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APRESENTAÇÃO
O presente relatório tem por objetivo apresentar o Relatório Ambiental Simplificado
(RAS) para obtenção da licença prévia (LP), junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O estudo foi realizado conforme diretrizes
do Anexo I da Portaria Nº 421/2011 do IBAMA.
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INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Empreendedor

Razão Social

Oeste Energia Investimentos e Participações S/A

CNPJ

28.507.748/0001-02

Registro CTF IBAMA

7864980

Endereço

Rua Anita Garibaldi, 365, sala 208, Bairro Centro, CEP: 89.700124,
Concórdia-SC

Telefone

(48) 3212-5100

E-mail

saionara@setaengenharia.com.br

Representante Legal

Saionara Pinto Biezus

Endereço

Rua Anita Garibaldi, 365, sala 208, Bairro Centro, CEP: 89.700124, Concórdia-SC

Telefone

(48) 3212-5100

E-mail

saionara@setaengenharia.com.br

Pessoa de Contato

Roberto Navarro

Endereço

Rua Emílio Blum 131, Torre B - Sala 207, Centro Florianópolis/SC.
CEP: 88020-010.

Telefone

(48) 99146-0101

E-mail

roberto.navarro@tcfuture.com.br
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1.2

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL
Consultoria

Razão Social

Aura Consultoria e Gestão Socioambiental Ltda

CNPJ

32.725.457/0001-50

Registro CTF IBAMA

7863761

Endereço

Rua Dona Alice Tibiriça,765, Bairro Bigorrilho, CEP:80.730-320,
Curitiba-PR

Telefone

(41) 4103 4946

E-mail

contato@ aurasocioambiental.com.br

Representante Legal
Andressa Diogo Rodrigues Garcia Duarte
e Pessoa de Contato
Endereço

Rua Dona Alice Tibiriça,765, Bairro Bigorrilho, CEP:80.730-320,
Curitiba-PR

Telefone

(41) 4103 4946 / (41) 99962-0020

E-mail

andressa@aurasocioambiental.com.br

Cadastro Técnico
Federal

7863763

Nº ART da Empresa

07-0549/22

1.3

DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR

Coordenação Geral

_________________________
Nome: Andressa Diogo Duarte
Formação: Bióloga e Administradora
Registro Profissional: CRBIO 108827/07
CTF/IBAMA: 7863763
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Coordenação Técnica

___________________________

___________________________

Nome: Daniela Nakamoto Vanzin

Nome: Luiz Roberto Lima Baratto

Formação: Engenheira Civil

Formação: Engenheiro Agrônomo

Registro Profissional: CREA 65.806/D -

Registro Profissional: CREA 13.435/D -

PR

RS

CTF/IBAMA: 2004609

CTF/IBAMA: 2004615

Colaboradores Técnicos

Meio Físico

___________________________

____________________________

Nome: Cristiane Rubini Dutra

Nome: Fábio Macedo de Lima

Formação: Geóloga Msc. Em Geologia

Formação: Geógrafo Msc. Em Geologia

Registro Profissional: CREA 90519/D -

Registro Profissional: CREA 120.097/D-

PR

PR

CTF/IBAMA: 120097-D

CTF/IBAMA: 5297157
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Meio Biótico

___________________________

____________________________

Grupo Herpetofauna

Grupo Mastofauna

Nome: Ana Luiza Cesquin Campos

Nome: José Carlos Chaves dos Santos

Formação: Bióloga

Formação: Biólogo

Registro Profissional: CRBio 43.731/RS

Registro Profissional: CRBio 18.769/RS

CTF/IBAMA: 1772988

CTF/IBAMA: 1575275

____________________________

____________________________

Grupo Avifauna

Grupo Botânica

Nome: Thiago Matheus Breda

Nome: Ligia de Almeida Fernandes

Formação: Biólogo

Vieira

Registro Profissional: CRBio 68.722/RS

Formação: Bióloga

CTF/IBAMA: 3407155

Registro Profissional: CRBio
107.948/05-D
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Meio Socioeconômico

____________________________

____________________________

Nome: Camila Angélica Moreira

Nome: Joanna Serra

Formação: Administradora e

Formação: Jornalista

Turismóloga

Registro Profissional: 0009339/PR

CTF/IBAMA: 7966875

____________________________
Nome: Karin Cristina Caneparo
Formação: Socióloga
Registro Profissional: 0000213/SC
CTF/IBAMA: 7966885
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1.4

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Denominação do Empreendimento: LT (LT) 500 kV Oeste Seridó.
Municípios e UF(s) abrangidos: Parelhas (RN), Santana do Seridó (RN), São José do

Sabugi (PB) e Santa Luzia (PB).

Quadro 1

Coordenadas geográficas Lat/Long dos vértices da linha e das subestações.

VÉRTICE

LT 500 kV OESTE SERIDÓ
Tabela de Vértices e Coordenadas
UTM X
UTM Y DIST. PARCIAL PROGRESSIVA
ÂNGULO
(m)
(m)
(m)
(m)

SE OESTE SERIDO 757.581,66

9.249.312,53

50

0

V1

757.568,33

9.249.360,72

1.467,10

50

39º0'14''E

V2

756.374,50

9.250.213,45

4.012,37

1.517,10

27º56'37''E

V3

752.397,31

9.250.743,68

1.849,80

5.529,48

40º39'43''D

V4

751.165,71

9.252.123,87

3.316,01

7.379,27

42º17'10''E

V5

747.867,68

9.252.468,73

2.998,58

10.695,29

33º17'58''E

V6

745.203,81

9.251.092,05

2.499,02

13.693,87

17º14'56''E

V7

743.423,79

9.249.338,01

2.118,60

16.192,88

18º53'37''D

V8

741.514,53

9.248.419,76

3.588,84

18.311,48

23º39'43''E

V9

739.176,50

9.245.697,00

1.640,44

21.900,33

14º47'24''D

V10

737.825,50

9.244.766,50

7.628,36

23.540,77

6º53'41''E

V11

732.107,96

9.239.716,58

2.047,12

31.169,13

10º53'35''E

V12

730.857,37

9.238.095,86

365,8

33.216,25

33º16'14''D

V13

730.511,65

9.237.976,32

725,43

33.582,06

19º27'10''D

V14

729.786,24

9.237.981,10

779,1

34.307,49

10º3'20''D

V15

729.020,03

9.238.122,20

2.703,10

35.086,58

36º21'41''E

V16

726.589,00

9.236.940,31

1.721,44

37.789,68

52º41'10''E

V17

726.249,16

9.235.252,75

2.664,62

39.511,12

50º28'30''D

V18

723.899,47

9.233.996,09

1.827,30

42.175,75

52º35'56''D

V19

722.236,17

9.234.752,71

291,56

44.003,05

38º24'5''D

V20

722.103,18

9.235.012,18

552,69

44.294,61

59º50'9''D

V21

722.401,75

9.235.477,28

136,17

44.847,30

59º2'26''D

SE SANTA LUZIA II

722.537,86

9.235.473,15

0

44.983,47
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2

ESTUDO AMBIENTAL
A apresentação deste estudo compõe o processo de licenciamento ambiental

brasileiro conforme Portaria nº 421 do MMA, de 26 de outubro de 2011, para análise de
viabilidade e emissão das licenças ambientais necessárias, apresentando, para tanto, os
aspectos ambientais e socioculturais das áreas de influência do empreendimento, prevendo
os impactos e medidas de mitigação ou compensação para garantir a viabilidade
socioambiental da LT 500 kV Oeste Seridó.
2.1

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Este item tem como objetivo apresentar as características gerais da LT 500 kV Oeste

Seridó que interliga a Subestação Coletora 500/34,5 kV Oeste Seridó I, em Parelhas RN, à
Subestação Santa Luzia II da CHESF, em Santa Luzia PB, de forma a fornecer subsídios à
análise do órgão ambiental competente no âmbito do licenciamento ambiental da Linha de
Transmissão (LT). O quadro a seguir apresenta um resumo das principais características do
empreendimento.
Tabela 1 Quadro resumo da Linha de Transmissão.

Parâmetros
Nome do Empreendimento
Tipo de Empreendimento

LT 500 kV OESTE SERIDÓ
Linha de Transmissão de Energia

Tensão Nominal (kV)

500

Extensão Total da Linha (Km)

45

Largura da Faixa de Servidão (M)

60

Área da Faixa de Servidão (Km²)

2,70

Número Estimado de Torres
Altura das Torres
Vão Médio (M)
Altura Mínima Condutor Solo na Condição de Longa
Duração (M)
Estruturas

95
Vide Quadro 2
500
12
Treliçadas, autoportantes e estaiadas, de
circuito simples
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Parâmetros
Cabo Condutor
Cabo para Raios
Isoladores
Sistema de Aterramento

4 x CAL 1120 665 MCM por fase
OPGW 24 FO 15,5 mm / OPGW 24 FO
12,4 mm
Vidro temperado
disposição radial

Resistência de Aterramento de Projeto das Estruturas

20

Número de Circuitos

1

Número de Cabos / Fase

4

Número de Para Raios

2

Previsão do Valor Investido (R$)

90.000.000,00

O estudo do traçado de uma LT é realizado inicialmente em escritório e posteriormente
por visita à área de implantação do empreendimento. Os estudos de escritório são efetuados
com base em documentos e informações disponíveis da região de implantação da LT, como
documentos do projeto dos parques que serão conectados à linha, planos diretores de outros
projetos quando aplicável, imagens do Google Earth e ortofotos, quando disponíveis. O
traçado definido desta forma é caracterizado como preliminar, devendo ser ajustado na fase
de implantação, utilizando se técnicas e recursos de geoprocessamento de dados e de
topografia. No serviço de campo é verificada a viabilidade da implantação do traçado
estudado. Nesta fase levantam se interferências existentes ao longo do caminhamento, como
edificações, estradas, matas de preservação permanentes, entre outros.
2.1.1 DESCRIÇÃO DO TRAÇADO
Define se como o eixo de uma LT, uma poligonal que interliga as subestações
limitadoras da linha, com pontos intermediários nos pontos centrais das estruturas. Os pontos
de deflexão da poligonal são chamados de vértices e cada lado da poligonal compreendido
entre dois vértices é chamado de tangente.
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Ao longo de toda a LT serão construídas 95 estruturas, conforme apresentado no
quadro a seguir e croqui no Anexo 1.
Quadro 2

Locação das torres da linha de transmissão
ALTURA DEFLEXÃO
ÚTIL

ESTR.

SE

TIPO

(°)

(m)

VÃO
VANTE

COORDENADAS UTM (m)

(m)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
Longitude W

Latitude S

Coordenada E
(X)

Coordenada
N (Y)

9.249.312,53

36,6696

6,7858

757.568,33

9.249.360,72

36,6697

6,7854

N

E

50

757.581,66

282

PORTICO

28

0/1 (V1)

OAT

25,5

0/2

OSM

39

605

757.338,86

9.249.524,63

36,6718

6,7839

0/3

OSM

31,5

580,1

756.846,55

9.249.876,28

36,6763

6,7807

1/1 (V2)

OAT

22,5

658,9

756.374,50

9.250.213,45

36,6805

6,7777

02/1

OSM

27

444

755.721,38

9.250.300,52

36,6865

6,7769

02/2

OEL

37,5

495

755.281,27

9.250.359,20

36,6904

6,7764

03//1

OEL

40,5

558

754.790,61

9.250.424,61

36,6949

6,7759

03/f2

OEL

39

539

754.237,51

9.250.498,35

36,6999

6,7752

04/1

OEL

37,5

550

753.703,23

9.250.569,58

36,7047

6,7746

04/2

OEL

42

538

753.158,06

9.250.642,26

36,7096

6,774

05/1

OSM

31,5

229,48

752.624,78

9.250.713,36

36,7145

6,7733

5/2 (V3)

OAT

24

461,53

752.397,31

9.250.743,68

36,7165

6,7731

05/3r

OEL

42

390

752.090,03

9.251.088,04

36,7193

6,77

06/1

OEL

43,5

599

751.830,37

9.251.379,03

36,7217

6,7674

06/2

OEL

36

399,27

751.431,55

9.251.825,96

36,7253

6,7633

7/1 (V4)

OAT

22,5

373,73

751.165,71

9.252.123,87

36,7277

6,7606

07/2

OEL

36

526

750.794,02

9.252.162,74

36,7311

6,7603

08/1

OEL

39

431

750.270,87

9.252.217,44

36,7358

6,7598

08/2

OEL

31,5

486

749.842,20

9.252.262,26

36,7397

6,7595

09/1

OEL

31,5

479

749.358,84

9.252.312,81

36,7441

6,759

09/2

OEL

39

585

748.897,36

9.252.361,06

36,7482

6,7586

10/1

OEL

45

435,29

748.300,61

9.252.423,46

36,7536

6,7581

10/2 (V5)

OAT

25,5

446,71

747.867,68

9.252.468,73

36,7576

6,7577

11/1

OEL

40,5

505

747.506,37

9.252.282,00

36,7608

6,7594

11/f2

OEL

43,5

508

747.022,20

9.252.031,79

36,7652

6,7617

12/1

OEL

36

480

746.570,90

9.251.798,56

36,7693

6,7638

12/2

OEL

36

534

746.144,48

9.251.578,19

36,7731

6,7658

13/1

OEL

43,5

524,87

745.670,09

9.251.333,02

36,7774

6,768

O.SERIDO

39º0'14''E

27º56'37''E

40º39'43''D

42º17'10''E

33º17'58''E
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ALTURA DEFLEXÃO
ÚTIL
ESTR.

TIPO

(°)

(m)

VÃO
VANTE

COORDENADAS UTM (m)

(m)

GEOGRÁFICAS
Longitude W

Latitude S

Coordenada E
(X)

Coordenada
N (Y)

9.251.092,05

36,7816

6,7702

N

E

466,13

745.203,81

13/2 (V6)

OAA

24

14/1

OEL

37,5

429

744.871,79

9.250.764,87

36,7846

6,7732

14/2

OEL

45

631

744.566,22

9.250.463,76

36,7873

6,7759

15/1

OEL

40,5

466

744.116,77

9.250.020,87

36,7914

6,78

15/2

OEL

37,5

506,88

743.784,84

9.249.693,79

36,7944

6,7829

16/1 (V7)

OAA

28,5

402,12

743.423,79

9.249.338,01

36,7976

6,7862

16/2

OEL

27

406

743.061,41

9.249.163,73

36,8009

6,7877

17/1

OEL

28,5

453

742.695,53

9.248.987,76

36,8042

6,7893

17/2

OSM

51

565

742.287,29

9.248.791,42

36,8079

6,7911

18/1

OSM

51

292,49

741.778,12

9.248.546,53

36,8125

6,7934

18/2 (V8)

OAA

30

418,52

741.514,53

9.248.419,76

36,8148

6,7945

18/3

OEL

37,5

565

741.241,88

9.248.102,25

36,8173

6,7974

19/1

OEL

36

534

740.873,80

9.247.673,60

36,8206

6,8013

19/2

OEL

39

555

740.525,91

9.247.268,46

36,8237

6,805

20/1

OEL

37,5

456

740.164,35

9.246.847,40

36,827

6,8088

20/2

OSM

48

616

739.867,28

9.246.501,45

36,8297

6,8119

21/1

OEL

37,5

444,33

739.465,97

9.246.034,10

36,8333

6,8162

21/2 (V9)

OAA

24

510,67

739.176,50

9.245.697,00

36,8359

6,8192

22/1

OEL

43,5

569

738.755,93

9.245.407,34

36,8397

6,8219

22/2

OSM

45

23/1 (V10)

OAA

25,5

24/1

OEL

24/2

17º14'56''E

COORDENADAS

18º53'37''D

23º39'43''E

14º47'24''D

560,77

738.287,33

9.245.084,58

36,8439

6,8248

538,24

737.825,50

9.244.766,50

36,8481

6,8277

43,5

560

737.422,09

9.244.410,20

36,8517

6,8309

OEL

34,5

533

737.002,36

9.244.039,48

36,8555

6,8343

25/1

OEL

37,5

552

736.602,88

9.243.686,64

36,8591

6,8375

25/2

OSM

43,5

571

736.189,15

9.243.321,22

36,8628

6,8408

26/1

OEL

37,5

517

735.761,17

9.242.943,22

36,8667

6,8443

26/1

OEL

37,5

553

735.373,68

9.242.600,97

36,8701

6,8474

27/1

OEL

40,5

543

734.959,20

9.242.234,89

36,8739

6,8507

27/1

OEL

40,5

555

734.552,21

9.241.875,43

36,8775

6,854

28/

OEL

42

540

734.136,24

9.241.508,02

36,8813

6,8573

29/1

OEL

31,5

553

733.731,50

9.241.150,54

36,8849

6,8606

29/2

OEL

39

545

733.317,02

9.240.784,46

36,8887

6,8639

30/1

OEL

33

554

732.908,54

9.240.423,68

36,8924

6,8672

30/2

OEL

42

514,13

732.493,31

9.240.056,93

36,8961

6,8705

6º53'41''E
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ALTURA DEFLEXÃO
ÚTIL
ESTR.

