acessos em áreas com vegetação nativa, e como medida preventiva a
temática deste impacto deverá ser abordada em ações de educação ambiental.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e
o Plano Ambiental de Construção, para fiscalização das aberturas de acesso, e os Programas de
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Educação Ambiental e Comunicação Social, nas escolas, a fim de alertar e compartilhar
conhecimento com a comunidade do entorno.
6.2.1.2.3

Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna

6.2.1.2.3.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais possuem relação com este impacto, tais como:
x

Interferência sobre a cobertura vegetal;

x

Permanência de cavas expostas;

x

Inserção de obstáculo na paisagem;

x

Geração de tráfego;

x

Facilitação de acesso e trânsito de pessoas.
6.2.1.2.3.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a fauna.
6.2.1.2.3.3 Fundamentação Técnica
Durante a implantação de um empreendimento linear a execução de algumas atividades

essenciais e/ou cotidiana, tais como: supressão vegetal, escavação em solo e rocha, lançamentos
de cabos, montagem de torres e movimentação, operação e manutenção de veículos e
equipamentos, podem acarretar em uma possível lesão e/ou morte de indivíduos da fauna,
sobretudo a animais com pouca mobilidade.
Adicionalmente, a presença de pessoas, e o aumento do tráfego de veículos e de máquinas
durante a supressão, geram uma perturbação sobre a fauna local, que tendem a se afastar das
fontes dos ruídos, o que pode ocasionar além do estresse do animal, o afugentamento da fauna
para outros locais, fato esse diretamente relacionado a possíveis atropelamentos e lesões ao animal
quando buscam novos abrigos em áreas antropizadas.
Para a implantação do empreendimento, a área de maior cuidado dos trabalhadores, deverá
ser a Serra das Queimadas, devido a vegetação nativa abundante e maior incidência dos animais.
Desta forma, para reduzir essa possível ocorrência algumas medidas precisam ser tomadas
antes da execução da obra, tais como resgate de ninhos, bem como durante a execução a fim de
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prevenir e aumentar o cuidado dos colaboradores durante as atividades e deslocamento de veículos
e também alertar a população local.
6.2.1.2.3.4 Avaliação do Impacto
Os impactos sobre a fauna relacionados às lesões e morte de espécimes da fauna são de
natureza negativa, incidência direta e mitigável. Podem ocorrer devido ao tráfego de veículos,
acidentes durante a construção e supressão da vegetação. Sua magnitude é baixa, pois serão
tomadas medidas mitigadoras e caso ocorra será pontual e não promoverá grandes modificações
no meio, e sua importância é média devido a sua relevância perante os aspectos ambientais da
fauna, em específico para a área da Serra das Queimadas.
Este impacto possui sinergia com Ocorrência de acidentes, caça e tráfico de animais
silvestres.
Tabela 98 – Atributos e classificação do impacto de lesão e morte de indivíduos da fauna.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativo

Incidência

Direto

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.3.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras previamente ao início das atividades oriundas da obra:
x

Instalar barreiras de isolamento e cobrir a cava durante as escavações em solo e rocha;

x

Afugentar a fauna antes de iniciar a supressão de vegetação;
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x

Isolar os ninhos de espécies ameaçadas de extinção localizados na área de supressão e
somente realizar a atividade após os ninhegos abandonarem o ninho;

x

Resgatar ninhos de espécies nativas e de interesse (não ameaçadas de extinção);

x

Resgatar e translocar indivíduos da fauna;

x

Providenciar tratamento médico-veterinário para animais feridos;

x

Priorizar o uso de acessos já existentes;

x

Instalar redutores de velocidade nos acessos com potencial ocorrência de acidentes com a
fauna;

x

Sinalizar os acessos com potencial ocorrência de acidentes com a fauna;

x

Orientar os motoristas sobre acidentes com a fauna;
Bem como deverá adotar medidas de controle e prevenção durante a execução da obra e ou

após a obra:
x

Instalar mecanismos antipouso em casos específicos;

x

Instalação de sinalizadores de avifauna;

x

Resgatar e translocar indivíduos da fauna;

x

Providenciar tratamento médico-veterinário para animais feridos;

x

Sinalizar os acessos com potencial ocorrência de acidentes com a fauna;

x

Orientar os motoristas sobre acidentes com a fauna.
Para atendimento as medidas propostas, propõem-se a execução de programas de

fiscalização, prevenção e mitigação. O Plano de Gestão Ambiental e Plano Ambiental de
Construção, para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a construção do
empreendimento, os programas preventivos de Comunicação Social e Educação Ambiental, e os
programas mitigatórios, o Programa de Salvamento de Fauna e Monitoramento de Fauna, e o como
compensação a execução do Programa, para o melhor direcionamento e execução as atividades
propostas.
6.2.1.2.4

Perturbação da fauna

6.2.1.2.4.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de ruídos e vibrações.
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6.2.1.2.4.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a fauna local.
6.2.1.2.4.3 Fundamentação Técnica
Durante a implantação de um empreendimento linear a execução de algumas atividades
essenciais e/ou cotidiana, tais como: Construção de edificações e operação das unidades de apoio,
escavação em solo e rocha, fundações, e movimentação, operação e manutenção de veículos e
equipamentos, podem acarretar em geração de ruídos e vibrações.
Desta forma, algumas medidas podem ser tomadas para reduzir essa perturbação.
6.2.1.2.4.4 Avaliação do Impacto
Considera-se este impacto como negativo, temporário, de abrangência local, a perturbação
da fauna tende a cessar com a finalização da instalação das edificações e estruturas para operação
da LT. Visto que seu impacto não trará grandes alterações para a fauna local, devido as ações
mitigadoras e o período de sua interferência, este impacto foi considerado como magnitude e
importância baixa.
O impacto possui sinergia com a ocorrência de acidente, lesão e morte de indivíduos da
fauna.
Tabela 99 – Atributos e classificação do impacto de Perturbação da fauna.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporário

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022
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6.2.1.2.4.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Evitar a realização de obras no período reprodutivo;

x

Limitar o horário de realização de obras.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e

o Plano Ambiental de Construção para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a
construção do empreendimento.
6.2.1.2.5

Aumento da fauna sinantrópica

6.2.1.2.5.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de resíduos sólidos.
6.2.1.2.5.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a fauna, comunidade e/ou trabalhadores da obra e solo e recursos
hídricos. O aumento da fauna sinantrópica na região pode afetar a saúde dos trabalhadores e da
população local e a geração de resíduos pode afetar o solo e os recursos hídricos locais.
6.2.1.2.5.3 Fundamentação Técnica
Durante a construção de edificações e operação das unidades de apoio, principalmente o
canteiro de obras e sua desmobilização haverá geração de resíduos sólidos que possivelmente
contribuirão para o aumento da fauna sinantrópica nesses locais.
A movimentação, operação e manutenção de veículos e equipamentos também podem
contribuir para a dispersão e aumento dessa fauna sinantrópica. Diante disso, são necessárias
medidas mitigadoras para prevenir tal acontecimento e/ou proliferação.
6.2.1.2.5.4 Avaliação do Impacto
Considera-se o impacto como negativo, local, de incidência direta e temporário, o aumento do
número de animais sinantrópicos, como ratos, baratas e insetos vetores de doenças e peçonhentos
durante a fase de implantação, pode ser mitigado com campanhas orientativas aos colaboradores
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e a população local, bem como com o correto armazenamento e a destinação adequada de resíduos
sólidos.
Sua magnitude é classificada como baixa pois caso ocorra será pontual com pouca alteração
no meio, podendo ser mitigada com monitoramento, controle e destinação correta dos resíduos. E
sua importância foi classificada como média devido a relevância de sua interferência em diferentes
fatores ambientais.
O impacto possui sinergia com Ocorrência de acidente, Lesão ou Morte de Indivíduos da
Fauna, Sobrecarga na Infraestrutura e nos Serviços Públicos.
Tabela 100 – Atributos e classificação do impacto do Aumento da fauna sinantrópica
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.5.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar, reduzir,
reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos;

x

Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos sólidos;

x

Considerar como linha de ação de educação ambiental.
Como este impacto poderá ocorrer principalmente em áreas de canteiro e depósito de
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resíduos, o principal público a ser atingido para mitigação do mesmo serão os trabalhadores da
obra. Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e
Plano Ambiental de Construção para fiscalização e efetividade das ações realizadas durante a
construção do empreendimento e como medida mitigadora a temática fará parte do Programa de
Monitoramento de Fauna e do Programa de Educação Ambiental, com o intuito de além de
monitorar, capacitar e instruir os trabalhadores a respeito da disposição e destinação dos resíduos.
6.2.1.2.6

Aumento da extração ilegal de produtos da flora

6.2.1.2.6.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Facilitação de acesso e trânsito de pessoas.
6.2.1.2.6.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental a ser impactado é a flora.
6.2.1.2.6.3 Fundamentação Técnica
Decorrente das atividades de supressão vegetal, novos acessos serão abertos, fato este que
facilitará o acesso e trânsito de pessoas em locais antes inacessados. Com isso, com a interferência
na cobertura vegetal, poderá ocorrer o aumento do risco de extração ilegal de madeira e produtos
da flora.
6.2.1.2.6.4 Avaliação do Impacto
Diante disso, esse impacto é considerado como negativo, com incidência direta no local da
ação, decorrente das atividades de supressão da vegetação, que possui uma duração temporária.
A magnitude e importância foram classificadas como média, pois a maior parte da área do
empreendimento encontra-se em áreas particulares, cercadas, e as demais áreas de fácil acesso
encontram-se antropizada, desta forma caso ocorra este impacto não haverá alterações grandes
no meio.
Este impacto possui sinergia com a perda de indivíduos da flora, aumento da fragmentação
da paisagem e incidência de efeito de borda.
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Tabela 101 – Atributos e classificação do impacto de aumento da extração ilegal de produtos da flora.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

-

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.6.5 Medidas Associadas
Como medida mitigadora para esse impacto deverá ser priorizado o uso de acessos
existentes, evitando a abertura de acessos em área com vegetação nativa e como medida
compensatória a temática deste impacto deverá ser abordada em ações de educação ambiental.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano Ambiental de
Construção e do Programa de Supressão de Vegetação, para fiscalização das aberturas de acesso,
e o Programa de Educação Ambiental nas escolas, a fim de alertar e compartilhar conhecimento
com a comunidade do entorno a respeito do risco e consequências da extração ilegal de produtos
da flora.
6.2.1.2.7

Aumento da incidência de queimadas

6.2.1.2.7.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Facilitação de acesso e trânsito de pessoas e Interferência sobre a cobertura vegetal.
6.2.1.2.7.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado será a fauna e flora.
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6.2.1.2.7.3 Fundamentação Técnica
Culturalmente e economicamente a região de estudo possui algumas ações vinculadas a
históricos que promovem queimadas, como por exemplo, na região ainda ocorre queimada de
resíduos devido à falta de coleta na região, que podem acarretar na queima de alguns indivíduos
da flora, bem como economicamente existem algumas carvoarias.
Devido a atividade de supressão vegetal, alguns trechos poderão ficar mais susceptíveis ao
acesso e trânsito de pessoas, fato esse atrelado a costumes locais poderá impactar no aumento de
incidência de incidência de queimadas, com a possibilidade de causar sérios danos ambientais e
econômicos.
6.2.1.2.7.4 Avaliação do Impacto
Considera-se esse impacto como negativo, de incidência direta e abrangência local. Sua
magnitude e importância foram classificadas como média, pois caso ocorra poderá alastrar e
interferir em dois fatores ambientais significativos, a fauna e flora, bem como impactar na operação
do empreendimento.
Este impacto possui sinergia com outros impactos identificados: Lesão e Morte de Indivíduos
da Fauna, Ocorrência de acidentes, Perda de indivíduos da flora, Aumento da fragmentação da
paisagem e Incidência de efeito de borda.
Tabela 102 – Atributos e classificação do impacto do aumento da incidência de queimadas.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporário

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022
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6.2.1.2.7.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Evitar roçagem na faixa de servidão;

x

Realizar o alteamento de torres, nos locais em que o empreendimento interceptar
fragmentos de vegetação nativa, em áreas de potencial ocorrência de queimadas;

x

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a faixa de
serviço;

x

Realizar o manejo da vegetação;

x

Considerar como linha de ação de educação ambiental.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e

Plano Ambiental de Construção, para fiscalização e efetividade das ações realizadas durante a
construção do empreendimento, o Programa de Supressão de Vegetação, Programa de
Comunicação Social, e Programa de Educação Ambiental, garantir as diretrizes de supressão,
alertar e compartilhar conhecimento com a comunidade do entorno.
6.2.1.2.8

Acúmulo de material vegetal

6.2.1.2.8.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de material vegetal
6.2.1.2.8.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado será a flora, devido a supressão de vegetação da faixa de servidão
e áreas associadas.
6.2.1.2.8.3 Fundamentação Técnica
Durante as atividades de supressão da vegetação da faixa de servidão ocorrerá a geração de
material vegetal (madeira e resíduos) aos quais deve-se dar destinação econômica e adequada
ambientalmente ao material retirado.
A área de supressão deverá ser reduzida ao mínimo estritamente necessário, de modo a
assegurar as condições para a construção e manutenção da linha.
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Assim sendo, a supressão e a limpeza da faixa de servidão serão feitas de maneira seletiva,
com a derrubada de árvores de maior porte. Não será considerado como necessária limpeza e a
supressão nos trechos onde ocorrem pastagem artificial.
Na supressão e/ou limpeza da faixa de servidão, não serão utilizados produtos químicos e
nem usos de queimadas.
6.2.1.2.8.4 Avaliação do Impacto
O acúmulo de material vegetal é um impacto negativo, de duração temporária e de
abrangência local, sendo inerente às atividades de supressão principalmente próximos aos
fragmentos de vegetação atingidos pelo empreendimento.
Sua magnitude e importância são baixas pois não promoverá grandes alterações no meio.
Tabela 103 - Atributos e classificação do impacto do Acúmulo de material vegetal.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

-

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.8.5 Medidas Associadas
Como medida mitigadora deste impacto serão tomadas duas medidas, uma relacionada ao
local de disponibilidade, sendo que o material deve ficar disposto conforme alinhamento com o
proprietário e o resíduo nas laterais da faixa de serviço, e caso o mesmo tenha interesse pela
madeira, deverá haver interlocução para orientação sobre o seu uso permitidos.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e
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Plano Ambiental de Construção, para fiscalização das atividades e correta destinação dos resíduos,
e os programas de mitigação Programa de Supressão de Vegetação, para fins de retirada correta
deste material, disposição e destinação, e o Programa de Comunicação Social para alinhamento
com os proprietários a respeito da maneira correta de uso e formalização do processo de doação
do material.
6.2.1.2.9

Aumento da fragmentação da paisagem e incidência de efeito de borda

6.2.1.2.9.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Interferência sobre a cobertura vegetal
6.2.1.2.9.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado será a flora, solo e água, devido a supressão de vegetação
promovendo a fragmentação da paisagem e possível interferência em fatores do meio físico.
6.2.1.2.9.3 Fundamentação Técnica
Para a instalação do empreendimento será necessária a realização de supressão vegetal da
faixa de serviço, praças de torres, praças de cabos e acessos. Com esta atividade, o aumento da
fragmentação da paisagem e incidência de efeito de borda se dão em função da interferência na
cobertura vegetal ocasionada, este impacto é inevitável, porém pode ser mitigado se tomadas as
devidas medidas propostas e observadas as recomendações para a fase de instalação.
Vale destacar que este impacto possui grande significância em relação a fauna local, uma ver
que a fragmentação vegetal promove possível perda de habitats da fauna. Segundo o Ministério de
Meio Ambiente (2018), a perda e a fragmentação de habitats decorrentes de atividades antrópicas
são as principais ameaças à fauna brasileira.
6.2.1.2.9.4 Avaliação do Impacto
Considera-se um impacto de natureza negativa e abrangência local, apresenta magnitude
média e importância alta, pois, por mais que de maneira geral a vegetação presente na área de
estudo encontra–se muito degradada devido ao uso dos recursos florestais pela população, na serra
e encostas interceptará áreas de grande significância com vegetação nativa. Bem como seu impacto
terá uma maior extensão e interrelação com outros fatores ambientais do meio físico.
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Este impacto possui sinergia com Perda de indivíduos da flora.
Tabela 104 – Atributos e classificação do impacto do Aumento da fragmentação da paisagem e incidência
de efeito de borda.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.9.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Não instalar praças de lançamento de cabos no interior de fragmentos de vegetação nativa;

x

Instalar somente torres autoportantes em fragmento florestal;

x

Realizar o alteamento de torres, nos locais em que o empreendimento interceptar
fragmentos florestais, de modo a guardar a distância de segurança cabo-vegetação, visando
evitar a supressão seletiva de vegetação;

x

Realizar o corte semimecanizado e unidirecional, priorizando o direcionamento da queda
para o interior da faixa de serviço;

x

Realizar o cercamento e a identificação de áreas com vegetação nativa, de unidades de
conservação ou de outras áreas legalmente protegidas, contíguas às áreas de apoio;

x

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a faixa de
serviço;

x

Realizar reposição florestal.
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Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e
Plano Ambiental de Construção, para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a
construção do empreendimento, o Programa de Supressão de Vegetação e Programa de Resgate
de Germoplasma, para efetividade da supressão, coleta de germoplasmas e atendimento das
medidas propostas, e o como compensação a execução do Programa de Reposição Florestal.
6.2.1.2.10 Perda de indivíduos da flora
6.2.1.2.10.1

Aspecto ambiental gerador do impacto

Interferência sobre a cobertura vegetal
6.2.1.2.10.2

Fator ambiental afetado

O fator ambiental impactado é a flora.
6.2.1.2.10.3

Fundamentação Técnica

Com a execução da atividade de supressão da vegetação para instalação da faixa de serviço
e áreas associadas por mais que equipe executora da atividade tenha quaisquer cuidados
necessários, inevitavelmente ocorrerá a perda de indivíduos da flora.
Desta forma a fim de mitigar essas perdas, algumas medidas precisam ser tomadas, de
antemão nas áreas do traçado onde ocorrer a limpeza ou supressão de vegetação para instalação
da LT, torres e áreas acessórias, deverá ser realizado o resgate de indivíduos da flora, em especial
as espécies ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção, além de epífitas e cactáceas. Após
coleta, deverá ocorrer a translocação desses indivíduos para áreas selecionadas com as mesmas
características edáficas e ecológicas ou para o viveiro, até sua destinação.
Cabe ressaltar que a população local faz uso dos recursos florestais presente na área, que
já se encontra-se degradada em vários locais, com exceção de algumas áreas próximas as serras
e encostas, onde será necessário ter maior atenção para o resgate das espécimes.
6.2.1.2.10.4

Avaliação do Impacto

Considera-se esse impacto como negativo, de abrangência local e de incidência direta, pode
ser mitigado com as ações de resgate da flora e reposição florestal. Sua magnitude é baixa, pois
caso ocorra será pontual e não promoverá grandes modificações no meio, e sua importância é
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média devido a sua relevância perante os aspectos ambientais da flora.
Este impacto possui sinergia com o aumento da fragmentação da paisagem e incidência de
efeito de borda.
Tabela 105 – Atributos e classificação do impacto da Perda de indivíduos da flora.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.2.10.5

Medidas Associadas

Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Resgatar e translocar indivíduos da flora ameaçados de extinção;

x

Resgatar germoplasma das espécies de interesse;

x

Viabilizar a construção de um viveiro para as mudas ou fazer parcerias com viveiros locais;

x

Realizar reposição florestal.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental e

Plano Ambiental de Construção, para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a
construção do empreendimento, atendimento ao programa mitigatório, Programa de Supressão de
Vegetação e Programa de Resgate de Germoplasma, que deverão ocorrer concomitantemente para
o efetivo resgate de espécies ameaçadas e de germoplasma, e o como compensação a execução
do Programa de Reposição Florestal.
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6.2.1.3

Fase de Operação

A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio biótico para fase
de operação, conforme orientado pelo Guia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (IBAMA,
2020a) e apresentado no Quadro 9.
6.2.1.3.1

Ocorrência de acidentes

6.2.1.3.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Inserção de obstáculo na paisagem e contato com animais silvestres.
6.2.1.3.1.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a fauna, com possibilidade de colisão com torres e cabos, bem
como os colaboradores que realizam a manutenção dos acessos e torres, o que favorece a
possibilidade de contato com animais silvestres e da ocorrência de acidente.
6.2.1.3.1.3 Fundamentação Técnica
Durante a operação do empreendimento será necessária a realização de supressão vegetal
para manutenção da faixa de serviço, praças de torres, praças de cabos e acessos. Com esta
atividade, acidentes decorrentes do contato com animais silvestres, animais peçonhentos ou
venenosos podem ocorrer, devido ao contato próximo com os animais.
Além disso com o empreendimento em operação, novos acidentes podem ocorrer com a
fauna local, devido a Inserção de obstáculo na paisagem, os quais podem servir como barreira para
a fauna, em específico para a avifauna.
Diante disso, faz-se necessária a utilização de medidas mitigadoras durante a operação para
reduzir a possibilidade de ocorrência de acidentes.
6.2.1.3.1.4 Avaliação do Impacto
Diante disso, considera-se um impacto temporário de natureza negativa, o qual está
associado a atividade de supressão da vegetação para manutenção dos acessos. Além disso
durante a operação, pode aumentar a incidência de ocorrência de acidentes com a avifauna em
virtude da Inserção de obstáculo na paisagem.
Sua magnitude é baixa, pois na área do estudo não foram identificadas espécies ameaçadas
Página 494 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

de extinção e caso ocorra algum acidente será pontual, de baixa extensão. E sua importância é
média devido à relevância de sua interferência com diferentes fatores ambientais.
Este impacto possui sinergia com outros impactos avaliados, sendo eles: Lesão e Morte de
Indivíduos da Fauna, Caça e tráfico de animais silvestres.
Tabela 106 – Atributos e classificação do impacto de ocorrência de acidentes
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.1.5 Medidas Associadas
Para fins de mitigação do impacto, os colaboradores responsáveis pela manutenção da faixa
de serviço, deverão obedecer aos limites da área determinada, bem como utilizar sempre e de
maneira correta todos os Equipamentos de Segurança individual (EPI) necessários para a sua
proteção. Bem como deverá ser feita a manutenção dos sinalizadores de avifauna para avaliar a
sua efetividade.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução dos Programas de Gestão
Ambiental e o Programa de Supressão de Vegetação, os quais nortearão as ações que deverão ser
executadas, como a delimitação da área a ser mantida, a obrigatoriedade e fiscalização do uso
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correto de EPI por todos os envolvidos no processo.
6.2.1.3.2

Caça e tráfico de animais silvestres

6.2.1.3.2.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Facilitação de acesso e trânsito de pessoas.
6.2.1.3.2.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental impactado é a fauna.
6.2.1.3.2.3 Fundamentação Técnica
Durante a fase de operação da LT, será necessário realizar manutenção dos acessos do
empreendimento, atividade essa que promoverá a facilitação de acesso e trânsito de pessoas no
local, aumentando o risco de caça e tráfico de animais silvestres na área, uma vez que as áreas
com cobertura vegetal que anteriormente a instalação do empreendimento eram consideradas de
difícil acesso à população, após essas atividades poderão ser acessadas com maior facilidade,
ficando, consequentemente, mais suscetíveis à ação do homem, com a possibilidade de causar
danos à fauna e prática de ilícitos ambientais.
Segundo o diagnóstico ambiental, verificou–se que a atividade de caça tem grande influência
nas populações de mamíferos não–voadores e espécimes da avifauna, pois além da diminuição
direta pela remoção de indivíduos, também leva a alterações nos padrões comportamentais de
diversas espécies.
6.2.1.3.2.4 Avaliação do Impacto
Este impacto possui natureza negativa, de incidência indireta e local. Sua magnitude é baixa,
pois caso ocorra será pontual e não promoverá grandes modificações no meio, e sua importância é
média devido a sua relevância perante os aspectos ambientais da fauna.
Este impacto possui sinergia com Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna, Ocorrência de
acidentes.
Tabela 107 – Atributos e classificação do impacto da Caça e tráfico de animais silvestres.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação
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Atributos

Classificação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Indireta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.2.5 Medidas Associadas
Como medida mitigadora para esse impacto deverá ser priorizada os acessos existentes,
evitado a abertura de acessos em áreas com vegetação nativa, e como medida compensatória a
temática deste impacto deverá ser abordada em ações de educação ambiental.
Durante a fase de operação, para atendimento destas medidas, propõem-se a execução
Programas de Educação Ambiental, nas escolas, a fim de alertar e compartilhar conhecimento com
a comunidade do entorno.
6.2.1.3.3

Lesão e Morte de Indivíduos da Fauna

6.2.1.3.3.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais possuem relação com este impacto durante a fase de operação,
tais como:
x

Facilitação de acesso e trânsito de pessoas;

x

Interferência sobre a cobertura vegetal;

x

Inserção de obstáculo na paisagem.
6.2.1.3.3.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a fauna.
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6.2.1.3.3.3 Fundamentação Técnica
Durante a operação de um empreendimento linear a execução de algumas atividades
essenciais e/ou cotidiana, tais como, manutenção e utilização de acessos e faixa de servidão,
operação do sistema de transmissão e supressão de vegetação, podem acarretar em uma possível
lesão e/ou morte de indivíduos da fauna, quer pela facilitação de acesso e trânsito de pessoas por
causa dos acessos, pela inserção de novos obstáculos na paisagem, como torres e estruturas e
interferência sobre a cobertura vegetal pelas atividades de supressão. Desta forma, para reduzir
essa possível ocorrência algumas medidas precisam ser tomadas.
6.2.1.3.3.4 Avaliação do Impacto
O impacto relacionado a lesão ou morte de espécimes da fauna é classificado como
negativo, de incidência direta e mitigável. Sua magnitude é baixa, pois caso ocorra será pontual e
não promoverá grandes modificações no meio, e sua importância é média devido a sua relevância
perante os aspectos ambientais da fauna.
Este impacto possui sinergia com Ocorrência de acidentes, caça e tráfico de animais
silvestres.
Tabela 108 – Atributos e classificação do impacto de lesão e morte de indivíduos da fauna. .
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativo

Incidência

Direto

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022
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6.2.1.3.3.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras durante o período de operação:
x

Monitorar da fauna e realizar a coleta de espécimes somente quando for necessária;

x

Resgatar e translocar indivíduos da fauna (caso necessário);

x

Providenciar tratamento médico-veterinário para animais feridos (caso necessário);

x

Orientar os trabalhadores sobre acidentes com a fauna.
Para atendimento as medidas propostas, propõem-se a execução do Plano de Gestão

Ambiental, para fiscalização da efetividade das ações realizadas, atendimento ao programa
mitigatório, Programa de Monitoramento de Fauna, e o como compensação a execução do
Programa de Educação Ambiental, a fim de promover a comunicação e prevenção junto à
comunidade local.
6.2.1.3.4

Aumento da extração ilegal de produtos da flora

6.2.1.3.4.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Facilitação de acesso e trânsito de pessoas.
6.2.1.3.4.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental a ser impactado é a flora.
6.2.1.3.4.3 Fundamentação Técnica
As atividades de supressão vegetal, para manutenção de acessos da faixa de serviço,
favorecem o acesso e trânsito de pessoas em locais antes inacessados. Com isso, com a
interferência na cobertura vegetal, poderá ocorrer o aumento do risco de extração ilegal de madeira
e produtos da flora.
6.2.1.3.4.4 Avaliação do Impacto
Diante disso, esse impacto é considerado como negativo, com incidência direta no local da
ação, decorrente das atividades de supressão da vegetação para manutenção de acessos, que
possui uma duração temporária. A magnitude e importância foram classificadas como média, pois
a maior parte da área do empreendimento encontra-se em áreas particulares, cercadas, e as demais
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áreas de fácil acesso encontram-se antropizada, desta forma caso ocorra este impacto não haverá
alterações grandes no meio.
Este impacto possui sinergia com a perda de indivíduos da flora, aumento da fragmentação
da paisagem e incidência de efeito de borda.
Tabela 109 – Atributos e classificação do impacto de aumento da extração ilegal de produtos da flora.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

-

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.4.5 Medidas Associadas
Como medida mitigadora para esse impacto deverá ser priorizado o uso de acessos
existentes, evitando a abertura de acessos em área com vegetação nativa e como medida
compensatória a temática deste impacto deverá ser abordada em ações de educação ambiental.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Supressão de
Vegetação para manutenção dos acessos da faixa de serviço, e o Programa de Educação Ambiental
nas escolas, a fim de alertar e compartilhar conhecimento com a comunidade do entorno a respeito
do risco e consequências da extração ilegal de produtos da flora.
6.2.1.3.5