TIPO

(°)

(m)

VÃO
VANTE

COORDENADAS UTM (m)

(m)

10º53'35''E

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
Longitude W

Latitude S

Coordenada E
(X)

Coordenada
N (Y)

9.239.716,58

36,8996

6,8736

N

E

490,87

732.107,96

31/1 (V11)

OAA

31,5

31/2

OEL

45

552

731.808,09

9.239.327,96

36,9023

6,8771

32/1

OEL

45

534

731.470,87

9.238.890,94

36,9053

6,8811

32/2

OEL

40,5

470,25

731.144,65

9.238.468,16

36,9082

6,8849

33/1 (V12)

OAT

22,5

33º16'14''D

365,81

730.857,37

9.238.095,86

36,9108

6,8883

33/2 (V13)

OAA

27

19º27'10''D

442,94

730.511,65

9.237.976,32

36,9139

6,8894

34/1

OSM

28,5

282,49

730.068,72

9.237.979,24

36,9179

6,8894

34/2 (V14)

OAA

22,5

379,51

729.786,24

9.237.981,10

36,9205

6,8894

34/3

OEL

42

399,58

729.413,00

9.238.049,83

36,9239

6,8888

35/1 (V15)

OAT

27

431,42

729.020,03

9.238.122,20

36,9274

6,8881

35/2

OEL

40,5

487

728.632,03

9.237.933,57

36,9309

6,8898

36/1

OSM

51

245

728.194,05

9.237.720,63

36,9349

6,8918

36/2

OSM

51

378

727.973,71

9.237.613,51

36,9369

6,8928

36/3

OEL

43,5

351

727.633,76

9.237.448,24

36,9399

6,8943

36/4

OSM

46,5

340

727.318,09

9.237.294,77

36,9428

6,8957

37/1

OSM

45

470,68

727.012,31

9.237.146,11

36,9456

6,897

37/2 (V16)

OAT

24

392,32

726.589,00

9.236.940,31

36,9494

6,8989

38/1

OEL

33

498

726.511,55

9.236.555,71

36,9501

6,9024

38/2

OEL

36

513

726.413,24

9.236.067,51

36,9509

6,9068

39/1

OSM

27

39/2 (V17)

OAT

25,5

40/1

OEL

40/2

10º3'20''D

36º21'41''E

52º41'10''E

318,12

726.311,96

9.235.564,61

36,9518

6,9113

534,88

726.249,16

9.235.252,75

36,9524

6,9142

45

564

725.777,50

9.235.000,50

36,9566

6,9165

OEL

37,5

531

725.287,21

9.234.738,28

36,9611

6,9189

41/1

OEL

36

566

724.811,92

9.234.484,09

36,9654

6,9212

41/2

OEL

45

468,75

724.318,11

9.234.219,99

36,9698

6,9236

42/1 (V18)

OAT

28,5

444,25

723.899,47

9.233.996,09

36,9736

6,9256

42/2

OSM

48

355

723.495,09

9.234.180,04

36,9773

6,924

43/1

OSM

46,5

623

723.171,95

9.234.327,03

36,9802

6,9227

43/2

OEL

40,5

405,05

722.604,87

9.234.584,99

36,9853

6,9203

44/1 (V19)

OAT

22,5

38º24'5''D

291,56

722.236,17

9.234.752,71

36,9887

6,9188

44/2 (V20)

OAT

22,5

59º50'9''D

375,39

722.103,18

9.235.012,18

36,9899

6,9165

44/3

OSM

48

177,3

722.305,97

9.235.328,07

36,9881

6,9136

44/4 (V21)

OAT

39

136,17

722.401,75

9.235.477,28

36,9872

6,9123

SE

PORTICO

28

0

722.537,85

9.235.473,15

36,986

6,9123

50º28'30''D

52º35'56''D

59º2'26''D
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ALTURA DEFLEXÃO
ÚTIL
ESTR.

TIPO

(°)

(m)

VÃO
VANTE

COORDENADAS UTM (m)

(m)
N

E

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
Longitude W

Latitude S

Coordenada E
(X)

Coordenada
N (Y)

S.LUZIA II

Legenda:
OAT

Torre autoportante de ancoragem de meio de linha e ancoragem tipo fim de linha OAT

OMS

Torre autoportante de suspensão tipo OMS

OEL

Torre estaiada de suspensão tipo OEL

OAA

Torre autoportante de ancoragem de meio de linha tipo OAA

2.1.2 FAIXA DE SERVIDÃO
Para determinar a largura da faixa de servidão da LT 500 kV Oeste Seridó foram
realizados cálculos em conformidade com a norma NBR 5422. Pelo critério mecânico de
balanço de cabos, conclui se que a faixa de servidão deve ter largura mínima de 60 metros,
sendo 30 metros para cada lado considerando o eixo no centro.

Figura 1

Largura da faixa de servidão

2.1.3 ESTRUTURAS DAS TORRES
A LT 500 kV Oeste Seridó será composta por 95 estruturas metálicas treliçadas, as
quais são divididas em quatro tipos, sendo três modelos de torres autoportantes e um modelo
de torre estaiadas.
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2.1.3.1

Torres Autoportantes
As torres metálicas autoportantes são feitas de estruturas metálicas galvanizadas a

fogo, compostas por uma parte reta superior e uma parte piramidal na base. Este projeto
utilizará três tipos de torres autoportantes, conforme descrito a seguir:
Torre Autoportante de suspensão tipo OSM

Utilizada para ângulos de deflexão entre

0 e 3 graus, com vãos médios de até 600 metros e alturas úteis de 24 a 51 metros.
Torre Autoportante de ancoragem de meio de linha tipo OAA

Utilizada para ângulos

de deflexão de até 30 graus, com vãos médios de até 400 metros e alturas úteis de
22,5 a 40,5 metros.
Torre Autoportante de ancoragem de meio de linha e ancoragem tipo fim de linha OAT
Utilizada para ângulos de deflexão de até 60 graus no meio de linha ou 30 graus em
fim de linha, com vãos médios de até 400 metros e alturas úteis de 22,5m a 40,5
metros.
As praças de montagem destas torres serão de 40m x 40m e as estruturas deverão
ser montadas de acordo com os desenhos do fabricante, específicos para cada tipo,
devidamente aprovados e na revisão vigente.
O início da montagem das torres deve ocorrer respeitando o prazo ou resistência
mínima estabelecidos em projeto ou especificação técnica das fundações de concreto e
deverão estar aterradas através de algum sistema de aterramento (contrapeso ou aterramento
provisório).
Devem ser utilizados estropos protegidos e com capacidade de carga adequado para
fazer o içamento das peças, evitando danificar a galvanização.
As seções pré montadas das torres devem ser içadas tomando cuidado para não
submeter os componentes a esforços maiores do que projetados, evitando assim
empenamentos e avarias à galvanização. Sendo que, dependendo da situação (local, acesso,
relevo e peso das peças ou seções), a serem montadas se fará a utilização de mastros
auxiliares, caminhões munck e/ou guindastes com capacidades devidamente definidas pelos
Planos de Rigging.
As diagonais principais devem ser apertadas completamente apenas quando do

Página 47 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

ajustamento final.
Os mastros auxiliares de montagem devem ser mudados para seção superior, após
todas as peças principais e parafusos estejam colocados e apertados o suficiente para manter
a torre estável.
Imediatamente após a montagem, a estrutura deverá passar por uma revisão final para
verificação do torque dos parafusos e peças eventualmente faltantes ou danificadas, para
raios e condutores.
2.1.3.2

Torres Estaiadas
As torres metálicas estaiadas são constituídas por um corpo metálico modulado,

chamado de mastro, fixo por estais ao longo de sua extensão. Este projeto utilizará um tipo
de torre estaiada, conforme descrito a seguir:
Torre Estaiada de suspensão tipo OEL

Utilizada para ângulos de deflexão entre 0 a

1 grau, com vãos médios de até 550 metros e alturas úteis de 27 a 45 metros.
As praças de montagem das torres estaiadas serão de 50m x 50m e as estruturas, em
sua maioria, serão içadas com guindastes com capacidades devidamente definidas pelos
Planos de Rigging, exceto em locais onde não se permita ou não seja possível o acesso do
guindaste, as mesmas serão montadas manualmente por seções, as quais deverão ser pré
montadas no solo, para posterior içamento. Para a montagem manual se fará uso de mastros
auxiliares. Os locais de montagem deverão permitir a execução dos serviços, sem que as
peças sejam indevidamente solicitadas.
Deverão ser colocados apoios de madeira, quando da montagem das torres estaiadas
no solo, para evitar aderência de lama e sujeira, e serão utilizados calços para suprir as
irregularidades do terreno.
Em casos especiais, quando não for possível pré montar toda a torre no local de sua
instalação, será efetuado o levantamento por seções para o içamento com guindaste ou com
mastros auxiliares. Nestes casos, será montado o conjunto formado pelo mastro central,
estais e suas respectivas mísulas, no local da instalação da torre. As mísulas dos condutores
e dos cabos pára raios poderão ser montadas separadamente e colocadas na torre após o
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levantamento do conjunto mastro central, mísulas dos estais e estais.
Quando o içamento das torres estaiadas for efetuado por guindastes, o guindaste
realizará o içamento do mastro central com os cabos de estais definitivos já conectados a ele
sendo que o mastro central só será desconectado do guindaste após todos os estais estarem
devidamente fixados as suas respectivas fundações obedecendo ao seguinte procedimento:
O guindaste será posicionado próximo ao mastro central que estará na posição
horizontal junto a chão, o cabo de içamento será conectado ao ponto de pega da
estrutura previamente estabelecido em projeto e realizará o içamento até que o mastro
esteja na posição vertical com a sua base devidamente acoplada no bloco de
fundação;
Os cabos dos estais serão esticados e fixados junto às respectivas fundações dos
estais;
As fixações dos cabos de estais as suas fundações serão executadas utilizando o
dispositivo de fixação (vari grip) conforme projeto;
Após a conclusão da fixação dos cabos de estais na fundação e a constatação que a
estrutura está completamente segura será feito a desconexão do cabo de içamento à
estrutura sendo considerada assim a atividade de içamento concluída.
Imediatamente após ser concluída a atividade de içamento, uma segunda equipe
realizará o pré tensionamento dos cabos dos estais conforme projeto, o nivelamento do
mastro e a revisão final dos torques e reposição de peças eventualmente faltantes ou
danificadas, ficando assim a estrutura pronta para receber os cabos para raios e condutores.
2.1.4 DISTÂNCIAS ELÉTRICAS DE SEGURANÇA
As distâncias de segurança para a LT operando em regime de longa duração foram
calculadas conforme metodologia da NBR 5422 e normativas ANEEL relativas aos requisitos
de máximo campo elétrico no interior da faixa de servidão. Os resultados são apresentados
no quadro a seguir.
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Quadro 3
Item

Distância mínima entre cabos e solo.
Natureza da região ou obstáculo atravessado pela
linha ou que dela se aproxime

Distância adotada
(m)

1

Locais acessíveis apenas a pedestres

12,0

2

Locais onde circulam máquinas agrícolas

12,0

3

Rodovias, ruas e avenidas

12,0

4

Ferrovias

12,0

5

Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação

15,0

6

Suporte a linha pertencente à ferrovia

7,0

7

Vegetação de preservação permanente

6,7

8

Águas não navegáveis

12,0

9

Águas navegáveis

10

Linhas de energia elétrica com para raios

4,0

11

Linhas de telecomunicações

4,5

12

Telhados e terraços

12,0

13

Paredes

12,0

14

Paredes cegas

12,0

15

Instalações transportadoras

6,0

16

Veículos rodoviários e ferroviários

12,0

H + 5,0 mínimo = 12

Cabe destacar que na da ocorrência de cercas, alambrados ou estruturas afins que
sejam transpassadas pela LT, as mesmas devem ser seccionadas para evitar a transmissão
de energia induzida ou possíveis acidentes.
2.1.5 SUBESTAÇÕES
A LT em 500 kV, com 45 km de extensão interligará a Subestação Coletora 500/34,5
Kv Oeste Seridó I, localizada em Parelhas (RN) e Santa Luzia II, localizada em Santa Luzia
(PB).
A SE Santa Luzia II 500
Eólico e Fotovoltaico da Região do Seridó

Nº EPE DEE RE 065/2016 rev0, sendo objeto

do Lote 06 do segundo leilão da transmissão ANEEL de 2017, juntamente com as linhas
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partindo dessa SE para Milagres II e Campina Grande III. Sagrando se vencedora, na ocasião
NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSÃO DE
kV
para atendimento de usinas renováveis da região.
A Subestação Coletora 500/34,5 kV Oeste Seridó I será composta, inicialmente, por
dois setores de 500 kV e 34,5 kV, ligados por um transformador de 500 kV/34,5/34,5 kV
280 MVA. O setor de 34,5 kV será disposto por barra simples, e, o setor de 500 kV será no
formato anel preparado para expansão para disjuntor e meio.
As intervenções para construção ou ampliação nas duas subestações terão área
conforme apresentado na sequência:
Área total da SE coletora: 70.000 m²;
Área da ampliação na SE Santa Luzia II 500 kV: aproximadamente 30.000 m².
Em ambas as SEs, a drenagem pluvial profunda será feita através de drenos até a
perimetral, será realizada por canaletas.
2.1.6 INDICAÇÃO DE PONTOS DE INTERLIGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES
As subestações estão localizadas nos municípios de Parelhas RN e Santa Luzia PB,
suas coordenadas geográficas e vértices da LT são apresentadas no item 1.4 deste estudo,
Quadro 1.
2.1.7 ESCAVAÇÕES E REATERRO
Para implantação do empreendimento, os volumes previstos relacionado as
escavações é de 5.124,8 m³, enquanto que reaterro é de 2.442,8 m³.
2.1.8 CANTEIRO DE OBRAS E ACESSOS
Considerando se o comprimento da LT, está previsto ser implantado apenas um
canteiro de obras. Esse canteiro ficará às margens da Rodovia PB 221, nas coordenadas
geográficas

, nas proximidades do vértice V8. Cabe salientar

que havendo a necessidade de mais um canteiro de obras, o mesmo será objeto de
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licenciamento ambiental.
O canteiro de obras terá uma área de 4,2ha (200 x 210m), e contará com adequados
sistemas de abastecimento de água, esgoto, saúde e de disposição de resíduos. O canteiro
também deverá ser provido de um sistema de energia elétrica e ar condicionado.

Figura 2

Localização do Canteiro de Obras.

2.1.9 ESTIMATIVA DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO
Com base em imagens do Google referente as áreas de acesso, área de canteiro e
modelos de torres que serão instaladas, foi calculada uma estimativa da área de supressão,
resultando em aproximadamente 46 hectares o que representa cerca de 17% da área total da
faixa de servidão. Ressalta se que esse valor será confirmado com a elaboração do inventário
florestal.
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2.1.10 AÇÕES E INTERVENÇÕES NO AMBIENTE NATURAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA LT
2.1.10.1 Abertura de Estradas de Acesso
Serão implantados acessos apenas quando necessários na faixa de servidão do
empreendimento, e serão utilizados, sempre que possível, os acessos (estrada, trilhas,
caminhos e carreadores) já existentes.
2.1.10.2 Limpeza da Faixa de Servidão
A linha terá faixa de servidão com largura de 60 metros, sendo 30 metros para cada
lado a partir de seu eixo. Estima se que seja necessária, para a construção e operação da
linha, a abertura de uma faixa de serviço com 7 metros de largura e praças de montagem para
torres estaiadas de 50 x 50 metros e para torres autoportantes de 40 x 40 metros.
Com a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, as LT´s são
atualmente projetadas procurando reduzir se ao máximo a supressão vegetal ao longo de
sua faixa de servidão. Deste modo, em áreas de preservação permanente, a faixa de serviço
necessária ao lançamento dos cabos, se necessário, poderá ser reduzida para 4 metros. Na
sequência é apresentado um croqui do esquema típico de supressão vegetal.

Figura 3

Esquema típico de supressão vegetal.

Em caso de passagem da LT por plantações de árvores de grande porte, exemplo
eucaliptos, deve se considerar limpeza além da faixa de servidão de forma a evitar que
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qualquer árvore em um eventual tombamento toque os cabos da instalação.
A supressão vegetal na faixa de servidão, se necessária, será executada nos trechos
com matas e capoeiras. Não serão considerados como necessários o serviço de limpeza de
faixa nos trechos de linha onde existem pastagens ou culturas agrícolas, salvo algumas
exceções, como por exemplo culturas com espécies de grande porte ou que demandem
queimadas em alguma parte do processo de produção.
As árvores e arbustos serão cortados rente ao solo. Os métodos de supressão vegetal
serão tais que produzam o menor dano possível à camada orgânica e a raspagem da faixa
de servidão será feita apenas nos locais necessários à abertura de acessos e locais de
montagem das estruturas. Não será utilizado o processo de queimada para fazer a supressão
da vegetação.
Banquetas e outros tipos de controle de erosão devem ser construídos, quando houver
necessidade, para prevenir erosão do solo nos caminhos de acesso e ao longo da faixa de
servidão. Toda a madeira resultante da derrubada de árvores ou arbustos poderá ser doada
ao proprietário do terreno e deverá ser empilhada na beira da faixa. As árvores com diâmetro
acima de 8 cm deverão ter os galhos cortados antes do empilhamento.
Não será permitida a aplicação de herbicida e o corte seletivo, se necessário, atingirá
todas as árvores que, em caso de tombamento, possam causar danos à LT.
2.1.11 RESTRIÇÃO AO USO DA FAIXA DE SERVIDÃO E ACESSOS PERMANENTE
As principais restrições de uso e acessos à faixa de servidão são:
Implantação de culturas de médio e grande porte;
Queimadas;
Serviços de terraplanagem, escavações, depósito de materiais, exploração de
jazidas e etc.;
Instalações e construções de qualquer natureza e para qualquer fim;
Espaços que possam aglomerar pessoas como parques, campos, pistas para
práticas esportivas e etc;
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Implantação de loteamentos e condomínios;
Implantação de posteamentos, redes elétricas, placas de publicidade e etc.
Cercas e outras benfeitorias possíveis devem seguir devem seguir a NBR 5422
desde que não obstruam a os serviços e a manutenção.
2.1.12 CUSTO E CRONOGRAMA ESTIMADOS
Estima se que a implantação da LT em 500 kV, com 45 km de extensão, que
interligará a Subestação Coletora 500/34,5kV Oeste Seridó I e Santa Luzia II tenha um custo
de cerca de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
O tempo estimado para construção da LT é de 10 meses. O cronograma a seguir,
apresenta os itens principais da construção de uma forma macro e seus respectivos prazos
estimados.

Figura 4

2.2

Cronograma da LT.

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E JUSTIFICATIVA
Este item abordará as informações referentes a localização do empreendimento,

justificativa para sua implantação, possíveis alternativas locacionais e a alternativa escolhida.
2.2.1 LOCALIZAÇÃO
A LT em estudo, com extensão de cerca de 45 km, tem início na Subestação Coletora
500/34,5kV Oeste Seridó I, localizada no município de Parelhas, porção centro sul do estado
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do Rio Grande do Norte e término na SE Santa Luzia II, localizada no município de Santa
Luzia, porção centro norte do estado da Paraíba.
A linha ainda passa pelos municípios de Santana do Seridó (RN) e São José do Sabugi
(PB).
O acesso à área de implantação da LT pode ser feito por via terrestre, iniciando pelo
Município de Parelhas (RN) ou pelo município de Santa Luzia (PB), além de estradas federais,
BR 230, e estaduais, PB 221, RN 081 e RN 086, a região possui algumas estradas
secundárias que permitem o caminhamento até a linha.
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Mapa 1

Localização do Empreendimento. Fonte: Aura, 2021.

Página 57 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

2.2.2 JUSTIFICAIVA
O Complexo Eólico Oeste Seridó, formado pelos Parques Eólicos I, II, III, IV, V, VI, IX,
X, XI e XII, possui cerca de 247,5 MW de capacidade instalada, comercializou parte de sua
energia nos Leilões de Energia Nova A 3 e A 4/2021, com entrega prevista respectivamente
para janeiro/2024 e janeiro/2025, com a participação do PPI. Dessa forma, 30% da energia
proveniente desses empreendimentos será destinada ao ambiente regulado, para atender os
consumidores cativos das distribuidoras e os demais 70% irá atender consumidores do
mercado livre, que atualmente está em grande expansão, impulsionando o desenvolvimento
do setor elétrico brasileiro.
Os avanços tecnológicos observados nos últimos anos na indústria eólica alinhado ao
desenvolvimento e fomento dessa indústria nacionalmente, possibilitou uma grande expansão
dessa fonte, que atingiu recentemente o marco de 20 GW de capacidade instalada, com
preços de energia em torno de R$150/MWh. A localização do potencial de recursos em áreas
na sua grande maioria com baixo IDH, possibilitou que a implantação desses
empreendimentos contribuísse de forma relevante para o desenvolvimento regional desses
municípios, fortalecendo de forma expressiva a economia local.
Além disso, é notável a contribuição da expansão das fontes renováveis, em manter a
matriz energética brasileira como uma das mais limpas do mundo, e tornando o país um polo
atrativo para investidores com grande foco em sustentabilidade, principalmente após os
acordos firmados na COP 26 em direção a uma economia de baixo carbono.
A LT desse estudo interligará os seguintes empreendimentos:
Parques Eólicos Oeste Seridó VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII Licença Prévia n°2019
131147/TEC/LP 005;
Parque Eólico Oeste Seridó III Licença Prévia n°2019 133002/TEC/LP 022;
Parque Eólico Oeste Seridó I, IV e V Licença Prévia n°2019 133003/TEC/LP 023;
Parque Eólico Oeste Seridó II Licença Prévia n°2019 133004/TEC/LP 024;
Todas as licenças foram emitidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.
Cabe destacar que os empreendimentos acima já atestaram sua viabilidade ambiental,
porém sem a implantação de uma LT não exercerão sua função. Ressalta se que a linha
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também poderá atender outros parques eólicos que deverão ser implantados futuramente.
2.2.3 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
O estudo de alternativas locacionais mereceu grande atenção do empreendedor, onde
foram considerados aspectos técnicos de montagem, facilidade de manutenção, aspectos
econômicos e socioambientais para definição da melhor alternativa locacional para instalação
da LT 500 kV Oeste Seridó.
Ao todo foram estudadas 03 (três) alternativas locacionais que serão apresentadas
nos itens a seguir. Para escolha da alternativa selecionada foram realizadas 3 incursões em
campo, pela empresa de consultoria e empreendedor, com cerca de 2 dias cada, a fim de
realizar o percorrimento dos traçados propostos bem como identificar os principais riscos e
interferências de cada. Além disso, foi levando em consideração a existência de outros
projetos de engenharia em planejamento ou já implantados, características dos
remanescentes florestais transpassados, ocorrência de áreas urbanas ou de concentração
populacional, características do relevo, como existência de serras e existência de acessos
viários para viabilizar a construção da LT.

Página 59 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Figura 5

2.2.3.1

Alternativas Locacionais. Fonte: Aura, 2021.

Alternativa 01
A alternativa 02 possui 42,3 Km e conecta a Subestação Coletora a SE Santa Luzia II.

Contudo para essa opção, a SE Coletora precisaria ser implantada em outro local, fato que
poderia interferir na conexão dos parques.
Apesar de possuir a menor distância entre as duas subestações mencionadas, com
aproximadamente 37 Km de extensão, apresenta vários conflitos considerados importantes
ao longo de sua trajetória. Como apresentado na figura a seguir, esta alternativa irá atingir
áreas de vegetação mais densa exigindo maiores índices de supressão florestal, causará
interferência em Áreas de Preservação Permanente (APPs), como encostas e topos de serra,
interferências com áreas próximas a propriedades e com projetos de energia em
desenvolvimento (complexo fotovoltaico) ou já instalados (complexo eólico Canoas e Lagoas).
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Figura 6

2.2.3.2

Alternativa Locacional 1. Fonte: Aura, 2021.

Alternativa 02
A alternativa 02 possui 42,3 Km e conecta a SE Coletora a SE Santa Luzia II. Contudo

para essa opção, a SE Coletora precisaria ser implantada em outro local, fato que poderia
interferir na conexão dos parques.
Entre as principais características desse traçado é que exigiria a mudança na locação
da SE Coletora e continuaria a atingir empreendimentos que já se encontram projetados como
o Complexo Fotovoltaico no município de Santa Luzia (PB).
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Figura 7

2.2.3.3

Alternativa Locacional 2. Fonte: Aura, 2021.

Alternativa 03
Esta alternativa possui o traçado de maior extensão, 45 Km, e conecta a SE Coletora

a SE Santa Luzia II no mesmo ponto indicado na Alternativa 01.
Entre as principais características desse traçado é que o mesmo evita interferências
com todos os projetos energéticos projetados ou implantados na região (Complexo
Fotovoltaico e Eólico), como é o caso da chegada no bay de conexão na SE Santa Luzia II.
Outra característica é que evita deflexões fortes, porque ângulos agudos entre duas estruturas
exigem maiores esforços nas torres e fundações, fazendo se necessária a instalação de
ancoragens mais robustas e caras.
Esta alternativa buscar desviar todos os acidentes geográficos (encostas e topos de
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serra) identificados na região e por características do relevo o projeto buscou evitar torres com
alturas elevadas ou vãos de comprimento reduzido, pois as linhas de transmissão devem ser
construídas com altura mínima de segurança.
Por fim, o traçado apresentado buscou desviar de travessias no percurso, pois a LT
500 kV Oeste Seridó deverá passar sobre a LT existente, aumentando os custos com
materiais. É preciso também desviar o cruzamento dos cabos com grandes obstáculos
naturais ou artificiais, como rios e rodovias, pois geram trâmite burocrático para realizar as
travessias, além de gastos com estrutura.

Figura 8

2.2.3.4

Alternativa Locacional 3. Fonte: Aura, 2021.

Alternativa Selecionada para Estudo
A seleção do melhor traçado para se implantar a LT em estudo mereceu cuidadosos

estudos, onde foram levados em conta aspectos técnicos de montagem, facilidade de
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manutenção, econômicos e socioambientais. Diante disso, a Alternativa 03 foi selecionada
para o presente estudo ambiental.
De posse das informações de campo e de topografia, procedeu se à definição da rota
mais adequada para estabelecimento da diretriz da LT. De uma maneira simplificada, pode
se dizer que o melhor traçado é aquele de menor extensão e mínimas deflexões, evitando
se as áreas com restrições. Assim sendo, para estabelecimento do traçado da LT, foi dada
ênfase aos seguintes aspectos:
Procurou se um traçado que possuísse boas condições de acesso,
considerando se que este é um dos aspectos mais importantes na definição do
caminhamento de uma LT, durante a sua construção e posterior manutenção e
operação;
A topografia da região de implantação da LT é favorável, constituída
predominantemente de terrenos planos a levemente ondulados;
As edificações nas proximidades da LT deverão estar fora da faixa de servidão.
Buscou se minimizar a interferência com as benfeitorias existentes ao longo do
seu caminhamento, aproximando o das divisas e atravessando áreas menos
nobres das propriedades, evitando se aproximação com edificações e sedes de
sítios e fazendas;
A vegetação considerada como permanente deverá permanecer intocada,
principalmente aquela protetora de mananciais. Na LT em questão, procurou se
um traçado que causasse a menor interferência possível com matas de
preservação permanente;
O traçado passa por região com muitas linhas de transmissão. Ao longo de todo
o traçado, ocorrerão cinco travessias com outras linhas de transmissão, sendo
três delas em 500 kV, uma em 138 kV e uma em 69 kV. Todas as travessias
serão por cima das LTs existentes ou em projeto / construção. A definição do
traçado foi feita de forma a possibilitar pontos viáveis de cruzamento.
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2.3

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Nos capítulos a seguir do Relatório Ambiental Simplificado

RAS será apresentada

a caracterização ambiental da área da LT 500 kV Oeste Seridó, onde serão abordadas
informações a respeito dos meios biótico, físico e socioeconômico, atendendo as
recomendações preconizadas pelo anexo I da Portaria n° 421, de 26 de outubro de 2011 que
dispões sobre o licenciamento e regularização ambiental federal de sistemas de transmissão
de energia elétrica.
A metodologia utilizada para os meios físico e biótico atenderam três etapas, sendo:
planejamento, levantamento de dados primários e análise dos dados obtidos. Com isso, o
planejamento foi apoiado pela análise de imagens Google Earth e levantamento de dados
secundários. Sendo assim, estes dados iniciais, juntamente com os coletados em campo
resultam nos capítulos deste estudo.
Referente ao meio socioeconômico, foram levantados dados primários e secundários
dos municípios que interceptam o empreendimento, bem como foi realizado percorrimento da
área de Influência Direta para mapeamento e identificação de possíveis pontos críticos. No
Mapa 2 é apresentado o traçado final com as respectivas comunidades quilombolas e
Unidades de Conservação. Cabe destacar que não foram identificadas comunidades
indígenas nas proximidades do empreendimento.
Desta forma, com base nos dados primários e secundários levantados, elaborou se a
caracterização ambiental do traçado abrangendo o meio físico (geologia, geormorfologia,
pedologia, recursos hídricos e espeleologia), biótico (fauna e flora) e socioeconômico
(aspectos socioeconômicos e arqueologia).
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Mapa 2

LT, Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservação
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O diagnóstico dos meios físico, biológico e socioeconômico foram divididos em Área
de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA),
as quais variam conforme área de estudo e serão apresentadas em seus referidos capítulos.
A Tabela 2, apresenta de forma resumida a delimitação das áreas de influência direta e
indireta consideradas em cada um dos aspectos dos meios estudados.
Tabela 2

Delimitação das áreas de influência direta e indireta.
ÁREA DE INFLUÊNCIA

MEIO DE
CONHECIMENTO

AII

AID

ADA

FÍSICO

Faixa de 5 Km para
cada lado da linha

250 metros para cada
lado da linha, acessos
e canteiro

Faixa de Servidão e
estruturas do
empreendimento

BIÓTICO

Faixa de 5km, quando
aplicável

1km para cada lado da
linha, acessos e
canteiro

Faixa de Servidão e
estruturas do
empreendimento

SOCIOECONÔMICO

Municípios
interceptados
(Parelhas, Santana do
Seridó, São Jose do
Sabugi, Santa Luzia)

Propriedades
interceptadas pelo
traçado da linha e sua
faixa de servidão,
acessos, canteiro

Faixa de Servidão e
estruturas do
empreendimento

Em relação a caracterização ambiental, também vale destacar que o empreendimento
em questão não está inserido na área de zoneamento ecológico econômico federal, estadual
ou municipal.
O Estado da Paraíba iniciou o zoneamento ecológico

econômico, e a área escolhida

como prioritária para iniciar o ZEE, está inserida na região semiárida do estado, envolvendo
duas microrregiões: o Cariri Oriental e Cariri Ocidental.
Os municípios que fazem parte do Cariri Oriental são: Alcantil, Barra de Santana, Barra
de São Miguel, Boa Vista, Boqueirão, Cabaceiras, Caraúbas, Caturité, Gurjão, Riacho de
Santo Antônio, Santo André, São Domingos do Cariri, São João do Cariri e Soledade
Os municípios que fazem parte do Cariri Ocidental são: Amparo, Assunção, Camalaú,
Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, São João do Tigre, São
José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Sumé, Taperoá e Zabelê.
Os municípios atingidos pelo empreendimento no estado da Paraíba são Santa Luzia
e São José do Sabugi, ou seja, não fazem parte desse estudo.
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3

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO
O estudo do meio biótico tem por objetivo fornecer informações a respeito da fauna e

flora predominantes na área de estudo. O objetivo deste trabalho é realizar o levantamento
das espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos não voadores para identificar possíveis
impactos e subsidiar o estudo ambiental para instalação da LT 500 kV Oeste Seridó.
Na área de influência do traçado da LT 500 kV Oeste Seridó pode se observar uma
grande predominância de áreas alteradas para agropecuária. Além destas, ocorrem
formações naturais típicas da Caatinga, como manchas de savana estépica arborizada e
savana estépica florestada no trecho de relevo mais acidentado. A proposição do traçado da
LT procura minimizar a fragmentação das formações vegetacionais da região.
Neste capítulo serão descritos os grandes aspectos fitofisionômicos de vegetação
nativa e as principais espécies da fauna e flora identificadas para a área.
3.1

FLORA

3.1.1 METODOLOGIA
3.1.1.1 Áreas Amostrais
No trecho da LT foram selecionadas quatro áreas amostrais que contemplam a
diversidade de fitofisionomias regional (Mapa 3). Essas áreas forneceram informações
suficientes sobre a flora da área de influência para subsidiar o estudo ambiental (Tabela 3).
As coordenadas das áreas estão descritas na Tabela 3, e encontram se abaixo as
descrições da fitofisionomia vegetal mais expressiva em cada área.
ÁREA 1:

Área próxima a subestação fitofisionomia de Savana Estépica (Caatinga);

ÁREA 2:

Área intermediaria com ocupada por agropecuária;

ÁREA 3: Área intermediaria ocupada por agropecuária com influência de Savana Estépica
(Caatinga);
ÁREA 4: Área de relevo mais acidentado com vegetação integra de Savana Florestada.