Aumento da incidência de queimadas

6.2.1.3.5.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Facilitação de acesso e trânsito de pessoas e Interferência sobre a cobertura vegetal.
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6.2.1.3.5.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado será a fauna e flora.
6.2.1.3.5.3 Fundamentação Técnica
Culturalmente e economicamente a região de estudo possui algumas ações vinculadas a
históricos que promovem queimadas, como por exemplo, na região ainda ocorre queimada de
resíduos devido à falta de coleta na região, que podem acarretar na queima de alguns indivíduos
da flora, bem como economicamente existem algumas carvoarias.
Devido a atividade de manutenção e utilização de acessos e faixa de servidão, alguns trechos
poderão ficar mais susceptíveis ao acesso e trânsito de pessoas, fato esse atrelado a costumes
locais poderá impactar no aumento de incidência de incidência de queimadas, com a possibilidade
de causar sérios danos ambientais e econômicos.
6.2.1.3.5.4 Avaliação do Impacto
Considera-se esse impacto como negativo, de incidência direta e abrangência local. Sua
magnitude e importância foram classificadas como média, pois caso ocorra poderá alastrar e
interferir em dois fatores ambientais significativos, a fauna e flora, bem como impactar na operação
do empreendimento.
Este impacto possui sinergia com outros impactos identificados: Lesão e Morte de Indivíduos
da Fauna, Ocorrência de acidentes, Perda de indivíduos da flora, Aumento da fragmentação da
paisagem e incidência de efeito de borda.
Tabela 110 – Atributos e classificação do impacto do aumento da incidência de queimadas.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporário

Magnitude

Média

Importância

Média

Página 501 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Atributos

Classificação

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.5.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras durante a fase de operação:
x

Evitar roçagem na faixa de servidão;

x

Priorizar o uso de acessos existentes para manutenção e faixa de serviço;

x

Considerar como linha de ação de educação ambiental.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental,

para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a manutenção do empreendimento,
e Programa de Educação Ambiental, a fim de alertar e compartilhar conhecimento com a
comunidade do entorno.
6.2.1.3.6

Acúmulo de material vegetal

6.2.1.3.6.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de material vegetal.
6.2.1.3.6.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado será a flora, devido a manutenção da supressão de vegetação da
faixa de servidão e áreas associadas.
6.2.1.3.6.3 Fundamentação Técnica
Durante as atividades de supressão da vegetação para manutenção da faixa de servidão
ocorrerá a geração de material vegetal (resíduos) aos quais deve-se dar destinação adequada
ambientalmente.
Assim sendo, a limpeza da faixa de servidão para manutenção será feita de maneira seletiva,
sem necessidade de limpeza nos trechos onde ocorrem pastagem artificial. Na limpeza da faixa de
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servidão, não serão utilizados produtos químicos e nem usos de queimadas.
Na supressão e/ou limpeza da faixa de servidão, não serão utilizados produtos químicos e
nem usos de queimadas.
6.2.1.3.6.4 Avaliação do Impacto
O acúmulo de material vegetal é um impacto negativo, de duração temporária e de
abrangência local, sendo inerente às atividades de supressão principalmente próximos aos
fragmentos de vegetação atingidos pelo empreendimento.
Sua magnitude e importância são baixas pois não promoverá grandes alterações no meio.
Tabela 111 – Atributos e classificação do impacto do Acúmulo de material vegetal.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

-

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.6.5 Medidas Associadas
Como medida mitigadora deste impacto serão tomadas duas medidas, uma relacionada ao
local de disponibilidade dos resíduos, sendo que o material deve ficar disposto nas laterais da faixa
de serviço.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Programa de Supressão de
Vegetação, que determinará a maneira correta de retirada, disposição e destinação deste material.
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6.2.1.3.7

Aumento da fragmentação da paisagem e incidência de efeito de borda

6.2.1.3.7.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Interferência sobre a cobertura vegetal.
6.2.1.3.7.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado será a flora, fauna, solo e água.
6.2.1.3.7.3 Fundamentação Técnica
O aumento da fragmentação da paisagem e incidência de efeito de borda decorrentes da
instalação do empreendimento é um impacto permanente resultante da supressão da vegetação,
com interferência sobre a cobertura vegetal.
De maneira geral, a vegetação presente na área encontra-se degradada devido ao uso dos
recursos florestais pela população. Contudo locais de significativa importância localizados nas
serras e próximos às encostas, serão mais impactados com a fragmentação de paisagem.
Vale destacar que este impacto possui grande significância em relação a fauna local, uma ver
que a fragmentação vegetal promove possível perda de habitats da fauna. Segundo o Ministério de
Meio Ambiente (2018), a perda e a fragmentação de habitats decorrentes de atividades antrópicas
são as principais ameaças à fauna brasileira.
6.2.1.3.7.4 Avaliação do Impacto
Considera-se um impacto de natureza negativa e abrangência local, com magnitude média e
importância alta, pois, por mais que de maneira geral a vegetação presente na área de estudo
encontra–se muito degradada devido ao uso dos recursos florestais pela população, nas serras e
encostas o empreendimento interceptará áreas de grande significância com vegetação nativa. Bem
como, a sua relevância incide na interrelação com outros fatores ambientais do meio físico.
Este impacto possui sinergia com Perda de indivíduos da flora.
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Tabela 112 – Atributos e classificação do impacto do Aumento da fragmentação da paisagem e incidência
de efeito de borda.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.7.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras para a fase de operação:
x

Evitar a abertura de novos acessos que possam necessitar de supressão de vegetação;

x

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a faixa de
serviço durante os trabalhos de limpeza e manutenção;

x

Realizar reposição florestal.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental,

para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a operação do empreendimento e
atendimento ao programa compensatório, Programa de Reposição Florestal.
6.2.1.3.8

Perda de indivíduos da flora

6.2.1.3.8.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Interferência sobre a cobertura vegetal.
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6.2.1.3.8.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental impactado é a flora.
6.2.1.3.8.3 Fundamentação Técnica
A execução da atividade de supressão da vegetação precisará ser mantida durante a
operação do empreendimento para manutenção da faixa de serviço e áreas associadas,
inevitavelmente poderá ocorrer a perda de indivíduos da flora. Contudo, como trata-se de uma
manutenção e não abertura de novos acessos, seu impacto será reduzido, visto que os espécimes
de maior relevância já foram realocados e/ou reproduzidos durante a implantação do
empreendimento.
Diante disso, mantêm-se este impacto, direcionando como medida mitigadora o
monitoramento das atividades de supressão e reposição florestal.
Cabe ressaltar que a população local faz uso dos recursos florestais presente na área, que já
se encontra-se degradada em vários locais, com exceção de algumas áreas próximas as serras e
encostas, onde será necessário ter maior atenção para o resgate das espécimes.
6.2.1.3.8.4 Avaliação do Impacto
Considera-se esse impacto como negativo, de abrangência local e de incidência direta, pode
ser mitigado com as ações de resgate da flora e reposição florestal. Sua magnitude é baixa, pois
caso ocorra será pontual e não promoverá grandes modificações no meio, e sua importância é
média devido a sua relevância perante os aspectos ambientais da flora.
Este impacto possui sinergia com o aumento da fragmentação da paisagem e incidência de
efeito de borda.
Tabela 113 – Atributos e classificação do impacto da Perda de indivíduos da flora..
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente
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Atributos

Classificação

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.1.3.8.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras durante a fase de operação:
x

Realizar reposição florestal.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental,

para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a operação do empreendimento, e o
como compensação a execução do Programa de Reposição Florestal.
6.2.2

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO
Os impactos sobre o meio físico, a seguir apresentados, foram identificados pela equipe

multidisciplinar responsável por este estudo e revisado com base no Guia de AIA de STs (IBAMA,
2020a).
Com base na classificação e levantamento do Guia de AIA de STs (IBAMA, 2020a), foram
identificados 07 impactos para o meio físico, os quais muitas vezes se repetem para diferentes
atividades, conforme Quadro 10, o qual apresenta a correlação das atividades a serem executadas
durante as fases do empreendimento, com o seu respectivo aspecto e impacto ambiental.
Quadro 10 - Correlação das atividades, aspectos e impactos ambientais sobre o meio físico
Fase do
Empreendimento

Implantação

Atividade

Construção de
edificações e
operação das
unidades de apoio

Aspecto
Geração de efluentes
Geração de resíduos sólidos
Vazamento de substâncias
contaminantes

Impacto
x Contaminação do Solo
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto

Geração de ruído e
vibrações
Geração de material
particulado

Exposição do Solo

Desmobilização
das áreas de apoio

Geração de efluentes
Geração de resíduos sólidos
Vazamento de substâncias
contaminantes

x Incômodo a população

x Indução de processos
erosivos
x Assoreamento de corpos
hídricos
x Contaminação do Solo
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
x Indução de processos
erosivos
x Assoreamento de corpos
hídricos

Alteração do escoamento
superficial

x Degradação de patrimônio
arqueológico

Escavação em solo
e rocha
Geração de material
particulado

Implantação

x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas

x Incômodo a população
x Assoreamento de corpos
hídricos

Geração de material
particulado

x Incômodo a população

Permanência de cava
expostas

x Indução de processos
erosivos

Geração de ruído e
vibrações

x Incômodo a população

Geração de efluentes
Fundações
Geração de resíduos sólidos

x Contaminação do Solo
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto

Vazamento de substâncias
contaminantes
Geração de ruído e
vibrações

x Incômodo a população
x Contaminação do Solo

Lançamento de
cabos

Geração de resíduos sólidos

x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
x Contaminação do Solo

Manutenção de
equipamentos e
estrutura

Geração de efluentes

x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
x Contaminação do Solo

Montagem das
torres

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos
Implantação

Montagem de
equipamentos
Vazamento de substâncias
Geração de ruído e
vibrações
Movimentação
operação e
manutenção de
veículos e
equipamentos

Supressão de
vegetação

x Contaminação do Solo
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas

x Incômodo a população

Geração de material
particulado
Geração de resíduos sólidos
Geração de Efluentes
Vazamento de substâncias

Implantação

x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas

Alteração do escoamento
superficial

x Contaminação do solo
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
x Indução de processos
erosivos
x Assoreamento de corpos
hídricos
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
x Indução de processos
erosivos

Alteração do escoamento
superficial
Terraplanagem
Geração de efluentes

x Assoreamento de corpos
hídricos
x Contaminação e
deterioração da qualidade
das águas superficiais /
subterrâneas
x Contaminação do Solo

Geração de material
particulado

x Incômodo a população

Geração de efluentes
Manutenção de
equipamentos e
estruturas

Operação

Manutenção e
utilização de
acessos e faixa de
servidão
Operação do
sistema de
transmissão
Supressão da
vegetação

Geração de resíduos sólidos

x Contaminação do Solo

Vazamento de substâncias
contaminantes
Exposição do solo

x Indução de processos
erosivos

Alteração do escoamento
superficial

x Indução de processos
erosivo

Geração de ruídos e
vibrações

x Incômodo a população

Alteração do escoamento
superficial

x Indução de processos
erosivo

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.1

Fase de Planejamento
Não são esperados impactos no meio físico na fase de planejamento da LT 500kV Coletora

EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II.
6.2.2.2

Fase de Implantação
A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio físico para fase

de implantação
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6.2.2.2.1

Indução de processos erosivos

6.2.2.2.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Exposição do solo;

x

Alteração do escoamento superficial;

x

Geração de materiais excedentes;

x

Permanência de cava expostas.
6.2.2.2.1.2 Fator ambiental afetado

O fator ambiental afetado é o solo, relevo e a água.
6.2.2.2.1.3 Fundamentação Técnica
Sem dúvida, é durante a implantação do empreendimento que as intervenções (cortes e
aterros para a implantação dos canteiros de obras, disposição de material excedente, etc.) são mais
significativas condicionando maiores impactos. Na limpeza da faixa de servidão, na abertura de
estradas de serviço e das praças das torres existirá sempre a possibilidade de aceleração dos
processos erosivos com ênfase na erosão laminar que produz sedimentos carreados para as
drenagens mais próximas, assoreando-as e interferindo negativamente na qualidade das águas
superficiais. Vale ressaltar que este impacto de assoreamento será melhor tratado no item de
assoreamento de corpos hídricos.
Para este impacto em específico, vale considerar que a instalação de canteiros de obras são
ações que geralmente causam impactos, visto que há movimentação de terras e provável
terraplanagem e supressão da vegetação, o que aumenta a possível ocorrência de processos
erosivos. No entanto, para este empreendimento, todas as alternativas de canteiros estão
localizadas em áreas já degradadas, com ausência de cobertura vegetal, sendo caracterizada por
indivíduos isolados, com a presença de gramíneas e baixas declividades, minimizando os efeitos
negativos dos impactos causados pelo aparecimento de processos erosivos.
Ainda, na área do empreendimento, processos erosivos poderão estar associados à
remoção ou destruição da cobertura vegetal e pedológica e a movimentação dos materiais e sua
acumulação, particularmente nos terrenos com maior declividade, modificação inadequada da
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geometria do relevo e, também, a resistência mecânica do solo ou rocha, a favor do
desencadeamento do processo erosivo.
6.2.2.2.1.4 Avaliação do Impacto
Este impacto negativo tem abrangência local, por se manifestar principalmente na ADA do
empreendimento; os efeitos poderão ser registrados no período máximo de um ano a partir do início
da ação geradora, daí ser considerado um impacto de curto prazo; sendo um impacto de transitório,
é considerado temporário, pois somente ocorrerá até o final da implantação do empreendimento.
As avaliações da abrangência, temporalidade e duração do impacto classificam este impacto com
média magnitude quanto à intensidade de alteração do ambiente.
É um impacto direto, porque resulta claramente de uma atividade do empreendimento. A
possibilidade para sua ocorrência é alta e pode ser revertido quando cessar a atividade geradora,
ou seja, é um impacto provável e reversível. A importância deste impacto é considerada baixa em
relação ao contexto ambiental do empreendimento, pois apresenta baixa pluviosidade.
É um impacto que apresenta média magnitude e média importância, o que traduz a razoável
relevância deste impacto para o ambiente onde será implantado o empreendimento. Vale ressaltar
que este impacto é considerado mitigável por ser abrandado através de medidas específicas
constantes do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Plano Ambiental de Construção.
Tabela 114 – Atributos e classificação do impacto de indução de processos erosivos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022
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6.2.2.2.1.5 Medidas Associadas
x

Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo e rocha, de forma
que não interrompa ou altere a drenagem natural;

x

Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de forma que não
interrompa ou altere a drenagem natural;

x

Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos erosivos;

x

Executar ações de proteção e minimização de solo exposto;

x

Readequar a drenagem natural;

x

Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos;

x

Recuperar as áreas degradadas.

6.2.2.2.2

Assoreamento de corpos hídricos

6.2.2.2.2.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Exposição do solo;

x

Alteração do escoamento superficial;

x

Geração de materiais excedentes.
6.2.2.2.2.2 Fator ambiental afetado

O fator ambiental afetado é o solo e a água.
6.2.2.2.2.3 Fundamentação Técnica
Assim como a potencialização e o surgimento de focos erosivos são consequências da
desagregação das partículas dos solos, relacionados às atividades de corte, aterro, terraplenagem
e supressão de vegetação, o incremento no processo de assoreamento dos cursos d’água também
se configura como impacto direto da alteração da topografia e movimentação de terra.
O assoreamento resulta no excesso de material sobre o leito fluvial, dificultando a dinâmica
normal de fluxo e trazendo consequências para a biota e para o aproveitamento do recurso hídrico.
Tal modificação poderá propiciar a erosão de margens que anteriormente possuíam aspecto
deposicional, além de permitir que o curso d’água avance sobre margens ocupadas antropicamente,
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com finalidade econômica (cultivos e pastos).
6.2.2.2.2.4 Avaliação do Impacto
Assim, é possível afirmar que o impacto é negativo, pois o processo de assoreamento
poderá promover danos à qualidade das águas dos rios e à biota.
A forma é indireta, uma vez que, o assoreamento dos cursos d’água não possui relação
direta com o empreendimento, sendo resultado de ações necessárias à instalação do
empreendimento.
A duração é temporária, dado que as consequências advindas deste impacto estão
relacionadas à obra, tais como terraplenagem, corte, aterro e supressão de vegetação nas
proximidades dos leitos fluviais. Há determinadas etapas da obra que, essas atividades serão
menos presentes, reduzindo ou anulando assim o incremento no processo de assoreamento.
Sua temporalidade é de curto prazo, podendo ocorrer após algum tempo do estabelecimento
das atividades de instalação do empreendimento. Ainda, em função do transporte de sedimento
poder seguir o fluxo da bacia hidrográfica, sua abrangência é regional.
Quanto à reversibilidade, considera-se como reversível, pois a partir da adoção de técnicas
construtivas é possível aplicar medidas de controle impedindo que o material se direcione para o
leito fluvial.
O impacto é considerado como sinérgico, dado que a intensificação do assoreamento pode
favorecer a alteração na qualidade da água ou prejudicar a biota, por exemplo.
Sua relevância é elevada, pois, a perda de qualidade da água pode, de alguma forma,
comprometer possíveis usos da água a jusante do empreendimento, especialmente aqueles
relacionados à captação de água para uso humano.
Sua ocorrência é classificada como de probabilidade baixa, visto que a exposição do solo
associado ao escoamento superficial em declividade acentuada que potencializa o carreamento de
sedimento ao rio não é observado na área do empreendimento. A característica marcante é de clima
seco com baixos índices pluviométricos.
Resulta em um impacto de magnitude média com a ocorrência de probabilidade baixa, temse então, conforme metodologia de avaliação de impactos adotada para o presente estudo, que a
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importância desse impacto é média.
Para evitar a ocorrência deste impacto e/ou minimizar os seus efeitos, sugere-se a execução
do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, visando controlar as intervenções ambientais
e propor as medidas cabíveis para a recuperação dessas áreas, evitando assim o carreamento de
sedimento para os cursos d’água.
Tabela 115 – Atributos e classificação do impacto de assoreamento de corpos hídricos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Indireta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.2.2.5 Medidas Associadas
x

Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis;

x

Utilizar técnicas construtivas adequadas para acesso em áreas alagáveis ou alagadas;

x

Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo e rocha, de forma
que não interrompa ou altere a drenagem natural;

x

Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de forma que não
interrompa ou altere a drenagem natural;

x

Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos erosivos;

x

Remover o acúmulo de sedimentos no corpo hídrico;

x

Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos;

x

Readequar a drenagem natural;

x

Recuperar as áreas degradadas.
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6.2.2.2.3

Contaminação do solo

6.2.2.2.3.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Geração de efluentes;

x

Geração de resíduos sólidos;

x

Vazamento de substâncias.
6.2.2.2.3.2 Fator ambiental afetado

Os fatores ambientais afetados são o solo e a água.
6.2.2.2.3.3 Fundamentação Técnica
Durante a construção da linha de transmissão, serão gerados resíduos sólidos constituídos
principalmente por entulhos (resíduos de obra), tais como restos de madeira e concreto, e, em
menor quantidade, por resíduos sólidos provenientes das operações de manutenção de máquinas
e equipamentos, tais como, óleos lubrificantes, graxas, restos de tintas, materiais ferrosos e não
ferrosos, além de papel e papelão, vidros e plásticos. O gerenciamento dos resíduos sólidos
provenientes da construção da LT tem suas diretrizes estabelecidas no Programa de gerenciamento
de Resíduos Sólidos e Efluentes (PGRSE), visando minimizar a geração desses resíduos e indicar
a forma correta de disposição final, garantindo, desta forma, a segurança das pessoas e a
preservação do meio ambiente. De acordo com a norma da ABNT 10.004/2004, os resíduos de
obras (blocos, concreto e tijolos) são classificados como classe IIB (resíduos inertes) e deverão ser
enviados para locais predeterminados que constituem os bota-fora. Os resíduos sólidos orgânicos
a serem gerados durante a construção da LT são basicamente provenientes dos sanitários (papéis
higiênicos), e retirados do local na ocasião da manutenção dos banheiros químicos. Os demais
resíduos são gerados nos canteiros de obra. Assim, de maneira geral, entende-se que a geração
de resíduos é um impacto que se restringe aos canteiros de obras.
Tais ocorrências são capazes, também, de ocasionar alterações na qualidade da água
subterrânea na área do empreendimento e influenciar na saúde dos trabalhadores.
6.2.2.2.3.4 Avaliação do Impacto
Este impacto é negativo, uma vez que o contato do resíduo sólido e/ou efluente gerado pelas
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obras com o solo poderá modificar as estruturas pedológicas, como diminuição da porosidade do
solo, impermeabilização ou mesmo a sua contaminação, inviabilizando seu uso para outros fins,
como a agricultura, por exemplo.
Ainda, o referido impacto tem forma indireta, visto que não se dá em função da simples
geração de resíduos sólidos e efluentes, ou seja, não está diretamente relacionado à obra de
instalação do empreendimento.
Sua duração é temporária, cessando após o término das obras. A temporalidade é
considerada imediata, uma vez que, dependendo do contaminante que entrar em contato com o
solo, a contaminação se dá imediatamente.
Sua abrangência é local. Ainda que o possível lançamento de resíduos e efluentes possa se
desencadear para além da ADA, o porte das ações necessárias à instalação do empreendimento é
reduzido e, consequentemente, o volume de efluentes e resíduos sólidos gerados é diminuto, não
apresentando, assim, condições de se propagar por áreas extensas.
O impacto é reversível, uma vez que o solo alterado poderá ser remediado, retornando,
assim, às suas características originais. Ainda, tem-se que este impacto é sinérgico, dado a
potencialidade de interação com outros impactos, especialmente, com a alteração da qualidade da
água, bem como com a restrição do uso da terra para fins agropecuários. Também é considerado
como cumulativo, já que, se não adotadas medidas de controle, o quantitativo de solo contaminado
pode se acumular ao longo do tempo.
Considera-se a relevância reduzida, visto que sua possiblidade de ocorrência é pontual e
restrita e pode facilmente ser evitado.
Resulta em um impacto de magnitude pequena. Sua ocorrência é de probabilidade baixa,
pois apesar de empreendimentos desta natureza requererem o deslocamento de maquinário e
veículos para a sua instalação e gerarem efluentes domésticos e resíduos solos, a possibilidade de
contaminação do solo por estes elementos é baixa, portanto, a importância desse impacto é baixa.
Para evitar a ocorrência deste impacto, sugere-se a realização do Programa Ambiental da
Construção que, entre outros itens de controle, prevê a inspeção periódica e manutenção corretiva
dos maquinários e veículos, bem como estabelece diretrizes para o gerenciamento de resíduos no
canteiro de obras e tratamento adequado para os efluentes sanitários.
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O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos igualmente atuará na determinação
dos protocolos a serem adotados na geração, segregação, armazenamento e destinação final dos
resíduos sólidos.
Tabela 116 - Atributos e classificação do impacto de contaminação do solo
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Indireta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude
Importância

Baixa
Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.2.3.5 Medidas Associadas
x

Minimizar a geração de efluentes;

x

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada;

x

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar, reduzir,
reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos;

x

Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos sólidos;

x

Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de contenção, realizando sua
manutenção periodicamente;

x

Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em locais
apropriados;

x

Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos canteiros autorizados, em
áreas apropriadas para tratamento do efluente;

x

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso;

x

Realizar treinamento de emergência;
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x

Prover os canteiros de obra, as frentes de obras e os transportes que contenham
substâncias contaminantes com kit de emergências ambientais;

x

Remediar as áreas contaminadas.

6.2.2.2.4

Contaminação e deterioração da qualidade das águas superficiais/ subterrâneas

6.2.2.2.4.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Geração de efluentes;

x

Geração de resíduos sólidos;

x

Vazamento de substâncias;

x

Alteração do escoamento superficial.
6.2.2.2.4.2 Fator ambiental afetado

O fator ambiental afetado é a água.
6.2.2.2.4.3 Fundamentação Técnica
A implantação do empreendimento pode ocasionar eventuais alterações nos parâmetros
físico–químicos e biológicos dos corpos hídricos intermitentes existentes na área de influência, fatos
que também podem impactar negativamente a biota aquática local.
A erosão dos solos traz como consequência a degradação da qualidade da água superficial
em função do aporte de sedimentos e de partículas em suspensão para os cursos d’água. Tal aporte
pode ocorrer na área de estudo quando das atividades de corte, aterro e terraplenagem, bem como
as ações de supressão da vegetação.
Na fase de implantação o impacto pode ocorrer devido vazamentos óleos e graxas em
veículos, máquinas e equipamentos estacionários, carreamento de sedimentos e efluentes aos
corpos hídricos.
O carreamento de sedimentos pode ocorrer na fase de construção das torres, onde há
limpeza do terreno para montagem das estruturas, abertura dos caminhos de acesso e da faixa de
serviço.
Os sólidos têm a capacidade de alterar, entre outros, os parâmetros de turbidez,
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concentração de sólidos totais, dissolvidos e sedimentáveis, Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO), que afetam diretamente a biota aquática.
6.2.2.2.4.4 Avaliação do Impacto
Este impacto é negativo local ocorrerá até o limite dos canteiros de obra do empreendimento.
Sua temporalidade é de curto prazo devido os efeitos se verificarem dentro do período máximo de
um ano; a duração deste impacto é considerada temporária, visto que ocorrerá somente durante a
fase de implantação da LT.
É um impacto direto por ser gerado das atividades do empreendimento e possui pouca
probabilidade de ocorrer. É um impacto reversível, pois os efeitos cessarão ao final das atividades.
Em decorrência de ser gerado por várias atividades do empreendimento, é classificado como
cumulativo, e por possuir poder de multiplicar os efeitos ambientais negativos é considerado
sinergético dado a potencialidade de interação com outros impactos, especialmente, com a
interferência no cotidiano da população e com a alteração da qualidade do solo. O
comprometimento da qualidade da água pode trazer, secundariamente, efeitos negativos sobre a
vida aquática e para seu consumo a jusante.
O elenco dessas avaliações classifica o impacto como de média importância em relação ao
contexto ambiental do empreendimento. É um impacto de insignificante, em termos de relevância
frente ao ambiente onde será implantado o empreendimento. É considerado mitigável, uma vez que
seus efeitos negativos poderão ser abrandados por meio das medidas apropriadas.
Tabela 117 – Atributos e classificação do impacto de contaminação e deterioração da qualidade das
águas superficiais e subterraneas.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Alta

Reversibilidade

Reversível
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Atributos

Classificação

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.2.4.5 Medidas Associadas
x

Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis;

x

Utilizar técnicas construtivas adequadas em áreas alagáveis ou alagadas;

x

Minimizar a geração de efluentes;

x

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada.

x

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar, reduzir,
reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos;

x

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso;

x

Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de contenção, realizando sua
manutenção periodicamente;

x

Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em locais
apropriados;

x

Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos canteiros autorizados, em
áreas apropriadas para tratamento do efluente;

x

Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos sólidos;

x

Realizar treinamento de emergência;

x

Prover os canteiros de obras, as frentes de obras e os transportes que contenham
substâncias contaminantes com kit de emergências ambientais;

x

Remediar as áreas contaminadas.