Página 68 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Tabela 3 Coordenadas Métricas (UTM) dos pontos das áreas amostrais da região do levantamento
da fauna terrestre e flora da LT 500 kV Seridó entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.
DATUM SIRGAS 2000 / UTM zone 24S.
Coordenadas Métricas
Área Amostral
Ponto
Latitude
Longitude
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4

P01

720.681,70 m O

9.235.484,51 m S

P02

728.673,70 m O

9.237.988,40 m S

P03

732.940,25 m O

9.240.451,77 m S

P04

738.729,01 m O

9.245.388,80 m S

P05

744.985,94 m O

9.250.883,21 m S

P06

754.363,83 m O

9.250.920,26 m S

P07

755.304,26 m O

9.250.610,37 m S

P08

759.100,65 m O

9.248.382,43 m S

Mapa 3 Fitofisionomia e áreas amostrais da região do levantamento da fauna terrestre e flora na LT
500 kV Oeste Seridó entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Outubro de 2021.
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3.1.1.1.1 Coleta de dados primários
Durante campanha realizada no mês de outubro de 2021 foi realizada vistoria na área em
que o empreendimento será instalado. Foram escolhidas quatro áreas amostrais, descritas
anteriormente, que estão distribuídas espacialmente ao longo da área de interferência do
empreendimento de modo que abrangem as diferentes fitofisionomias e os tipos
vegetacionais.
Durante a vistoria, foram executadas caminhadas orientadas, de modo a percorrer toda
a extensão das áreas amostrais. Foi registrado o nome científico das plantas, no qual a
identificação das espécies foi realizada por um especialista (Biólogo) em botânica, in loco,
com base em caracteres morfológicos das árvores, folhas, flores, frutos, casca, fuste e fotos
para comparações a posteriori. Nos casos em que ainda houvesse dúvidas, coletou se
material botânico. Cabe ressaltar que a identificação dos espécimes foi realizada in loco
apenas para espécies conhecidas, as demais tiveram material botânico coletado, herborizado
e comparado com exsicatas da Lista de Espécies da Flora do Brasil, The New York Botanical
Garden e Tropicos. Para caracterizar o conjunto de populações foi elaborada uma lista
florística seguindo o sistema de classificação do Angiosperm Phylogeny Group III (APG III).
Para as exsicatas que não foram identificadas on line ao nível de epípeto específico, o
material botânico coletado em campo foi encaminhado à especialistas e professores com
acesso ao herbário do Laboratório de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE).
3.1.1.1.2 Coleta de dados secundários
Tanto para a fauna terrestre quanto para a flora, além de consulta à literatura (e.g.
SCARDUA et al., 2004; ARZABE et al., 2005; MARINHO et al., 2018; SOMBRA JR. 2018)
foram obtidos dados de ocorrência de espécies através de plataformas como Wikiaves
(WIKIAVES, 2021) e GBIF (GBIF, 2021). O GBIF agrega bancos de dados, tais como os do
eBird (EBIRD, 2021) e iNaturalist (INATURALIST, 2021), além de informações de coleções
zoológicas e de herbários. Foram selecionados dados com coordenadas, registrados em um
período de 10 anos, entre setembro/2011 e setembro/2021. O processamento de dados foi
feito no site do GBIF e utilizando o pacote rgbif (CHAMBERLAIN et al., 2020) no software R
(R CORE TEAM, 2020). Também no R, os dados passaram por um processo de limpeza para
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excluir erros de ocorrência, dados faltantes, e que não apresentavam nível de espécie,
utilizando o pacote dplyr (WICKHAM et al., 2020).
Posteriormente os dados passaram por outro processo de filtragem visando selecionar
aqueles registros próximos às áreas de influência do empreendimento. Esta foi realizada no
software QGIS (QGIS, 2021), onde mantivemos as espécies que foram registradas dentro de
buffers com raio de 10, 20, 30, 40 e 50Km de distância da LT.
Após a realização da revisão taxonômica, utilizando literatura específica, os dados
foram apresentados na tabela de dados em anexo, devidamente referenciados.
3.1.2 RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1.2.1

Área de Influência Direta (Dados Primários)
Na Tabela 4 está disposta a lista florística com todas as espécies inventariadas no

estudo. Foram encontradas 75 espécies vegetais, pertencentes a 30 famílias botânicas. As
famílias com maior número de espécies foram: Fabaceae com (18 spp), Malvaceae (7 spp),
Cactaceae (5 spp), Bromeliaceae (4 spp) e Apocynaceae, Arecaceae, Euphorbiacaeae,
Poaceae e Rubiaceae (3 spp), totalizando 62% das espécies encontradas. O restante das
famílias botânicas apresentou 2 ou 1 espécies. No Gráfico 1 está representado a riqueza total
das famílias botânicas encontradas no estudo. Sete espécies não puderam ser identificadas
até o epíteto es

Gráfico 1 Riqueza de espécies por família taxonômica registrada durante o levantamento da flora
da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
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3.1.2.2 Espécies endêmicas, ameaçadas e de interesse
Segundo a informação obtida na Lista de Espécies da Flora do Brasil, que extrai os
dados do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNC Flora) 6 espécies inventariadas
neste estudo estão na categoria

e uma espécie, a Amburana

cearensis
A espécie de palma Tacinga inamoena é a única que apresenta insuficiência de dados
(DD), o CNC Flora traz algumas justificativa para incentivo de se obter dados em relação a
essa espécie. O fato de que a expansão de atividades agrícolas e de pecuária nas áreas de
afloramentos rochosos indicam um possível declínio no número de indivíduos de T. inamoena,
portanto são necessários dados populacionais do táxon onde há uma maior severidade destas
ameaças para se averiguar possíveis taxas de declínio e assim realizar uma melhor avaliação
do risco de extinção. O restante das espécies encontradas no estudo não foram avaliadas
(NA).
Em relação a origem, todas as espécies são nativas do Brasil, com exceção da
mangueira (Manguifera indica.) a qual é exótica. Quanto ao endemismo 24 espécies (32%)
são endêmicas do Brasil e 51 (68%) espécies não são endêmicas do Brasil, e 14 espécies
que ocorrem no Domínio fitogeográfico da Caatinga (18%). Os dados de origem e endemismo
das espécies encontradas neste estudo foram obtidos no sítio da Lista de Espécies da Flora
do Brasil 2020.
3.1.2.3 Área de influência indireta (Dados Secundários)
Após comparação entre a lista florística elaborada com dados obtidos da campanha
em campo e a lista obtida a partir de dados secundários (Anexo 2), percebemos que 36
espécies inventariadas em campo já constavam nos dados secundários, o que equivale a 24,6
% do total de espécies levantadas em campo.
Para a AII foi contabilizado um total de 158 espécies distribuídas em 52 famílias
taxonômicas, sendo Fabaceae (25 spp), Malvaceae (11 spp), Convolvulaceae (10 spp) e
Poaceae (10 spp) as mais representativas (Gráfico 2).
O levantamento de dados secundários identificou 11 espécies inseridas na categoria
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(Handroanthus
impetiginosus

Apuleia leiocarpa

mulateira) e a

palma (Tacinga inamoena) apresenta insuficiência de dados (DD). As demais espécies
levantadas não foram avaliadas (NA).
Quanto ao endemismo, 55 espécies (34%) são endêmicas do Brasil e 27 espécies
(17%) ocorrem exclusivamente no Domínio da Caatinga, somente uma espécie é considerada
exótica, a braquiária (Urochloa trichopus).

Gráfico 2 Riqueza de espécies por família taxonômica registrada durante o levantamento de dados
secundários da flora da LT 500 kV Complexo Eólico Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021. *As
famílias representadas por uma única espécie não foram incluídas no gráfico.

3.1.2.4 Caracterização das Fitofisionomias das Áreas amostrais
Neste tópico está disposto a caracterização das áreas amostrais, nas pranchas (Anexo
3), estão as fotos das espécies vegetais encontradas no estudo. As fotos evidenciam aspectos
gerais do indivíduo como um todo e aspectos morfológicos do tronco, casca, folhas, flores e
frutos das espécies vegetais.
A vegetação observada na área do empreendimento é composta basicamente por
estágios sucessionais secundários da Caatinga. A vegetação se configura como uma caatinga
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aberta com associação Mimosa Caesalpinia Aristida, com algumas espécies de árvores e
arbustos (como Caesalpina pyramidalis e espécies do gênero Mimosa) exibindo uma forma
reduzida na região, compondo uma vegetação aberta com abundância de gramíneas,
especialmente da espécie Aristida setifolia, além de cactáceas e bromeliáceas.
Também fazem parte da paisagem os frequentes afloramentos rochosos, ou campos
de inselbergs que possuem algumas espécies específicas associadas, como é o caso da
Amburana cearenses, e as drenagens intermitentes numerosas que perfilam em várias
extensões de tamanho de leito pelo chão rochoso da Caatinga.
Ademais, a área também é alterada devido a atividades de origem antrópica, onde
alguns locais são desprovidos de vegetação, ocorrendo apenas árvores isoladas áreas com
tapete gramináceo utilizado como pastagem para criação de bovinos e áreas destinada ao
cultivo agrícola.
3.1.2.4.1 Descrição Área 1
Caatinga aberta, com solo exposto, presença de afloramentos rochosos, paisagem
composta principalmente por árvores e arbustos de pequeno porte, com média de altura entre
3 e 4 metros, alguns indivíduos arbóreos atingindo altura de 5 metros (Figura 9 a Figura 16).

Figura 9 Caatinga raleada na área 1 durante o Figura 10
Indivíduos arbóreos em meio a
levantamento da flora da LT 500 kV Oeste Seridó, vegetação raleada na área 1 durante o
PB RN. Outubro de 2021.
levantamento da flora da LT 500 kV Oeste Seridó,
PB RN. Outubro de 2021.
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Figura 11 Visão da área a partir do pico Yayú na Figura 12 Caatinga raleada na área 1 durante o
área 1 durante o levantamento da flora da LT 500 levantamento da flora da LT 500 kV Oeste Seridó,
kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
PB RN. Outubro de 2021.

Figura 13 Árvores e arbustos de pequeno porte Figura 14 Árvores e arbustos de pequeno porte
na área 1 durante o levantamento da flora da LT na área 1 durante o levantamento da flora da LT
500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Página 75 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Figura 15 Árvores e arbustos de pequeno porte Figura 16
Afloramento rochoso na área 1
na área 1 durante o levantamento da flora da LT durante o levantamento da flora da LT 500 kV
500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021. Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

3.1.2.4.2 Descrição Área 2
Na área 2 de amostragem percebeu se propriedades com terrenos para cultura
agrícola, inexistente no momento da vistoria devido as inadequadas condições climáticas de
seca. As propriedades apresentavam espécies exótica como Cocos nucifera, que são
utilizadas pela população para fins ornamentais e recursos alimentícios. A área apresentava
reservatórios de água, secos devido a estação climática de seca, e pôde se notar a presença
de indivíduos da espécie Microdesmia rigida (oiticica) característica de ambientes ciliares. De
maneira geral a área encontra se bastante antropizada e desmatada devido ao uso dos
recursos florestais. A vegetação permanece antropizada e raleada até próximo aos morros,
quando com a elevação da altitude é possível observar indivíduos mais altos de Angico,
aroeira, e alguns cactos (Figura 17 a Figura 24).
Na mesma área, afastada da sede das propriedades pode se perceber uma caatinga
arbórea entremeada de afloramentos rochosos, também chamados de lajedo ou lageiro.
Foram encontradas espécies adaptadas a este tipo de ambiente rochoso como Amburana
cearenses e Cochlospermum vitifolium.
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Figura 17 Presença de residências na área 2
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 18
Açude na área 2 durante o
levantamento da flora da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 19 Microdesmia rigida (Oiticica) na área
2 durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 20
Drenagem intermitente na área 2
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
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Figura 22 Associação gramínea Aristida com
Figura 21
Afloramento rochoso na área 2
árvores na área 2 durante o levantamento da
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
flora da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN.
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
Outubro de 2021.

Figura 23
Associação gramínea Aristida com Figura 24
Área próxima a serra na área 2
árvores na área 2 durante o levantamento da flora durante o levantamento da flora da LT 500 kV
da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
2021.

3.1.2.4.3 Descrição Área 3
Na área 3 observou se uma Caatinga aberta, com árvores esparsas a isoladas com
associação com tapete de gramínea Aristida, tal ambiente é bastante propício para uso de
pastoreio do gado. Nesta área observou se grande ocorrência de indivíduos da espécie
Cnidoscolus quercifolius que em alguns locais eram monodominantes. Foi observado o leito
do Riacho dos Quintos, que atravessa a área do empreendimento na latitude 6°46'30.19"S e
longitude 36°41'56.43"O e foram encontradas algumas espécies distintas características de
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áreas ciliares (Figura 25 a Figura 32).

Figura 25 Associação gramínea Aristida com
árvores isoladas na área 3 durante o
levantamento da flora da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 26 Associação gramínea Aristida com
árvores isoladas na área 3 durante o
levantamento da flora da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 27 Associação gramínea Aristida com
árvores isoladas na área 3 durante o
levantamento da flora da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 28
Drenagem intermitente na área 3
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
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Figura 29 Leito Riacho dos Quintos na área
3 durante o levantamento da flora da LT 500
kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 30 Leito Riacho dos Quintos na área 3
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 31 Leito Riacho dos Quintos na área 3 Figura 32
Margem adjacente ao Riacho dos
durante o levantamento da flora da LT 500 kV Quintos na área 3 durante o levantamento da flora
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de
2021.

3.1.2.4.4 Descrição Área 4
Esta área localiza se próximo e abrangendo parte da Serra das Queimadas. A
vegetação desta área é caracterizada por árvores mais adensadas e mais altas, o que é
comum a áreas próximas a encostas, pois a elevada altitude da serra proporciona o acúmulo
de sedimentos que são carreados pela chuva e se depositam no solo propiciando o
desenvolvimento da comunidade de plantas de maior porte. Nesta área pôde se perceber
indivíduos da espécie Syagrus cearensis, uma palmeira popularmente conhecida como côco
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catolé, dispostos na face íngreme da encosta, como também indivíduos da espécie Bromelia
laciniosa presentes no platô em cima da serra (Figura 33 a Figura 36).

Figura 33 Serra das Queimadas na área 4
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 34
Serra das Queimadas na área 4
durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 35
Indivíduo da espécie Bromelia
laciniosa na área 4 durante o levantamento da
flora da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro
de 2021.

Figura 36
Indivíduos da espécie Syagrus
cearensis na área 4 durante o levantamento da
flora da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro
de 2021.

3.1.2.4.5 Estratos vegetais e a composição florística
Os dados relacionados ao inventário florestal da faixa de servidão, com a descrição
dos estratos vegetais e a composição florística, foram obtidos de fontes secundárias e dados
primários por caminhadas orientadas de modo a percorrer toda a extensão das quatro áreas
amostrais no traçado da LT e adjacências.

Página 81 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Neste estudo foram encontradas 75 espécies vegetais, através de levantamento de
dados primários na área de influência direta do empreendimento, pertencentes a 30 famílias
botânicas. As famílias com maior número de espécies foram: Fabaceae com (18 spp),
Malvaceae (7 spp), Cactaceae (5 spp), Bromeliaceae (4 spp) e Apocynaceae, Arecaceae,
Euphorbiacaeae, Poaceae e Rubiaceae (3 spp), totalizando 62% das espécies encontradas.
Quando comparados com outros estudos desenvolvidos na região do Seridó, o padrão
de distribuição espacial é semelhante ao encontrado na área de estudo, com as maiores
populações formando pequenos agrupamentos e a maioria das espécies apresentando
distribuição agregada, sendo as famílias taxonômicas mais ricas Fabaceae e Euphorbiaceae,
com destaque em número de indivíduos para Euphorbiaceae, Fabaceae e Apocynaceae
(AMORIM, 2005; SANTANA et al., 2016).
Outros trabalhos nas caatingas da região seridoense encontraram baixo número de
espécies arbustivas e arbóreas (21 a 34 espécies), mesmo amostrando vários locais em mais
de um município (TAVARES et al. 1975; FIGUEIREDO, 1987). Estes números são menores
que os da maioria de outras caatingas da região Nordeste. Os dados secundários obtidos
para a área de influência indireta do empreendimento, levaram em consideração também
dados de herbários, o que somou aproximadamente 158 espécies da flora para a região.
Os resultados obtidos em campo também confirmam que o hábito predominante das
espécies vegetais foram o herbáceo, com 35 das 75 espécies registradas durante o
levantamento, seguido pelo hábito arbóreo, representado por 31 espécies (Gráfico 3).
Conforme descrito nos tópicos anteriores, a vegetação da maior parte das áreas amostrais foi
representada por Caatinga aberta composta principalmente por arbustos e árvores baixas
esparsas, entretanto nas margens de leitos de riachos, como na Área 3, e em encostas de
serras, como na Área 4, foram observadas árvores mais adensadas e mais altas.
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Gráfico 3 Hábito das espécies vegetais registradas durante o levantamento da flora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Das espécies levantadas a partir dos dados secundários, um total de 165, 44 foram
confirmadas em campo, o que equivale a 58 % do total de espécies levantadas em campo.
Apesar de do levantamento primário apresentar riqueza menor do que o obtido através do
levantamento secundário, 36 foram espécies registradas exclusivamente em campo
(Mangifera indica, Cocos nucifera, Copernicia prunifera, Syagrus cearenses, Bromelia
laciniosa, Tridax procumbens, Tillandsia recurvata, Tillandsia streptocarpa, Cynophalla
flexuosa, Microdesmia rigida, Tarenaya longicarpa, Ipomoea acanthocarpa, Doyerea
emetocathartica, Bulbostylis sp., Dioscorea sp. Erythroxylum pungens, Croton sp.,
Aeschynomene

indica,

Amburana

cearensis,

Bauhinia

cheilantha,

Enterolobium

contortisiliquum, Indigofera sabulicola, Mimosa acutistipula, Mimosa ophthalmocentra,
Pityrocarpa moniliformis, Cuphea sp., Ayenia sp., Pavonia varians, Pseudobombax
marginatum, Waltheria indica, Portulaca elatior, Portulaca oleracea, Diodela sp., Richardia
grandiflora, Tocoyena formosa, Turnera sp), com destaque para Amburana cearensis, listada
Arecaceae (coqueiros) e
Bromeliaceae (bromélias).
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3.1.3 CONCLUSÃO
De maneira geral a vegetação presente na área de estudo encontra se muito
degradada devido ao uso dos recursos florestais pela população, sendo que a vegetação
observada na área do empreendimento é composta basicamente por estágios sucessionais
secundários da Caatinga, com exceção de algumas localidades próximo as encostas.
Com relação as espécies de interesse conservacionista, a única indicada em lista
oficial foi Amburana cearensis
Nacional de Conservação da Flora (CNC, 2022).
Quanto ao endemismo, das 75 espécies encontradas, 24 espécies (32%) são
endêmicas do Brasil e 51 (68%) espécies não são endêmicas do Brasil, e 14 espécies que
ocorrem no Domínio fitogeográfico da Caatinga (18%).
O achado de 75 espécies, um número relativamente superior a alguns estudos
florísticos na região do Seridó, principalmente em época de seca, evidencia que a campanha
foi satisfatória e pôde se fazer um descritivo representativo para a área. O levantamento de
dados secundários também auxilia a contornar essa problemática.
3.2

FAUNA TERRESTRE

3.2.1 METODOLOGIA
3.2.1.1 Áreas Amostrais
No trecho da LT foram selecionadas quatro áreas amostrais que contemplam a
diversidade de fitofisionomias regional (Mapa 4). Essas áreas forneceram informações
suficientes sobre a fauna da área de influência para subsidiar o estudo ambiental.
As coordenadas das áreas estão descritas na Tabela 5, e encontram se abaixo as
descrições das fitofisionomias vegetais mais expressivas nas áreas.
ÁREA 1:

Área próxima a subestação fitofisionomia de Savana Estépica (Caatinga);

ÁREA 2:

Área intermediaria com ocupada por agropecuária;

ÁREA 3: Área intermediaria ocupada por agropecuária com influência de Savana Estépica
(Caatinga); e
Página 95 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

ÁREA 4: Área de relevo mais acidentado com vegetação integra de Savana Florestada.
Tabela 5 Coordenadas Métricas (UTM) dos pontos das áreas amostrais da região do levantamento
da fauna terrestre e flora da LT 500 kV Oeste Seridó entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do
Norte. DATUM SIRGAS 2000 / UTM zone 24S.
Coordenadas Métricas
Área Amostral
Ponto
Latitude
Longitude
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4

P01

720.681,70 m O

9.235.484,51 m S

P02

728.673,70 m O

9.237.988,40 m S

P03

732.940,25 m O

9.240.451,77 m S

P04

738.729,01 m O

9.245.388,80 m S

P05

744.985,94 m O

9.250.883,21 m S

P06

754.363,83 m O

9.250.920,26 m S

P07

755.304,26 m O

9.250.610,37 m S

P08

759.100,65 m O

9.248.382,43 m S

Mapa 4 Fitofisionomia e áreas amostrais da região do levantamento da fauna terrestre e flora na LT
500 kV Oeste Seridó entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Outubro de 2021.

Página 96 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

3.2.1.2

Esforço Amostral

A campanha de campo para o levantamento e caracterização da fauna terrestre,
realizada entre os dias 13 e 20 de outubro de 2021, totalizou oito dias efetivos de amostragem.
O esforço amostral foi distribuído nas quatro áreas amostrais apresentadas no item anterior e
conforme a Tabela 6. Além desses registros foram considerados em separado os registros
ocasionais (oportunísticos) obtidos fora das metodologias propostas.
Tabela 6 Metodologia e Esforços amostrais de busca ativa para o levantamento da fauna terrestre
conforme grupo taxonômico. Estudo ambiental, Linha de Transmissão 500 kV Oeste Seridó entre os
Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Onde: A1 = Área 1; A2 = Área 2; A3 = Área 3 e A4 = Área
4.
Esforço Amostral por Grupo Taxonômico expresso em horas (h/dia)

Num.
Dias

2 dias

2 dias

2 dias

2 dias

Períodos de
Amostragens

Avifauna
Horas/dia/Áreas
Amostrais
A1

A2

A3

Herpetofauna
Horas/dia/Áreas
Amostrais

A4

A1

A2

A3

Mastofauna
Horas/dia/Áreas
Amostrais
A4

A1

Matutino

3

3

3

Vespertino

3

3

3

Noturno

2

2

A2

A3

A4

2

Matutino

3

3

3

Vespertino

3

3

3

Noturno

2

2

2

Matutino

3

3

3

Vespertino

3

3

3

Noturno

2

2

2

Matutino

3

3

3

Vespertino

3

3

3

Noturno

2

2

2

Total de horas por Área
Amostral em dois dias
Total de horas por
Grupo Taxonômico nas
quatro áreas amostrais
Total de horas na
Campanha
dos
grupos taxonômicos

16

16

16

64

16

16

16

16

64

16

16

16

16

64
192
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3.2.1.3 Coleta de dados primários
3.2.1.3.1 Herpetofauna
Durante o levantamento foram utilizados dois métodos para registrar as espécies da
herpetofauna (anfíbios, répteis) na área de influência da LT:
Procura visual ou busca ativa: que consistiu na busca visual realizada percorrendo
transectos assistemáticos na área no período diurno e noturno, vasculhando se os ambientes
onde esses animais habitualmente se abrigam (em cavidades de árvores, entre frestas, sob
rochas e troncos, bromélias, no solo e na serapilheira). No período noturno, foram realizadas
buscas com auxílio de lanternas. Esse método é bastante generalista para amostragem de
vertebrados (CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982; HEYER et al., 1994). Quando possível, as
espécies serão fotografadas in loco, para formar o registro fotográfico.
Durante a campanha serão realizadas seis horas de busca ativa por dia por área
amostral, sendo três horas no período matutino, três horas no período vespertino. Dessa
forma serão totalizadas 12 horas de esforço de busca ativa por área amostral.
Registro de vocalizações: no caso dos anuros, foram vistoriados no período noturno,
os sítios de reprodução, como brejos e alagados, açudes, riachos e mata ciliar. Durante as
vistorias o observador parado ou em transecto lento identifica as vocalizações dos anfíbios
presentes (CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982). Nessas ocasiões, quando possível, a
vocalização das espécies será gravada para posterior auxílio à identificação, o esforço
amostral para registro de vocalização foi de duas horas/observador por área (Figura 37 a
Figura 40). Cada área amostral foi vistoriada por duas noites somando quatro horas por área
amostral.
Somando os esforços amostrais para Herpetofauna; 12 horas para busca ativa e quatro
horas para registro de vocalização temos 16 horas de amostragem por área amostral. E um
total de 64 horas de esforço amostral para o grupo taxonômico considerando as quatro áreas
amostrais.
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Figura 37 Exemplo de ambientes reprodutivo
amostrado
durante
a
campanha
de
levantamento de fauna da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 38 Exemplo de ambientes reprodutivo
amostrado
durante
a
campanha
de
levantamento de fauna da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 39
Exemplo de ambientes reprodutivo
amostrado durante a campanha de levantamento
de fauna da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN.
Outubro de 2021.

Figura 40
Exemplo de ambientes reprodutivo
amostrado durante a campanha de levantamento
de fauna da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN.
Outubro de 2021.

3.2.1.3.2 Avifauna
Com o objetivo de avaliar a riqueza e abundância de espécies de aves, foram
realizados levantamentos de dados primários, em campo, e dados secundários, pela consulta
da literatura e bancos de dados. Para o levantamento de dados primários, observações e
escutas foram realizadas nas três primeiras horas da manhã, nas três últimas horas da tarde
e duas horas no período da noite. O método de transectos foi aplicado por dois dias em cada
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área amostral, totalizando 16 horas de esforço amostral por área e um total de 64 horas de
campanha para o grupo.
Para auxílio na observação das aves foi utilizado binóculo 10x30 25mm. Quando
possível foram realizados registros fotográficos das espécies observadas com câmera digital
e/ou registros sonoros em meio digital através de gravador. Como auxiliar na identificação das
espécies foi consultada literatura pertinente (RIDGELY & TUDOR, 1989, 1994, 2009; SICK,
1997; MATA et al., 2006; SIGRIST, 2007) e arquivos sonoros (STRANECK, 1990; PLANQUÉ
& VELLINGA, 2021).
Para o levantamento qualitativo de espécies de aves, foram percorridas trilhas e
estradas existentes em cada uma das áreas amostrais, e registradas as espécies ouvidas
e/ou vistas. Os dados quantitativos das espécies de aves foram obtidos através do método de
pontos de escuta (15 pontos por área) de 10 minutos com distância de aproximadamente
100m entre eles. Esse método foi adaptado de VIELLIARD & SILVA (1990), e a detecção dos
indivíduos se deu sem delimitação de raio. Durante as amostragens, preocupou se em não
contabilizar o mesmo indivíduo mais de uma vez para não comprometer a confiabilidade dos
dados (DEVELEY, 2003). A partir deste levantamento foram obtidos dados de abundância
total (soma do número de registros entre os pontos amostrados), abundância relativa (razão
entre a abundância total da espécie e a abundância de todas as espécies no conjunto de
pontos amostrados). Também foram considerados registros oportunísticos (Op) aquelas
espécies observadas e/ou escutadas nos trajetos e áreas próximas às áreas amostrais. Esses
registros foram devidamente indicados Tabela 10.
3.2.1.3.3 Mastofauna não voadora
Para o registro da mastofauna não voadora, foram empregados dois métodos. A
utilização de mais de um método é indicado, como no caso dos mamíferos de médio e grande
porte, os quais costumam ocorrer em baixa densidade, além de apresentarem hábitos
noturnos e crípticos, que em conjunto, torna rara a sua observação. Os mamíferos de médio
e grande porte são importantes bioindicadores da qualidade dos habitats em que ocorrem
(ALMEIDA & ALMEIDA, 1998) tornando o seu monitoramento fundamental. Os mamíferos de
pequeno porte são de difícil observação, sendo empregado o uso de armadilhas para seu
registo, porém, é possível a realização de registros utilizando outros métodos.
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Tendo em vista a difícil amostragem do grupo, é necessário o emprego de variadas
metodologias para sua amostragem.
Procura visual: Para a mastofauna não voadora, a coleta de dados foi efetuada
durante caminhada ao longo de transectos por dois dias em cada uma das áreas amostrais,
para a identificação de vocalizações, visualização com o auxílio de binóculo, localização e
identificação de vestígios de animais como pegadas, fezes, tocas e restos alimentares
(WEMMER et al., 1996). Os transectos foram realizados em períodos distintos, sendo três
horas ao alvorecer, três horas no período vespertino e duas horas ao anoitecer, sempre no
mesmo sentido. Os seguintes dados foram coletados: tipo de registro, tamanho do grupo,
faixa etária e estrato utilizado pelo(s) espécime(s). Foram empregadas 8 horas/dia de
transecto por área amostral, totalizando 64 horas para toda a campanha.
Armadilhas fotográficas (camera trap): Foram instaladas 2 armadilhas fotográficas
(camera trap) com o auxílio de atrativos (iscas) por área amostral, indicadas para registro de
animais de médio e grande porte, em trilhas de acesso às áreas de alimentação ou
dessedentação e operaram por dois dias consecutivos em cada área amostral (Figura 41).
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Figura 41 Armadilha fotográfica (camera trap) utilizada durante
o monitoramento da mastofauna não voadora na LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021

3.2.1.4 Coleta de dados secundários
Tanto para a fauna terrestre quanto para a flora, além de consulta à literatura (e.g.
SCARDUA et al., 2004; ARZABE et al., 2005; MARINHO et al., 2018; SOMBRA JR. 2018)
foram obtidos dados de ocorrência de espécies através de plataformas como Wikiaves
(WIKIAVES, 2021) e GBIF (GBIF, 2021). O GBIF agrega bancos de dados, tais como os do
eBird (EBIRD, 2021) e iNaturalist (INATURALIST, 2021), além de informações de coleções
zoológicas e de herbários. Foram selecionados dados com coordenadas, registrados em um
período de 10 anos, entre setembro/2011 e setembro/2021. O processamento de dados foi
feito no site do GBIF e utilizando o pacote rgbif (CHAMBERLAIN et al., 2020) no software R
(R CORE TEAM, 2020). Também no R, os dados passaram por um processo de limpeza para
excluir erros de ocorrência, dados faltantes, e que não apresentavam nível de espécie,
utilizando o pacote dplyr (WICKHAM et al., 2020).
Posteriormente os dados passaram por outro processo de filtragem visando selecionar
aqueles registros próximos às áreas de influência do empreendimento. Esta foi realizada no
software QGIS (QGIS, 2021), onde mantivemos as espécies que foram registradas dentro de
buffers com raio de 10, 20, 30, 40 e 50Km de distância da LT.
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Após a realização da revisão taxonômica, utilizando literatura específica, os resultados
obtidos estão contemplados no capítulo apresentado a seguir neste relatório, 3.2.2 Resultados
e Discussões, conforme cada grupo taxonômico analisado.
3.2.1.4.1 Análise de dados
Os dados coletados nos pontos amostrais foram tabulados em planilhas digitais e
analisados posteriormente por meio do programa PAST ver. 4.03 (HAMMER et al., 2001).
Essas análises forneceram os parâmetros necessários para compreensão das comunidades
da fauna terrestre.
Para descrever parâmetros das comunidades das áreas amostradas e para
comparação entre elas, foi calculado o Coeficiente de Similaridade de Dice ou Bray Curtis
com base no qual, foi realizada uma análise graficamente representada em um dendrograma
utilizando se UPGMA como método de agrupamento (MAGURRAN, 2004).
Para inferir a qualidade do esforço amostral foi gerada a curva do coletor calculada
pelo método de rarefação de Mao Tao e riqueza estimada pelo método de Jackknife.
Para a diversidade de espécies registradas será utilizado o Índice de Diversidade de
Shannon Wiener (H ). Este índice fornece uma relação entre o número de espécies e suas
abundâncias relativas e foi obtido para cada unidade amostral, calculado pela fórmula:

Onde: é o Índice de Diversidade de Shanon Wiener,
é a proporção da espécie em relação ao número total
de espécimes encontrados nos levantamentos
realizados

Também foi calculada a equitabilidade total e por unidade amostral, expressando a
maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies, isto
é, indicando se as diferentes espécies possuem abundância (número de indivíduos)
semelhante ou divergente. O resultado do índice varia de 0 1, onde 1 é semelhança total de
abundância das espécies entre e dentro das áreas amostrais. A equitabilidade é mais
comumente expressada pelo Índice de Pielou:
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Onde: é o índice de Pielou,
é o resultado do
índice de Shannon e
é igual ao
),
onde é número total de espécies.

3.2.1.4.2 Herpetofauna
Para o auxílio na identificação das espécies foram utilizados Guias de Campo
(FREITAS & SILVA, 2007; FREITAS, 2015; MARQUES et al., 2017) e chaves de identificação.
A nomenclatura utilizada para a classificação das espécies segue aquela proposta pela
Sociedade Brasileira de Herpetologia (SEGALLA et al., 2021; COSTA & BÉRNILS, 2018).
Todas as espécies registradas foram consultadas em relação ao status de ameaça a
nível internacional e a nível nacional (ICMBIO, 2018; IUCN, 2021; CITES, 2021) e ao fato de
poderem ser consideradas raras, endêmicas, bioindicadoras da qualidade ambiental, de
importância econômica, potencialmente invasora ou de risco epidemiológico.
3.2.1.4.3 Avifauna
A revisão taxonômica das espécies da avifauna foi baseada em PACHECO e
colaboradores (2021). Dados referentes à dieta foram obtidos de WILMAN e colaboradores
(2014), já informações sobre habitat e sensibilidade à distúrbios são provenientes de STOTZ
e colaboradores (1996). O status migratório foi consultado em SOMENZARI e colaboradores
(2018), já status de conservação foi obtido através do site da IUCN (IUCN, 2021) e no Livro
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume III (ICMBIO, 2018). Foram
levantadas as rotas migratórias e áreas de importância para aves migratórias de acordo com
o Relatório de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no Brasil, 3a Edição, 2019
(CEMAVE, 2020).
Quanto a sensibilidade a perturbação no hábitat, as espécies foram classificadas em
três categorias, onde, (A) as que apresentam alta sensibilidade a distúrbios, (M) as que
apresentam média sensibilidade e (B) as que apresentam sensibilidade baixa (STOTZ, et al.
1996). Quanto maior a sensibilidade das espécies, maiores os prejuízos causados por
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alterações no meio, especialmente perda e fragmentação de habitat, podendo resultar em
declínios populacionais e extinções locais.
Com relação às guildas tróficas (WILMAN et al., 2014), as espécies foram consideras
exclusivas, quando explorava de 90 100% de uma categoria alimentar específica, sendo
assim, (I) Insetívoras, quando tem sua dieta baseada em insetos e outros artrópodes, (G)
Granívoras, quando alimenta se de grãos/sementes, (F) Frugívoros, quando consome
exclusivamente frutos, (C) Carnívoros, quando consome vertebrados vivos, (H) Herbívoros,
quando consume material vegetal, (P) Piscívoros, onde a alimentação se dá de peixes, (N)
Nectarívoros onde consume néctar e (D) Detritívoros, quando a alimentação do animal é
baseada em vertebrados mortos ou vulneráveis. Nos casos em que o animal explorava de 2
a 3 diferentes tipos de recursos, estas foram indicadas com as siglas em sequência. Quando
de 3 ou mais, considerou se (O) Onívoro. A ausência de dados biológicos na literatura foi
indicada com a sigla (DD), Deficiente de Dados.
Também indicamos as espécies presentes na lista CITES (Convenção sobre Comércio
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção) e seu
respectivo apêndice/anexo (I, II e ou III) (CITES, 2021). Cada apêndice agrupa as espécies
de acordo com o grau de ameaça. As espécies em apêndice I são consideradas ameaçadas
de extinção enquanto do apêndice II, são aquelas que, embora atualmente não se encontrem
necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a esta situação, a menos que o
comércio de espécimes esteja sujeito a regulamentação rigorosa. Já as espécies presentes
no apêndice III foram incluídas à lista por solicitação direta do país onde sua exploração
necessita ser restrita ou impedida e que requer a cooperação em seu controle internacional
(IBAMA, 2021).
3.2.1.4.4 Mastofauna não voadora
A identificação das espécies foi confirmada com o uso de guias de campo, e chaves
de identificação (PRIST et al., 2020). A nomenclatura e classificação taxonômica seguem a
utilizada por Paglia et al. (2012) e a lista atualizada divulgada pela Sociedade Brasileira de
Mastozoologia (ABREU Jr et al., 2020). Todas as espécies registradas foram consultadas em
relação ao status de ameaça, tanto a nível internacional (IUCN, 2021) quanto a nível nacional
(ICMBio, 2018) e ao fato de poderem ser consideradas endêmicas e potencialmente
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invasoras.
3.2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.2.2.1 Herpetofauna
3.2.2.1.1 Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada (Dados Primários)
Nas amostragens obtidas em campo, na AID e ADA da LT, foram registrados 76
indivíduos da herpetofauna distribuídos em duas ordens, nove famílias, 11 gêneros e 12
espécies (Tabela 8).
Para a ordem Anura, foi encontrada durante a campanha de levantamento somente
uma família taxonômica, Bufonidae, representada somente por uma espécie, o sapo cururu
(Rhinella diptycha), com seis indivíduos registrados, espécie a qual representou, portanto
100% dos anfíbios verificados em campo (Tabela 8; Figura 42 e Figura 43).