6.2.2.2.5

Incômodo a população

6.2.2.2.5.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Geração de ruído e vibrações;

x

Geração de material particulado.
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6.2.2.2.5.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é população
6.2.2.2.5.3 Fundamentação Técnica
Durante a fase de implantação do empreendimento, torna-se inevitável a utilização de
veículos, máquinas e equipamentos motorizados para movimentação de solos e material rochoso
durante a abertura das estradas de serviço, cortes, aterros e escavações, obtenção de material de
empréstimo, bota-fora, edificações, dentre outras atividades. Esta movimentação age sobre os
materiais inconsolidados da superfície dos terrenos, produzindo uma significativa quantidade de
material particulado e gases oriundos da combustão nos motores (CO2, NO3, N2O4, CH4), que se
eleva para a atmosfera local em concentrações que podem interferir na qualidade de vida das
pessoas e no ambiente. Vale ressaltar que gases como o CO, CO2 e NO3 nas camadas mais baixas
da atmosfera podem originar problemas, mesmo que de forma incipiente.
Considera-se, ainda, que a principal ação geradora deste impacto está relacionada à
abertura de canteiros de obras, visto que lá estará alocada grande parte dos trabalhadores das
obras de implantação, sendo estes os principais afetados por este impacto. Tem-se, ainda, que de
maneira similar à fase de implantação, poderá ocorrer eventuais impactos na qualidade do ar
relacionado às emissões de fontes móveis utilizadas na manutenção da LT.
A produção de ruídos é inerente às atividades construtivas que empregam veículos,
máquinas e equipamentos com características diversas para executar tarefas como escavação,
terraplenagem, abertura e operação de áreas de empréstimo, operação em bota-fora, construção
de aterros e obras de contenção, dentre tantas outras. Essas atividades concentradas na fase de
implantação do empreendimento geralmente são geradoras de ruídos associados a vibrações.
6.2.2.2.5.4 Avaliação do Impacto
Diante do exposto, considera-se este impacto de efeito negativo, à medida que alteração na
qualidade do ar e alteração nos níveis de ruídos tornam-se maléficos para a saúde humana,
causando desconforto para os moradores do entorno do empreendimento e para os trabalhadores
envolvidos na obra.
A forma é direta, decorrente da utilização de caminhões, máquinas e equipamentos na fase
de instalação da LT, bem como das atividades de corte, aterro e terraplenagem.
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A duração é temporária, pois os efeitos relacionados a este impacto ocorrerão durante a
obra. Findada a obra, as características do ar serão restabelecidas naturalmente e o incômodo
causado pelo excesso de poeira e poluentes gasosos, bem como ruido provenientes de caminhões
e máquinas não estará mais presente entre os moradores locais. Menciona-se ainda que, tal
impacto, deve ser mais perceptível durante a estação seca, uma vez que, durante o período
chuvoso, tem-se menor movimentação de terra e consequentemente menor suspensão ou
ressuspensão de material particulado.
Em relação à temporalidade, considera-se como imediata. Uma vez iniciada a operação de
veículos e máquinas pesadas no local de implantação do empreendimento, a emissão de gases e
partículas e emissão de ruídos começa imediatamente no canteiro de obras e caminhos de serviço.
A mesma lógica se aplica às atividades de movimentação de terra.
A emissão de poluentes e de ruídos ocorre de forma concentrada no canteiro de obras, vias
de acesso e frentes de trabalho, não atingindo locais externos à ADA. No entanto, em função da
ação do vento, sua abrangência é regional.
O impacto é reversível, já que uma vez terminadas as atividades das obras do
empreendimento, as características do ar deverão ser restabelecidas naturalmente.
Além disso, considera-se este impacto como sinérgico, como interferência no cotidiano da
população. Nota-se, ainda, que este impacto é cumulativo, uma vez que ele tem a capacidade de
se acumular no tempo, ou seja, a alteração da qualidade se estender ao longo de dias/meses.
Ainda, tem-se seu efeito cumulativo no espaço, dado que, quanto maior for a área de trânsito de
veículos, por exemplo, maior tende a ser área impactada.
Resulta em um impacto de magnitude pequena. Sua ocorrência é de probabilidade alta,
estando intimamente relacionada à movimentação do solo e ao fluxo de automóveis, máquinas e
equipamentos. Tem-se ainda que, essa probabilidade se potencializa durante a estação de
estiagem das chuvas. Assim, a importância desse impacto é baixa.
Para a minimização deste impacto, sugere-se a realização do Programa Ambiental da
Construção, o qual tem como objetivo ordenar as ações realizadas no canteiro de obras e nas
frentes de trabalho. Dessa forma, este programa poderá propor ações durante a implantação do
empreendimento que minimizem os efeitos deste impacto, tais como, umectação de vias de acesso,
utilização de EPIs e controle das manutenções preventivas dos veículos e máquinas que servem
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ao empreendimento
Tabela 118 – Atributos e classificação do impacto de incômodo da população.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.2.5.5 Medidas Associadas
x

Limitar o horário de realização de obras próximas a residências e núcleos urbanos e
rurais;

x

Instalar barreiras acústicas;

x

Cobrir os caminhões transportadores de materiais com lona;

x

Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias não pavimentadas;

x

Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utilizados na obra;

x

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso;

x

Divulgar informações sobre as obras;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Divulgar a Linha Verde do Ibama;

x

Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem a partir de situações concretas do
trabalhador e do empreendimento;

x

Implantar medidas de incentivo à permanência dos trabalhadores nos canteiros de obra.
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6.2.2.3

Fase de Operação
A seguir são apresentados os impactos identificados relacionados ao meio físico para fase

de operação.
6.2.2.3.1

Indução de processos erosivos

6.2.2.3.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Exposição do solo;

x

Alteração do escoamento superficial;
6.2.2.3.1.2 Fator ambiental afetado

O fator ambiental afetado é o solo, relevo e a água.
6.2.2.3.1.3 Fundamentação Técnica
Na fase de operação o impacto de indução de processos erosivos está completamente
associado a manutenção de acessos e faixa de servidão. No entanto, a aplicação das medidas
mitigadoras direcionadas pelo PRAD e a baixa pluviosidade da região contribuem para a não
incidência deste impacto.
6.2.2.3.1.4 Avaliação do Impacto
E um impacto com efeitos negativos já que proporciona a modificação de parâmetro físico
das águas e dos solos.
Este impacto local, pois, se restringe aos acessos, portanto a ADA. A duração deste impacto
é considerada permanente, visto que ocorrerá durante a vida útil de acessos e faixa de servidão da
LT. É um impacto direto por ser gerado das atividades do empreendimento e possui pouca
probabilidade de ocorrer. É um impacto reversível, pois os efeitos cessarão ao final das atividades.
Em decorrência de ser gerado por várias atividades do empreendimento, é classificado como
cumulativo, e por possuir poder de multiplicar os efeitos ambientais negativos é considerado
sinergético.
O elenco dessas avaliações classifica o impacto como de baixa importância em relação ao
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contexto ambiental do empreendimento de drenagens efêmera e intermitentes de baixa
pluviosidade. Assim, é, um impacto de insignificante, em termos de relevância frente ao ambiente
onde será implantado o empreendimento. É considerado mitigável, uma vez que seus efeitos
negativos poderão ser abrandados por meio das medidas apropriadas. Este impacto possui sinergia
com a alteração da paisagem local.
Tabela 119 - Atributos e classificação do impacto de indução de processos erosivos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022.
6.2.2.3.1.5 Medidas Associadas
x

Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos erosivos.

x

Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos.

x

Recuperar as áreas degradadas.

6.2.2.3.2

Contaminação do Solo

6.2.2.3.2.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Geração de efluentes;

x

Geração de resíduos sólidos;

x

Vazamento de substâncias.
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6.2.2.3.2.2 Fator ambiental afetado
Os fatores ambientais afetados são o solo e a água.
6.2.2.3.2.3 Fundamentação Técnica
Durante a operação da linha de transmissão, serão gerados resíduos sólidos e efluentes
provenientes das operações de manutenção de máquinas e equipamentos, tais como, óleos
lubrificantes, graxas, utilizados para algum tipo de manutenção em estruturas, acessos ou faixa de
servidão da LT.
6.2.2.3.2.4 Avaliação do Impacto
E um impacto com efeitos negativos já que proporciona a modificação de parâmetro físico
das águas e dos solos.
Este impacto local, pois, se restringe ADA. A duração deste impacto é considerada
temporária, visto que ocorrerá durante a utilização de acessos e manutenção faixa de servidão da
LT. É um impacto direto por ser gerado das atividades do empreendimento e possui pouca
probabilidade de ocorrer. É um impacto reversível, pois os efeitos cessarão ao final das atividades.
Em decorrência de ser gerado por várias atividades do empreendimento, é classificado como
cumulativo, e por possuir poder de multiplicar os efeitos ambientais negativos é considerado
sinergético.
O elenco dessas avaliações classifica o impacto como de baixa importância. Assim, é, um
impacto de insignificante, em termos de relevância frente ao ambiente onde será implantado o
empreendimento. É considerado mitigável, uma vez que seus efeitos negativos poderão ser
abrandados por meio das medidas apropriadas.
Tabela 120 - Atributos e classificação do impacto de contaminação do solo.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária
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Atributos

Classificação

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.3.2.5 Medidas Associadas
x

Minimizar a geração de efluentes;

x

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada;

x

Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em locais
apropriados;

x

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso;

x

Realizar treinamento de emergência;

x

Prover a subestação com kit de emergências ambientais;

x

Remediar as áreas contaminadas.

6.2.2.3.3

Incômodo a população

6.2.2.3.3.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Alguns aspectos ambientais estão relacionados a este impacto:
x

Geração de ruídos e vibrações.
6.2.2.3.3.2 Fator ambiental afetado

O fator ambiental afetado é a população
6.2.2.3.3.3 Fundamentação Técnica
Na fase operacional poderá ser registrado um tipo de ruído emitido pela linha de
transmissão, que é conhecido como efeito corona. Tal evento surge em decorrência direta da tensão
de operação nos cabos condutores, sendo que quanto maior a tensão maior o ruído. Os fatores que
interferem na produção deste tipo de ruído são os componentes climáticos (ventos e chuvas), além
das impurezas que aderem aos cabos de condução de energia. É fato comprovado que o acúmulo
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de umidade em volta dos condutores provoca o aumento do efeito corona, fazendo com que nos
dias de neblina seja mais intenso.
6.2.2.3.3.4 Avaliação do impacto
Trata-se de um impacto negativo, à medida que alteração nos níveis de ruídos tornam-se
maléficos para a saúde humana, causando desconforto para os moradores do entorno do
empreendimento.
A forma é direta, decorrente da operação da LT. Tem duração permanente, pois os efeitos
relacionados a este impacto ocorrerão durante a vida útil do empreendimento. Menciona-se ainda
que, tal impacto, deve ser mais perceptível durante a estação chuvosa com aumento da umidade
relativa do ar.
Em relação à temporalidade, considera-se como imediata. Uma vez iniciada a operação do
empreendimento.
A emissão de ruídos ocorre de forma concentrada na ADA. No entanto, em função da ação
do vento, sua abrangência é regional.
O impacto é irreversível, já que uma vez se inicia imediatamente á operação da LT não
sendo mitigável com manutenção.
Além disso, considera-se este impacto como sinérgico, como interferência no cotidiano da
população. Nota-se, ainda, que este impacto é cumulativo, uma vez que ele tem a capacidade de
se acumular no tempo, ou seja, a alteração da qualidade se estender ao longo de dias/meses.
Resulta em um impacto de magnitude pequena. Sua ocorrência é de probabilidade alta,
estando intimamente relacionada à operação da LT. Assim, a importância desse impacto é baixa.
Para a minimização deste impacto, sugere-se a utilização de EPIs quando proceder com
manutenções nos arredores da LT.
Tabela 121 - Atributos e classificação do impacto de incômodo da população.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa
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Atributos

Classificação

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.2.3.3.5 Medidas associadas

6.2.3

x

Instalar barreiras acústicas (se necessário);

x

Controle de velocidade em vias não pavimentadas;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso.

IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO
Os impactos sobre o meio socioeconômico, a seguir apresentados, foram identificados pela

equipe multidisciplinar responsável por este estudo e revisado com base no Guia de AIA de STs
(IBAMA, 2020a). O Quadro 11, apresenta a correlação das atividades a serem executadas durante
as fases do empreendimento, com o seu respectivo aspecto e impacto ambiental.
Quadro 11 Correlação das atividades, aspectos e impactos ambientais sobre o meio socioeconômico
Fase do
Empreendimento

Atividade

Planejamento

Execução de Estudos
Preliminares

Implantação

Aquisição de bens,
insumos e serviços

Aspecto
Disponibilização e
circulação de
informação

Dinamização da
economia local

Impacto
x Criação de expectativas
negativas, conflitos e
insegurança
x Criação de expectativas
positivas
x Incremento do mercado de
bens e serviços
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Avaliação fundiária

Aspecto

Disponibilização e
circulação de
informação

Impacto
x Criação de expectativas
negativas, conflitos e
insegurança
x Criação de expectativas
positivas
x Criação de expectativas
positivas

Geração de emprego

x Incremento do mercado de
bens e serviços
x Aumento na oferta de
empregos temporários
x Aumento da taxa de
criminalidade
x Aumento da taxa de
incidência de doenças

Mobilização e
permanência de mão
de obra

x Aumento da taxa de
incidência de
prostituição/exploração
sexual
Migração de pessoas
e trabalhadores

x Aumento do uso de drogas
e alcoolismo
x Criação de expectativas
negativas e conflitos
x Criação de expectativas
positivas

x Incômodo à população
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto
x Sobrecarga na
infraestrutura e nos
serviços públicos
x Interferência em
Comunidades Tradicionais
x Criação de expectativas
negativas, conflitos e
insegurança

Liberação da área

Restrição de uso e de
ocupação do solo

x Inviabilização de
benfeitorias e propriedades
x Restrição de atividades
econômicas

Implantação da LT
(construção das áreas
de apoio/ construção
de edificações/
fundações/ montagem
das torres/ montagem
dos equipamentos/
movimentação,
operação e
manutenção de
veículos e
equipamentos)

Geração de efluentes,
Geração de resíduos
sólidos

x Interferência em
Comunidades Tradicionais
Geração de Material
particulado, Geração
de ruídos e vibrações

x Incômodo à população
x Sobrecarga na
infraestrutura e nos
serviços públicos

Geração de ruídos e
vibrações
Movimentação,
operação e
manutenção de
veículos e
equipamentos

x Sobrecarga na
infraestrutura e nos
serviços públicos

x Deterioração de patrimônio
arqueológico

x Incômodo à população
Geração de tráfego
x Ocorrência de acidentes
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Fase do
Empreendimento

Atividade

Aspecto

Impacto
x Deterioração da
infraestrutura viária e
acessos

Desmobilização da
Mão de obra

Manutenção e
utilização de acessos
e faixa de servidão

Geração de
desemprego e
Migração de pessoas
e trabalhadores

Restrição de Uso e
ocupação do solo

Operação
Operação do sistema
de transmissão

Inserção de obstáculo
na paisagem

x Criação de expectativas
negativas, conflitos e
insegurança
x Retração do mercado de
bens e serviços
x Restrição de atividades
econômicas
x Criação de expectativas
negativas, conflitos e
insegurança
x Interferência em
Comunidades Tradicionais

Fonte: Aura, 2022

Para o meio socioeconômico, com base na classificação e levantamento do Guia de AIA de
STs (IBAMA, 2020a), foram identificados 17 impactos para o meio socioeconômico, os quais muitas
vezes se repetem para diferentes atividades, conforme Quadro 11.
Destes 17 impactos, alguns estão correlacionados e entende-se que podem ser agrupados
para fins de avaliação conjunta de sua relevância, magnitude e importância perante os resultados
de sua ocorrência, desta maneira os 17 impactos previamente identificados em conformidade com
o Guia de AIA de STs, foram reagrupados, resultando na identificação de 10 impactos, que serão
avaliados e apresentados neste estudo. O Quadro 12, apresenta o resumo desta adaptação.
Quadro 12 - Resumo da compilação e reagrupamento dos impactos ambientais
Impactos preliminares

Impactos reagrupados

Criação de expectativas negativas,
conflitos e insegurança
Criação de expectativas positivas

x

Geração de expectativas pela população local

Incremento do mercado de bens e
serviços

x

Incremento do mercado de bens e serviços
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Impactos preliminares
Aumento na oferta de empregos
temporários

Impactos reagrupados
x

Aumento na oferta de empregos temporários

x

Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços
públicos

Incômodo à população

x

Incômodo à população

Interferência em Comunidades
Tradicionais

x

Interferência em Comunidades Tradicionais

Inviabilização de benfeitorias e
propriedades

x

Inviabilização de benfeitorias e propriedades

Restrição de atividades econômicas

x

Restrição de atividades econômicas

Retração do mercado de bens e
serviços

x

Retração do mercado de bens e serviços

x

Deterioração de patrimônio arqueológico

Aumento da taxa de criminalidade
Aumento da taxa de incidência de
doenças
Aumento do risco de transmissão de
doenças
Aumento da taxa de incidência de
prostituição/exploração sexual
Aumento do uso de drogas e alcoolismo
Ocorrência de acidentes
Deterioração da infraestrutura viária e
acessos
Sobrecarga na infraestrutura e nos
serviços públicos

Deterioração de patrimônio
arqueológico
Fonte: Aura, 2022

A seguir serão apresentados os impactos referentes às fases de planejamento, implantação
e operação da LT 500kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II.
6.2.3.1

Fase de Planejamento

Para a fase de planejamento, foi identificado um impacto ambiental para o meio
socioeconômico, conforme orientado pelo Guia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (IBAMA,
2020a).
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O impacto identificado é a Geração de expectativas pela população, o que se repete na fase
de implantação. Sendo assim com o intuito de não tornar esta avaliação repetitiva, este impacto
será apresentado juntamente com o impacto da implantação.
6.2.3.2

Fase de Implantação

Para a fase de instalação, foram identificados dez impactos ambientais para o meio
socioeconômico, com base na orientação do Guia de AIA de STs (IBAMA, 2020a). conforme
apresentado a seguir:
6.2.3.2.1
Este

Geração de expectativa pela população local

impacto

será

abordado

para

as

fases

de

planejamento

e

implantação

concomitantemente neste item.
6.2.3.2.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Disponibilização e circulação de informação à população local e da região, geração de
empregos, dinamização da economia.
6.2.3.2.1.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado por este impacto é a população local, envolvendo a comunidade,
organizações representativas e gestão pública.
6.2.3.2.1.3 Fundamentação Técnica
Com a chegada de um novo empreendimento, diversas expectativas são geradas
diariamente pela população, sejam positivas, as quais englobam dúvidas a respeito dos benefícios
decorrentes, como a melhoria no sistema de fornecimento de energia elétrica e a possível geração
de renda e expansão do comércio e da prestação de serviços locais, ou negativas, relacionadas
aos receios quanto aos riscos à saúde e segurança, às interferências no cotidiano da população,
às restrições de uso e ocupação do solo, à desvalorização de propriedades, entre outros. Em se
tratando da fase de implantação do empreendimento, tal impacto se reflete de modo similar ao
momento de planejamento da LT. Contudo, com ações e fluxo maior de indivíduos e alterações no
meio físico e antrópico, a tendência é que a população local gere mais expectativas, do que na fase
de planejamento do empreendimento propriamente dito.
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Visto que muitos não compreendem os processos autorizativos para início da implantação,
as etapas de construção e os impactos inerentes a cada atividade executada, quaisquer promessas
e atrasos nas informações solicitadas podem promover um aumento expressivo no impacto
causado, bem como no ruído de comunicação junto à comunidade. Sendo assim, a fim de mitigar
tais impactos, é imprescindível que o empreendedor atue para sanar dúvidas e mitigar quaisquer
expectativas exageradas e/ou infundadas.
6.2.3.2.1.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto de geração de expectativa pela população local, verifica-se que este
possui uma incidência direta, de abrangência regional e natureza negativa/positiva, a depender da
expectativa gerada. Sua magnitude e importância e magnitude são classificadas como média
durante o planejamento e implantação, e como baixas no período de operação, decorrente da
diferença de expansão e do público atingido durante cada período.
Durante o planejamento há possibilidade de mitigação deste impacto mesmo sem atuação
direta do empreendedor na região do projeto, por meio de ações que permitem um canal de
comunicação entre a população local, o empreendedor e órgão e instituições envolvidas. Desta
forma, ruídos de comunicação serão amenizados e a insegurança em relação ao empreendimento
poderá ser mitigada.
Este impacto possui sinergia com quase todos os impactos identificados para o meio
socioeconômico, como: incremento do mercado de bens e serviços, aumento da oferta de empregos
temporários, sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos, incômodo à população,
inviabilização de benfeitorias e propriedades, restrição de atividades econômicas, retração do
mercado de bens e serviços.
Tabela 122 - Atributos e classificação do impacto de geração de expectativa pela população local
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Planejamento, Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa/Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária

Magnitude

Média
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Atributos

Classificação

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.1.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, durante a fase de planejamento o empreendedor
deverá divulgar informações sobre o empreendimento e disponibilizar canal de comunicação para
a comunidade.
Já para a fase de implantação, a fim de mitigar este impacto as medidas propostas são:
x

Contratar mão de obra local;

x

Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho no
empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis;

x

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais;

x

Esclarecer as pessoas que residem ou trabalham na faixa quanto aos limites de exposição
definidos pela Aneel;

x

Esclarecer aos proprietários das áreas de servidão administrativa e desapropriação sobre
as fases de obra e licenciamento e as possibilidades de mudança no traçado;

x

Divulgar informações sobre o empreendimento;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos trabalhadores locais, no
sentido de potencializar a empregabilidade da população local junto ao empreendimento.
As ações de comunicação na fase de planejamento estarão relacionadas com o Programa

de Comunicação Social e Programa de Instituição da Faixa de Servidão Administrativa, que devem
iniciar antes mesmo da aprovação fase de licenciamento de instalação (LI).
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano de Gestão Ambiental
e Plano Ambiental da Construção, para fiscalização da efetividade das ações realizadas, como
medidas mitigatórias, será executado o Programa de Comunicação Social e Programa de Instituição
da Faixa de Servidão Administrativa, para alinhamentos e esclarecimentos a respeito das áreas de
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servidão administrativa e demais dúvidas inerentes a implantação do empreendimento.
6.2.3.2.2

Incremento do mercado de bens e serviços

6.2.3.2.2.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Dinamização da economia local e Geração de emprego.
6.2.3.2.2.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a população dos municípios interceptados pelo empreendimento.
6.2.3.2.2.3 Fundamentação Técnica
A implantação do empreendimento acarretará alterações temporárias na economia local,
com o aumento da demanda de bens e serviços, seja pela aquisição de materiais para construção,
seja pelo aumento de demanda por produtos do comércio local, alimentação, hospedagem, seja
pelo aumento na geração de empregos diretos e indiretos que farão aumentar o poder aquisitivo
das pessoas e consequentemente o consumo no mercado local.
Diante disso, estima-se que este impacto atinja os quatro municípios interceptados pelo
empreendimento, em diferentes escalas conforme oferta e demanda local dos bens e serviços. Com
isso, a dinamização da economia e a geração de empregos são aspectos ambientais a serem
relacionados com este impacto.
Vale ressaltar que além da demanda por bens e serviços, com a chegada do
empreendimento haverá aumento de recursos para o município, devido ao aumento de ganhos com
impostos.
6.2.3.2.2.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto do incremento do mercado de bens e serviços, na fase de implantação
da obra, verifica-se que este possui uma incidência direta, de abrangência regional e natureza
positiva. Sua magnitude e importância são classificadas como média, visto que permitirá um
aumento significativo no incremento da população, contudo durante um curto período de tempo.
Este impacto possui sinergia com a geração de expectativas pela população local.
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Tabela 123 - Atributos e classificação do impacto de incremento no mercado de bens e serviços.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

-

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.2.5 Medidas Associadas
Como forma de potencializar este impacto, o empreendedor deverá adotas as seguintes
medidas:
x

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais;

x

Contratar mão de obra local;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução de dois programas que
potencializarão os resultados, sendo o Programa Ambiental de Construção (PAC), que vinculará as
etapas da obra com a oferta e demanda de bens e serviços, e o Programa de Comunicação Social
(PCS) que será responsável pelo suporte para dúvidas e divulgação das oportunidades.
6.2.3.2.3

Aumento da oferta de empregos temporários

6.2.3.2.3.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de emprego.
6.2.3.2.3.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é a população local.
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6.2.3.2.3.3 Fundamentação Técnica
A implantação do empreendimento irá implicar na geração de novos postos de trabalho,
sejam eles diretos ou indiretos. Conforme apresentado no Capítulo 5.2.4 – Infraestrutura urbana,
estima–se que na fase de implantação, o pico de obras contará com 285 trabalhadores diretos e
indiretos.
Neste sentido, justifica-se que atrelado a este impacto ambiental além da geração de
trabalho, a criação de expectativas positivas relacionadas a instalação.
Relacionando o porte dos municípios da AII, bem como a especificidade técnica de algumas
funções a serem desempenhadas, há possibilidade de contratação de mão de obra externa para
mão de obra especializada, contudo para as demais funções será de extrema importância que seja
priorizada a contratação de mão de obra local, sempre que possível.
No sentido de potencializar este impacto, será importante a parceria com instituições locais
para divulgação das oportunidades de trabalho, informando o perfil e as vagas disponível, bem
como outra maneira de potencializar, será a oferta de ações de capacitação para a população local.
6.2.3.2.3.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto de aumento de oferta de postos de trabalho temporários, na fase de
implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência direta, de abrangência regional e
natureza positiva. Sua magnitude e importância são classificadas como média, visto que permitirá
um aumento significativo no incremento da população, contudo durante um curto período de tempo.
Este impacto possui sinergia com a geração de expectativas pela população local,
incremento do mercado de bens e serviços e sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos.
Tabela 124 - Atributos e classificação do impacto de aumento da oferta de empregos temporários.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária
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Atributos

Classificação

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

–

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.3.5 Medidas Associadas
Como forma de potencializar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes
medidas:
x

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais;

x

Contratar mão de obra local;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos trabalhadores
locais, no sentido de potencializar a empregabilidade da população local junto ao
empreendimento;

x

Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho no
empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis.

Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução de dois programas que
potencializarão os resultados, sendo o Programa Ambiental de Construção (PAC), que vinculará as
etapas da obra com a oferta e demanda de bens e serviços, e o Programa de Comunicação Social
(PCS) que será responsável pelo suporte para dúvidas e divulgação das oportunidades.
6.2.3.2.4

Sobrecarga na Infraestrutura e nos Serviços Públicos

6.2.3.2.4.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de resíduos sólidos e efluentes, geração de tráfego, migração de pessoas e
trabalhadores, facilitação de acesso e trânsito de pessoas.
6.2.3.2.4.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado é população, infraestrutura viária, serviço de saúde, serviço de
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saneamento básico, serviço de segurança pública.
6.2.3.2.4.3 Fundamentação Técnica
Com a instalação do empreendimento, ocorrerá o aumento na migração de pessoas e
trabalhadores seja de outras cidades, seja entre os quatro municípios interceptados pela linha, de
modo sazonal ou permanente. Com isso, diversos impactos podem ocorrer do afluxo dessas
pessoas, os quais quando analisados isoladamente podem apresentar baixa relevância, mas
quando tomados como um conjunto são resultantes de aspectos ambientais semelhantes e
interrelacionados e possuem o mesmo fim, tornando-se um impacto relevante, desta maneira para
abordagem deste conjunto de impactos optou-se por apresentar e analisar seus resultados e
medidas mitigatórias em conjunto com o Impacto Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços
públicos, uma vez que as medidas estão associadas, conforme resumo do Quadro 13.
Quadro 13 - Impactos avaliados em conjunto para a Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos
Impactos Ambientais Micro

Impacto Ambiental Macro

Aumento da taxa de criminalidade
Aumento da taxa de incidência de doenças
Aumento do risco de transmissão de doenças
Aumento da taxa de incidência de
prostituição/exploração sexual
Aumento do uso de drogas e alcoolismo

x

Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços
públicos

Ocorrência de acidentes
Deterioração da infraestrutura viária e acessos
Sobrecarga na infraestrutura e nos serviços
públicos
Fonte: Aura, 2022

Desta forma, com o aumento do contingente populacional decorrente da contratação de
trabalhadores para as obras, poderá ocorrer pressão sobre a infraestrutura de serviços básicos
disponíveis nos municípios atravessados pela LT, sobretudo nas áreas de saúde, hospedagem e
alimentação.
Outro ponto importante de ser mencionado, além da infraestrutura pública, é o aumento pela
demanda de infraestrutura habitacional, por um lado trata-se de um impacto positivo pois acarretará
da demanda e incremento de renda, por outro lado trata-se de um impacto negativo pois com a
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chegada de um empreendimento elétrico há aumento na especulação imobiliária e junto a isto, a
tendência é que ocorra acréscimo nos valores referente a locações de imóveis. Tal fator, pode
prejudicar a população local, uma vez que, não necessariamente a renda per capita – dos indivíduos
da AII - acompanha a aquecimento do mercado imobiliário. E por vezes, a geração de trabalho e
renda se dá a médio/longo prazo.
Os municípios interceptados pela linha possuem infraestrutura básica de saúde, quando
necessário em casos mais complexos, os pacientes precisam ser transferidos para outras
localidades, como Patos e Campina Grande (PB), e Natal (RN). Desta maneira, com o quantitativo
de colaboradores deste empreendimento entende-se que o município poderia suportar a demanda,
contudo a fim de mitigar uma possível sobrecarga, recomenda-se que na área de canteiro seja
disponibilizado serviços de atendimento básicos de saúde e uma ambulância para fins de
deslocamento, caso necessário.
Diante disso reforça-se a importância de contratação de mão de obra local, para isso
recomenda-se que sejam realizadas medidas para viabilizar essa contratação de mão de obra local,
como o estabelecimento de parcerias com instituições locais para a captação de mão de obra e a
promoção de capacitação para aumentar a empregabilidade da população local.
6.2.3.2.4.1 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto de sobrecarga na infraestrutura e serviços públicos, na fase de
implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência direta, de abrangência regional e
natureza negativa. Sua magnitude e importância são classificadas como alta, decorrente da
possibilidade de alterações no meio socioeconômico e de infraestrutura e interferência com diversos
fatores ambientais.
Este impacto possui sinergia com aumento da oferta de empregos temporários, incômodo à
população, interferência em comunidades tradicionais.
Tabela 125 - Atributos e classificação do impacto de sobrecarga na insfraestrutura e nos serviços
públicos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Instalação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa
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Atributos

Classificação

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Permanente

Magnitude

Alta

Importância

Alta

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.4.2 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Priorizar a contratação de mão de obra local;

x

Instalar canteiros de obra em municípios com maior infraestrutura;

x

Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem, a partir de situações concretas do
trabalhador e do empreendimento;

x

Priorizar o uso de acessos já existentes;

x

Recuperar e manter os acessos utilizados;

x

Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utilizados na obra;

x

Divulgar informações sobre as obras;

x

Instalar sinalização de advertência nas estruturas implantadas;

x

Instalar sinalização de advertência e barreiras de isolamento durante as escavações
em solo e rocha;

x

Orientar os motoristas sobre direção defensiva;

x

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada;

x

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar, reduzir,
reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos.