Figura 42
Sapo cururu (Rhinella diptycha)
anfíbio mais abundante durante o levantamento
da fauna terrestre da LT 500 kV Oeste Seridó
entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do
Norte. Outubro de 2021.

Figura 43
Sapo cururu (Rhinella diptycha)
anfíbio mais abundante durante o levantamento
da fauna terrestre da LT 500 kV Oeste Seridó
entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do
Norte. Outubro de 2021.

Esta espécie é típica de ambientes abertos sendo encontrada com frequência em
áreas peridomiciliares. Sua reprodução é explosiva e ocorre no final da estação seca e início
da estação chuvosa (FREITAS & SILVA, 2007).
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O número de registros de anfíbios em campo foi baixo, pois os dados secundários
apontam a provável ocorrência de pelo menos 27 espécies para área de influência indireta do
empreendimento (Tabela 8). Diferentes trabalhos apontam que a riqueza de anfíbios em
algumas localidades da Caatinga pode ser subamostrada devido a imprevisibilidade de
chuvas na região, o que dificulta o levantamento nos períodos secos (GARDA et al., 2013;
RODRIGUES, 2003), o que pode explicar os resultados obtidos em campo, pois a coleta
coincidiu com a estação seca, período do ano no qual muitas espécies se abrigam das
condições desfavoráveis sob o solo, emergindo somente após o início da estação chuvosa
(VARJÃO & RIBEIRO, 2018; MAILHO FONTANA et al., 2021).
Para o grupo dos répteis foram registradas em campo 11 famílias taxonômicas, destas
Teiidae, com três espécies (5%), foi a mais representativa, seguida por Tropiduridae e
Phyllodactylidae, ambas com duas espécies (16,6%) das espécies de répteis verificadas em
campo (Gráfico 4).

Gráfico 4 Representatividade relativa (%) das famílias de répteis registradas durante o levantamento
da fauna da LT 500 kV Oeste Seridó. Outubro de 2021.

Quanto a abundância dos répteis, foi verificado um total de 71 indivíduos em campo,
sendo o calango (Tropidurus hispidus) a espécie mais representativa com 47,8% dos registros
(n=34 indivíduos) (Gráfico 5). Esta espécie é diurna e comum em áreas abertas, podendo ser
encontrada em uma variedade de habitats que incluem áreas alteradas (ÁVILA PIRES, 1995).
Página 107 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Gráfico 5 Abundância relativa das espécies de répteis registradas durante o levantamento da fauna
da LT 500 kV Oeste Seridó. Outubro de 2021.

Durante a campanha não foram encontradas espécies restritas de áreas florestadas
ou dependentes deste tipo de habitat, entretanto algumas espécies apresentam associação a
áreas de Caatinga em melhor grau de conservação, como é o caso da cobra cipó (Leptophis
ahetulla), da iguana (Iguana), e da bribinha (Lygodactylus klugei), e de espécies saxícolas, ou
seja, que habitam exclusivamente afloramentos rochosos, como o calango da pedra
(Tropidurus semitaeniatus) e a lagartixa da pedra (Phyllopezus periosus).
A seguir é apresentado o registro fotográfico de algumas das espécies da
herpetofauna registradas durante a campanha de levantamento da fauna do empreendimento
(Figura 44 a Figura 49).

Página 108 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Figura 44
Rhinella diptycha registrada
durante o levantamento da fauna da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 45
Lygodactylus klugei registrada
durante o levantamento da fauna da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 46
Tropidurus hispidus registrada
durante o levantamento da fauna da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 47
Tropidurus semitaeniatus
registrada durante o levantamento da fauna da
LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de
2021.
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Figura 48 Ameivula ocellifera registrada durante Figura 49 Philodryas nattereri registrada durante
o levantamento da fauna da LT 500 kV Oeste o levantamento da fauna da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Considerando os resultados obtidos com relação à composição de espécies da
herpetofauna durante o levantamento, as áreas amostrais A2 e A3 foram as mais similares
formando um grupo distinto, enquanto as áreas A4 e A1 foram menos similares.

Gráfico 6 Dendrograma de similaridade (Coeficiente de similaridade de Bray Curtis), com método
de agrupamento UPGMA, entre a herpetofauna das áreas de amostragem da LT 500 kV Oeste Seridó.
Outubro de 2021. Coeficiente cofenético= 0,802.
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O índice de similaridade entre determinadas áreas é calculado com base na
abundância de indivíduos e na presença ou ausência de espécies. Esses valores variam entre
estações do ano e podem ser influenciados por vários fatores, neste caso, as similaridades
entre a matriz vegetacional e o grau de conservação das áreas amostrais podem explicar
parte dos resultados.
Além da matriz vegetacional e grau de conservação, diferenças na disponibilidade de
recursos também podem explicar as diferenças entre os valores de riqueza e abundância
encontrados para cada uma das áreas amostrais, sendo que durante a campanha de
levantamento, a área A2 apresentou a maior riqueza de espécies, enquanto a maior
abundância de indivíduos foi obtida para a área A1. A área amostral A2 também apresentou
os maiores valores para o índice de diversidade de Shannon
Equitabilidade de Pielou (J=0,8719).

Tabela 7 Riqueza de espécies, abundância de indivíduos e Índice de Diversidade de Shannon
Wiener e de Equitabilidade de Pielou, registrados durante levantamento da fauna da LT 500 kV Oeste
Seridó. Outubro de 2021.
Áreas
Riqueza
Abundância
Shannon H'
Equitabilidade J
A1

5

25

1,164

0,7234

A2

8

17

1,813

0,8719

A3

7

18

1,69

0,8687

A4

6

17

1,467

0,8187

A curva do coletor calculada pelo método de rarefação (Gráfico 7) mostrou que a
riqueza de espécies registrada (13 espécies) foi menor do que a riqueza estimada pelo
método Jackknife (15,5 espécies), entretanto não houve diferença significativa entre esses
valores.
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Gráfico 7 Curva de acúmulo de espécies durante a campanha de levantamento da fauna da LT 500
kV Oeste Seridó, calculada pelo método de rarefação de Mao Tao e riqueza estimada pelo método
de Jackknife 1. As barras representam o intervalo de confiança de 95%. Outubro de 2021.

Apesar disso, a riqueza registrada em campo foi baixa e pode sofrer acréscimos,
principalmente para o grupo dos anfíbios e serpentes, pois o número de espécies registradas
para a área de estudo é pequeno quando comparada a outros trabalhos realizados no bioma
(RODRIGUES, 2003; ARZABE et al., 2005; RIBEIRO et al., 2012; PEDROSA et al., 2014;
MARQUES et al., 2021).
3.2.2.1.2 Espécies endêmicas, ameaçadas e de interesse
Durante a campanha não foram registradas espécies ameaçadas de extinção de
acordo com as listas atuais, tanto nacional (ICMBIO, 2018) quanto internacional (IUCN, 2021).
Foram encontradas duas espécies inseridas no apêndice II da CITES (Convenção sobre o
Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção), o
teiú (Salvator merianae) e a iguana (Iguana) (CITES, 2021).
Com relação ao tipo de hábitat, existe uma divisão nítida entre as espécies de
ambientes abertos (campos e savanas) e de ambientes florestados (matas estacionais, matas
ciliares e de galeria) (ÁVILA PIRES, 1995). Na área de estudo a maioria das espécies
registradas são generalistas com relação ao hábitat, entretanto algumas apresentam
associação a áreas de Caatinga em melhor grau de conservação, como é o caso da cobra
Página 112 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

cipó (Leptophis ahetulla), iguana (Iguana) (Figura 50), e da bribinha (Lygodactylus klugei)
(Figura 51), que apresentam preferência por habitats mais arborizados. Também se destacam
as espécies registradas consideradas endêmica da Caatinga, como Phyllopezus periosus,
Tropidurus semitaeniatus e Bothrops erythromelas (RODRIGUES, 2003; ARZABE et al.,
2005).

Figura 50 Iguana (Iguana), espécie inserida no
apêndice II da CITES e associada a áreas mais
arborizadas, registradas durante a campanha de
levantamento da fauna da LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 51
Cobra cipó (Leptophis ahetulla),
associada a áreas mais arborizadas, registradas
durante a campanha de levantamento da fauna da
LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de
2021.

3.2.2.1.3 Área Influência Indireta (Dados Secundário)
O número de espécies levantado para a Área de Influência Indireta (AII) do
empreendimento (76 espécies; 27 anfíbios e 48 répteis), representa 48% das espécies que
ocorrem no Bioma. Ao compararmos os dados primários obtidos durante a campanha de
levantamento do empreendimento (13 espécies da herpetofauna, 01 anfíbios e 12 répteis),
nota se que o número de registros em campo foi baixo, principalmente para os anfíbios e as
serpentes, o que demonstra a importância da abordagem de dados secundários para a
estimativa da riqueza local e avaliação de impactos.
Ao considerarmos os dados secundários o número de espécies inseridas no apêndice
II da CITES aumenta de duas para quatro espécies com a inclusão de Boa constrictor e
Epicrates assisi. O número de espécies consideradas endêmicas do Bioma salta de três para
seis, com o acréscimo de Psychosaura agmosticha, Epictia borapeliotes e Thamnodynastes
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sertanejo.
Somente uma espécie considerada exótica foi registrada, a lagartixa de parede
(Hemidactylus mabouia). Ao considerarmos as espécies de ocorrência para as áreas de
influência da LT, as serpentes pertencentes à família Viperidae (Bothrops erythromelas e
Crotalus durissus) se destacam como espécies de interesse médico sanitário por serem as
principais causadoras de acidentes ofídicos no Brasil, principalmente do gênero Bothrops,
responsável por aproximadamente 90% dos casos de acidentes envolvendo serpentes no
país.
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3.2.2.2 Avifauna
3.2.2.2.1 Área de Influência Indireta e Área Diretamente Afetada (Dados Primários)
O levantamento de dados primários realizado nas quatro áreas amostrais na área de
influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN, resultou em 92 espécies (Tabela 10).
Estas espécies estão distribuídas em 41 famílias e 21 ordens zoológicas. Nestes valores estão
inclusos encontros oportunísticos, espécies registradas no deslocamento para as áreas
amostrais ou próximas às áreas de influência. Logo, os dados primários totais representam
aproximadamente 38,2% das espécies registrado no levantamento de dados secundários
para a região.
O levantamento apenas nas áreas amostrais resultou em 83 espécies, compondo 35
famílias e 16 ordens zoológicas. Devido à impossibilidade de se mensurar a abundância dos
registros oportunísticos, as análises de diversidade e equitabilidade, e os gráficos de
abundância, foram feitos somente com dados coletados nas áreas amostrais, excluindo as
espécies exclusivas de encontros oportunísticos (n=9). Estas últimas serão apresentadas na
tabela de espécies em anexo (Tabela 10) e em gráficos de riqueza de espécies.
As ordens mais representativas em número de espécies na área de influência foram
Passeriformes e Columbiformes, com 43 (46,74%) e 5 (5,43%) espécies respectivamente
(Gráfico 8). Em relação à abundância de indivíduos, as ordens mais representativas foram,
Passeriformes, Columbiformes e Psittaciformes com 585 (51%), 133 (11,6%) e 97 (8,4%)
indivíduos, respectivamente (Gráfico 9; Gráfico 10).

Página 121 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Gráfico 8 Riqueza de espécies organizado por ordem zoológica no levantamento da avifauna na LT
500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Gráfico 9 Abundância de espécies organizado por ordem zoológica no levantamento da avifauna
na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Página 122 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

Gráfico 10 Abundância relativa das espécies organizado por ordem zoológica no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies foram: Tyrannidae e
Thraupidae com 7 (7,61%) espécies cada, seguidas de Columbidae, Thamnophilidae e
Icteridae, todas com 5 (5,43%) espécies (Gráfico 11). As famílias com mais indivíduos
registrados foram Thraupidae, Columbidae e Psittacidae com 243 (21,2%), 133 (11,6%) e 97
(8,4%) indivíduos respectivamente (Gráfico 12; Gráfico 13).
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Gráfico 11 Número de espécies organizado por família zoológica no levantamento da avifauna na
LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Gráfico 12 Abundância de indivíduos organizada por família zoológica no levantamento da avifauna
na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.
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Gráfico 13 Abundância relativa de indivíduos organizada por família zoológica no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Imagens das áreas amostrais estão apresentadas nas Figura 52 a Figura 59, a área 4
apresentou maior riqueza taxonômica, com 50 espécies registradas, seguida pelas áreas, 3
(46 espécies), 2 (44 espécies) e 1 (18 espécies) (Tabela 9). A área 4 apresentou, também, a
segunda maior abundância (n=312) e os maiores valores no coeficiente de diversidade de
Shannon Wiener e maior equitabilidade, enquanto as áreas 2 e 3 apresentaram valores
intermediários. A área 1 apresentou os menores valores em todos os parâmetros avaliados
(Tabela 9, Gráfico 14).
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Figura 52 Área 1 no levantamento da avifauna
na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de
2021.

Figura 53
Área 2 no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 54
Área 1 no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro de 2021.

Figura 55
Área 2 no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro de 2021.
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Figura 56
Área 3 no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro de 2021.

Figura 58 Área 3 no levantamento da
avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 57 Área 4 no levantamento da avifauna Figura 59 Área 4 no levantamento da avifauna
na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de
2021.
2021.
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Gráfico 14
Riqueza de espécies (R) e abundância de indivíduos (N) por área amostral no
levantamento da avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Setembro de 2021.

Tabela 9 Resultados das análises de diversidade onde: (R) riqueza de espécies por área amostral;
(N) abundância de indivíduos da avifauna por área amostral; ( ): coeficiente de diversidade de
Shannon Wiener
levantamento da avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.
Áreas amostrais

Método

R

N

H'

A1

Transectos e pontos de escuta

38

219

2,95

0,8053

A2

Transectos e pontos de escuta

44

279

3,25

0,8589

A3

Transectos e pontos de escuta

46

338

3,24

0,8463

A4

Transectos e pontos de escuta

50

312

3,41

0,8728

A análise de Cluster cujo dendrograma pode ser visualizado abaixo (Gráfico 15)
apresenta uma maior similaridade entre as áreas 4 e 1. Estas por sua vez são mais distantes
das áreas 2 e 3, que são mais similares entre si.
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Gráfico 15 Dendograma de similaridade (Coeficiente de Bray Curtis), com método de agrupamento
UPGMA das quatro áreas amostrais no levantamento da avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro de 2021.Coeficiente cofenético=0,8144.

A curva de acúmulo de espécies calculada pelo método de rarefação de Mao Tao (83
espécies) difere da riqueza de espécies estimada pelo método Jackknife 1 (aproximadamente
110 espécies) indicando uma provável insuficiência amostral (um recorte espacial e temporal
pode influenciar na percepção e ocorrência de espécies presentes no ambiente, além disso
certos níveis de perturbação antrópica afetam a diversidade biológica) (Gráfico 16).
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Gráfico 16 Curva de acúmulo de espécies calculada pelo método de rarefação de Mao Tao e riqueza
estimada pelo método de Jackknife 1 (as barras de erro representam o intervalo de confiança de 95%)
com a riqueza registrada e estimada de espécies no levantamento da avifauna na LT 500 kV Oeste
Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Das 93 espécies, quatro são consideradas migratórias parciais (Beija flor de veste
preta (Anthracothorax nigricollis), Bem te vi (Pitangus sulphuratus), Andorinha do campo
(Progne tapera), Bigodinho (Sporophila lineola)), categoria esta onde apenas parte da
população realiza movimento migratório, permanecendo a espécie, sempre presente. Do total,
9 espécies são consideradas endêmicas do Brasil (Bico reto de banda branca (Heliomaster
squamosus), Periquito da caatinga (Eupsittula cactorum), Choca barrada do nordeste
(Thamnophilus capistratus), Casaca de couro da lama (Furnarius figulos), Casaca de
couro (Pseudoseisura cristata), Gralha cancã (Cyanocorax cyanopogon), Balança rabo do
nordeste

(Polioptila

atricapilla),

Corrupião

(Icterus

jamacaii),

Asa de telha pálido

(Agelaioides fringillarius) e 2 espécies são endêmicas da Caatinga (Anopetia gounellei,
Golinho (Sporophila albogularis)) (Gráfico 17). Fotografias de alguns registros realizados em
campo estão organizados, quando possível, por ordem zoológica nas pranchas abaixo (Figura
60 a Figura 71).
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Gráfico 17 Perfil de distribuição, status migratório e status de conservação das espécies registradas
no levantamento da avifauna na LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Em relação ao status de conservação, 88 espécies apresentam baixa ou média
sensibilidade a distúrbios e nenhuma espécie é categorizada como altamente sensível
(Gráfico 17). Além disso, apenas 1 espécie está presente em alguma categoria de ameaça
(Ema (Rhea americana)

Near Threatened (IUCN, 2021). Quando avaliada a lista CITES

(Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora
Silvestres), 18 espécies estão presentes no apêndice II.
As comunidades eram compostas principalmente por aves da ordem Passeriformes,
alguns indivíduos registrados estão nas pranchas abaixo (Figura 60 a Figura 71). Dentre
essas

espécies,

Cardeal do nordeste

(Paroaria

dominicana),

Tico tico rei cinza

(Coryphospingus pileatus) e Balança rabo do nordeste (Polioptila atricapilla) foram algumas
das mais abundantes em indivíduos, dominando as paisagens, ocorrendo em quase todas as
áreas amostrais, algumas vezes formando bandos mistos. Casaca de couro (Pseudoseisura
cristata) foi outra espécie frequente, mais facilmente localizada por sua vocalização, sendo
um importante registro por ser considerada espécie endêmica do Brasil.
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Figura 60
Cardeal do nordeste
(Paroaria
dominicana) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro 2021.

Figura
61
Tico tico rei cinza
(Coryphospingus pileatus) registrada no
levantamento da avifauna da área de influência
da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro 2021.

Figura 62
Sabiá do campo
(Mimus
saturninus) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro 2021.

Figura 63
Corrupião
(Icterus jamacaii)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro 2021.
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Figura 64
Balança rabo do nordeste
(Polioptila
atricapilla)
registrada
no
levantamento da avifauna da área de
influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro 2021.

Figura 65 Golinho (Sporophila albogularis)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro 2021.

Figura 66
Formigueiro de barriga preta
(Formicivora melanogaster) registrado no
levantamento da avifauna da área de influência
da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro de 2021.

Figura 67
Sebinho de olho de ouro
(Hemitriccus margaritaceiventer) registrada no
levantamento da avifauna da área de influência
da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN.
Outubro de 2021.
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Figura 68 Tico tico (Zonotrichia capensis)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 69 Casaca de couro (Pseudoseisura
cristata) registrada no levantamento da avifauna
da área de influência da futura LT 500 kV Oeste
Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 70 Asa de telha pálido (Agelaioides
fringillarius) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500 kV
Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 71
Gralha cancã
(Cyanocorax
cyanopogon) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500 kV
Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Das espécies registradas no levantamento de dados primários, 18 são citadas no
apêndice II do CITES (CITES, 2021). Algumas delas podem ser observadas nas pranchas
abaixo, sendo Caburé (Glaucidium brasilianum), Corujinha do mato (Megascops choliba),
Coruja buraqueira (Athene cunicularia) (Figura 72 a Figura 75), Falcão de coleira (Falco
femoralis), Gaviãozinho (Gampsonyx swainsonii), Gavião carijó (Rupornis magnirostris) e
Águia serrana (Geranoaetus melanoleucus ) (Figura 76 a Figura 83).
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Figura 72 Caburé (Glaucidium brasilianum)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro 2021.

Figura 73 Caburé (Glaucidium brasilianum)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro 2021.

Figura 74
Corujinha do mato
(Megascops
choliba) registrada no levantamento da avifauna
da área de influência da futura LT 500 kV Oeste
Seridó, PB/RN. Outubro 2021.

Figura 75
Coruja buraqueira
(Athene
cunicularia) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500 kV
Oeste Seridó, PB/RN. Outubro 2021.

A área 4 apresentou os maiores valores em todas as métricas avaliadas, podendo ser
considerado a área de maior qualidade. Esse padrão pode ser devido à sua localização, uma
vez que apresentava maior distância de áreas urbanizadas e de assentamentos, além de ser
uma área de difícil acesso. Ainda, apresenta uma grande diversidade de habitats, com
variação horizontal e vertical, sendo área de morro.
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Figura 76
Falcão de coleira
(Falco
femoralis) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 77
Gaviãozinho
(Gampsonyx
swainsonii) registrado no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 78
Gavião carijó
(Rupornis
magnirostris) registrado no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 79
Águia serrana
(Geranoaetus
melanoleucus) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.
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Figura 80 Rapazinho dos velhos (Nystalus
maculatus) registrada no levantamento da
avifauna da área de influência da futura LT 500
kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 81 Rolinha picuí (Columbina picui)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 82
Tuim
(Forpus xanthopterygius)
registrada no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro de 2021.

Figura 83
Urubu rei
(Sarcoramphus papa)
registrado no levantamento da avifauna da área
de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
PB/RN. Outubro de 2021.

3.2.2.2.1.1 Status migratório
Todas as espécies que apresentam atividade migratória e que apareceram nos dados
primários, são consideradas parcialmente migratórias, ou seja, espécies onde parte da
população é migratória e a outra é residente. Dentre as espécies, temos diferentes dinâmicas
do movimento. A migração de Beija flor de veste preta (Anthracothorax nigricollis) é local
em muitas regiões e parece ir para norte e nordeste vindas da região sul, no inverno
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(SOMENZARI et al., 2018). A Andorinha do campo, Progne tapera, é residente, ocorrendo
nas Américas do Sul e Central, realizando movimento migratório entre elas, além de
migrações locais (SOMENZARI et al., 2018).
As populações de Bigodinho (Sporophila lineola) da Caatinga, migram entre janeiro e
maio junho, para a região dos Llanos na Venezuela e nas Guianas pelo leste do estado do
Pará e Suriname de junho a dezembro, aparentemente determinado pelo regime de chuvas
(SOMENZARI et al., 2018), estando presentes em maior abundância entre os meses de
dezembro a junho. Ainda, a espécie ocorre na Amazônia central e ocidental durante o ano
todo. O Bem te vi (Pitangus sulphuratus) é uma espécie comum em quase todo o país,
considerada por alguns autores como parcialmente migratória, entretanto seus hábitos
migratórios são pouco conhecidos.
Apesar da ocorrência dessas espécies migratórias nos dados primários, nenhuma
delas está inserida em alguma categoria de ameaça. Além disso todas apresentam baixa
sensibilidade à distúrbios (STOTZ et al., 1996) e podem habitar ambientes antropizados como
cidades e campos cultivados.
3.2.2.2.1.2 Guildas tróficas e habitat
A maioria das aves registradas no levantamento apresentavam dieta baseada em
insetos (n=43; 46,7%), seguido das aves onívoras (n=21; 22,83%) e granívoras (n=14;
15,22%) (Gráfico 18). Esses resultados refletem a paisagem e a disponibilidade de recursos
das áreas amostrais, uma vez que a vegetação baixa e aberta favorece esses hábitos. Além
disso a região das áreas amostrais passava por um período de estiagem que secou os rios
perenes da região consequentemente afetando recursos para aves piscívoras (n=3; 3,26%) e
frugívoras (n=8; 8,7%).
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Gráfico 18 Perfil de guilda trófica das espécies registradas, incluindo registros oportunísticos, no
levantamento da avifauna da área de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro
de 2021.

A maior parte das espécies da avifauna registradas, exploram ambientes florestais (F;
n=51; 55,4%), campos (Ca; n=47; 51,1%) ou áreas antropizadas (AA; n=44; 47,83%) (Gráfico
19).

Lembrando

que uma

mesma espécie

pode

usufruir

de vários

ambientes

concomitantemente. Esses resultados também refletem as características da paisagem da
área de influência da LT. Ainda a baixa riqueza de aves aquáticas (Aq; n=8; 8,7%) também
pode ser em decorrência das características do meio, em especial na época do ano.

Gráfico 19 Perfil de uso de habitat das espécies registradas, incluindo registros oportunísticos, no
levantamento da avifauna da área de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro
de 2021. (F) ambientes florestados, (Ca) campos, (AA) áreas antropizadas, (Pa) pastagens e
plantações, (Ga) florestas de galeria, (Ci) matas ciliares, (Br) brejos e nascentes, (Aq) ambientes
aquáticos.
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3.2.2.2.2 Área influência indireta
O levantamento de dados secundários resultou em 242 espécies (Tabela 10), essas
compondo 22 ordens e 52 famílias zoológicas. As ordens mais ricas em espécies foram,
Passeriformes (n=117; 48,35%) e Accipitriformes (n=15; 6,2%) (Gráfico 20), já as famílias com
mais representantes foram, Tyrannidae (n=35; 14,46%), Thrupidae (n=19; 7,85%) e
Accipitridae (n=14; 5,79%) (Gráfico 21).

Gráfico 20 Riqueza de espécies registradas (dados secundários) no levantamento da avifauna da
área de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

Gráfico 21 Riqueza de espécies registradas (dados secundários) no levantamento da avifauna da
área de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.
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Destas espécies, 12 são consideradas migratórias verdadeiras e 25, migratórias
parciais (Gráfico 22). Das 12 espécies migratórias, oito são oriundas do hemisfério norte (VN,
visitantes do norte). Espécies endêmicas do Brasil, foram registradas 14, enquanto quatro
espécies são consideradas como exclusivas da Caatinga.
De todas as espécies registradas no levantamento de dados secundários, 157
(65,15%) são consideradas de baixa sensibilidade à distúrbios (STOTZ, et al. 1996), enquanto
69 (28,63%) são de média sensibilidade e seis espécies (2,49), de alta sensibilidade. Do total,
somente nove espécies (2,73%) não apresentaram dados disponíveis (DD

deficiente de

dados).
Em relação ao status de conservação, três espécies são citadas pela IUCN como
quase ameaçadas (NT

IUCN 2021, sendo essas: Ema (Rhea americana), Pica pau anão

canela (Picumnus fulvescens) e Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva). Segunda a lista do
ICMBio (MMA, 2018), somente o Papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) está em alguma
categoria de ameaça, sendo considerada quase ameaçada (NT). Sobre a lista CITES (CITES,
2021), 36 espécies estão listadas no apêndice II e uma espécie, apenas, no apêndice III, para
o Brasil.
Das espécies citadas, Pica pau anão canela (Picumnus fulvescens), endêmica do
Brasil, necessita de atenção especial. Além de estar classificada como quase ameaçada
(IUCN, 2021), apresenta alta sensibilidade a distúrbios e dependência de ambientes
florestados (STOTZ et al., 1996).
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Gráfico 22 Perfil de distribuição, status migratório e status de conservação das espécies da avifauna
registradas em levantamentos de dados secundários para áreas próximas e de influência da futura
LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN. Outubro de 2021.

3.2.2.2.2.1 Status migratório
A maioria das espécies migratórias que aparecem nos dados secundários são parciais
e todas elas apresentam sensibilidade baixa ou média a distúrbios. Além disso nenhuma está
inserida em alguma categoria de ameaça nacional ou internacional. Entretanto duas espécies
aparecem citadas no apêndice II da CITES, Beija flor de veste preta (Anthracothorax
nigricollis) e Gavião caramujeiro (Rostrhamus sociabilis).

movimentos regulares e sazonais (SOMENZARI et al., 2018), duas aparecem citadas no
CITES, Águia pescadora (Pandion haliaetus) (Anexo 5) e Falcão peregrino (Falco
peregrinus) (Anexo 4). Também, nenhuma espécie está citada em listas nacionais e/ou
internacionais de espécies ameaçadas, além disso apresentam média ou baixa sensibilidade
a distúrbios (STOTZ et al., 1996).
3.2.2.2.2.2 Áreas de importância para espécies migratórias
De acordo com as informações fornecidas pelo último relatório do ICMBio/CEMAVE
sobre aves migratórias (MMA, 2019), as áreas de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó,
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entre os Estados de Paraíba e Rio Grande do Norte, não sobrepõe áreas de interesse para
espécies migratórias e/ou táxons ameaçados. Essas áreas não serão afetadas diretamente,
sejam estas de concentração e/ou riqueza de espécies (Figura 84) ou áreas de importância
para espécies ameaçadas (Figura 85).

Figura 84 Área de amostragem de fauna e flora da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN (amarelo)
em relação às áreas de importância para espécies migratórias (azul).

Figura 85 Área de amostragem de fauna e flora da futura LT 500 kV Oeste Seridó, PB/RN (amarelo)
em relação às áreas de importância para táxons ameaçados (vermelho).
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3.2.2.3 Mastofauna não voadora
3.2.2.3.1 Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada (Dados Primários)
Para a Área de Influência Direta da LT 500 kV Oeste Seridó, foram registrados 35
indivíduos da mastofauna não voadora, distribuídos em cinco ordens, sete famílias e 10
espécies (Tabela 14; Figura 86 a Figura 91). A ordem mais representativa foi a Rodentia, com
42% dos registros totais. A ordem Rodentia é a mais diversa do Brasil, ocorrendo em todos
os biomas (Gráfico 23). A maior representatividade desta ordem deve se principalmente pelos
registros do preá (Galea spixii), a qual foi avistada frequentemente durante a realização do
inventário da mastofauna não voadora. O preá apresenta o hábito diurno, e ocorre em
paisagens de caatinga baixa, tais características fazem com que ele seja facilmente avistado.

Gráfico 23 Representatividade das ordens de mamíferos não voadores registrados para a Área de
Influência Direta da LT 500 kV Oeste Seridó. Outubro de 2021.
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Figura 86
Vestígio (toca) de tatu peba
(Euphractus sexcinctus) registrado durante a
realização do inventário da mastofauna não
voadora na LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN.
Outubro de 2021. Escala=5cm

Figura 87 Sagui de tufos brancos (Callithrix
jacchus) registrado durante a realização do
inventário da mastofauna não voadora na LT
500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 88
Vestígio (toca) de tatu galinha
(Dasypus novemcinctus) registrado durante a
realização do inventário da mastofauna não
voadora na LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN.
Outubro de 2021. Escala=5cm.

Figura
89
Gambá de orelha branca
(Didelphis albiventris) registrado durante a
realização do inventário da mastofauna não
voadora na LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN.
Outubro de 2021.
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Figura 90
Cachorro do mato (Cerdocyon
thous) registrado durante a realização do
inventário da mastofauna não voadora na LT 500
kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

Figura 91
Punaré (Thrichomys apereoides)
registrado durante a realização do inventário da
mastofauna não voadora na LT 500 kV Oeste
Seridó, PB RN.

Das oito famílias registradas no inventário da mastofauna não voadora, a mais
representativa foi a família Caviidae com 36% dos registros, seguida das famílias Canidae
(25%) e Felidae (14%) (Gráfico 24).

Gráfico 24 Representatividade das famílias da mastofauna não voadora registradas para a Área de
Influência Direta da LT 500 kV Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.

A função ecológica das populações animais em seus respectivos ecossistemas está
intimamente vinculada à sua alimentação, o conhecimento dos aspectos ecológicos da
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alimentação pode auxiliar na elaboração de estratégias de manejo e conservação da fauna
silvestre e seus respectivos habitats.
Conforme demonstrado no Gráfico 25, as guildas tróficas registradas na Área de
Influência Direta da LT 500 kV Oeste Seridó durante o inventário da mastofauna não voadora,
foram os onívoros (26%), insetívoros (21%), frugívoros (15%), herbívoros (15%), carnívoros
(15%) e gomívoros (5%).
As guildas mais representativas foram os onívoros e insetívoros somando 47% dos
registros totais. A guilda dos onívoros é generalista em seus hábitos alimentares, permitindo
que se adaptem mais facilmente em ambientes alterados ou com pressão antrópica, podendo
indicar alterações no ambiente de acordo com as variações em sua população. Já os
insetívoros costumam persistir ao longo do ano, pois o recurso ao qual dependem está
disponível. Mesmo em ambientes alterados, algumas espécies de insetos apresentam
grandes populações, capazes de manter mamíferos que apresentam essa dieta. Portanto, os
resultados estão de acordo com as características da paisagem local e a disponibilidade de
recursos.

Gráfico 25 Representação do percentual das guildas registradas durante o inventário da mastofauna
não voadora na Área de Influência Direta da LT 500 kV Oeste Seridó. Outubro de 2021.

Durante o inventário da mastofauna não voadora da LT 500 kV Oeste Seridó, a área
amostral A3 apresentou a maior riqueza, com oito espécies, seguida pela área A4 (cinco
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espécies), A2 (quatro espécies) e A1 (quatro espécies). Em se tratando da abundância, a área
amostral A2 registrou a maior quantidade de indivíduos (11), seguida pela área A3 (10), A4
(oito) e A1 (seis) (Gráfico 26).

Gráfico 26 Representatividade da riqueza de espécies e abundância de indivíduos por área amostral
durante o inventário da mastofauna não voadora da LT 500 kV Oeste Seridó. Área amostral 1 A1,
Área amostral 2 A2, Área amostral 3 A3; Área amostra 4 A4. Outubro de 2021.