Aspectos ligados às atividades de instalação do empreendimento pressionam mais a
infraestrutura viária e os serviços de saneamento básico. Para mitigação deste impacto, propõem-
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se a execução do Plano Ambiental de Construção com a inserção e fiscalização das medidas
mitigadoras vinculadas a obra, e o Programa de Comunicação Social, para estabelecer contato com
os stakeholders, capacitar e alertar os trabalhadores quanto aos riscos com doenças sexualmente
transmissíveis, uso de drogas, direção defensiva, entre outros assuntos, e compartilhar informações
com todos os envolvidos.
Recomenda-se também a implantação de serviços de atendimento na estrutura do canteiro
de obras montada, com atividades de saúde, educação e lazer para os trabalhadores, bem como
serviços de primeiros socorros. Estabelecer, nas medidas de treinamento, segurança e saúde do
trabalhador, estratégias de atendimento emergencial que viabilizem deslocamentos eventuais de
forma eficaz.
6.2.3.2.5

Incômodo à população

6.2.3.2.5.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Migração de pessoas e trabalhadores, geração de ruídos e vibrações, geração de tráfego,
geração de material particulado.
6.2.3.2.5.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental é a população local.
6.2.3.2.5.3 Fundamentação Técnica
Na fase de implantação do empreendimento, serão realizadas atividades de medições,
instalação e manutenção de estruturas, limpeza de áreas, entre outras. Estas atividades interferem
no cotidiano da população afetada uma vez que serão intensificados os tráfegos de pessoas,
veículos e equipamentos, as emissões de ruídos, assim como os riscos de acidentes envolvendo
trabalhadores e moradores locais.
Desta forma, visando mitigar os incômodos provocados, o empreendedor deverá tomar
medidas de comunicação, alinhamento com as propriedades localizadas mais próximas a linha, a
fim de informar as etapas da obra, adaptar as atividades para reduzir as interferências geradas,
alertar a respeito dos riscos de acidentes e comunicar as medidas de proteção e cuidado
necessárias.
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6.2.3.2.5.4 Avaliação do Impacto
Classifica-se o impacto relacionado ao incômodo da população, provocado pelo
empreendimento na fase de implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência direta,
de abrangência local e natureza negativa.
Sua magnitude é média, pois as possíveis interferências com as atividades agropecuárias e
o cotidiano da população são pontuais, mas significativas para a região, e, portanto, de baixa
importância.
Este impacto possui sinergia com interferência em comunidades tradicionais, restrição de
atividades econômicas.
Tabela 126 - Atributos e classificação do impacto de incômodo à população
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Temporária

Magnitude

Média

Importância

Baixa

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.5.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, o empreendedor deverá adotar as seguintes medidas
mitigadoras:
x

Limitar o horário de realização de obras próximas a residências e núcleos urbanos e
rurais;

x

Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias não pavimentadas;

x

Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utilizados na obra;
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x

Divulgar informações sobre as obras;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Divulgar a Linha Verde do Ibama.

Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Plano Ambiental de
Construção, para fiscalização da efetividade das ações realizadas durante a construção do
empreendimento e do Programa de Comunicação Social (PCS), para fins de canal de comunicação
junto à comunidade.
6.2.3.2.6

Interferência em comunidades tradicionais

6.2.3.2.6.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Migração de pessoas e trabalhadores, geração de ruídos e vibrações, geração de tráfego,
geração de material particulado, inserção de obstáculos na paisagem.
6.2.3.2.6.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental é a Comunidade Serra do Talhado.
6.2.3.2.6.3 Fundamentação Técnica
Na área de influência do empreendimento foi identificada uma comunidade quilombola
denominada Serra do Talhado, localizada, em Santa Luzia (PB), a aproximadamente 360 metros
do traçado da linha. A implantação e operação do empreendimento pode trazer impactos negativos
aos costumes e práticas da comunidade.
De acordo com o Decreto 6.040/2007, observa-se que não há outras Comunidades
Tradicionais junto a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, contudo para tratativas
junto à essa comunidade o empreendedor deverá elaborar um Estudo de Componente Quilombola
(ECQ) e um Plano Ambiental Básico Quilombola (PBAq), os quais trarão diretrizes e medidas
mitigadoras específicas para tratativas junto à esta comunidade.
6.2.3.2.6.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto relacionado à interferência em Comunidades Tradicionais, provocado
pelo empreendimento na fase de implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência
direta, de abrangência local e natureza negativa. Sendo sua duração permanente, pois a fase de
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ocorrência corresponde a implantação e operação do empreendimento.
A sua magnitude é média, pois a implantação do empreendimento não alterará as características
socioeconômicas e não haverá restrição de quaisquer atividades desempenhadas atualmente por
eles., contudo por se tratar de uma comunidade tradicional por prevenção a magnitude e
importância foram classificadas como média.
Tabela 127 - Atributos e classificação do impacto de interferência em comunidades tradicionais.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

-

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.6.5 Medidas Associadas
Serão definidas medidas específicas para este impacto, de acordo com as tratativas junto
com a comunidade e INCRA, tais medidas e programas proposto resultarão no Plano Básico
Ambiental Quilombola (PBAq).
6.2.3.2.7

Inviabilização de benfeitorias e propriedades

6.2.3.2.7.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Restrição de uso e de ocupação do solo.
6.2.3.2.7.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental é o proprietário afetado pelo empreendimento.
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6.2.3.2.7.3 Fundamentação Técnica
A LT 500kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, interceptará quatro municípios e
contará com uma faixa de servidão de 60 metros ao longo dos 41,72 km de sua extensão.
Para viabilizar a implantação de um empreendimento linear, um dos fatores que precisam
ser analisados e atendidos é a restrições de uso e ocupação do solo, fato este que pode ser
considerado como um dos principais impactos sobre o meio socioeconômico caso haja impacto na
produção e atividades econômicas.
Diante disso, o empreendedor buscou alocar o posicionamento do traçado da linha de forma
a mitiga o impacto destas propriedades interceptadas, apresentando que ao longo dos 41,72 km,
somente duas benfeitorias serão inviabilizadas e não haverá necessidade de descaracterização da
atividade econômica exercida em nenhum dos trechos, uma vez que as atividades agrossilvipastoris
são compatíveis de convivência com a faixa de servidão da mesma. Em relação as duas benfeitorias
inviabilizadas, conforme apresentado pelo cadastramento fundiário elaborado pelo empreendedor,
o empreendedor deverá promover uma negociação justa e transparente para que seu bem seja
realocado ou indenizado.
6.2.3.2.7.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto relacionado à inviabilização de benfeitorias e propriedades, provocado
pelo empreendimento na fase de implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência
direta, de abrangência local e natureza negativa. Sendo sua duração permanente. Visto que o
empreendimento não inviabilizará nenhuma propriedade, não realocará comunidades e interceptará
somente duas benfeitorias, as quais serão realocadas ou indenizadas para o proprietário, classificase a magnitude e importância como baixa.
Este impacto possui sinergia com Geração de expectativas pela população e restrição de
atividades econômicas.
Tabela 128 - Atributos e classificação do impacto de inviabilização de benfeitorias e propriedades
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta
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Atributos

Classificação

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.7.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar esse impacto o empreendedor deverá estabelecer diretrizes para
realocar benfeitorias inviabilizadas e/ou promover indenizações de forma transparente e justa com
os proprietários.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Programa de Instituição de
Faixa de Servidão Administrativa, o qual juntamente com o Programa de Comunicação Social,
promoverá a comunicação a respeito do uso e ocupação do solo nas áreas de faixa de servidão e
apresentará as diretrizes para que as negociações ocorram de forma justa e transparente com todos
os envolvidos.
6.2.3.2.8

Restrição de atividades econômicas

6.2.3.2.8.1 Aspecto ambiental gerador do impacto.
Restrição do uso e ocupação do solo.
6.2.3.2.8.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental é o proprietário afetado pelo empreendimento.
6.2.3.2.8.3 Fundamentação Técnica
A LT 500kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, interceptará quatro municípios e
contará com uma faixa de servidão de 60 metros ao longo dos 41,72 km de sua extensão.
Para viabilizar a implantação de um empreendimento linear, um dos fatores que precisam
ser analisados e atendidos é a restrições de uso e ocupação do solo, fato este que pode ser
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considerado como um dos principais impactos sobre o meio socioeconômico caso haja impacto na
produção e atividades econômicas.
Diante disso, durante a implantação e operação do empreendimento, por medidas de
segurança, as propriedades atingidas terão restrições de atividades na faixa de servidão de 60 m.
Fato este que gera expectativas e impactos negativos durante a implantação e operação do
empreendimento, com as atividades exercidas atualmente, pode-se dizer que não haverá
descaracterização da atividade econômica exercida em nenhum dos trechos, uma vez que as
atividades agrossilvipastoris são compatíveis de convivência com a faixa de servidão da mesma,
contudo ao longo dos 30 anos de operação do empreendimento esse impacto poderá aumentar,
pois esta área ficará restrita, sem poder edificar, fazer uso do fogo e plantar determinadas espécies
vegetais
Sendo assim, apontam-se como medidas mitigatórias: indenizar, orientar sobre as restrições
de uso do solo e as atividades compatíveis com a servidão e disponibilizar um canal de comunicação
para atender a comunidade. Tais medidas serão atendidas por meio da implantação de programas
para mitigação do impacto: Programa de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação
Ambiental (PEA) e Programa de Instituição de Faixa de Servidão Administrativa.
No tocante ao Programa de Instituição de Faixa de Servidão Administrativa, pode-se
destacar: a)realização de medidas de comunicação que prezem pela clareza dos critérios adotados
para definir a valoração das propriedades e benfeitorias; b. Identificação e acompanhamento de
grupos vulneráveis ao impacto, como pequenos proprietários, posseiros e outros; c.
Acompanhamento das negociações, com a indicação dos casos de negociação amigável e
negociação litigiosa; d. Plano de remoção das benfeitorias, se houver.
Em relação a execução do Programa de Comunicação Social destaca-se que, a
comunicação social é uma medida ambiental transversal e fundamental para o gerenciamento de
impactos do empreendimento. Sendo a restrição de uso e ocupação do solo um impacto relevante,
deve-se ter bastante atenção na comunicação com os proprietários durante as atividades de
negociação e antes e ao longo de toda a operação do empreendimento.
Considerado pelo órgão ambiental – IBAMA - fiscalizador das instalações e operação da
presente Linha de Transmissão, o impacto ambiental relacionado a Criação de Novas Áreas com
Restrição de Uso do Solo, indica que o Programa de Educação Ambiental (PEA), por ter natureza
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compensatória, também pode ser idealizado com a possibilidade de mitigar o impacto das restrições
de uso e ocupação do solo, fomentando, por exemplo, atividades econômicas compatíveis com o
empreendimento. Nesse sentido, também se destaca que o empreendedor deve prever na
concepção do PEA a possibilidade de recepção de demandas da população de caráter
compensatório.
6.2.3.2.8.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto relacionado à inviabilização de benfeitorias e propriedades, provocado
pelo empreendimento na fase de implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência
direta, de abrangência local e natureza negativa. Sendo sua duração permanente. Visto que o
empreendimento será compatível com as atividades hoje executadas na região e em caso de
paralização de alguma atividade será temporária para a construção do empreendimento, classificase a magnitude como média devido a possibilidade de pequena alteração e a importância como
média pois não inviabilizará atividades econômicas atuais.
Este impacto possui sinergia com geração de expectativa pela população e inviabilização de
benfeitorias e propriedades.
Tabela 129 - Atributos e classificação do impacto de restrição de atividades econômicas
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.8.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar esse impacto o empreendedor deverá estabelecer diretrizes para
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indenizações os proprietários de forma transparente e justa, orientar a todos a respeito do uso do
solo e atividades compatíveis com a faixa de servidão e disponibilizar canal de comunicação para
atender e sanar dúvidas da comunidade.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Programa de Instituição de
Faixa de Servidão Administrativa, o qual juntamente com o Programa de Comunicação Social,
promoverá a comunicação a respeito do uso e ocupação do solo nas áreas de faixa de servidão e
apresentará as diretrizes para que as negociações ocorram de forma justa e transparente com todos
os envolvidos. Como programa compensatório, propõem-se a execução de atividades voltadas a
atividades agrícolas pelo Programa de Educação Ambiental.
6.2.3.2.9

Retração do mercado de bens e serviços

6.2.3.2.9.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de desemprego e migração de indivíduos e trabalhadores.
6.2.3.2.9.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental é a população e comerciantes/empresários locais.
6.2.3.2.9.3 Fundamentação Técnica
No início da implantação de um empreendimento elétrico, diversas oportunidades e
empregos são gerados, contudo ao final do processo de implantação a demanda por bens e
serviços reduz drasticamente, o que incidirá em redução de demanda por serviços de alimentação
e hospedagem, encerramento de contratos e retração de postos de trabalho. Além destes aspectos,
ocorrerá desaceleração parcial da economia local, pois a tendência é diminuir o fluxo de
trabalhadores e indivíduos nos municípios da AII.
Diante disso é necessário que os stakeholders locais estejam informados e cientes do
cronograma da obra para que possam se organizar e estruturar planos de ação para esse período.
6.2.3.2.9.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto de retração do mercado de bens e serviços, provocado pelo
empreendimento ao final da fase de implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência
direta, de abrangência local e natureza negativa. Sendo sua duração permanente, pois após a fase
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de implantação da obra, vários postos de trabalho diretos ou indiretos serão dispensados. Sendo
classificado como impacto irreversível.
Este impacto este em sinergia com a geração de expectativas pela população local.
Tabela 130 - Atributos e classificação do impacto de retração do mercado de bens e serviços
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

-

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.1 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto o empreendedor deverá manter a população informada
a respeito das etapas e cronograma da obra, para que possam se reestruturar e criar planos de
desaceleração.
Para isso os programas envolvidos no processo serão: Programa Ambiental de Construção
e Programa de Comunicação Social.
6.2.3.2.2

Deterioração de Patrimônio Arqueológico

6.2.3.2.2.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Geração de ruídos e vibrações e ações oriundas da construção da LT.
6.2.3.2.2.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental são bens culturais arqueológicos.
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6.2.3.2.2.3 Fundamentação Técnica
Com as atividades de implantação do empreendimento e aumento de fluxo de pessoas na
região, poderá acarretar e no aumento de impactos de destruição e/ou intervenção em bens
arqueológico, pela falta de conhecimento e/ou informação de possível existência deste patrimônio
na região. Além disso, a destruição ou intervenção junto a recursos arqueológicos incide em
prejuízos relacionados a historicidade local, a história oral de povos tradicionais e a supressão de
registros culturais de etnias que habitavam a localidade.
A fim de mitigar este impacto, paralelamente ao estudo ambiental, está sendo executado o
Estudo para Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, junto ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como resultado deste estudo serão propostas medidas
específicas para a proteção e cuidados deste patrimônio.
6.2.3.2.2.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto de destruição ou intervenção em recursos arqueológicos, provocado
pelo empreendimento na fase de implantação da obra, verifica-se que este possui uma incidência
direta, de abrangência local e natureza negativa. Sendo sua duração permanente, pois uma vez
alterado o local ou o entorno de sítios arqueológicos, não há como recuperar estes danos.
Sua magnitude e importância dependerá da avaliação de impacto que está sendo realizada
pelo Estudo de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico junto ao IPHAN.
Tabela 131 - Atributos e classificação do impacto de destruição e/ou intervenção em recursos
arqueológicos.
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação

Ocorrência

Provável

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

-

Importância

-

Reversibilidade

Irreversível
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Atributos

Classificação

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

-

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.2.1 Medidas Associadas
Serão definidas medidas específicas para este impacto, de acordo com as tratativas junto
ao IPHAN.
6.2.3.3

Fase de Operação

Para a fase de operação, foram identificados dez impactos ambientais para o meio
socioeconômico, com base na orientação do Guia de AIA de STs (IBAMA, 2020a). conforme
apresentado a seguir:
6.2.3.3.1

Geração de expectativa pela população local

Este impacto já foi abordado na fase de planejamento e implantação, porém para a fase de
operação as possíveis expectativas seriam negativas relacionadas a criação de conflitos e
inseguranças.
6.2.3.3.1.1 Aspecto ambiental gerador do impacto
Inserção de obstáculos na paisagem e Geração de campo Eletromagnético
6.2.3.3.1.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental afetado por este impacto é a população local
6.2.3.3.1.3 Fundamentação Técnica
Com um empreendimento linear em operação, novas expectativas negativas podem ser
geradas pelos proprietários afetados pelo empreendimento, vinculadas a conflitos e insegurança,
decorrentes da inserção de obstáculos na paisagem que anteriormente não existiam. Bem como,
podem existir insegurança vinculada aos riscos de continuidade das atividades econômicas
próximas as torres e faixa de servidão, e a ruídos de informações a respeito da possibilidade de
geração de campo eletromagnético.
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Sendo assim, a fim de mitigar tais impactos, é imprescindível que o empreendedor atue para
sanar dúvidas e mitigar quaisquer expectativas/inseguranças.
6.2.3.3.1.4 Avaliação do Impacto
Avaliando o impacto de geração de expectativa pela população local, verifica-se que este
possui uma incidência direta, de abrangência local e natureza negativa, a depender da expectativa
gerada. Sua importância e magnitude é considerada baixa durante a fase de operação visto que
grande parte das incertezas e inseguranças foram trabalhadas durante a implantação e caso ocorra
serão impactos pontuais de menor magnitude.
Tabela 132 - Atributos e classificação do impacto de geração de expectativa pela população local
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Planejamento, Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa/Positiva

Incidência

Direta

Abrangência

Regional

Duração

Temporária

Magnitude

Baixa

Importância

Baixa

Reversibilidade

Reversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.3.1.5 Medidas Associadas
Como forma de mitigar este impacto, durante a fase de operação, o empreendedor deverá
disponibilizar um canal de comunicação e sanar possíveis dúvidas, a fim de mitigar ruídos e/ou
informações infundadas, e apoiar os proprietários.
Para atendimento destas medidas, propõem-se a execução do Programa de Comunicação
Social, o qual fará interface com entre empreendedor e proprietários.
6.2.3.3.2

Interferência em comunidades tradicionais

Este impacto foi apresentado para a frase de implantação, cita-se que o mesmo também
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ocorrerá durante a operação, contudo tais informações não serão repetidas pois conforme
esclarecido anteriormente, o empreendimento está localizado à 360 metros da Comunidade
Quilombola Serra do Talhado, e está em fase de elaboração o Estudo de componente Quilombola
(ECq) e Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAq), desta maneira, com a elaboração de tais
documentos serão propostas medidas e programas específicos para mitigar este impacto.
6.2.3.3.3

Restrição de atividades econômicas

6.2.3.3.3.1 Aspecto ambiental gerador do impacto.
Restrição do uso e ocupação do solo.
6.2.3.3.3.2 Fator ambiental afetado
O fator ambiental é o proprietário afetado pelo empreendimento.
6.2.3.3.3.3 Fundamentação Técnica
A LT 500kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, interceptará quatro municípios e
contará com uma faixa de servidão de 60 metros ao longo dos 41,72 km de sua extensão.
Para viabilizar a implantação de um empreendimento linear, um dos fatores que precisam
ser analisados e atendidos é a restrições de uso e ocupação do solo, fato este que pode ser
considerado como um dos principais impactos sobre o meio socioeconômico caso haja impacto na
produção e atividades econômicas.
Diante disso, durante a implantação e operação do empreendimento, por medidas de
segurança, as propriedades atingidas terão restrições de atividades na faixa de servidão de 60 m.
Fato este que gera expectativas e impactos negativos durante a implantação e operação do
empreendimento, com as atividades exercidas atualmente, pode-se dizer que não haverá
descaracterização da atividade econômica exercida em nenhum dos trechos, uma vez que as
atividades agrossilvipastoris são compatíveis de convivência com a faixa de servidão da mesma,
contudo ao longo dos 30 anos de operação do empreendimento esse impacto poderá aumentar,
pois esta área ficará restrita, sem poder edificar, fazer uso do fogo e plantar determinadas espécies
vegetais
Sendo assim, apontam-se como medidas mitigatórias durante a fase de operação: orientar
sobre as restrições de uso do solo e as atividades compatíveis com a servidão e disponibilizar um
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canal de comunicação para atender a comunidade em casos de reclamações e dúvidas. Tais
medidas serão atendidas por meio da implantação de programas para mitigação do impacto:
Programa de Comunicação Social (PCS).
Em relação a execução do Programa de Comunicação Social destaca-se que, a
comunicação social é uma medida ambiental transversal e fundamental para o gerenciamento de
impactos do empreendimento. Sendo a restrição de uso e ocupação do solo um impacto relevante,
deve-se ter bastante atenção na comunicação com os proprietários durante as atividades de
negociação e antes e ao longo de toda a operação do empreendimento.
6.2.3.3.3.4 Avaliação do Impacto
Classifica-se este impacto como negativo, com incidência direta e abrangência local e
duração permanente. Sua magnitude é média e importância baixa, pois não serão inviabilizadas
atividades econômicas atualmente, porém alguns cuidados e restrições existem nesta área.
Tabela 133 - Atributos e classificação do impacto de restrição de atividades econômicas
Atributos

Classificação

Fase de Ocorrência

Implantação e Operação

Ocorrência

Certa

Natureza

Negativa

Incidência

Direta

Abrangência

Local

Duração

Permanente

Magnitude

Média

Importância

Baixa

Reversibilidade

Irreversível

Possibilidade de Mitigação

Mitigável

Sinergia

Sim

Fonte: Aura, 2022

6.2.3.3.3.1 Medidas Associadas
Como forma de mitigar esse impacto o empreendedor deverá orientar a todos a respeito do
uso do solo e atividades compatíveis com a faixa de servidão e disponibilizar canal de comunicação
para atender e sanar dúvidas da comunidade.

Página 559 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Para atendimento destas medidas, propõem-se do Programa de Comunicação Social
durante a fase de operação.
7

POSSÍVEIS ACIDENTES RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO
Alguns acidentes podem ocorrer durante a fase de implantação e operação da LT. O Quadro

14 apresenta de modo resumido os possíveis acidentes relacionados ao empreendimento.
Quadro 14 – Possíveis acidentes relacionados ao empreendimento
FASE

ACIDENTES
x

x
x
x

Acidentes com animais peçonhentos ou
venenos;
Amputação ou corte de membros de
trabalhadores;
Atropelamentos e acidentes de trânsito;
Quedas por diferença de altura;
Acidente por indução elétrica.

x
x

Choques elétricos;
Acidente por indução elétrica.

x
IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO
Fonte: Aura, 2022

8 ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL
O diagnóstico ambiental foi elaborado conforme a Portaria nº 421 do MMA, de 26 de outubro
de 2011, que trata sobre o licenciamento e a regularização ambiental federal de sistemas de
transmissão de energia elétrica e dá outras providências.
As possíveis relações de interdependência entre os meios são caracterizadas de maneira
resumida na etapa da análise integrada. Desta forma, é possível apontar tendências evolutivas
considerando os cenários de realização e de não realização do empreendimento, destacando temas
ambientalmente sensíveis e peculiaridades importantes para a análise de impactos e proposição de
medidas/programas ambientais.
O projeto tomou, como premissas básicas, as características físicas e biológicas da área
visando nortear o traçado da LT, de forma a minimizar as adversidades quanto a intervenção em
ecossistemas naturais, e teve como suporte os estudos das alternativas locacionais e tecnológicas
para se chegar ao traçado final. Vale ressaltar que a LT será implantada em uma região com vários
empreendimentos similares, como por exemplo o Complexo Eólico da Serra do Seridó e o Parque
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Eólico de Canoas localizados em Junco do Seridó/PB e os Parques Eólicos de Lagoa I e Lagoa II
em Santa Luzia/PB e São José do Sabugi/PB, respectivamente.
Durante a fase de instalação do empreendimento, serão desenvolvidas atividades
envolvendo a supressão de vegetação, movimentação e operação de caminhões e máquinas,
limpeza dos terrenos para instalação de estruturas (praças das torres e lançamento de cabos,
canteiros de obras, abertura de acessos, entre outros), execução de fundações e demais operações
unitárias associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto. Cabe ainda observar que para
execução das atividades serão utilizados, sempre que possível, os acessos (estrada, trilhas,
caminhos e carreadores) já existentes.
8.1

CENÁRIO COM O EMPREENDIMENTO
Com a implantação do empreendimento, ocorrerão alterações no uso do solo, as quais irão

interferir tanto no aspecto natural, quanto nos aspectos social e econômico.
Todavia, para mitigar as ações impactantes serão tomadas medidas como a implantação de
um Plano de Gestão Ambiental (PGA) que monitora e conduz as tomadas de decisões frente as
questões ambientais e de um Plano Ambiental da Construção (PAC) que trata de boas práticas
ambientais implementadas por meio de requisitos e diretrizes ambientais.
Considerando a implantação do empreendimento, alguns temas dos meios físico, biótico e
socioeconômico merecem destaque, e são tratados na sequência:
a) Meio Físico
Com a implantação e operação do canteiro de obras e o trânsito de veículos e maquinário
em vias em leito natural, pode ocorrer o aumento de ruídos, ressuspensão de material particulado
e alteração na qualidade dos solos, sobretudo naquela cuja cobertura vegetal foi removida, uma
vez que algumas atividades desenvolvidas no canteiro têm potencial para gerar substâncias
contaminantes. A mitigação dos impactos associados a estes aspectos é efetuada no âmbito do
PAC e do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes.
Considerando ainda a implantação e operação do canteiro de obras, medidas preventivas
devem ser adotadas para que processos erosivos não ocorram em decorrência da obra, desta
forma, recomenda–se o Programa de Monitoramento e Recuperação de Processos Erosivos e
áreas degradadas (PRAD) em função das alterações ambientais que serão promovidas.
Quanto a operação do empreendimento, são previstos impactos predominantemente de
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baixa e média magnitude e importância, sendo estes passíveis de prevenção, controle, contenção
e/ou mitigação por meio da adoção de medidas propostas no âmbito dos programas ambientais.
b) Meio Biótico
Em relação ao meio biótico, com a supressão da vegetação na faixa de servidão (60m)
ocorrerá alteração dos ecossistemas naturais, com possibilidade de fragmentação e modificação
da paisagem. Desta forma, o Programa Supressão de Vegetação (PSV) visa mitigar esse impacto,
através do monitoramento da supressão nas áreas estritamente necessárias e previstas no
licenciamento ambiental, enquanto que o Programa de Reposição Florestal (PRF) visa a
compensação do processo de supressão da vegetação e o Programa de Resgate de Germoplasma
(PRG) que visa conservar os recursos florísticos da região, a fim de manter o equilíbrio ecológico
dos ecossistemas locais.
Com relação a fauna, com a implantação do empreendimento poderá ocorrer interferência
em habitats, além de possíveis lesões ou morte de indivíduos da fauna, ocasionada pelas atividades
de supressão ou atropelamento devido ao aumento da circulação de veículos. Para mitigar esses
impactos é recomendada a implantação do Programa de Salvamento da Fauna (PSF) e do
Programa de Monitoramento da Fauna (PMF).
Destaca–se que ações que visem a conservação da biota podem ser abordadas no
Programa de Educação Ambiental (PEA) e no Programa de Comunicação Social (PCS).
Com a implantação e operação do empreendimento, alguns impactos do meio biótico serão
irreversíveis, porém mitigáveis através da implantação de programas supracitados, além de outros
correlacionados.
c) Meio Socioeconômico
Com relação ao meio socioeconômico, destaca–se uma comunidade quilombola
denominada Serra do Talhado, localizada em Santa Luiza/PB a uma distância de aproximadamente
360 metros do traçado da LT. Com o empreendimento esta comunidade poderá estar em constante
expansão, um Programa de Indicadores Socioeconômicos (PIS) poderá monitorar a fragilidade
social desta área e seus arredores. Conforme a Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de
2015, empreendimentos próximos a comunidades tradicionais podem necessitar de licenciamento
junto aos órgãos intervenientes, a implantação de um Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAq)
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deve resultar de uma consulta já aberta junto ao INCRA.
Um dos aspectos que o empreendimento altera na dinâmica regional é a restrição do uso do
solo, havendo a necessidade de indenizar a população atingida a partir de uma avaliação técnica
através do Programa de Instituição da Faixa de Servidão Administrativa (PIFSA), da mesma forma
o Plano de Gestão Ambiental (PGA), o Plano Ambiental da Construção (PAC), o Programa de
Comunicação Social (PCS )e o Programa de Educação Ambiental (PEA) devem estar interrelacionados com este e com todos os demais programas previstos.
Com a implantação do empreendimento ocorrerá importantes efeitos positivos para as
comunidades circunvizinhas e para os municípios nos quais o mesmo será implantado. Durante a
fase de instalação, as demandas por mão de obra, insumos e materiais para as obras poderão
propiciar a abertura de postos de trabalho e a dinamização da economia local, proporcionando um
aumento da geração de renda nessas comunidades.
Outro fator de análise e de interferência positiva à dinâmica socioeconômica dos referidos
municípios é o incremento da arrecadação tributária no decorrer da fase de implantação, em função
do investimento realizado com a aquisição de bens e serviços locais, e a consequente carga
tributária atrelada a essas atividades.
Quanto a operação do empreendimento, este contribuirá para a confiabilidade e melhoria na
oferta de energia elétrica para toda uma região, incrementando o quadro de transmissão de energia
elétrica e dando suporte ao desenvolvimento econômico dos estados da Paraíba e do Rio Grande
do Norte.
8.2

CENÁRIO SEM O EMPREENDIMENTO
Considerando a não implantação da LT, pode–se prognosticar uma continuidade dos

processos naturais atuantes. Ou seja, deverão ocorrer processos dinâmicos por influência de
condicionantes físicas, biológicas e socioeconômicas. No entanto, a região vem sendo palco da
implantação de vários empreendimentos eólicos, que mesmo sendo uma fonte de geração de
energia limpa, ocasiona alteração na biota da região e no modo de vida das populações.
Destaca–se ainda que sem o empreendimento a região não poderá contar com a oferta de
energia elétrica renovável. Além disso, os municípios preservarão as tendências mapeadas
atualmente, em relação à demografia, perfil socioeconômico e arrecadação tributária.
Desta forma, entende–se que a introdução da atividade de geração de energia eólica, nos
moldes do desenvolvimento sustentável, seria uma forma de agregar valores e obter rendimentos
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através da exploração racional e planejada dos recursos e uso do solo.
9

MEDIDAS DE CONTROLE DE MITIGAÇÃO
Neste capítulo serão apresentadas as medidas mitigadoras ou compensatórias para cada

impacto identificado neste estudo, bem como os Planos e Programas propostos na Avaliação de
Impactos Ambientais, para minimização dos impactos negativos, ou adversos, bem como a
potencialização dos impactos positivos e benéficos.
As ações propostas compõem um conjunto de medidas para garantir a adequada gestão
ambiental da atividade, considerando a legislação ambiental vigente e as diretrizes do Guia de AIA
de STs (IBAMA, 2020a) aliadas à expertise da equipe multidisciplinar envolvida neste processo.
Com os programas ambientais propostos além de mitigar os impactos identificados, busca–
se garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a manutenção da qualidade ambiental nas
áreas de influência do empreendimento, tendo como objetivo prevenir, mitigar ou controlar os
impactos prognosticados por este estudo e que podem vir a ocorrer durante o planejamento,
implantação e operação do empreendimento.
Destaca–se que todos os programas apresentados nesta etapa de licenciamento, Licença
Prévia-LP, deverão ter suas diretrizes, critérios e estruturação minuciosamente abordadas e
pormenorizadas, a partir do projeto executivo, a ser desenvolvido na próxima etapa do
licenciamento ambiental, para obtenção da Licença de Instalação (LI).
9.1

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
O Quadro 15, apresenta a listagem dos impactos, medidas mitigadoras e programas

ambientais associados ao planejamento, implantação e operação do empreendimento, conforme
cada meio avaliado.
.
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Meios

Meio Físico

Recuperação de Processos Erosivos e

Executar ações de proteção e minimização de solo exposto

Erosivos
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áreas degradadas (PRAD)

corpos hídricos

não interrompa ou altere a drenagem natural

Recuperação de Processos Erosivos e

Programa de Monitoramento e

Assoreamento de Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de forma que

forma que não interrompa ou altere a drenagem natural

Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo e rocha, de

alagadas

Utilizar técnicas construtivas adequadas para acesso em áreas alagáveis ou

Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis

Recuperar as áreas degradadas.

Controlar os processos erosivos e o carreamento de solo

áreas degradadas (PRAD)

Programa de Monitoramento e

Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos erosivos

Processos

Readequar a drenagem natural

Plano Ambiental da Construção – PAC;

Programa Ambiental

interrompa ou altere a drenagem natural

Dispor o material lenhoso resultante da supressão de vegetação, de forma que não

forma que não interrompa ou altere a drenagem natural

Dispor o material excedente da terraplenagem e da escavação do solo e rocha, de

Medida Mitigadora

Quadro 15 - Impactos, Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais

Indução de

Prognosticado

Impacto
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Meios

Realizar treinamento de emergência

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso

em áreas apropriadas para tratamento do efluente

Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos canteiros autorizados,

Sólidos e Efluentes
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Programa de Gerenciamento de Resíduos

apropriados

Solo

Programa Ambiental

Plano Ambiental da Construção – PAC

manutenção periodicamente.

Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de contenção, realizando sua

Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos sólidos

reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar,

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada

Minimizar a geração de efluentes

Recuperar as áreas degradadas

Readequar a drenagem natural

Controlar os processos erosivos e o carreamento de solos

Remover o acúmulo de sedimentos no corpo hídrico

Implantar técnicas de dissipação de energia para reduzir os processos erosivos

Medida Mitigadora

Contaminação do Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em locais

Prognosticado

Impacto
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Meios

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso

Instalar caixa separadora de água e óleo e bacia de contenção, realizando sua

deterioração da

qualidade das

e subterrâneas

Realizar treinamento de emergência

Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos sólidos

em áreas apropriadas para tratamento do efluente

Realizar lavagem do tambor dos caminhões somente nos canteiros autorizados,

apropriados

Realizar abastecimento, lavagem e troca de óleo de equipamentos em locais

águas superficiais manutenção periodicamente

reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar,

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada

Minimizar a geração de efluentes

Utilizar técnicas construtivas adequadas em áreas alagáveis ou alagadas

Evitar instalar aterros em áreas alagadas ou alagáveis

Remediar as áreas contaminadas

substâncias contaminantes com kit de emergências ambientais

Prover os canteiros de obra, as frentes de obras e os transportes que contenham

Medida Mitigadora

Contaminação e

Prognosticado

Impacto
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Sólidos e Efluentes
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Programa de Gerenciamento de Resíduos

Plano Ambiental da Construção – PAC

Programa Ambiental

Meios

Realizar umectação de vias de acesso utilizados na obra

população

do trabalhador e do empreendimento

Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem a partir de situações concretas

Divulgar a Linha Verde do Ibama

Disponibilizar canal de comunicação

Divulgar informações sobre as obras

Substituir e/ou reparar o veículo ou equipamento defeituoso

obra

Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utilizados na

Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias não pavimentadas

Cobrir os caminhões transportadores de materiais com lona

Instalar barreiras acústicas

e rurais

Limitar o horário de realização de obras próximas a residências e núcleos urbanos

Remediar as áreas contaminadas

substâncias contaminantes com kit de emergências ambientais

Prover os canteiros de obras, as frentes de obras e os transportes que contenham

Medida Mitigadora

Incômodo à

Prognosticado

Impacto

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Página 568 de 682

Plano Ambiental da Construção – PAC

Programa Ambiental

Meios

Meio Biótico

Programa de Comunicação Social (PCS)
Plano de Gestão Ambiental (PGA)
Plano Ambiental da Construção (PAC)

Realizar instalação e manutenção de sinalizadores

Priorizar o uso de acessos existentes para implantação e manutenção, evitando a

abertura de acessos em área com vegetação nativa

Considerar como linha de ação de educação ambiental.

Caça e tráfico de

animais silvestres

Instalar sinalizadores de Avifauna e Monitorar sua efetividade

Instalar mecanismos antipouso em casos específicos.

rocha.

Instalar barreiras de isolamento e cobrir a cava durante as escavações em solo e

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Orientações e Utilização correta de EPIs.

acidentes
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Programa de Comunicação Social (PCS)

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

estabelecidos para a faixa de serviço.

possam ser aplicadas ao licenciamento

fauna local

Programa de Comunicação Social (PCS)

Ocorrência de

Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PANs) que

científico sobre a

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Observar as diretrizes dos Planos de Ação Nacional para a Conservação das

conhecimento

Programa Ambiental

Obedecer aos limites da área de supressão/manutenção de vegetação

Divulgar o conhecimento sobre as espécies gerado na execução dos estudos

obra

Implantar medidas de incentivo à permanência dos trabalhadores nos canteiros de

Medida Mitigadora

Geração de

Prognosticado

Impacto
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Meios

Programa de Monitoramento de Fauna
(PMF)
Programa de Educação Ambiental (PEA)

Resgatar ninhos de espécies nativas e de interesse (não ameaçadas de extinção).

Resgatar e translocar indivíduos da fauna.

Providenciar tratamento médico-veterinário para animais feridos.

Limitar o horário de realização de obras/manutenção

fauna

reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos.

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar,

Evitar a realização de obras no período reprodutivo

Perturbação da

Monitoramento da fauna e coleta de espécimes somente quando for necessária

de preservação permanente ou formação de corredores ecológicos.

Melhorar a qualidade ambiental da paisagem por meio da recuperação de áreas

Orientar os motoristas sobre acidentes com a fauna.

Sinalizar os acessos com potencial ocorrência de acidentes com a fauna.

acidentes com a fauna.

Instalar redutores de velocidade nos acessos com potencial ocorrência de

Priorizar o uso de acessos já existentes.

Programa de Salvamento de Fauna (PSF)

supressão e somente realizar a atividade após os ninhegos abandonarem o ninho.

Fauna
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Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa de Comunicação Social (PCS)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Isolar os ninhos de espécies ameaçadas de extinção localizados na área de

Indivíduos da

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa Ambiental

Afugentar a fauna antes de iniciar a supressão de vegetação.

Medida Mitigadora

Lesão e Morte de

Prognosticado

Impacto
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Meios

(PSV)

Considerar como linha de ação de educação ambiental.

Programa de Supressão de Vegetação
(PSV)

faixa de serviço.

Realizar o manejo da vegetação.

Dispor material vegetal no local determinado pelo proprietário no interior da

propriedade.

material vegetal

Priorizar o uso de acessos existentes para manutenção e faixa de serviço
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Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa de Comunicação Social (PCS)

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a

Considerar como linha de ação de educação ambiental.

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

fragmentos de vegetação nativa, em áreas de potencial ocorrência de queimadas.

Realizar o alteamento de torres, nos locais em que o empreendimento interceptar

Evitar roçagem na faixa de servidão.

Programa de Supressão de Vegetação

com vegetação nativa

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Priorizar o uso de acessos existentes, evitando a abertura de acessos em área

Acúmulo de

queimadas

incidência de

Aumento da

produtos da flora

extração ilegal de

Aumento da

(PMF)

Programa de Monitoramento de Fauna

Considerar como linha de ação de educação ambiental.

Sinantrópica

Programa Ambiental

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Medida Mitigadora

Aumento da Fauna Orientar os trabalhadores sobre a destinação adequada de resíduos sólidos.

Prognosticado

Impacto
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Meios

Programa de Supressão de Vegetação
(PSV)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Plano de Gestão Ambiental (PGA)
Plano Ambiental da Construção (PAC)

trituração/picotamento

Orientar os proprietários quanto aos tipos de uso, tanto locais quanto externos, do

material vegetal

Evitar a abertura de novos acessos que possam necessitar de supressão de

vegetação

vegetação nativa

Instalar somente torres autoportantes em fragmento florestal

incidência de

efeito de borda

Plano Ambiental da Construção (PAC)
Programa de Supressão de Vegetação
(PSV)

vegetação, visando evitar a supressão seletiva de vegetação

Realizar o corte semimecanizado e unidirecional, priorizando o direcionamento da

queda para o interior da faixa de serviço.
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Plano de Gestão Ambiental (PGA)

fragmentos florestais, de modo a guardar a distância de segurança cabo-

Realizar o alteamento de torres, nos locais em que o empreendimento interceptar

Não instalar praças de lançamento de cabos no interior de fragmentos de

Programa de Reposição Florestal (PRF)

fragmentação da

paisagem e

(PRG)

Programa de Resgate de Germoplasma

(PSV)

Programa de Supressão de Vegetação

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Programa Ambiental

Dispor os resíduos vegetais na faixa de serviço, com ou sem

Medida Mitigadora

Aumento da

Prognosticado

Impacto
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Meios

Meio

Socioeconômico

indivíduos da flora

Perda de

Prognosticado

Impacto
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Programa de Reposição Florestal (PRF)

contíguas às áreas de apoio.

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais

empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis

Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho no

Contratar mão de obra local

Realizar reposição florestal

viveiros locais

Viabilizar a construção de um viveiro para as mudas ou fazer parcerias com

Resgatar germoplasma das espécies de interesse

Resgatar e translocar indivíduos da flora ameaçados de extinção

Realizar o resgate de germoplasma e reposição florestal

faixa de serviço.
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Programa de Reposição Florestal (PRF)

(PRG)

Programa de Resgate de Germoplasma

(PSV)

Programa de Supressão de Vegetação

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

(PRG)

nativa, de unidades de conservação ou de outras áreas legalmente protegidas,

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a

Programa de Resgate de Germoplasma

Programa Ambiental

Realizar e Monitorar o cercamento e a identificação de áreas com vegetação

Medida Mitigadora

LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Meios

Contratar mão de obra local

e Serviços

Temporários

de Empregos

Aumento da Oferta

Disponibilizar canal de comunicação

Mercado de Bens

empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis

Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho no

empreendimento
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Programa de Comunicação Social (PCS)

Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos trabalhadores

locais, no sentido de potencializar a empregabilidade da população local junto ao

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Programa de Comunicação Social (PCS)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Programa de Comunicação Social (PCS)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa Ambiental

Disponibilizar canal de comunicação

Contratar mão de obra local

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais

Priorizar a aquisição de bens e o uso de serviços locais

empreendimento.

locais, no sentido de potencializar a empregabilidade da população local junto ao

Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos trabalhadores

Disponibilizar canal de comunicação

Divulgar informações sobre o empreendimento

exposição definidos pela Aneel

Esclarecer as pessoas que residem ou trabalham na faixa quanto aos limites de

Medida Mitigadora

Incremento no

população

Expectativas pela

Geração de

Prognosticado

Impacto
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Meios

obra

Divulgar informações sobre as obras

Instalar sinalização de advertência nas estruturas implantadas

Infraestrutura e

nos Serviços

Públicos

e rurais

Limitar o horário de realização de obras próximas a residências e núcleos urbanos

reduzir, reutilizar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos

Gerenciar os resíduos sólidos sob a seguinte ordem de prioridade: não gerar,

Armazenar, tratar e destinar os efluentes de forma adequada

Orientar os motoristas sobre direção defensiva

escavações em solo e rocha

Instalar sinalização de advertência e barreiras de isolamento durante as

Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utilizados na

Recuperar e manter os acessos utilizados

Priorizar o uso de acessos já existentes

do trabalhador e do empreendimento

Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem, a partir de situações concretas

Instalar canteiros de obra em municípios com maior infraestrutura

Priorizar a contratação de mão de obra local

Medida Mitigadora

Sobrecarga na

Prognosticado

Impacto
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Programa de Comunicação Social (PCS)

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa Ambiental

Meios

obra

população

Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Instituição da Faixa de
Servidão Administrativa (PIFSA)
Programa de Educação Ambiental (PEA)

Indenizar

Orientar sobre as restrições de uso do solo e as atividades compatíveis com a

servidão

Disponibilizar canal de comunicação

econômicas

atividades

Restrição de

Servidão Administrativa (PIFSA)

Disponibilizar canal de comunicação

propriedades
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Programa de Instituição da Faixa de

Realocar as benfeitorias inviabilizadas

benfeitorias e

Programa de Comunicação Social (PCS)

Indenizar

(PBAq)

Plano Básico Ambiental Quilombola

Inviabilização de

Tradicionais

Programa de Comunicação Social (PCS) e

Comunidades

Disponibilizar canal de comunicação

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa de Comunicação Social (PCS)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Programa Ambiental

Interferência em

Divulgar informações sobre as obras

Divulgar a Linha Verde do Ibama

Disponibilizar canal de comunicação

Divulgar informações sobre as obras

Instalar sinalização e redutores de velocidade nas vias de acesso utilizados na

Reduzir a velocidade dos veículos das obras em vias não pavimentadas

Medida Mitigadora

Incômodo à

Prognosticado

Impacto
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arqueológicos
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Programa de Comunicação Social (PCS)

recursos

Plano de Gestão Ambiental (PGA)

Programa de Comunicação Social (PCS)

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Programa Ambiental

Plano Ambiental da Construção (PAC)

Executar salvamento arqueológico

Informar cronograma da obra para a população local

Medida Mitigadora

intervenção em

Destruição e/ou

e serviços

mercado de bens

Retração do

Prognosticado

Impacto

Fonte: Aura, 2022

Meios
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*O Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAq) será elaborado e executado com base no Estudo
de Componente Quilombola–ECQ, os quais estão em execução e serão elaborados e aprovados
pela comunidade e órgão competente. Desta maneira ele não será apresentado neste estudo,
contudo fará parte das etapas de implantação e operação do empreendimento.
***Os programas específicos para mitigar este impacto, serão propostos após a conclusão
da AIPA e análise do órgão competente, IPHAN, conforme detalhado no
9.2

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Quadro 16, apresenta a relação de todos os Planos e Programas propostos para mitigação ou
compensação dos impactos avaliados, com a indicação da fase que será executado.
Quadro 16 - Planos e Programas para LT 500kV Coletora Oeste Seridó-Santa Luzia II
Item
4.2.1

Plano/Programa

4.2.2

Plano de Gestão Ambiental (PGA)
Plano Ambiental da Construção (PAC)

4.2.3

Programa de Supressão de Vegetação (PSV)

4.2.4

Programa de Resgate de Germoplasma (PRG)

4.2.5

Programa de Reposição Florestal (PRF)

4.2.6

Programa de Salvamento de Fauna (PSF)

4.2.7

Programa de Monitoramento de Fauna (PMF)
Programa de Monitoramento e Recuperação de
Processos Erosivos e Áreas Degradadas
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
e Efluentes
Programa de Educação Ambiental

4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12

Fase do Empreendimento
Planejamento Implantação Operação

Programa de Comunicação Social
Programa de Instituição da Faixa de Servidão
Administrativa

4.2.13

Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAq)
Fonte: Aura, 2022

A seguir serão apresentados em diretrizes gerais os 13 programas propostos para mitigação
e potencialização dos impactos oriundos deste empreendimento. Os quais foram elaborados em
consonância com a legislação ambiental vigente e exigências legais e normativas aplicáveis, bem
como com base no manual de Plano de Gestão Ambiental (IBAMA, 2020). Vale destacar que o
detalhamento em nível executivo, determinação de metas, indicadores, cronograma físico serão
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apresentados na elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA) para pedido de licença de
instalação (LI).
9.2.1

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA)
O Plano de Gestão Ambiental (PGA) é considerado uma ferramenta gerencial que

sistematiza um conjunto de medidas necessárias para potencializar o desempenho ambiental do
empreendimento, por meio de análise, acompanhamento e fiscalização da execução de todas as
medidas propostas e necessárias para mitigar os impactos ambientais oriundos da implantação e
operação do mesmo.
9.2.1.1 Objetivo
O objetivo deste plano é promover o gerenciamento ambiental em todas as fases do
empreendimento (planejamento, implantação e operação), em atendimento às normas técnicas,
legislações, políticas e valores da organização, e em cumprimento as boas práticas do mercado e
exigência dos órgãos ambientais e intervenientes envolvidos no processo de licenciamento
ambiental do empreendimento.
Além do gerenciamento do licenciamento, esse plano também tem por objetivo propor e
implementar diretrizes de gestão para atendimento, mensuração e avaliação de todos os planos e
programas previstos para mitigar/potencializar os impactos ambientais e diretrizes para atendimento
das não conformidades que poderão ocorrer durante a vida útil do empreendimento.
9.2.1.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela implementação do PGA e efetivação deste plano é do
empreendedor, a supervisão ficará sore responsabilidade da área ambiental, contudo todas as
empresas contratadas e subcontratadas, bem como colaboradores deverão estar alinhados e seguir
as diretrizes estabelecidas por este plano.
9.2.1.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
Visto que se trata de um plano guarda-chuva que irá sistematizar e abranger o atendimento
de todos os programas ambientais aqui propostos, este plano deverá atender desde a política
ambiental do empreendedor, condicionantes das fases de licenciamento ambiental (LP, LI e LO) e
todas as normas e legislações apresentadas em cada programa proposto.
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9.2.1.4 Escopo
A implantação da LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, requer, do
empreendedor, uma estrutura gerencial que permita garantir a utilização e aplicação de ferramentas
e técnicas mais indicadas para supervisionar e monitorar a efetiva execução das atividades em cada
etapa do empreendimento, seja planejamento, implantação, operação (manutenção), além de criar
condições funcionais para a execução e acompanhamento dos programas ambientais.
A fase de implantação é a mais crítica em termos de organização e gerenciamento de
equipes e resultados, pois nesta fase há uma interface maior com diversos stakeholders, agentes
internos e externos, empresas contratadas e subcontratadas, e para que o empreendedor além de
atender a efetividade das atividades ambientais vinculadas a construção, possa também garantir a
segurança necessária para que não sejam transgredidas as normas e legislação ambiental vigente,
faz-se necessário que diretrizes de monitoramento e supervisão sejam adotadas.
Sendo assim, este plano se justifica em face à importância de um efetivo gerenciamento do
empreendimento, desde o planejamento até a operação para garantir que os programas propostos
para mitigar/potencializar os impactos identificados neste estudo sejam cumpridos e seus
resultados mensurados.
Devido

a

essa

demanda,

nesse

período

com

diversas

atividade

ocorrendo

concomitantemente, o empreendedor precisa atender aos programas ambientais vinculados direta
e indiretamente a obra, visto que sem atendê-los além de correr um risco de causar um dano
ambiental, o mesmo não mitigará seus impactos e não atenderá etapas do licenciamento,
consequentemente não poderá implantar e/ou operar seu empreendimento, desta maneira nesse
período o empreendedor terá como suporte um plano específico para a implantação, denominado
Plano Ambiental de Construção (PAC).
9.2.1.5 Abrangência
Este programa possui abrangência local de caráter preventivo e fiscalizador. O público–alvo
deste programa são as equipes responsáveis pelas atividades de planejamento, construção e
operação da LT 500kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, considerando as contratadas e
subcontratadas para a efetivação deste empreendimento.
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9.2.1.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.1.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

Este programa dará o suporte e será responsável pela supervisão e fiscalização dos demais
programas propostos para mitigação dos impactos.
Sua ocorrência inicia-se na fase de planejamento, com a elaboração dos estudos
necessários e interface com os órgãos responsáveis pelo licenciamento, durante a fase de
implantação serão necessários acompanhamentos e ações de supervisão mais constantes a fim de
garantir que além do atendimento aos programas propostos, sejam criadas ações em caso de não
conformidades que possam ocorrer durante a fase de construção. Já para a fase de operação, os
riscos e interface entre stakeholders e meio ambiente diminuem, bem como a maioria dos impactos
já estarão mitigados e nesse período ocorrem mais manutenções.
Sendo assim para esse efetivo acompanhamento, algumas equipes precisarão ser
estruturadas e ações fazem-se necessárias, tais como:
Formação da Equipe: a equipe principal de execução do monitoramento será compota por
coordenador (a) e supervisores:
a)

Coordenação Ambiental: Esta pessoa será responsável pelo gerenciamento das equipes, e

intermediação entre empreendedor, IBAMA e comunidades locais. Deverá promover a coordenação
e programação das atividades relacionadas ao PGA e dos demais programas ambientais previstos
para o empreendimento, bem como analisar se as ações e serviços implantados no âmbito desses
programas, visando o atendimento das legislações ambientais vigentes e fiscalização do
cumprimento das atividades previstas dentro dos escopos dos programas e das licenças ambientais
da LT;
b)

Supervisão Ambiental: Deverá ser formada uma equipe de Supervisão Ambiental, composta

por Inspetores Ambientais, com obrigações relacionadas ao acompanhamento direto das obras e
que deverão verificar e monitorar as medidas mitigadoras para os possíveis impactos, sendo
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responsáveis pelo acompanhamento do Plano Ambiental para a Construção (PAC) e dos outros
programas ambientais vinculados diretamente às obras, os quais reportarão as ações para a
Coordenação Ambiental.
Deverão ser realizadas, com frequência diária, atividades de campo para supervisão
ambiental do empreendimento durante a fase implantação, de modo a identificar eventuais não–
conformidades frente aos componentes ambientais afetados pela atividade. Também terá objetivo
de registrar e acompanhar as ações corretivas e preventivas eventualmente necessárias. Na fase
de operação, recomenda–se que tal atividade seja realizada com frequência trimestral.
Atividades de monitoramento e fiscalização:
a)

Estruturação de diretrizes e procedimentos ambientais: Na fase de planejamento deverão

ser elaboradas diretrizes para contratação dos serviços especializados. Quando contratados, no
início dos serviços deverão ser passadas informações das políticas, código de conduta, diretrizes
de cuidado, segurança e comunicação. Durante a implantação e operação, deverão ser
estruturadas diretrizes de comunicação em caso de acidentes e incidentes, bem como de
ferramentas para registro e mensuração dos indicadores, a fim de monitorar os resultados dos
programas. Em caso de execução das atividades conforme procedimentos das contratadas, os
mesmos deverão ser analisados para verificar se estão compatíveis com a conduta do contratante
e em conformidade com o cumprimento dos requisitos contratuais, legislação aplicável, normas
correlatas e demais aspectos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança;
b)

Reuniões Periódicas: Manter na fase implantação, com frequência mensal, contato periódico

com os envolvidos na implantação do empreendimento e execução dos demais programas
ambientais para que possam ser debatidas, avaliadas e reestruturadas metas e resultados das
ações de gestão ambiental da LT. Na fase de operação, recomenda–se tais ações com frequência
semestral;
c)

Monitoramento e Documentação: Acompanhar a evolução dos impactos e avaliar a

conformidade ambiental do empreendimento frente à execução do Plano de Controle Ambiental.
Elaborar relatório técnico de acompanhamento e avaliação ambiental da LT com frequência mensal
internamente e semestral para ser apresentado ao órgão ambiental competente. Realizar
acompanhamento fotográfico do empreendimento durante a sua fase de implantação;
d)

Fichas de Acompanhamento Ambiental (FAA) e Recomendações de Ações Corretivas

(RAC): Realizar o acompanhamento fotográfico das atividades e criar fichas de monitoramento e
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acompanhamento (FAA) de cada frente de serviço. Quando forem identificadas situações
inadequadas que necessitam de adequações e correções, deverão ser elaboradas Fichas de
Recomendação de Ações Corretivas (RAC’s) que deverão descrever as ações a serem executadas,
os responsáveis pela execução e os prazos a serem observados.
9.2.1.6.2

Avaliação e Monitoramento

O monitoramento e avaliação será realizado por meio da elaboração e entrega de relatórios
mensais, os quais deverão estar acompanhados de Fichas de Acompanhamento Ambiental e de
acordo com as Fichas de Recomendação de Ações Corretivas (RAC’s) que deverão ser
apresentadas em caso de ocorrência de situações inadequadas.
9.2.1.7 Recursos
Estima-se recursos para contratação da equipe técnica necessária. O levantamento do
recurso detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de licenciamento, a elaboração
do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.1.8 Cronograma
O Plano de Gestão Ambiental será implantado desde a fase de planejamento e enquanto
durar a operação do empreendimento. O cronograma físico detalhado será apresentado na fase
seguinte do processo de licenciamento, para obtenção da LI.
9.2.2

PLANO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO (PAC)
O PAC é o instrumento gerencial mais importante para o monitoramento de todas as

atividades na fase de obras. Este programa contém as diretrizes e as técnicas básicas
recomendadas para serem empregadas durante todo período de implantação, o início da
mobilização até o término das obras. As diretrizes aqui estabelecidas deverão ser seguidas pelas
contratadas para realização das suas atividades, a fim de promover a mitigação dos impactos
identificados, bem como aos novos que poderão aparecer ao longo do período.
9.2.2.1 Objetivo
O Plano de Ambiental de Construção, visa definir e apresentar as diretrizes, orientações e
procedimentos a serem seguidos pelo empreendedor e suas contratadas durante as fases de

Página 583 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

implantação do empreendimento, a fim de garantir a mitigação dos impactos identificados para os
meios físico, biótico e socioeconômico durante a fase de construção, bem como elevar a qualidade
ambiental da fase de operação do empreendimento.
9.2.2.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela implementação do PAC e efetivação deste plano é do
empreendedor, contudo todas as empresas contratadas e subcontratadas, bem como
colaboradores deverão estar alinhados e seguir as diretrizes estabelecidas por este plano.
9.2.2.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
Para desenvolvimento das atividades do presente plano, além das normas supracitadas,
deverão ser atendidos os requisitos legais a seguir:
x

Lei Federal Nº 6.938/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismo de formulação e aplicação;

x

Resolução Conama nº 001/1986 – Dispõe sobre os critérios básicos e as diretrizes gerais
para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente;

x

Resolução Conama nº 237/1997 – Regulamenta o sistema nacional de Licenciamento
Ambiental;

x

Lei Federal n° 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

x

Decreto Federal n°6.514/2008 - Revoga o Decreto Federal n°3.179/99, que dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências;

x

Lei Federal nº 10.165/2000 – Altera a Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.

9.2.2.4 Escopo
Este Plano abrangerá o monitoramento e supervisão de todos os programas propostos para
o período de implantação do empreendimento, sendo de extrema importância a sua execução pois
além deste ser o período de maiores impactos, será também o período de maior execução de
programas, que deverão ser devidamente acompanhados para garantir o cumprimento da
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legislação e a mitigação dos impactos.
9.2.2.5 Abrangência
Este Programa tem como público-alvo todos os atores envolvidos na implantação do
empreendimento, desde o grupo de trabalhadores da obra, todos os níveis hierárquicos dos quadros
de profissionais do empreendedor e das empresas contratadas.
9.2.2.6 Materiais e Métodos
Neste momento serão apresentados os materiais e métodos de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este plano serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.2.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

Os procedimentos e diretrizes apresentados neste plano, refere-se as medidas que deverão
ser adotadas para mitigação e preservação ambiental, em todas as etapas da implantação, de modo
que estas ações possibilitem a implementação do empreendimento de acordo com a legislação e
as melhores práticas ambientais possíveis.
A seguir, serão sucintamente descritas as principais práticas socioambientais que devem
ser tomados durante as atividades necessárias para a construção, tais ações deverão ser
fiscalizadas pelo empreendedor por meio do Plano de Gestão Ambiental (PGA).
a. Vias de Acesso:
Para a construção do empreendimento, será necessário abrir pequenos acessos novos para
acessar a faixa de serviço, que prioritariamente, será utilizada como acesso principal. Todos
os novos acessos deverão ser previamente autorizados pelos proprietários locais e de
ciência do IBAMA. Quando houver necessidade de supressão de vegetação, a atividade
somente poderá ser realizada após a emissão de Autorização para Supressão Vegetal
(ASV). O acondicionamento e destinação final do material lenhoso oriundo destes novos
acessos deverá seguir as instruções do Programa de Supressão de Vegetação.
As novas vias instaladas para atender às demandas de tráfego durante a execução das
obras, deverão ser recuperadas ao final desses serviços, podendo ainda ser mantidas em
funcionamento para que a equipe de manutenção às utilize durante a fase de operação do
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empreendimento.
b. Canteiros e Frentes de Obras
Para a implantação do empreendimento será instalado um canteiro de obras no município
de Santa Luzia, após vistoria e orientação do IBAMA, o empreendedor optou por uma área
limpa, que já possui propriedades para instalação de escritório, saneamento e rede hídrica,
este local já foi utilizado como base para instalação de outros empreendimentos similares.
Contudo outras estruturas precisarão ser instaladas, como depósito de materiais, refeitório,
ambulatório, oficina, baia de resíduos, entre outros. Desta maneira, para dar continuidade
ao atendimento e redução de impacto, o empreendedor precisará dar atenção para que
nessa área não tenha incidência de vetores e animais sinantrópicos, que poderão causar
doenças na população, bem como que respeito as normativas necessárias para o correto
armazenamento de materiais e resíduos, e instalação da oficina, para que não haja
contaminação de solo. O canteiro deverá ser cercado, a fim de controle de entrada e saída
de pessoas, devendo ter acesso restrito e normas de conduta.
c. Terraplanagem:
A atividade poderá ser necessária nas obras de ampliação da subestação, canteiros de
obras e vias de acesso com objetivo de planificar os terrenos. Deverá ser realizada conforme
especificações de projeto executivo e respeitando os critérios socioambientais, visando
evitar a ocorrência de impactos ambientais e, principalmente, interferências nos corpos
hídricos. A realização desta atividade deverá ocorrer, preferencialmente, durante o período
seco. Deverá ser prevista a instalação de rede de drenagem compatível com as condições
pluviais da região e feita a proteção de todos os taludes de cortes e/ou aterros. conforme
indicados no PRAD, incluindo dispositivos de contenção. Eventuais áreas de empréstimos
ou áreas de bota-fora deverão ser devidamente licenciadas/autorizadas pelo órgão
ambiental competente, e o IBAMA informado da existência da licença e utilização da área,
previamente a sua utilização.
d. Escavações em Solos
Para a escavações de abertura de praças de torre, será necessário utilizar máquinas
pesadas, desta maneira, caso o local seja íngreme e de difícil acesso e essa máquina não
chegue ao local, deverá ser realizada perfurações ou escavações manuais. Todo o material
escavado e não utilizado deverá ser espalhado superficialmente ao longo da praça da torre,
evitando o seu empilhamento/acúmulo.
Durante as atividades de escavação, devem-se atentar a remoção do solo superficial
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(topsoil), que deverá ser armazenado separadamente para posterior utilização no âmbito do
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). As cavas só poderão permanecer
abertas por um curto período, devendo ser feito o cercamento no entorno de cada cava com
tela tipo mosquiteiro e arame farpado, principalmente quando localizada em área de
pastagem, a fim de evitar a queda de animais de grande porte, tais como, bovinos e caprinos,
bem como de animais silvestres.
e. Fundações das Torres
Esta atividade demanda a produção e manuseio de concreto para que seja feita a
concretagem no local das torres e alguns cuidados deverão ser tomados para que evitados
acidentes na execução e para que não haja a deposição inadequada dos seus resíduos e
consequente contaminação do solo, devendo este ser retirado da área de trabalho após o
final dos serviços. A água de lavagem das betoneiras só poderá ser descartada em locais
adequados.
f.

Praça de Montagens das Torres
Projeta-se que as praças de torres auto-portantes tenham a dimensão de 50x50m e as
praças de torres estaiadas 40x40m. Antes da definição do local de abertura das praças, o
empreendedor deverá ficar atento em caso de existência de áreas de proteção permanente
(APP), para que as mesmas sejam respeitadas e afastadas.

g. Lançamento dos Cabos Condutores, Para-raios, Isolantes e Acessórios
A atividade deverá evitar ao máximo: cursos d’água, locais de interferência ambiental (e.g.
áreas alagadas, com vegetação nativa), vãos de cruzamentos com rodovias e linhas de
transmissão. As praças de lançamentos de cabos têm caráter provisório. Localizadas dentro
da faixa de servidão da LT, serão demarcadas, cercadas e os locais de instalação dos cabos
condutores, para-raios e acessórios serão sinalizados, atendendo das normas da ABNT e
exigências do órgão regulador envolvido.
h. Comissionamento
Na fase de comissionamento das obras, deverá ser inspecionado o estado final dos
seguintes itens:
x

Áreas florestais interceptadas e remanescentes;

x

Vãos livres de segurança, verticais e laterais, entre árvores e a LT (ABNT NBR 5422);

x

Proteção contra erosão e ação das águas pluviais;

x

Reaterro das bases das estruturas;
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x

Travessias dos corpos d’água (bueiros e passagens molhadas);

x

Recomposição de acessos;

x

Limpeza das áreas de torres, praças, canteiros e demais áreas trabalhadas ou
utilizadas na construção do empreendimento, com a retirada de todos os resíduos e
destinação adequada.

Durante a implantação, para a execução das atividades diretas descritas acima, algumas
atividades indiretas são necessárias e precisam ser cuidadas para que não haja dano ao
meio ambiente e/ou reduza o impacto causado, a seguir cita-se algumas que precisarão ser
executadas e/ou monitoradas por este plano:
i.

Resíduos Sólidos
A gestão de resíduos sólidos deverá estar incorporada às atividades a serem desenvolvidas
diariamente

pelas

construtoras

e

demais

contratados

para

a

construção

dos

empreendimentos, em todas as fases e atividades relacionadas às obras. Para o seu efetivo
cumprimento, as atividades deverão seguir o Programa Gerenciamento de Resíduos Sólidos
e Efluentes.
j.

Efluentes Líquidos
O gerenciamento tem caráter de prevenção, controle e monitoramento dos possíveis
efluentes líquidos a serem gerados na fase de instalação do empreendimento, de forma a
evitar que estes sejam lançados diretamente nas águas superficiais ou afete indiretamente
as águas subterrâneas. Para o seu efetivo cumprimento, as atividades deverão seguir o
Programa Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes.

k. Supressão de Vegetação
A supressão de vegetação é uma das principais atividades que ocasionam impactos durante
a fase de implantação, em especial para o meio biótico. Sendo assim, reafirma-se a
importância de que sejam seguidas todas as especificações detalhadas no Programa de
Supressão Vegetal (PSV).
l.

Sinalização da obra
Com o aumento do fluxo de veículo, ocorre a probabilidade de aumento de alguns impactos
relacionados a acidentes, incômodo à população, lesão e/ou morte da fauna, sendo esses
alguns dos elementos que exigem atenção das pessoas que circulam pela área, não só
motoristas como também pedestres e trabalhadores. A implantação de placas de sinalização
(após autorização do órgão competente) é de fundamental importância para o bom
andamento dos trabalhos, pois aumenta a segurança dos trabalhadores e das populações
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do entorno. Os motoristas e trabalhadores deverão ser orientados em relação aos cuidados
para evitar o atropelamento da fauna e como proceder no caso da ocorrência de um
acidente.
m. Ruídos
O ruído causa incômodo tanto à fauna quanto as pessoas, desta maneira faz-se necessário
garantir que o ruído gerado durante a implantação esteja de acordo com a norma, sendo
assim deverão ser mensurados e elaborados relatórios dos níveis de ruído e com as devidas
conclusões acerca do efeito das obras sobre a emissão de ruídos, caso em algum ponto
ocorra uma variação incompatível com a normativa, o empreendedor deverá solucionar esta
não conformidade. O acompanhamento será realizado pelo Plano Ambiental para
Construção (PAC), o qual deverá orientar e monitorar a execução das medidas que visam à
redução da emissão de ruídos.
n. Qualidade do ar
Em empreendimentos lineares, como uma LT, que passa predominantemente por zonas
rurais, o impacto relacionado a poluição atmosférica associada à poeira se restringe,
praticamente, às áreas vizinhas aos trechos por onde circularão os veículos de apoio às
obras e à área dos canteiros de obras.
As principais medidas a serem seguidas para minimizar esse incômodo são listados a seguir.
x

Durante o transporte, sempre cobrir resíduos e/ou materiais que poderão emitir
particulados;

x

Para materiais armazenados que possam emitir partículas, deverá ser prevista sua
cobertura ou umidificação periódica.

x

Obedecer à legislação referente ao tema:
¾ Resolução CONAMA nº 005/1989 – Programa Nacional de Controle da
Poluição do Ar – PRONAR;
¾ Resolução CONAMA nº 003/1990 – Padrões de qualidade do ar, previstos no
PRONAR;
¾ Resolução CONAMA nº 008/1990 – Limites máximos de emissão de
poluentes no ar para processos de combustão externa de fontes fixas de
poluição.
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9.2.2.6.2

Avaliação e Monitoramento

O monitoramento será periódico durante a implantação, com o aumento das atividades
deverá ser diário.
Ao final do mês deverão ser apresentados relatórios com evidências, tais como:
¾ Evidências fotográficas;
¾ Comprovação de destinação correta de resíduos e efluentes;
¾ Registros de “Não Conformidades” ambientais provenientes das obras (impactos
ambientais);
¾ Registros de acidentes de trabalho, caso ocorram;
¾ Evidência de mensuração e atendimento de cada programa proposto para o referido
período.
9.2.2.7 Recursos
Os recursos físicos, humanos e financeiros necessários ao desenvolvimento do plano serão
providenciados pelas empreiteiras contratadas para a implantação do empreendimento em
conformidade com o projeto de engenharia e com o próprio plano.
9.2.2.8 Cronograma
O PAC será executado durante a implantação do empreendimento. O cronograma físico
detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de licenciamento, a elaboração do Plano
Básico Ambiental (PBA), para obtenção da LI.
9.2.3

PROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (PSV)
Este programa trará diretrizes para as atividades necessárias para a supressão de

vegetação, sua implementação é muito importante para mitigação dos seguintes impactos: aumento
da incidência de queimadas, acúmulo de material vegetal, aumento da fragmentação da paisagem
e incidência de efeito de borda e perda de indivíduos da flora.
9.2.3.1 Objetivo
Esse programa tem por objetivo acompanhar as ações de remoção da vegetação com
objetivo de abrir as áreas estritamente necessárias e previstas na ASV e dar destinação econômica
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e adequada ambientalmente ao material retirado.
As áreas estimadas para a supressão vegetal totalizam aproximadamente 4 hectares.
9.2.3.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução deste Programa é do empreendedor e empresa
contratada para execução do programa.
9.2.3.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Lei 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente;

x

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;

x

Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal;

x

Instrução Normativa Ibama 6/2006 - Reposição florestal e o consumo de matéria-prima
florestal;

x

Portaria MMA 463/2018 - Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade;

x

Portaria MMA 421/2011 - Licenciamento e a regularização ambiental federal de sistemas de
transmissão de energia elétrica;

x

Portaria MMA 148/2022 - Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.

9.2.3.4 Escopo
Este Programa se justifica em face a necessidade de realizar supressão da vegetação nativa
em diferentes estágios sucessionais para a implantação da LT.
Como atributos específicos para alcance dos objetivos, podemos citar:
x Obtenção das Licenças Ambientais: Antes de iniciar os serviços de supressão florestal, o
empreendedor deve obter junto ao órgão ambiental competente as licenças ambientais
necessárias para execução dessas atividades;
x Elaborar Plano de Exploração Florestal: O empreendedor deverá elaborar um documento
contendo todas as diretrizes a serem seguidas durante as atividades de supressão, sejam
elas na abertura de acesso, limpeza da faixa de servidão, abertura de praças das torres,
retirada, transporte e empilhamento da madeira;
x Treinamento das Equipes: As equipes de supressão devem ser treinadas e orientadas antes
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do início dos trabalhos para que possam executar suas atividades de forma a garantir a
efetividade da execução deste programa ambiental;
x Organização e Planejamento Prévio das Atividades: As equipes responsáveis por este
programa devem planejar e organizar de modo prévio as atividades de supressão,
compatibilizando o cronograma junto às equipes de resgate e salvamento da fauna.
9.2.3.5 Abrangência
Este programa possui abrangência local de caráter mitigador. O público–alvo deste
programa são as equipes responsáveis pelas atividades de supressão, além dos proprietários das
áreas sujeitas à supressão vegetal.
9.2.3.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.3.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

A supressão vegetal durante a fase de implantação, terá uma periodicidade de
aproximadamente 3 meses, após sua realização serão feitas manutenções da área suprimida,
ressalta-se que previamente a execução de quaisquer atividades, será necessária a emissão de
uma Autorização de Supressão (ASV).
Durante os trabalhos, devem ser adotadas práticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das áreas de entorno, como incêndios,
derramamento de óleos e disposição de materiais incompatíveis (entulhos de construção).
Deverão ser implantados dispositivos provisórios de controle de erosão. Em hipótese alguma
se deve proceder a queima do material vegetal gerado, por constituir extremo perigo a vegetação
circundante. O risco de aumento de incidência de queimadas pode ser mitigado com a adoção das
seguintes medidas:
x

Evitar roçagem na faixa de servidão;
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x

Realizar o alteamento de torres, nos locais em que o empreendimento interceptar
fragmentos de vegetação nativa, em áreas de potencial ocorrência de queimadas;

x

Considerar como linha de ação de educação ambiental;

x

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a faixa de
serviço;

x

Realizar o manejo adequado da vegetação.
Visto que esta atividade terá efeitos diretos na paisagem e biodiversidade local através da

retirada da vegetação natural, bem como indiretos nas comunidades locais, algumas medidas serão
necessárias para minimizar e/ou mitigar seus efeitos:
x Treinamento das equipes antes do início das atividades;
x Demarcação física dos limites das áreas:
A delimitação das áreas é feita através de estaqueamento, fitas de sinalização ou similares. A
delimitação física e limpeza das áreas constantes nas autorizações para desmatamento, deverá ser
restrita às áreas previstas e estritamente necessárias, ou seja, acessos e faixas de serviço, de forma
a impedir o aumento das áreas desmatadas. Esse procedimento evita supressão desnecessária de
vegetação e/ou soterramento de outras áreas e comprometimento de corpos de água e tem como
orientação a proteção de linhas de drenagens naturais e de áreas suscetíveis a processos erosivos
e ainda a proteção da fauna.
x Limpeza da área:
Esta atividade é fundamental para a limpeza do sub-bosque, para remoção de indivíduos de
pequeno porte, seguida da supressão arbórea, atentando-se para a presença de insetos
himenópteros, como vespas, abelhas e formigas, assim como para os ofídios venenosos
(serpentes).
É recomendável, sempre que possível, a execução de limpeza da área de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita previamente à manutenção e
regulagem dos equipamentos, visando evitar emissão abusiva de ruídos e gases, bem como o
derramamento de óleos e graxas.
Essa atividade deve ser acompanhada pela Equipe de Afugentamento e Resgate de Fauna –
especialistas, habilitados e autorizados mediante Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
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Material Biológico (ACCTMB/Abio), a ser emitida pelo IBAMA, para a fase de salvamento.
Com esta atividade haverá como resultado material lenhoso e resíduos vegetais, os resíduos
devem ser dispostos na faixa de serviço, com ou sem trituração/picotamento. Já em relação ao
material lenhoso, caso haja interesse no aproveitamento, deverá ser executada a cubagem do
material, seguida do registro nos laudos, documentos oficiais de comprovação do material vegetal
cortado (lenha e toras). Esses laudos deverão ser elaborados pelo profissional responsável pela
atividade, com a devida competência pelo conselho de classe (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA) e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) associada.
O material lenhoso suprimido poderá ser aproveitado na execução das atividades do Programa
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), assim como em outras práticas inerentes às obras,
como, por exemplo, para a construção de estivas, pontes brancas ou para controle/estabilização de
processos erosivos. Para outro uso do material lenhoso e/ou destino, como comercialização, devese orientar ao requerente a emissão do Documento de Origem Florestal (DOF).
x Resgate e manejo da fauna;
Atividade esta que será guiada pelo Programa de Salvamento da Fauna;
x Salvamento da flora
Deverão ser coletados os frutos, sementes e indivíduos inteiros de espécies locais, em especial
as forem consideradas ameaçadas de extinção.
Este Programa atuará na mitigação de um dos maiores impactos relacionados à vegetação,
o qual se refere ao aumento da fragmentação da paisagem e incidência de efeito de borda
ocasionados pela supressão, para isso as seguintes medidas deverão ser tomadas:
x

Não instalar praças de lançamento de cabos no interior de fragmentos de vegetação nativa;

x

Instalar somente torres autoportantes em fragmentos florestais;

x

Realizar o alteamento de torres, nos locais em que o empreendimento interceptar
fragmentos florestais, de modo a guardar a distância de segurança cabo-vegetação, visando
evitar a supressão seletiva de vegetação;

x

Realizar o corte semimecanizado e unidirecional, priorizando o direcionamento da queda
para o interior da faixa de serviço;
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x

Realizar o cercamento e a identificação de áreas com vegetação nativa, de unidades de
conservação ou de outras áreas legalmente protegidas, contíguas às áreas de apoio;

x

Obedecer aos limites da área de supressão de vegetação estabelecidos para a faixa de
serviço;

x

Adotar técnicas para lançamento de cabos que não demandem a supressão de vegetação
da faixa de serviço.
9.2.3.6.2

Avaliação e Monitoramento

A avaliação e monitoramento das ações propostas deverão seguir os indicadores definidos
para o PSV, e mensalmente deverão ser apesentados relatórios de monitoramento, contendo
minimamente:
•

Registro fotográfico;

•

Razão entre área suprimida e autorizada pela ASV;

•

Registro das não conformidades e correções realizadas;

•

Registro da destinação do material lenhoso e resíduos vegetais.

9.2.3.7 Recursos
Estima-se o uso de recursos para a contratação de equipe técnica especializada para a
execução da supressão vegetal, com todos os equipamentos e materiais que serão necessários às
atividades, como motosserras, foices, facões, ferramentas, enxadas, EPIs e outros inerentes às
atividades.
O levantamento do recurso detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.3.8 Cronograma
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação do empreendimento,
iniciado após a emissão da LI e ASV, com atividades contínuas.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
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9.2.4

PROGRAMA DE RESGATE DE GERMOPLASMA (PRG)
Este programa trará diretrizes para as atividades necessárias para a o resgate de

germoplasma que será utilizado para compensação do empreendimento no Programa de
Reposição Florestal, sua implementação é muito importante para compensação dos seguintes
impactos: aumento da fragmentação da paisagem e incidência de efeito de borda e perda de
indivíduos da flora.
9.2.4.1 Objetivo
Conservar os recursos florísticos da região através da relocação de espécimes da flora
nativa, especialmente epífitas e cactáceas, a coleta de material botânico para registro e a coleta de
sementes para manutenção de banco genético das espécies, a fim de manter o equilíbrio ecológico
dos ecossistemas locais.
9.2.4.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução deste Programa é do empreendedor e empresa
contratada para execução do programa.
9.2.4.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Lei 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente;

x

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;

x

Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal;

x

Instrução Normativa Ibama 6/2006 - Reposição florestal e o consumo de matéria-prima
florestal;

x

Portaria MMA 463/2018 - Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade;

x

Portaria MMA 421/2011 - Licenciamento e a regularização ambiental federal de sistemas
de transmissão de energia elétrica;

x

Portaria MMA 148/2022 - Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.

9.2.4.4 Escopo
Este Programa se justifica em face da supressão da vegetação nativa em diferentes estágios
sucessionais para a implantação da LT e do canteiro de obras, pela necessidade da conservação
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do material genético da flora local devido à pressão sobre os remanescentes florestais existentes.
Como atributos específicos para alcance dos objetivos, podemos citar:
x

Manter esse programa vinculado aos programas de Supressão da Vegetação e limpeza
da faixa de serviço da LT;

x

Proporcionar a preservação dos recursos genéticos contidos em populações de
espécies a serem afetadas quando da implantação do empreendimento, através da
coleta e resgate local de germoplasma;

x

Oferecer a reintegração do material coletado em sítios ambientais protegidos - áreas
previamente selecionadas dentro da mesma região;

x

Gerar elementos botânicos/material vegetal fértil para reprodução no viveiro de mudas.

9.2.4.5 Abrangência
O Programa é de abrangência regional, pois as medidas ambientais propostas abrangerão
os remanescentes florestais da região, o traçado da LT e o canteiro de obras.
9.2.4.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.4.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

As coletas de germoplasma das espécies selecionadas serão realizadas no período diurno,
e sempre acompanhando a supressão vegetal, ao longo do traçado da LT e obras associadas.
Este programa é dividido em quatro frentes de ação, descritas a seguir.
x

Coleta de Material Vegetativo nas Áreas de Supressão

A coleta de material propagativo deverá ser empreendida principalmente, nos
remanescentes florestais da região e do traçado da LT, além da área do canteiro de obras. Sendo
assim, será possível catalogar e localizar as populações das espécies alvo e definir as necessidades
para a operação de resgate. Os estudos já realizados deverão ser avaliados e servirão como
referencial inicial para a lista das espécies vegetais de ocorrência comprovada. Estes locais deverão
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ser percorridos através de caminhadas aleatórias por áreas representativas de cada fisionomia
estudada. Nestas áreas serão realizadas coletas de espécies dos estratos arbóreo, arbustivo e
herbáceo, além de epífitas.
x

Coleta de Material Vegetativo das Espécies Arbóreas

As espécies arbóreas apresentam como propágulos principais as sementes, plântulas e
plantas jovens. As espécies arbóreas alvos das coletas em campo serão selecionadas a partir dos
estudos apresentados anteriormente e protocolados para o referido empreendimento. Nota-se que
são escolhidas não só espécies ameaçadas de extinção e de importância econômico-ecológica,
como também aquelas importantes nas diversas hierarquias sucessionais da floresta.
x

Coleta de Frutos e Sementes das Espécies Arbóreas

As características dos frutos são importantes para a definição do local de coleta, que pode
ocorrer diretamente das árvores ou no solo. As coletas no solo serão realizadas para frutos grandes,
sejam carnosos ou secos. Frutos pequenos com sementes de tamanho reduzido devem ser
coletados diretamente da árvore. No caso de frutos secos indeiscentes a coleta se dará de forma
conjunta, ou seja, tanto na árvore como no chão, e neste caso, uma lona poderá ser estendida sob
a copa. Em casos de árvores com porte maior recomenda-se que seja abatida pelos operadores de
motosserra e logo em seguida deve-se realizar a retirada dos frutos.
x

Viveiro

Para a preservação do material germoplasmático resgatado (sementes e propágulos) serão
estabelecidas parcerias ou convênios com viveiros já existentes, a depender da disponibilidade,
capacidade de atendimento da demanda, qualidade e diversidade de espécies. Caso não seja
possível viabilizar as parcerias ou convênios será implantado pelo empreendedor um viveiro próprio,
capaz de absorver o material coletado e produzir as mudas necessárias ao plantio.
O aproveitamento de espécies vegetais arbustivas e arbóreas se dará pela coleta de
sementes. As sementes coletadas serão encaminhadas aos respectivos viveiros, devidamente
identificadas e quantificadas.
x

Resgate e relocação de espécimes vegetais epifíticas

Esta atividade tem como objetivo o salvamento preferencialmente de espécimes vegetais
raras ou em extinção nos locais onde haverá desmatamento, focando os grupos de epífitas
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(orquidáceas, bromeliáceas, cactáceas). A relocação ocorrerá em áreas contíguas aos locais onde
as espécies foram resgatadas ou poderão ser doadas a instituições de pesquisas. As coletas serão
realizadas nos indivíduos arbóreos após sua derrubada por ocasião da retirada da vegetação.
Todos os indivíduos coletados devem ser identificados ao menor nível taxinômico possível
e seu ponto de relocação georreferenciado para posterior monitoramento.
9.2.4.6.2

Avaliação e Monitoramento

Deve ser apresentado um relatório consolidado ao final das atividades de resgate, relatando
o resultado da quantidade de espécimes realocadas ou mudas obtidas através da germinação e o
plantio final nas áreas de recomposição.
9.2.4.7 Recursos
Estima-se o uso de recursos para a contratação de equipe técnica de consultoria
especializada, com no mínimo dois profissionais, e dois assistentes para coleta de sementes e
mudas. Além disso, materiais para construção do viveiro de mudas e daqueles que serão
empregados na coleta e armazenamento do germoplasma, como sacos, camburões, sombrite,
ferramentas, enxadas e outros inerentes às atividades.
O levantamento do recurso detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.4.8 Cronograma
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação do empreendimento,
iniciado após a emissão da LI e ASV, com atividades contínuas, sendo realizadas em conjunto com
o Programa de Supressão da Vegetação e Limpeza da Faixa da LT e Áreas Associadas (canteiro
de obras).
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.5

PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO FLORESTAL (PRF)
Este programa trará diretrizes para as atividades necessárias para o reflorestamento

florestal, atividade essencial para a compensação dos impactos de aumento da fragmentação da
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paisagem e incidência de efeito de borda e perda de indivíduos da flora.
9.2.5.1 Objetivo
Este Programa de Reposição Florestal (PRF) refere-se à medida compensatória do
processo de supressão de vegetação florestal nativa das áreas localizadas ao longo do traçado da
LT e obras associadas, estimadas em aproximadamente 4 hectares.
As diretrizes aqui apresentadas propõem conciliar a exigência da reposição florestal com a
os aspectos levantados no diagnóstico, especialmente a seleção de espécies nativas da região.
9.2.5.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução deste Programa é do empreendedor e empresa
contratada para plantio e manutenção das áreas plantadas.
9.2.5.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Lei 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente;

x

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;

x

Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal;

x

Instrução Normativa Ibama 6/2006 - Reposição florestal e o consumo de matéria-prima
florestal;

x

Portaria MMA 463/2018 - Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade;

x

Portaria MMA 421/2011 - Licenciamento e a regularização ambiental federal de sistemas
de transmissão de energia elétrica;

x

Portaria MMA 148/2022 - Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.

9.2.5.4 Escopo
O Programa de Reposição Florestal se justifica por ser uma ferramenta fundamental para o
estabelecimento de estratégias de conservação de espécies da flora regional, uma vez que, além
do atendimento às exigências legais, de reposição florestal como compensação decorrente da
supressão vegetal, permite a restauração de ambientes alterados com o plantio de mudas e
espécimes da flora translocados das áreas de supressão para instalação e operação da Linha de
Transmissão.
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9.2.5.5 Abrangência
Este programa possui abrangência regional de caráter mitigador. O público–alvo deste
programa são as equipes de plantio e manutenção das áreas de plantio.
9.2.5.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
O projeto de reposição florestal compreende o plantio estimado de 6.640 mudas de espécies
nativas, pertencente à área de domínio do Bioma Caatinga no Brasil.
A área estimada para a supressão é de 4 ha, sendo que a área pretendida para o projeto de
reposição florestal e que já possui anuência é de cerca de 20 ha onde verificou-se que parte da
área possui sinais de antropização, tornando assim uma ótima área para a execução do Projeto de
Reposição Florestal.
9.2.5.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

Será proposto o método de enriquecimento, com o plantio de mudas de espécies nativas em
ilhas de diversidade (nucleação) na densidade de 1.666 mudas por hectare (Miccolis et al, 2016),
devendo ser conjugado com o método de enriquecimento com mudas ou semeadura, prevendo o
favorecimento da regeneração secundária de espécies nativas.
A recomposição florestal é assim planejada com o propósito de assegurar a sucessão até
atingir-se o estágio final com a presença dominante das espécies definitivas.
A distribuição espacial procura viabilizar conectividade com os remanescentes vegetais
existentes, favorecendo a fauna e procurando manter e recompor o fluxo gênico nas populações
envolvidas, reduzindo a endogamia e estimulando a dispersão. Finalmente, busca criar um sistema
retroalimentado, com aporte de nutrientes às cadeias alimentares, além de ampliar a oferta de
nichos e alimentos às comunidades terrestres.
Por se tratar de uma reposição florestal de método de enriquecimento, é proposto que seja
realizado um plantio adaptado ao local sugerido, onde as espécies indicadas sejam plantadas
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estrategicamente em locais de melhor adaptação, no qual serão implantadas através da sua
sucessão ecológica harmonizando com as espécies do meio para obter uma melhor resiliência.
Devem ser observadas as seguintes etapas e ações:
1. Etapas pré-plantio
x Isolamento da área;
x Caso haja o fluxo de pessoas, veículos ou animais, recomenda-se que seja feito o
isolamento com cerca de arame farpado composta por 08 fios, com estacas de
madeira a cada 2,0 metros, contendo ainda placas indicadoras do projeto;
x Limpeza;
x As espécies que se encontram na área da reposição deverão ser preservadas de
modo a manter a estrutura do solo apenas podadas para evitar sombreamento nas
mudas plantadas;
x Combate à formiga;
x Para o combate às cortadeiras, recomenda-se utilizar iscas formicidas a base de
polpas cítricas (“macex”, “citromax”), de forma ordenada na área do entorno, num
raio de 200 metros. As formigas irão carregar as iscas para o formigueiro, este irá se
extinguir em 3 ou 4 semanas;
x Roçada pré-plantio;
x A roçada deverá ser efetuada nas áreas onde houver forte competição, caso haja e
deve estar concentrada na faixa por onde passa as mudas;
x Abertura de covas ou sulcos;
x O espaçamento a ser adotado pode ser um fator aditivo no sucesso da ação de
restauração em se tratando de Caatinga. Como as áreas de Caatinga possuem
restrições hídricas e intensa evaporação, pouca água se acumula no solo, devendose adotar espaçamentos mais adensados no intuito de criar um microclima mais
favorável entre as mudas plantadas;
x Coroamento;
x O coroamento precisa ser feito após a marcação das covas, sendo efetuado com a
enxada e/ou enxadão, dependendo das condições do terreno, num raio de 0,80m a
partir do centro da cova;
x Adubação;

Página 602 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

x A adubação de fundação será feita com mistura de esterco e terra, na proporção 3:1,
colocando entre 1,5-2,0 kg por cova. A utilização de NPK, na formulação 10:20:10 é
sempre recomendada na proporção de 80 gramas por muda, devendo ser evitado
contato do adubo com as raízes, pois pode injúrias ao sistema radicular (Rocha
Júnior, 2014).
2. Etapas Plantio e pós plantio
x

Plantio das mudas

O plantio deve ser efetuado com aproximadamente 10 (dez) dias de antecedência a época
das chuvas.
As espécies escolhidas para a execução do projeto são as espécies nativas que foram
encontradas no levantamento florístico realizado nas áreas de influência do futuro empreendimento,
dos espécimes resgatados nas áreas de supressão e da disponibilidade dos viveiros comerciais.
As mudas serão colocadas nas covas junto com os torrões que protegem as raízes. Ao retirar
os saquinhos, deverão ser preservados os torrões. Colocada a muda na cova, a terra ao redor deve
ser apertada, de modo que ela fique firme e na posição vertical. O caule deve ficar todo fora da
terra.
Após o plantio, deverá ser inserido cobertura morta ao redor da muda, onde essas serão
irrigadas manualmente duas vezes ao dia, para assegurar sua pega.
x

Replantio

O plantio será vistoriado 10 dias após a implantação, para verificação do índice de
pegamento.
Nas covas onde não ocorrer pega, o plantio será refeito, executando-se a adubação,
conforme cronograma. As mudas substituídas serão da mesma espécie e deverão ter o mesmo
porte e qualidade da muda anterior.
x

Manutenção

Essa fase compreenderá o período em que o plantio será cuidado de maneira que a
vegetação cresça e se desenvolva satisfatoriamente, possuindo um prazo máximo de um ano. A
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atividade compreende o coroamento das plantas, que consiste em fazer a capina, com auxílio de
enxada, em um círculo em volta da muda plantada ou do núcleo e controle de formigas cortadeiras,
que serão combatidas de forma isolada e pontual através de formicida. Essas ações serão
realizadas de forma constante até o pleno desenvolvimento das mudas.
x

Irrigação

A irrigação da área plantada será feita sempre que necessário.
x

Viveiro

Neste projeto de reposição propõe-se a construção de um viveiro de mudas temporário de
espera com o material proveniente do Programa de Resgate de Germoplasma a ser executado pelo
empreendedor, ou a realização de parceria com viveiro local apto em atender as demandas do
projeto.
Em caso de construção, é bastante desejável que o viveiro de produção de mudas mantenha
os cuidados até que elas tenham idade e tamanho suficientes para serem plantadas no local
definitivo.
9.2.5.6.2

Avaliação e Monitoramento

Mediante a execução de todos os serviços a área será monitorada a fim de se obter dados
sobre o andamento do projeto. O monitoramento respeitará os processos de sucessão ecológica
permitindo uma total recuperação do ecossistema e avaliado por meio de relatórios periódicos.
Será realizado o monitoramento semanal durante o primeiro mês após o plantio, sendo feito
mensalmente após esse período, durante até um ano após a execução do plantio. O monitoramento
visa identificar qualquer alteração nas condições de equilíbrio do plantio.
9.2.5.7 Recursos
Estima-se o uso de recursos para a contratação de equipe técnica especializada para a
execução das atividades de plantio e tratos fitossanitários na manutenção das mudas plantadas,
com todos os equipamentos e materiais que serão necessários às atividades, como, cavocate,
mudas de espécies nativas, tutores, ferramentas, enxadas, enxadões, regadores, arame, EPIs,
insumos e outros inerentes às atividades.
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O levantamento do recurso detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.5.8 Cronograma
Este programa deve serão iniciadas durante a instalação do empreendimento e irão
percorrer até a fase de operação. Sendo que o plantio das mudas para recomposição florestal
poderá iniciar após a emissão da LI e ASV, e seu monitoramento percorrerá até um ano após o
plantio das espécies, englobando o período de operação do empreendimento.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.6

PROGRAMA DE SALVAMENTO DE FAUNA (PSF)
Este programa trará diretrizes para as atividades necessárias para o salvamento da fauna

durante as atividades de supressão de vegetação, sua implementação é muito importante para
mitigação do impacto lesão e morte de indivíduos da fauna.
9.2.6.1 Objetivo
O objetivo central deste programa é efetuar o resgate de espécies da fauna terrestre que,
porventura, permaneçam na área atingida, em situação de risco, providenciando a soltura em áreas
previamente estabelecidas e, em casos de animais feridos, providenciar o encaminhamento à
assistência veterinária previamente contratada.
9.2.6.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
9.2.6.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Lei 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente;

x

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;

x

Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal;
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x

Portaria MMA 463/2018 - Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade;

x

Portaria MMA 421/2011 - Licenciamento e a regularização ambiental federal de sistemas
de transmissão de energia elétrica;

x

Portaria MMA 148/2022 - Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.

9.2.6.4 Escopo
Este Programa se justifica-se por ocasião da supressão de vegetação para implantação da
LT, que gera a necessidade de efetuar o resgate de espécies animais que porventura permaneçam
na área atingida, sendo necessário que as ações de supressão prioritariamente sejam coordenadas
visando propiciar a fuga dos animais.
Como atributos específicos para alcance dos objetivos, podemos citar:
Obtenção das Licenças Ambientais: Antes de iniciar os serviços de resgate de fauna, o
empreendedor deve obter junto ao órgão ambiental competente as licenças ambientais necessárias
para execução dessas atividades;
x

Contratação de Clínica Veterinária: O empreendedor deverá formalizar contrato com uma
clínica veterinária localizada em raio próximo à LT para que possa atender eventuais animais
feridos, resgatados durante a execução deste programa;

x

Treinamento das Equipes: As equipes de supressão devem ser treinadas e orientadas antes
do início dos trabalhos para que possam executar suas atividades de forma a garantir a
efetividade da execução deste programa ambiental;

x

Organização e Planejamento Prévio das Atividades: As equipes responsáveis por este
programa devem planejar e organizar de modo prévio as atividades de resgate, organizando
o cronograma junto às equipes de supressão para garantir a efetividade das ações de
resgate;

x

Preparação de Áreas de Soltura: A equipe responsável deve avaliar e determinar
previamente os remanescentes ou reservas que abrigarão os animais aptos à soltura, que
foram resgatados e capturados durante a execução deste programa;

x

Resgate e Captura dos Animais: Essas atividades deverão ser realizadas por profissionais
com o devido treinamento e capacitação para tal, e será acompanhada por técnicos em cada
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frente de trabalho, visando, além do resgate e relocação de representantes da fauna,
assegurar as providências em caso de acidentes por animais peçonhentos.
9.2.6.5 Abrangência
Este programa possui abrangência local de caráter mitigador. O público–alvo deste
programa são as equipes de resgate de fauna e responsáveis pelas atividades de supressão.
9.2.6.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.6.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

O programa de salvamento da fauna ocorrerá durante a implantação, em sintonia com o
Programa de Supressão da Vegetação, para isso serão realizadas as seguintes atividades, em
ordem:
1. Definição das clínicas veterinárias parceiras para o recebimento de espécimes resgatados
com ferimentos
O empreendedor precisará encaminhar os animais feridos pra uma clínica veterinária para isso será
realizada uma parceria com clínica veterinária local.
2. Parceria com Instituição Científicas de ensino para receber os animais que venham a óbito
Será realizada parceria com instituição cientifica para recebimento dos animais, que eventualmente
venham a óbito, para isso deverão ser mapeadas as instituições aptas a recebê-los.
3. Solicitação da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Animais Silvestre (Abio)
O empreendedor deverá solicitar uma autorização específica para que seja realizada a captura,
coleta e transporte dos animais (ABIO).
4. Treinamento da equipe de supressão da vegetação
Para efetividade das atividades, a equipe de afugentamento precisa estar alinhada com a equipe
de supressão vegetal, diante disso antes do início das atividades os trabalhadores responsáveis
pela supressão de vegetação receberão treinamento para atuarem em conjunto com a equipe de
afugentamento e resgate da fauna, com foco em alertar quanto aos riscos de acidentes, repassar
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orientações quanto aos cuidados com a fauna e a importância de realizar a supressão conforme
previsto no PSV.
5. Procedimentos para afugentamento/resgate durante a atividade de supressão da vegetação
x

Antes do início da supressão de vegetação, a área a ser suprimida será vistoriada para
reconhecimento local e para a identificação e demarcação de locais onde haja maior
probabilidade de se encontrar animais, por meio da visualização, localização de tocas e
ninhos (insetos sociais, como abelhas, e avifauna) e de espécies arborícolas que poderão
sofrer maiores impactos negativos durante a supressão vegetal. Caso necessário, durante
a vistoria prévia, será realizado o afugentamento ou, o resgate de espécimes encontrados;

x

No caso de ninhos de aves, deverão ser identificadas as espécies preliminarmente pois,
para aquelas consideradas raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, será necessário
isolar a área para que a espécie abandone o ninho, para s demais espécies será feita a
translocação do ninho ou recolhimento para clínicas veterinárias;

x

A fim de minimizar os impactos com a fauna, deverão ser adotadas medidas menos
invasivas, que evitem ao máximo a captura e/ou manuseio dos animais, para isso serão
realizadas campanhas de monitoramento contínuo durante a fase de implantação do
empreendimento, nas áreas de influência direta, para realizar o afugentamento e resgate
dos indivíduos da fauna que possam estar em situação de risco, o mesmo será realizado
com instrumentos que fazem barulho. Em caso de animais com menor mobilidade, os
mesmos serão capturados e deslocados para áreas seguras e próximas ao habitat nativo;

x

Sempre que houver o resgate de um animal deverá ser preenchida a Ficha de
Afugentamento e Resgate de Fauna, contendo informações básicas do resgate (local, hora,
espécie ou nível taxonômico mais específico possível, registro fotográfico, informações
sobre o estado do animal e local de soltura);

6. Medidas preventivas aos impactos envolvendo a fauna
O empreendedor deverá zelar ao máximo pela proteção da fauna, podendo tomar algumas
medidas preventivas, tais como:
x

Instalar redutores de velocidade nos acessos com potencial ocorrência de acidentes com a
fauna;

x

Sinalizar os acessos com potencial ocorrência de acidentes com a fauna;

x

Orientar os motoristas sobre acidentes com a fauna;

x

Colocar barreiras em cavas para que os animais não caiam.
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9.2.6.6.2

Avaliação e Monitoramento

Deverão ser elaborados relatórios mensais de monitoramento desta atividade contendo:
x

Registro fotográfico;

x

Fichas de Afugentamento e Resgate;

x

Quantitativo de animais resgatados;

x

Quantitativo de animais aptos à soltura imediata;

x

Quantitativo de animais tratados devolvidos à natureza;

x

Quantitativo de animais que vieram a óbito;

x

Quantitativo de atropelamentos;

x

Quantitativo de animais registrados em cavas.

Os relatórios elaborados ainda deverão diagnosticar possíveis alterações na comunidade
faunística sob influência do empreendimento, apresentando propostas mitigadoras e/ou
compensatórias a serem consideradas.
9.2.6.7 Recursos
Estima-se o uso de recursos para a contratação de equipe técnica de consultoria
especializada, com no mínimo dois profissionais, sendo necessária a contratação de, pelo menos,
um veterinário. Além disso, os materiais utilizados devem ser custeados, como os equipamentos
para coleta e manuseio dos indivíduos coletados.
O levantamento do recurso detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.6.8 Cronograma
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação do empreendimento,
iniciado após a emissão da LI e ASV, com atividades contínuas
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.7

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA (PMF)
Este programa trará diretrizes para as atividades necessárias para o salvamento da fauna
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durante as atividades de supressão de vegetação, sua implementação é muito importante para
mitigação do impacto lesão e morte de indivíduos da fauna e aumento da fauna antrópica.
9.2.7.1 Objetivo
O programa tem por objetivo monitorar periodicamente os hábitos da fauna terrestre e, em
especial, da avifauna presente no local, a fim de avaliar possíveis alterações nos grupos afetados
para se estabelecer parâmetros que venham a mitigar os impactos decorrentes da instalação e
operação da LT.
9.2.7.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução deste Programa é do empreendedor e empresa
contratada para execução do programa.
9.2.7.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Lei 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente;

x

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;

x

Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal;

x

Portaria MMA 463/2018 - Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade;

x

Portaria MMA 421/2011 - Licenciamento e a regularização ambiental federal de sistemas

x

de transmissão de energia elétrica;
Portaria MMA 148/2022 - Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.

9.2.7.4 Escopo
O Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre se justifica por ser uma ferramenta
fundamental para o estabelecimento de estratégias de conservação de espécies e ambientes
alterados, uma vez que permite conhecer a composição das espécies da região ao longo do tempo.
Além disso, procurar compreender os impactos decorrentes da supressão vegetal, alterações
características da instalação e operação da Linha de Transmissão, em especial na avifauna.
9.2.7.5 Abrangência
Este programa possui abrangência regional de caráter mitigador. O público–alvo deste
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programa são as equipes de monitoramento de fauna, além dos proprietários das áreas
selecionadas para o monitoramento ao longo do traçado da LT e formações adjacentes.
9.2.7.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
Visando à obtenção de dados qualitativos (riqueza e diversidade de espécies) e quantitativos
(abundância), serão monitorados periodicamente os grupos da fauna terrestre pertencente à
herpetofauna, mastofauna e avifauna, com ênfase a este último grupo por ser mais susceptíveis
aos impactos da instalação e operação da LT.
9.2.7.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

Para a execução do Programa são propostas as seguintes metodologias de coleta de dados,
atendendo separadamente cada grupo de vertebrados terrestres, com ênfase à avifauna:
Para monitorar a herpetofauna serão realizadas, observações diurnas e noturnas, pelo
método de busca visual e auditiva de espécies de répteis e anfíbios em locais delimitados ao longo
da LT e adjacências;
Para monitorar a mastofauna serão realizadas, campanhas de campo com observações
diurnas e noturnas, pelo método de busca visual de espécies e rastros (pegadas, tocas e fezes) de
mamíferos em locais delimitados e por tempo pré-determinado em cada área amostral selecionada;
Para monitorar a avifauna serão realizadas campanhas de campo com emprego de
diferentes métodos. Pelo método de observação direta em transectos (DEVELEY, 2004) com cerca
de 2 mil metros em cada área, complementado com um ponto de escuta no início e no final de cada
transecto (BOSCOLO, 2002). Os pontos de escuta consistem em manter-se parado em um
determinado lugar e anotar todas as espécies de aves registradas no local, visual ou acusticamente.
Devido às características etológicas das aves, o monitoramento será realizado em duas horas ao
início do período matutino (nascer do sol) e nas duas horas de crepúsculo. As observações diurnas
e noturnas, devem ser realizadas pelo método de busca visual e auditiva de espécies de aves em
locais delimitados e por tempo pré-determinado, ao longo da LT e formações adjacentes.
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9.2.7.6.2

Avaliação e Monitoramento

Deverão ser elaborados relatórios de monitoramento a cada campanha, contendo:
x

Registro fotográfico;

x

Quantitativo de espécies registradas;

x

Quantitativo de ponto previstos x amostrados;

x

Efetividade dos sinalizadores de avifauna.

Os relatórios elaborados ainda deverão diagnosticar possíveis alterações na comunidade
faunística sob influência do empreendimento, apresentando propostas mitigadoras e/ou
compensatórias a serem consideradas.
9.2.7.7 Recursos
Estima-se o uso de recursos para a contratação de equipe técnica de consultoria
especializada, com no mínimo três profissionais devidamente especializados para cada grupo
monitorado. Além disso, os recursos devem ser destinados para a obtenção de equipamentos para
o monitoramento da fauna local e instalação dos mecanismos anti pouso e sinalizadores.
O levantamento do recurso detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.7.8 Cronograma
Este programa deve ser executado durante toda a fase de implantação com atividades
contínuas em acompanhamento às atividades de supressão e afugentamento dos animais, e
durante a operação deverão ser realizados monitoramentos sazonais a cada três meses, durante o
primeiro ano da operação do empreendimento, posteriormente o monitoramento será semestral.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
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9.2.8

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E ÁREAS
DEGRADADAS (PRAD)

9.2.8.1 Objetivo
O objetivo geral do PRAD é especificar as ações preventivas e corretivas com a finalidade
de promover a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas, tornando possível a prevenção,
correção, minimização e mitigação dos processos erosivos decorrentes da instalação e operação
da LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II, bem como, facultar a recuperação das
atividades biológicas no solo, além do tratamento das paisagens afetadas, e, portanto, evitando-se
problemas relacionados aos processos erosivos e que possam acarretar riscos à integridade do
empreendimento.
Os objetivos específicos do PRAD são:
x

A elaboração, implantação, execução e monitoramento de PRAD’s específicos para cada
área degradada pelo empreendimento, levando em consideração as características
geomorfológicas (declividade do terreno), tipo de solo, fertilidade do solo, vegetação local e
do entorno, presença ou não de foco erosivo, presença ou não de cobertura do solo, período
de chuvas e estiagem, mecanização do solo, dentre outros, em consonância com a IN 04/11;

x

A promoção da estabilidade dos terrenos, controlando os processos erosivos e
restabelecendo a relação solo/água/planta nas áreas atingidas pelo empreendimento e
consequentemente recompor o equilíbrio em zonas desestabilizadas;

x

Verificar através do Programa de Resgate de Germoplasma a possibilidade da utilização do
banco de sementes para recomposição de cada área, quando possível, de acordo com os
levantamentos feitos no diagnóstico de flora e Inventário Florestal para cada fitofisionomia;

x

Implantar medidas físicas e biológicas que sejam capazes de restabelecer e reintegrar áreas
degradadas pelo empreendimento à paisagem regional, contribuindo para a melhoria da
qualidade ambiental em consonância com valores ambientais, estéticos e sociais das
comunidades próximas;

x

O estabelecimento de procedimentos, medidas e ações para a recuperação das áreas
utilizadas durante as obras, incluindo as áreas de apoio (canteiros de obras, áreas de botafora e de empréstimo, além de acessos);

x

Avaliar e monitorar os PRAD’s das áreas recuperadas de acordo com o Art. 13 da IN 04/11;
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x

Apresentar um Subprograma de Identificação, Monitoramento e Controle de processos
Erosivos.

Têm-se ainda, como objetivos específicos do Subprograma de Identificação, Monitoramento e
Controle de Processos Erosivos:
x

Identificar os processos erosivos já existentes;

x

Monitorar estes processos, a fim de que não evoluam e afetem diretamente a instalação do
empreendimento;

x

Controle e recuperação, quando possível, dos passivos que possam vir a interferir
diretamente na instalação do empreendimento.

9.2.8.2 Responsável pela Implementação do Programa
O responsável pela elaboração e implantação do programa será o empreendedor e
extensivo às empresas contratadas.
9.2.8.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

A Recuperação de Áreas Degradadas atenderá às normas técnicas específicas e aos
requisitos legais pertinentes, compreendendo as Legislações Federais e Estaduais;

x

Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências: Seção II, crimes
contra a flora;

x

Lei nº 12.651/2012, alterada pela Lei nº 12.727/2012 que institui o novo Código Florestal
Brasileiro;

x

Resolução CONAMA nº 002/1996, que dispõe sobre a reparação de danos ambientais
causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas mediante a implantação de
unidade de conservação de domínio público;

x

Resolução CONAMA nº 237/1997, que dispõe sobre o licenciamento ambiental,
competência da União, Estado e Municípios; listagem de atividades sujeitas ao
licenciamento, Estudos Ambientais, Estudos de Impactos Ambientais e Relatório e Impactos
Ambiental;

x

Resolução CONAMA nº 369/2006, dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão
de vegetação em Área de Preservação Permanente;
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x

Resolução CONAMA nº429/2011, dispõe sobre a metodologia de recuperação de Áreas de
Preservação Permanente;

x

Instrução Normativa nº 4, de 13 de abril de 2011, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis (IBAMA), dispõe sobre a elaboração de Projetos de Recuperação
de Áreas Degradas – PRAD ou Áreas Alteradas;

x

Lei nº 9.985/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e
dá outras providências;

x

Norma Brasileira NBR-5422/1985, Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia
Elétrica;

x

Norma Brasileira NBR-8044/1983, dispõe sobre os Projetos Geotécnico;

x

Norma Brasileira NBR-10.703 TB 350/1989, Trata da Degradação do Solo;

x

Norma Brasileira NBR-11.682/1991, ABNT - Trata da Estabilidade dos Taludes;

x

Norma Brasileira NBR-6.484/2001, ABNT - Trata da Execução de Sondagens Simples de
Reconhecimento de Solos.

9.2.8.4 Escopo
Devido a implantação da LT 500KV Coletora EOL Oeste Seridó - Santa Luzia I será
necessário a execução de atividades que apresentam alto potencial de alteração das áreas naturais,
podendo-se destacar dentre estas: a supressão vegetal, movimentação do solo para abertura e/ou
melhoria de acessos, implantação de praças de torres entre outras estruturas.
De maneira geral a recuperação de áreas degradadas pode ser definida como um processo
de reversão de áreas consideradas inaptas, em áreas produtivas e autossustentáveis, por meio da
aplicação de técnicas e/ou ações que permitam o restabelecimento da vegetação nativa ou exótica,
ou a reutilização do local que foi degradado para outros fins.
A recuperação é entendida como a restituição de um ecossistema ou de uma população
silvestre degradada a uma condição que pode ser diferente da sua condição original, é definida a
partir da IN nº4 de abril de 2011, especificamente o item do Artigo 4º e conforme art. 2º, inciso X,
da Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000.
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas que deverá ser desenvolvido durante a
fase de implementação da LT 500KV Coletora EOL Oeste Seridó - Santa Luzia II deve priorizar as
condições ambientais dos terrenos expostos, que sofreram alterações ou perturbações no seu
sistema de drenagem e/ou relevo natural. Tais ações, em conjunto a movimentação pedogenética
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(solos e rochas) e a retirada da vegetação protetora resultam em importantes alterações do
processo do meio físico, principalmente em locais sensíveis e/ou com maior susceptibilidade a
erosões. Estes processos podem manifestar-se em erosões laminares e/ou lineares intensas, bem
como na desestabilização de maciços e encostas.
O Programa de Recuperação de Áreas degradadas justifica-se, principalmente, pois em
geral, obras de engenharia interferirem de maneira direta no meio ambiente, sendo capaz de gerar
passivos ambientais se construídas sem o cumprimento de requisitos, critérios técnicos,
procedimentos operacionais, medidas de controle ações para prevenir e mitigar os impactos
ambientais decorrentes.
Mesmo após as obras é obrigatória a recomposição destas áreas, e de fundamental
importância, pois evita o desenvolvimento de novos processos erosivos, possibilitando a retomada
do uso de origem ou alternativo das áreas afetadas e em alguns casos, como em áreas impactadas
pela implantação do empreendimento.
Desta maneira, o presente programa objetiva fornecer as diretrizes e técnicas básicas das
recomendadas para serem empregadas durante e após a instalação da LT 500 kV Coletora EOL
Oeste Seridó-Santa Luzia II, visando mitigar os impactos ambientais decorrentes da sua instalação
e operação. As especificações são baseadas na Legislação pertinente e em técnicas e diretrizes
utilizadas com sucesso em empreendimentos lineares similares.
9.2.8.5 Abrangência
Este programa terá abrangência na ADA do empreendimento (principalmente canteiro de
obras) e seu entorno.
9.2.8.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
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9.2.8.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

O PRAD compreende um conjunto de etapas que se estendem desde a caracterização inicial
das áreas que devem ser recuperadas até a as recomendações gerais de medidas que devem ser
tomadas durante e após a execução das atividades das obras. As medidas que deverão ser
tomadas são de caráter físico, biológico e físico biológico. A seguir serão descritas as medidas
supracitadas bem como suas aplicações e resultados:
Quadro 17 - Medidas Ambientais para execução do PRAD
Medida

Descrição

Aplicação/Resultados

Exemplos
Definição da diversidade
biológica e funcional da
vegetação;
Plantio de leguminosas para
fixação de nitrogênio no solo,
Utilização de sistemas de
Nucleação, etc.

Biológicas

Utiliza a vegetação como
instrumento de mitigação
dos processos erosivos.

Apresenta resultados após
estabelecimento da cobertura
vegetal.
Ela interrompe os processos
de degradação em longo
prazo.

Físicas

Uso de construções
(obras físicas) para
reversão e prevenção de
processos de
degradação.

Reverte instantaneamente a
tendência do processo de
degradação, possui caráter
emergencial.

Construção de muros de
arrimo para contenção;
Instalação de canaletas de
drenagem, etc.

Físico –
biológicas

Combina as duas
anteriores, utilizando
materiais biodegradáveis
como medidas físicas.

Reverte um determinado
problema, interrompendo a
médio e/ou longo prazo os
processos de degradação, são
intermediários.

Utilização de biomantas para
contenção de processos
erosivos em conjunto com a
utilização de sistemas de
nucleação

Fonte: Aura, 2022
Este programa compreende um conjunto de etapas que se estendem desde a caracterização
inicial das áreas que devem ser recuperadas até as recomendações gerais de medidas que devem
ser tomadas durante e após execução das atividades das obras. A recuperação efetiva será pautada
na adoção de sistemas alternativos (nucleação) que favoreçam o desenvolvimento de núcleos de
vegetação como: utilização de poleiros (naturais ou artificiais); utilização de espécies nucleadoras
(atrativas para avifauna); utilização de leiras de resíduos florestais (atrativos para fauna terrestre);
e a utilização de camada superficial do solo (top soil) e banco de sementes. A seguir estão descritos
alguns sistemas que poderão ser seguidos para implementação da nucleação:
x

Transposição de solo;

x

Instalação de poleiros artificiais;

x

Hidrosemeadura ou semeadura direta;
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x

Transposição de galharia;

x

Plantio de mudas em ilhas de alta diversidade;

x

Transposição de chuvas de sementes, dentre outros.

Portanto, entende-se que o atendimento dos objetivos citados acima está condicionado a um
efetivo monitoramento das variáveis ambientais indicadoras do sucesso das ações previstas. Sendo
assim, as empresas responsáveis pela execução do Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas deverão realizar um monitoramento quadrimestral, em consonância com a Instrução
Normativa nº4, de 13 de abril de 2011 (IN 04/2011), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Renováveis (IBAMA), devendo ser procedido o preenchimento do formulário contido em
seu Anexo II, e elaborado relatório técnico simplificado. De acordo com a IN 04/2011, o
monitoramento deverá ser realizado por um período mínimo de 3 anos após a implantação do PRAD
simplificado.
x

Subprograma de Identificação, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos:

A execução deste Subprograma deverá implementar as ações operacionais preventivas e
corretivas destinadas a promover a identificação dos processos erosivos já existentes,
principalmente na ADA. Deverão, também, implementar ações que definam o monitoramento e o
controle das erosões que possam interferir diretamente na instalação das torres bem como outras
estruturas do empreendimento, e quando necessário a recuperação de áreas degradadas.
Estas ações se traduzem na implementação de um conjunto de medidas e dispositivos
adequados (durante a fase de construção), associando à diversas condicionantes que devem ser
levadas em consideração durante a construção do empreendimento, que possibilitem reduzir as
situações específicas de risco de ocorrência de processos erosivos e processos ativos préexistentes, bem como de estabilizações, que possam vir a comprometer as estruturas da LT 500KV
Coletora EOL Oeste Seridó - Santa Luzia II.

9.2.8.6.2

Avaliação e Monitoramento

As empresas responsáveis pela execução do Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas deverão realizar um monitoramento quadrimestral, em consonância com a Instrução
Normativa nº4, de 13 de abril de 2011 (IN 04/2011), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
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Recursos Renováveis (IBAMA), devendo ser procedido o preenchimento do formulário contido em
seu Anexo II, e elaborado relatório técnico simplificado. De acordo com a IN 04/2011, o
monitoramento deverá ser realizado por um período mínimo de 3 anos após a implantação do PRAD
simplificado.
Os relatórios deverão apresentar os seguintes indicadores:
x

Quantidade de processos erosivos contidos em relação ao total afetado, por intervenções
físicas e biológicas;

x

Número de áreas recuperadas em relação ao total afetado, por intervenções físicas e
biológicas;

x

Número de áreas integradas à paisagem regional;

x

Percentual de áreas recuperadas em relação ao total de áreas degradadas.
Tem-se, ainda, como indicadores de efetividade do Subprograma de Identificação,

Monitoramento e Controle dos Processos Erosivos:
x

Presença ou ausência de processos erosivos na ADA;

x

Quantidade de passivos identificados em relação à necessidade de recuperação.

9.2.8.7 Recursos
Os recursos humanos necessários para a implantação e manutenção do PRAD nas obras
de construção da LT são compostos pelos seguintes profissionais:
x

01 Coordenador de Meio Ambiente (geografo ou engenheiro ambiental ou agrônomo
ou geólogo);

x

01 Técnico Ambiental.

Os recursos materiais são:
x

Notebook;

x

GPS;

x

Material para coleta de solo.

9.2.8.8 Cronograma
Este programa deverá ser implantado durante toda a fase de implantação, com ações de
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monitoramento e controle mensais, bem como a recuperação das áreas degradadas e durante a
operação deverão ser realizadas ações de monitoramentos quadrimestrais durante os primeiros 3
anos da operação, para correções se forem identificados sítios de degradação decorrentes dos
processos de manutenção do empreendimento, conforme IN 04/2011.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.9

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES

9.2.9.1 Objetivo
O objetivo do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
(PGRSE) oriundos das atividades construtivas da implementação da LT 500 kV Coletora EOL Oeste
Seridó-Santa Luzia II é a realização do gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes líquidos, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas no processo de licenciamento ambiental do
empreendimento e legislação ambiental pertinente.
9.2.9.2 Responsável pela Implementação do Programa
Esse Programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo contratar instituição ou
empresa, estabelecer convênios ou parcerias com instituições públicas ou privadas para sua
implementação. Durante o período construtivo, a equipe será composta pelos profissionais
contratados pelas empreiteiras, que serão responsáveis pela correta implantação do Programa,
além da elaboração dos relatórios específicos de acompanhamento do Programa, e fiscalizados
pela equipe do Plano de Gestão Ambiental (PGA).
Além do empreendedor, estarão envolvidas nas atividades descritas no PGRSE as
empresas prestadoras de serviço (construtoras), que serão responsáveis pela realização das obras
e pela implementação do Programa, e suas subcontratadas. Além desses atores, também terão
envolvimento perante essas ações o IBAMA, o poder público municipal e estadual e as associações
ligadas às comunidades estabelecidas próximas às áreas de obra ou de canteiro.
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9.2.9.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Decreto nº 96.044/1988, estabelece o regulamento para o Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos e dá outras providências;

x

Normas Brasileiras de Regulamentações (NBRs) da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);

x

Resolução CONAMA nº 001-A/1996, dispõe sobre a elaboração de estudo prévio de impacto
ambiental e relatório de impacto ambiental;

x

Resolução CONAMA nº 275/2001, estabelece o código de cores para os diferentes tipos de
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas
campanhas informativas para a coleta seletiva;

x

Resolução CONAMA nº 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil;

x

Resolução CONAMA nº 348/2004, altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de
2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos;

x

Resolução CONAMA nº 357/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências;

x

Resolução CONAMA nº 396/2008, dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para
o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.

9.2.9.4 Escopo
O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução
da geração, na maximização da reutilização e da reciclagem, além do apropriado encaminhamento
dos resíduos para destinação final, conforme preconizado na Resolução CONAMA nº 307/200.
9.2.9.5 Abrangência
Este programa terá abrangência na ADA (principalmente canteiro de obras) e seu entorno.
9.2.9.6 Materiais e Métodos
9.2.9.6.1
x

Descrição das Medidas Ambientais

Disposição adequada dos resíduos sólidos e esgoto sanitário;
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x

Tratamento adequado dos efluentes gerados pelo uso de infraestrutura adequada (Banheiro
Químico, Caixas de Gordura, Fossa e Filtro);

x

Capacitação e conscientização dos trabalhadores;

x

Identificação dos possíveis pontos de geração de resíduos;

x

Armazenamento e acondicionamento adequados;

x

Transporte, acompanhado pelo Manifesto de Resíduos;

x

Destinação final adequada;

x

Implantação do separador de água e óleo (SAO);

x

Implantação de fossa séptica em consonância com as NBRs 7229 e 13969;

x

Implantação de banheiros químicos quando necessário for;

x

Limpeza periódica e constante dos mecanismos de separação de sólidos e óleo.
Além disso, o sistema de coleta, drenagem, tratamento e disposição final dos efluentes

deverão ser divididos em:
x

Águas oleosas;

x

Águas pluviais;

x

Esgotos Sanitários.
9.2.9.6.2

Avaliação e Monitoramento

Deverão ser elaborados mensalmente relatórios de acompanhamento relativos às ações de
gerenciamento de resíduos sólidos e de efluentes líquidos que serão encaminhados ao
empreendedor e à equipe de gestão ambiental, de modo a identificar possibilidades de melhoria no
gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes gerados ou necessidade de readequação e
alteração dos procedimentos.
As informações da implantação desse programa deverão ser compiladas semestralmente
(ou de acordo com a periodicidade solicitada no processo de licenciamento ambiental), e, ao término
das atividades, as informações deverão ser consolidadas em um relatório final. Os relatórios
semestrais e final deverão ser encaminhados ao órgão ambiental licenciador.
9.2.9.7 Recursos
Os recursos humanos necessários para a implantação e manutenção do PGRSE nas obras
de construção da LT são compostos pelos seguintes profissionais:
x

01 Coordenador de Meio Ambiente;
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x

01 Técnico Ambiental.

Esses profissionais atuarão em todos os programas das obras no gerenciamento das
atividades. Os trabalhadores da obra executarão as atividades de triagem, acondicionamento,
armazenamento temporário dos resíduos sólidos e efluentes líquidos.
9.2.9.8 Cronograma
Este programa terá duração enquanto permanecer o período de obras.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, a elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA), para obtenção da LI.
9.2.10 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
9.2.10.1 Objetivo
A implantação do empreendimento acarretará no aumento da interação com meio ambiente,
diante disso deve–se promover a conscientização de trabalhadores e contribuir para ampliação de
entendimentos da população das áreas interceptadas pelo empreendimento, a fim de mitigar
possíveis impactos vinculados à postura e questões culturais, bem como potencializar os benefícios
socioambientais do empreendimento. Tal ação poderá ser desenvolvida através de palestras,
cartilhas educativas, ações nas escolas voltadas para conscientização ambiental e ações diretas
com os proprietários afetados para fins de ampliação de conhecimento para atividades econômicas.
9.2.10.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
9.2.10.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
x

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999);

x

IN IBAMA nº 02/2012.

9.2.10.4 Escopo
Com a chegada de um novo empreendimento e aumento de impactos que podem ser
potencializados pela ação do homem, por exemplo facilitação de caça, ocorrência de queimadas,
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etc, bem como na ocorrência de impactos que possam ser minimizados por meio de ações de
conscientização e capacitação, por exemplo cuidados com a flora e fauna, resíduos sólidos, faz-se
necessária a execução de campanhas informativas e de capacitação que abordem principalmente
temáticas vinculadas aos impactos identificados.
Diante disso este programa terá como escopo a realização de ações de mitigação, educação
e compensação vinculadas a conscientização e capacitação.
9.2.10.5 Abrangência
O público-alvo do PEA é composto pelos trabalhadores da obra, proprietários, lideranças
comunitárias,

escolas

e

educadores

atuantes

nas

comunidades

interceptadas

pelo

empreendimento.
9.2.10.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.10.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

O Programa de Educação Ambiental, será fundamental para a realização de campanhas
informativas, educacionais e de capacitação, visto que serão abordados temas diferentes, a seguir
serão brevemente detalhadas as ações para os trabalhadores da obra e para a comunidade:
1. Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores:
Com o aumento dos trabalhadores no período de obras, diversos impactos poderão ser
potencializados devido a atividades corriqueiras, desta forma faz-se necessária a execução de
ações que contribuam para a prevenção de conflitos e não conformidades decorrentes da
implantação do empreendimento, por meio da sensibilização dos trabalhadores em específico para
a área de canteiro, a fim de:
x

Desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e
riscos ambientais e tecnológicos na esfera da saúde e segurança do trabalho e
consequências para a população afetada;

x

Trabalhar situações concretas da realidade do mundo do trabalho, do empreendimento e do
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seu entorno (no meio físico-natural, na saúde e segurança e nos planos socioeconômico e
cultural);
x

Abordar aspectos éticos na relação sociedade/natureza (ser humano/natureza e ser
humano/ser humano), fortalecendo os laços de solidariedade e respeito à diferença, criando
uma “convivência social positiva”.

Sendo assim, para esse público serão realizadas campanhas bimestrais durante o período da
obra com palestras e/ou distribuição de materiais educativos, abordando temáticas que mitiguem
os impactos oriundos das atividades executadas, com especial atenção para a área do canteiro de
obras:
x

Como evitar–se acidentes e atropelamentos da fauna silvestre na área do
empreendimento;

x

Como evitar acidentes ofídicos;

x

Separação e Armazenamento de Resíduos Sólidos;

x

A conscientização sobre a importância da conservação da fauna e do meio ambiente
local.

2. Programa de Educação Ambiental para a Comunidade:
Em relação as comunidades locais, as atividades serão realizadas em 2 etapas, sendo:
x

Ações de Planejamento

Antes do início de qualquer atividade, será necessário de fato conhecer o público envolvido
para que sejam realizadas ações efetivas e especificas para cada público, sendo assim, após
mobilização da equipe executora deste programa, primeiramente deverão ser feitas reuniões com
instituições e lideranças locais para articulação a respeito do programa e formação de possíveis
parcerias.
Na sequência deverá ser realizado um Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP), em
consonância com o Art. 3º, § 1, da IN IBAMA 2/2012, o qual resultará em informações específicas
do público de interesse para a definição de temas-geradores do conteúdo programático do material
didático e das ações formativas, definição de abordagens metodológicas mais adequadas ao perfil
do público em cada região, e adequação do Programa às demandas locais.
Ressalta-se que durante o DSP serão apresentadas algumas temáticas vinculadas aos
impactos identificados (caça de animais, lesão e morte da fauna, ocorrência de acidentes, entre
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outros) a fim de identificar quais serão as formas mais efetivas de abordagem.
Com o resultado do diagnóstico deverá ser estruturado um planejamento das atividades,
com informativo de quantidade mínima de oficinas, formato e número de participantes previstos e
elaboração dos materiais didáticos necessários.
x

Ações Educativas

As ações educativas serão realizadas com base no resultado da etapa anterior, com especial
atenção para as temáticas que estiverem vinculadas com a mitigação dos impactos identificados no
estudo ambiental.
Devido ao grande resultado e pulverização do conhecimento com crianças, indica-se que
sejam priorizadas ações em escolas atingindo o público da AII e com os proprietários da ADA.
9.2.10.6.2

Avaliação e Monitoramento

A avaliação das ações propostas neste programa, bem como o monitoramento das
atividades, englobará a realização de reuniões entre equipe executora e Coordenação Ambiental,
a fim de identificar o surgimento de novas demandas e temáticas a serem trabalhadas que possam
potencializar os trabalhos realizados.
Os relatórios deverão trazer informações referentes as campanhas realizadas, contendo:
x

Registro fotográfico;

x

Número de reuniões realizadas para alinhamento e parceria;

x

Quantidade de parcerias fechadas;

x

Contato dos stakeholders envolvidos;

x

Número de participantes nos DSAPs;

x

Quantidade de material didático produzido e distribuído dentro do prazo de
execução;

x

Materiais elaborados;

x

Evidências de carga horária, número de municípios representados e número de
participantes nas ações educativas.
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9.2.10.7 Recursos
Os recursos necessários para a realização dos procedimentos do Programa de Educação
Ambiental incluem a produção de materiais gráficos, a veiculação de informações através de mídias
adequadas a cada público-alvo e a contratação de Equipe especializada para dissipar as
informações e capacitações junto à população local.
9.2.10.8 Cronograma
Este programa deve ser executado durante a fase de implantação e operação. Durante a
implantação deverão ser realizadas campanhas com periodicidade bimestral para os trabalhadores
e comunidade, e durante a operação campanhas com periodicidade semestral somente para a
comunidade.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, para obtenção da LI.
9.2.11 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS
9.2.11.1 Objetivo
A comunicação e o bom relacionamento entre empreendedor, trabalhadores e comunidade
do entorno é de extrema importância para mitigar ruídos e problemas de comunicação, bem como
para potencializar oportunidades.
Desta maneira, é fundamental que exista um canal de comunicação contínuo para que haja
um processo de transparência em relação às etapas e ações implementadas para o
empreendimento, assim como para divulgar e alertar a todos em relação aos benefícios, restrições
e riscos que a LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó — Santa Luzia II possa acarretar.
Diante disso, este programa visa fornecer o acesso às informações para todos os seus
stakeholders, por meio de um canal de comunicação entre o empreendedor e os atores sociais das
áreas sob influência do empreendimento, durante as fases de planejamento, implantação e
operação do empreendimento.
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9.2.11.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
9.2.11.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
Não há requisitos legais especificamente associados ao Programa de Comunicação Social
(PCS).
9.2.11.4 Escopo
Com a chegada de um novo empreendimento expectativas positivas e negativas começam
a ser geradas, com o início de sua implantação elas se potencializam com a procura de novos
empregos e durante a sua operação elas se amenizam.
Sendo assim, faz-se necessária a execução de um programa que permita, comunicar,
divulgar, explicar e apresentar o empreendimento, a magnitude de suas interferências e dos
benefícios promovidos pela sua implantação. Diante disso, a fim de mitigar impactos tais como
criação de expectativas negativas, possíveis incômodos gerados à população, preocupações com
a restrição de atividades econômicas e potencializar impactos como a criação de expectativas
positivas, esclarecimentos a respeito das oportunidades de empregos temporários. Bem como
sanar, esclarecer e informar a todos as etapas e ações executadas durante todas as fases do
empreendimento, propõem-se a execução do Programa de Comunicação Social, com o intuito de
promover a aproximação entre empreendedor e atores sociais envolvidos no processo de
licenciamento, desenvolvimento, implantação e operação de um empreendimento.
9.2.11.5 Abrangência
O Programa de Comunicação Social tem abrangência regional, afetando todos os
municípios interceptados pelo empreendimento.
O público–alvo deste programa são: as empresas responsáveis pela construção do
empreendimento e suas subcontratadas, moradores/proprietários das propriedades atingidas pela
LT, líderes comunitários, entidades representativas e poderes públicos dos municípios
interceptados pela LT (Parelhas, Santana do Seridó, São José do Sabugi, Santa Luzia), e o órgão
licenciador deste empreendimento, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
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Renováveis – IBAMA.
9.2.11.6 Materiais e Métodos
Neste momento os materiais e métodos serão abordados de forma abrangente. A
metodologia, metas e os indicadores ambientais para este programa serão detalhados no Plano de
Gestão Ambiental (PGA) que será elaborado e apresentado na fase de solicitação de Licença de
Instalação (LI).
9.2.11.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

O PCS está relacionado a quase todos os impactos oriundos do empreendimento, uma vez
que com a sua efetiva execução é uma ferramenta transversal e fundamental para o gerenciamento
dos impactos do empreendimento, permitindo atingir todos os públicos envolvidos, para isso cada
ação proposta durante a sua execução deverá conter linguagem e conteúdos diferenciados, de
acordo com suas características socioculturais e com os resultados esperados para cada públicoalvo.
Com o intuito de minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos, este
programa utilizará medidas mitigadoras conforme cada fase do empreendimento, uma vez que cada
fase possui impactos diferentes, sendo assim, para a fase de planejamento as medidas adotadas
envolvem:
x

Divulgar informações sobre o empreendimento;

x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Esclarecer aos proprietários das áreas de servidão administrativa e desapropriação
sobre as fases de obra e licenciamento e as possibilidades de mudança no traçado.

Para a fase de implantação, com o aumento de demandas e expectativas, neste período as
medidas seriam:
x

Divulgar informações sobre o empreendimento;

x

Informar cronograma da obra para a população local;

x

Esclarecer as pessoas que residem ou trabalham na faixa quanto aos limites de
exposição definidos pela Aneel;

x

Disponibilizar canal de comunicação;
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x

Divulgar informações sobre a obra;

x

Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem, a partir de situações concretas do
trabalhador e do empreendimento;

x

Divulgar a Linha Verde do Ibama;

x

Divulgar à população da área de influência as oportunidades de trabalho no
empreendimento, informando o perfil e vagas disponíveis;

x

Ofertar ações de capacitação, informação, orientação e apoio aos trabalhadores
locais, no sentido de potencializar a empregabilidade da população local junto ao
empreendimento.

Já para a operação, recomenda-se:
x

Disponibilizar canal de comunicação;

x

Divulgar a Linha Verde do Ibama.

Desta maneira, para que as medidas mitigadoras sejam implantadas de forma efetiva, a fim
de atingir o objetivo proposto, durante o planejamento propõem-se que sejam realizadas ações
informativas para sanar as dúvidas das comunidades, durante a implantação sejam realizadas
campanhas bimestrais e durante a operação campanhas semestrais. Tais campanhas deverão
garantir que a informação chegue ao seu receptor e que a sua concepção seja integrada com os
demais programas a serem executados pelo empreendedor, para fins de divulgação e
esclarecimento das ações para todos os envolvidos.
Sendo assim, para que a informação chegue a todos de maneira efetiva, a depender da
temática proposta para cada campanha, as ações deverão utilizar como meios de comunicação:
x

Rádio local;

x

Cartazes, jornais e murais;

x

Material impresso;

x

Audiovisuais ou vídeos;

x

Placas de aviso e painéis informativos;

x

Reuniões e palestras;

x

Canal de comunicação do empreendedor.

Cada campanha realizada pelo PCS, deverá considerar os seguintes procedimentos:
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x

Definição do público-alvo;

x

Definição do período da campanha;

x

Definição da temática a ser trabalhada;

x

Preparação do material de divulgação adequado a cada público-alvo;

x

Execução da campanha;

x

Mensuração dos resultados.

Algumas temáticas sugeridas para as campanhas são:
x

Convívio Seguro com o empreendimento;

x

Etapas da construção do empreendimento;

x

A conscientização da comunidade local sobre a segurança e cuidados com a faixa
de servidão;

x

Fases do licenciamento ambiental;

x

Divulgação das ações dos Programas Socioambientais;

x

Atividades executadas em atendimento a outros programas.

9.2.11.6.2

Avaliação e Monitoramento

Como instrumentos de acompanhamento e avaliação do Programa de Comunicação Social
deverão ser elaborados periódicos, com descrição das atividades e análise crítica do andamento
das ações, e um relatório final contemplando a síntese dos resultados, conforme segue:
x

Relatórios mensais de acompanhamento do programa;

x

Relatórios periódicos de acompanhamento do programa, elaborados pelo
empreendedor ou contratada específica, e entregues ao órgão ambiental
responsável pelo licenciamento;

x

Relatório final conclusivo das medidas adotadas e resultados obtidos pelo programa;

Tais relatórios deverão abordar minimamente:
x

Registro fotográfico;

x

Quantidade das ações realizadas;

x

Quantidade de material distribuído;

x

Número de participantes nas campanhas;
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x

Número de participantes e número de campanhas e reuniões realizadas com a
comunidade;

x

Número de registros pelo Canal de Ouvidoria;

x

Número de respostas dadas pela Ouvidoria dentro do prazo de 72h X número total
de reclamações pelo canal.

9.2.11.7 Recursos
Os recursos necessários para a realização dos procedimentos do Programa de
Comunicação Social incluem a produção de materiais gráficos, a veiculação de informações através
de mídias adequadas a cada público-alvo e a contratação de Equipe especializada para contanto
com a população local.
9.2.11.8 Cronograma
Este programa deve ser executado durante a fase de planejamento para comunicar a
comunidade a respeito da chegada do empreendimento. Durante a implantação deverão ser
realizadas campanhas com periodicidade bimestral, e durante a operação campanhas com
periodicidade semestral.
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, para obtenção da LI.
9.2.12 PROGRAMA DE INSTITUIÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
9.2.12.1 Objetivo
Para a implantação de projetos lineares, se faz necessária a liberação de áreas de terras,
de maneira a permitir a execução das obras do empreendimento, para que isso ocorra
procedimentos e diretrizes devem ser estruturados para que todos os impactados pelo
empreendimento sejam indenizados de forma justa e transparente.
Sendo assim, este programa visa estruturar e executar as ações necessárias para a
liberação das áreas para implantação do empreendimento, contemplando as tratativas com os
proprietários das terras interceptadas pela linha de transmissão, considerando suas estruturas e a
faixa de servidão de 60 metros de largura, sendo 30 metros para cada lado do traçado da linha.
Visto que esta área de servidão terá restrições de uso de solo e que a indenização deva ocorrer a
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partir de uma avaliação técnica baseada no uso e capacidade do solo com suas eventuais culturas
e benfeitorias atingidas baseado em valores locais e ou regionais.
9.2.12.2 Responsável pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela implementação deste programa é do empreendedor, podendo ser
compartilhada por meio da contratação de empresas especializadas.
9.2.12.3 Legislação e/ou Outros Requisitos
A principal diretriz legal que regulamenta a instituição da faixa de servidão é o Decreto-Lei
nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por necessidade e utilidade pública. Já as
diretrizes técnicas para avaliação das propriedades são estabelecidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), em especial nas contidas nas normas NBR 14653/1 (avaliação de
bens), NBR 14653-2 (avaliação de imóveis urbanos) e NBR 14653-3 (avaliação de imóveis rurais).
9.2.12.4 Escopo
Com a chegada de um novo empreendimento e necessidade de negociações de terras para
sua implantação e operação, alguns impactos são gerados, tais como inviabilização de benfeitorias
e propriedades, restrição de atividades econômicas, diante disso faz-se necessário estipular
critérios para que todas as tratativas com os proprietários ocorram de forma uniforme, transparente
e justa.
Este programa abrangerá as etapas e medidas necessárias para garantir a efetividade e
transparência na negociação.
9.2.12.5 Abrangência
A abrangência deste programa será local, abrangendo os proprietários de terras afetadas
pela LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó-Santa Luzia II.
9.2.12.6 Materiais e Métodos
9.2.12.6.1

Descrição das Medidas Ambientais

Para mitigação do impacto causado, faz-se necessário que o empreendedor adote as
seguintes medidas mitigadoras:
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x

Indenizar;

x

Realocar as benfeitorias inviabilizadas.

E em sinergia com o Programa de Comunicação, deverá promover uma comunicação clara
e transparente com todos os proprietários impactados, orientando sobre as restrições de uso do
solo e as atividades compatíveis com a servidão e disponibilizando um canal de comunicação para
eventuais dúvidas e/ou reclamações.
Para a consecução do Programa a fim de atingir atividades macro como mapeamento,
cadastramento e indenização, deverão ser realizados os seguintes procedimentos:
a)

Abertura de Canal de Comunicação: O empreendedor deverá criar um canal de

comunicação direto com os proprietários de terras e/ou benfeitorias atingidas pela LT para que todos
os contatos possam ser de forma ágil, clara e efetiva entre as partes. Durante todo processo de
negociação deverá prezar pela clareza dos critérios adotados para definir a valoração das
propriedades e benfeitorias;
b)

Mapeamento dos proprietários atingidos e cadastro: esta ação deverá identificar os

proprietários impactados e iniciar as tratativas de comunicação, com o intuito de mitigar ruídos e
aumentar expectativas. Caso haja grupos vulneráveis, os mesmos precisam ser identificados e
acompanhados. Conforme apresentado na seção do meio socioeconômico deste estudo, na área
do empreendimento não existem meeiros, somente posseiros que fazem parte de um grupo que
está instalado na área do DNOCS, em Santa Luzia. Sendo assim, visto que se trata de um grupo
vulnerável, este grupo precisará ser acompanhado durante todo processo de negociação;
c)

Cadastramento: Após o mapeamento, todas as propriedades deverão ser cadastradas e

avaliadas conforme sua regularização e afetações em sua propriedade para elaboração dos laudos
técnicos, mapas e memoriais descritivos das propriedades e decreto de servidão específico para as
áreas de interesse, quando necessário;
d)

Negociações: Conforme pesquisa de preços de áreas em oferta na região para a

determinação do valor da terra nua, aliados a valores para a indenização de benfeitorias (agricultura,
pastagem, construções/edificações, cercas, etc.), quando necessário, será iniciado o processo de
negociação. A negociação percorrerá de forma amigável ou litigiosa, contudo não depende somente
da vontade do proprietário, mas também da documentação disponível pelo proprietário. Caso o
processo não ocorra de forma amigável, será necessário instituir a Declaração de Utilidade Pública
(DUP) e iniciar o processo de forma litigiosa;
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e)

Anuência e Registro: após negociações, será obtida a anuência dos proprietários em relação

ao empreendimento e emitido o termo de indenização.
9.2.12.6.2

Avaliação e Monitoramento

A efetividade do programa será obtida por meio da emissão dos laudos técnicos das
propriedades os quais devem ser apresentados e entregues para todos os proprietários. E para o
programa deverão ser apresentados relatórios periódicos, com descrição das atividades e análise
crítica do andamento das ações, e um relatório final após encerramento de todas as negociações,
contemplando a síntese dos resultados.
9.2.12.7 Recursos
Os recursos necessários para a realização dos procedimentos do Programa de Instituição
da Faixa de Servidão Administrativa, incluem a contratação de equipe especializada para a
realização das atividades e os recursos financeiros destinados ao pagamento das indenizações.
9.2.12.8 Cronograma
O Programa de Instituição da Faixa de Servidão Administrativa será implantado desde a fase
de planejamento e implantação, até o encerramento da última negociação com os proprietários
impactados. O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de
licenciamento, para obtenção da LI.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de licenciamento da LT 500 kV Coletora EOL Oeste Seridó – Santa Luzia II.
iniciou se em junho de 2021 com o percorrimento dos traçados propostos para o empreendimento,
em agosto de 2021 foi protocolado a Ficha de Caracterização Ambiental – FCA, no sistema do
IBAMA, gerando o Processo n° 02001.016626/2021–96, junto ao referido órgão.
Durante o processo de estudo e elaboração de projeto foram identificados alguns possíveis
entraves técnicos, diante disso em setembro de 2021 foi realizado um novo percorrimento para
avaliação de novos traçados, para análise das 3 alternativas propostas.
Dentre os traçados propostos, inicialmente havia sido selecionado a Alternativa 3. Após essa
definição foram realizados os estudos de cada área do conhecimento, divididos em termos gerais
nos meios físico, biótico e socioeconômico.
Em complementação em abril de 2022, foi realizada vistoria com o Órgão Licenciador –
IBAMA, para fins de Requerimento de Licença Prévia e após análise da vistoria foram realizados
pequenos ajustes no traçado. A qual resultou na elaboração da 4ª alternativa locacional conforme
apresentado no item Alternativa Locacional no item .2.2.3 deste estudo.
Para a definição das Áreas de Influência Indireta – AII e Áreas de Influência Direta – AID,
foram atendidas as premissas estabelecidas no ANEXO I da Portaria 421, de 26 de outubro de
2011.
A região tem como característica o uso agropecuário das propriedades rurais e exploração
minerária.
Os principais impactos são decorrentes pela implantação das bases, torres e da constituição
da faixa de servidão de passagem.
Após a realização dos estudos ambientais dos meios físico, biótico e sócio–econômico e da
avaliação dos impactos ambientais que serão gerados com a implementação da LT 500 kV Coletora
EOL Oeste Seridó – Santa Luzia II, sendo a Alternativa 3 selecionada, a equipe multidisciplinar
participante do presente Relatório Ambiental Simplificado – RAS entende que a LT é um
empreendimento viável ambientalmente, desde que sejam realizados as medidas e os programas
ambientais propostos para evitar, atenuar ou compensar os impactos negativos e potencializar os
impactos positivos propostos no presente trabalho.
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