Em relação a diversidade registrada para as áreas amostrais, o índice de diversidade
de Shannon Wiener registrou o maior valor de diversidade para a área amostral 3 (A3)
( =2,020), seguida da área amostral 4 (A4) ( =1,560), área amostral 1 (A1) ( =1,330) e
área amostral 2 (A2) com o menor valor de diversidade ( =1,162) (Tabela 11).
Tabela 11
Riqueza, abundância, índice de diversidade de Shannon Wiener (H
equitabilidade de Pielou ( ) das espécies registradas no inventário da mastofauna não voadora da
LT 500 kV Oeste Seridó. Outubro de 2021. A1 área amostral 1; A2 área amostral 2; A3 área
amostral 3; A4 área amostral 4.
A1
A2
A3
A4
Riqueza

4

4

8

5

Abundância

6

11

10

8

Shannon (H')

1,330

1,162

2,020

1,560

Equitabilidade ( )

0,959

0,838

0,971

0,969

O cálculo de similaridade entre as áreas amostrais agrupou a área amostral 3 (A3) e
a área amostral 1 (A1) como as mais semelhantes, com aproximadamente 73% de
similaridade. A área amostral 4 (A4) está mais próxima ao grupo formado pelas áreas
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amostrais 3 (A3) e 1 (A1), sendo a área amostral 2 (A2) a mais distante (Gráfico 27). Para se
calcular o índice de similaridade entre as áreas utiliza se como base a presença e ausência
de espécies juntamente com a riqueza. Esses valores costumam variar entre as épocas de
amostragem e podem ser influenciados por fatores como condições climáticas, recursos
disponíveis e a similaridade entre a matriz vegetacional.

Gráfico 27 Dendrograma de similaridade (Coeficiente de similaridade de Dice), com método de
agrupamento UPGMA no inventário da mastofauna não voadora da LT 500 kV Oeste Seridó, Paraíba
e Rio Grande do Norte. Onde: A3=área amostral 3; A1=área amostral 1; A4=área amostral 4 e
A1=área amostral 1. Coeficiente cofenético=0,8267.

3.2.2.3.1.1 Curva do coletor
Durante o inventário realizado em outubro de 2021, foram registradas 11 espécies de
mamíferos não voadores. Considerando os dados deste inventário, a curva do coletor
calculada pelo método de rarefação de Mao Tao (Gráfico 28) demostrou que a riqueza de
espécies estimada (15 espécies) pelo método Jackknife1 é maior do que a riqueza registrada
(11 espécies) até o momento (CUMMING et al., 2007), este resultado indica que o esforço
utilizado foi satisfatório para a amostragem dos mamíferos na região, no entanto, também
demonstra a baixa quantidade de dados de riqueza obtidos. Provavelmente, nas etapas
subsequentes do licenciamento, como o monitoramento, mais espécies sejam adicionadas
aos registros locais, demonstrando assim a real diversidade da região.
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Gráfico 28 Curva de acúmulo de espécies durante o inventário da mastofauna não voadora da LT
500 kV Oeste Seridó, Paraíba e Rio Grande do Norte, calculada pelo método de rarefação de Mao
Tao e riqueza estimada pelo método de Jackknife 1. As barras representam o intervalo de confiança
de 95%.

3.2.2.3.1.2 Espécies ameaçadas, endêmicas e exóticas
Das espécies registradas em campo durante o inventário da mastofauna não voadora,
três enquadram se em alguma categoria de risco de extinção ou pela Lista Vermelha da
Fauna Ameaçada da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2021), ou
em âmbito nacional pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2018), sendo elas: o
gato maracajá (Leopardus wiedii), o gato mourisco (Herpailurus yagouaroundi) e o mocó
(Kerodon rupestris) (0). O gato
mourisco e o mocó estão listados como
registrada uma espécie exótica, o gato doméstico (Felis catus) (Tabela 12).
A ocorrência de dois felinos ameaçados nas áreas monitoradas ressalta a importância
dos locais para conservação da biodiversidade local. Os felinos costumam ocupar posições
no topo da cadeia alimentar, e assim, são importantes para a manutenção do equilíbrio do
sistema em que ocorrem (WANDERLEI, 2011). O gato maracajá pode ser encontrado em
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paisagens abertas contato que estejam próximas a vegetações mais densas (TORTATO et
al., 2013). O gato mourisco está mais associado a habitats abertos, porém, depende de
ambientes florestais para abrigo e locomoção (OLIVEIRA, 1988). A perda, a fragmentação de
habitat e a caça são as principais ameaças as espécies.
Já o mocó é dependente de características específicas do ambiente, como as
formações rochosas onde fazem seus abrigos e ninhos na época de acasalamento. Encontra
se ameaçado principalmente por sofrerem intensa pressão de caça.

Figura 92 Mocó (Kerodon rupestris) registrado por
armadilha fotográfica (camera trap) durante o
inventário da mastofauna não voadora da LT 500 kV
Oeste Seridó, PB RN. Outubro de 2021.
Tabela 12 Lista das espécies de mamíferos não voadores ameaçados, exóticos ou endêmicos
registradas durante o inventário da fauna na Área de Influência Direta (ADA/AID) da LT 500 kV Oeste
Seridó, Paraíba e Rio Grande do Norte. Legenda: IUCN=União Internacional para a Conservação da
Natureza (2017). ICMBio=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2018).
Espécie
Nome popular
IUCN
ICMBio
Status
Herpailurus yagouaroundi

gato mourisco

Pouco preocupante

Vulnerável

Leopardus wiedii

gato maracajá

Quase ameaçada

Vulnerável

Felis catus

gato doméstico

Kerodon rupestris

Mocó

Exótica
Pouco preocupante

Vulnerável

Endêmica

Dentre as 10 espécies listadas na Área de Influência Direta, o gato doméstico (Felis
catus) foi a única espécie exótica registrada para a região. O gato doméstico compete por
alimento com outros carnívoros, exerce pressão de predação em diversas espécies de
pequenos animais, e podem atuar como agentes transmissores de zoonoses (FITZWATER,
1994; BONNAUD et al., 2007; HESS et al., 2007).
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3.2.2.3.1.3 Espécies de interesse humano
O interesse humano por outras espécies animais abrange diversas finalidades. A
interação da fauna silvestres com o meio antrópico pode resultar em uma relação danosa para
algumas espécies devido à falta de informação e manejo adequado. Dentre as espécies
registradas em campo, sete registros são de espécies que podem despertar o interesse
cinegético devido a interação com o meio antrópico (Tabela 13).
As áreas amostrais demonstram intensas modificações causadas pela ação humana.
Tais modificações em conjunto com a prática de caça impactam negativamente as populações
de mamíferos não voadores (CULLEN Jr. et al. 2000). Provavelmente os mamíferos de maior
porte registrados durante o inventário são provenientes de áreas florestais adjacentes, onde
a pressão de caça e a modificação do habitat ainda não é tão intensa. É possível que os
mamíferos tenham se deslocado pelas áreas amostrais em busca de água, ocasionando
assim seus registros. É importante que a áreas florestais sejam mantidas, e que sejam
estimuladas a adoção de programas de conscientização ambiental para a redução da caça
no local.
Tabela 13
Lista das espécies de mamíferos terrestres possivelmente cinegéticas registradas
durante o inventário da mastofauna não voadora da LT 500 kV Oeste Seridó, Paraíba e Rio Grande
do Norte. Outubro de 2021.
Nome comum
Nome científico
Interação
Gambá de orelha branca

Didelphis albiventris

Tatu peba

Euphractus sexcinctus

Cachorro do mato

Cerdocyon thous

Gato mourisco

Herpailurus yagouaroundi

Gato maracajá

Leopardus wiedii

Preá

Galea spixii

Predação de animais domésticos
Caça e predação de animais
domésticos
Predação de animais domésticos
Caça e predação de animais
domésticos
Caça e predação de animais
domésticos
Caça

Mocó

Kerodon rupestris

Caça

3.2.2.3.2 Área Influência Indireta (Dados Secundários)
Baseado em dados bibliográficos referindo se somente a Área de Influência Indireta
(AII) do empreendimento, foi registrada a ocorrência de 22 espécies para a mastofauna não
Página 171 de 493

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RAS

LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OESTE SERIDÓ

voadora, sendo 14 para os mamíferos de médio e grande porte e oito registros para os
pequenos mamíferos (SCARDUA et al., 2004; MARINHO et al., 2018; SOMBRA Jr., 2018;
GBIF) (Tabela 14). Não se levou em conta a ocorrência do gato doméstico, pois esta espécie
foi registrada durante a obtenção de dado primários que compõem a Área de Influência Direta
(AID).
Foram registradas sete ordens para a mastofauna não voadora na AII da LT 500 kV
Oeste Seridó. Dentre elas a mais rica foi a ordem Carnivora com sete das espécies
catalogadas, seguida das ordens Rodentia (seis espécies), Didelphimorphia (três espécies),
Cingulata (duas espécies), Primates (duas espécies), Cetartiodactyla (uma espécie) e
Lagomorpha (uma espécie).
A ordem Carnivora representou a maior riqueza de espécies registradas para a AII da
LT 500 kV Oeste Seridó. Para todo o Brasil estão listadas 28 espécies de mamíferos
pertencentes a esta ordem (REIS et al., 2011), onde 13 dessas espécies apresentam
populações listadas em algum grau de ameaça nacionalmente, no Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBIO, 2018). Para a AII do empreendimento foram
registradas sete espécies desta ordem, das quais quatro (57%) encontram se ameaçadas em
âmbito nacional segundo a lista do ICMBIO (2018).
A segunda ordem mais rica, a Rodentia, é a mais numerosa da mastofauna, sendo
também o grupo dominante no Brasil (PAGLIA et al, 2012). Apesar de abrigar mamíferos de
médio e grande porte, em sua maior parte a ordem é composta por espécies que se
enquadram na categoria de pequeno porte. O registro de muitos representantes dessa ordem
é comum e refletem os padrões de distribuição normais das espécies em âmbito nacional.
No que diz respeito as espécies ameaçadas listadas na Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas (IUCN, 2021), em âmbito internacional, e no Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (ICMBio,2018), em âmbito nacional, verificou se que dos 22 registros
existentes para a região da AII, seis espécies encontram se ameaçadas, são elas: o macaco
prego (Sapajus libidinosus), a raposinha (Lycalopex vetulus), o gato mourisco (Herpailurus
yagouaroundi), o gato do mato pequeno (Leopardus tigrinus), o gato maracajá (Leopardus
wiedii) e o mocó (Kerodon rupestris).
Durante a obtenção dos dados bibliográficos, foi registrada uma espécie exótica para
a região, sendo ela: a ratazana (Rattus sp.). A ratazana é uma espécie de pequeno porte
pertencentes a família Muridae, facilmente encontrada em regiões antropizadas. Foram
introduzidas no Brasil no início da colonização, e estão amplamente distribuídas pelo território
nacional.
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3.2.3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
3.2.3.1 Herpetofauna
Para os anfíbios e répteis, assim como para outros grupos da fauna terrestre, a principal
ameaça à diversidade de espécies é a perda de habitat.
Pouco se sabe sobre o efeito da construção e operação de linhas de transmissão sobre a
herpetofauna, porém são esperados os possíveis impactos:
Fragmentação de áreas florestais nativas através da abertura da faixa de servidão e
abertura de acessos;
Alteração do número de indivíduos no entorno da linha em consequência de
atropelamentos, caça e morte de animais peçonhentos;
Para a herpetofauna são propostas as seguintes medidas mitigadoras em relação a LT 500
kV Oeste Seridó, entre Paraíba e Rio Grande do Norte:
Promoção de atividades de conscientização dos trabalhadores quanto à importância da
preservação e/ou aproveitamento científico da fauna oriunda da área;
Cursos de prevenção de acidentes ofídicos para pessoal da obra e de ambiente, tendo em
vista a possível presença da cascavel (C. durissus) e de jararacas (Bothrops spp.) na área do
empreendimento;
Manejo de resíduos de alimentos em locais fechados para evitar a proliferação de
pequenos roedores, lagartos e insetos que acabam por atrair serpentes;
Realização do programa de resgate da herpetofauna durante a fase de desmatamento
para a abertura da linha;
Realização do programa de monitoramento da herpetofauna.
3.2.3.2 Avifauna
Neste levantamento registrou se 92 espécies de aves, incluindo encontros oportunísticos,
nas áreas próximas e de influência da futura LT 500 kV Oeste Seridó. Esse número é baixo quando
comparado com a lista de dados secundários obtidos pela literatura e outras fontes. Alguns fatores
podem estar envolvidos nos resultados como a concentração da amostragem no período seco e a
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influência antrópica nas áreas amostrais.
A sazonalidade e disponibilidade de recursos podem influenciar na ocorrência de espécies
em determinadas regiões ao longo do ano. Também, a fragmentação e perda de habitat, associada
com a ocupação humana afetam a diversidade biológica. Logo, o recorte espaço/temporal da
comunidade associado à uma paisagem já modificada pode ter influenciado o número de registros.
Outras ausências podem estar ligadas aos períodos migratórios (reprodutivos) e/ou ao nomadismo,
justificando a ausência de possíveis ocorrência.
Entretanto, com base nos dados coletados, a comunidade de aves não apresenta risco
iminente, ainda algumas medidas podem ser tomadas para favorecer a diversidade potencial e
conservar as espécies no futuro.
Como medidas mitigatórias para a avifauna, sugere se:
Conservar e se possível não desmatar ambientes naturais para a instalação da LT,
reduzindo ao mínimo necessário as alterações dos ambientes naturais;
Recomenda se o implemento de programas de monitoramento da avifauna nas áreas de
influência da LT. Estes programas devem monitorar as comunidades de aves nos maiores
fragmentos de mata afetados pela LT e monitorar os eventos de colisão das espécies com os cabos
de energia e torres;
Realizar campanhas de conscientização e educação ambiental com intuito de reduzir o
impacto humano sobre a biodiversidade, em especial a fauna, muito ameaçada na região pelo
tráfico e caça.
3.2.3.3 Mastofauna não voadora
Para o levantamento da mastofauna não voadora, foram registradas 23 espécies em dados
bibliográficos para a Área de Influência Indireta da LT 500 kV Oeste Seridó. A coleta de dados
primários realizada em outubro de 2021 para a Área de Influência Direta do empreendimento
registrou 11 espécies de mamíferos não voadores. Em comparação as listas de dados secundários,
foi registrada uma baixa riqueza durante a realização do trabalho em campo. O mês de outubro
coincide com o início do último trimestre do período seco da região, tal fator pode ter influenciado
no menor número de registros. Outros fatores a serem considerados são, a alteração de ambientes
naturais por ação antrópica e a atividade de caça.
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Os principais impactos para a mastofauna estão relacionados com a profunda alteração e
fragmentação dos ambientes que lhes servem como habitat. É importante ressaltar a preservação
dos remanescentes florestais adjacentes às áreas amostrais. A atividade de caça tem grande
influência nas populações de mamíferos não voadores, pois além da diminuição direta pela
remoção de indivíduos, também leva a alterações nos padrões comportamentais de diversas
espécies. A sazonalidade e a disponibilidade de recursos, juntamente com as atividades citadas,
moldam nos padrões de distribuição das espécies localmente.
Os dados obtidos durante o levantamento sobre uso do hábitat e ocorrência de espécies
segue o padrão encontrado nos estudos anteriores realizados na região, com a composição de
espécies com ampla distribuição geográfica.
Recomendações para a mastofauna não voadora:
Manutenção e preservação dos ambientes florestais adjacentes;
Trabalhos de conscientização ambiental para a redução da atividade de caça, além da
preservação da biodiversidade local;
Fiscalização de atividades que possam gerar algum impacto negativo nas comunidades
biológicas nas áreas adjacentes à LT;
Quando possível, evitar a remoção da vegetação em ambientes naturais para a instalação
da LT;
Recuperação de ambientes alterados a fim de se compensar os impactos provenientes da
instalação da LT;
Implementação de programas de monitoramento da mastofauna não voadora nas áreas
de influência da LT.
3.3

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS
Para avaliação da ocorrência de Unidades de Conservação (UCs) nas proximidades das

áreas de influência, foram analisadas as bases de dados oficiais dos órgãos estaduais IDEMA RN
e SUDEMA PB, e federal, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), tendo como resultado a
verificação que a UC mais próxima do empreendimento é o Parque Estadual Florêncio Luciano,
localizado no município de Parelhas PB a uma distância de 10,8 km de distância do eixo da LT.
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O Parque Estadual Florêncio Luciano foi criado em 11 de agosto de 1988 através do Decreto
º10.121. Esta UC fica localizada em uma área desapropriada denominada barragem do Boqueirão
e destina se a constituição de reserva ecológica e ao desenvolvimento de atividades produtivas.
Cabe destacar que outras UCs também foram identificadas, porém todas as demais estão a
uma distância superior a 45 km de distância do eixo da LT, em municípios não interceptados pelo
empreendimento. Esse detalhamento pode ser apreciado no Mapa 2

Áreas Quilombolas e

Unidades de Conservação, o qual apresenta a localização das UCs no entorno da LT 500 kV Oeste
Seridó e as distâncias aproximadas destas áreas para o empreendimento.
Segundo a metodologia utilizada pelo MMA Comissão Nacional de Biodiversidade
CONABIO, deliberação nº 39 de 14 de dezembro de 2005, atualizada em 2018 pela Portaria n°462
de 18 de dezembro de 2018. Foi verificada a existência de uma Área Prioritária de Conservação da
Biodiversidade no bioma da Caatinga denominada Ca131

classificada com importância alta e

prioridade muito alta, ilustrada na Figura 93.

Figura 93

Áreas Prioritárias de Conservação da Biodiversidade. Fonte: MMA (2016).
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Com relação as Áreas de Preservação Permanente

APP, de acordo com o Diagnóstico de

Recursos Hídricos, apresentado no item 4.2 do Diagnóstico do Meio Físico deste estudo, o
empreendimento se localiza em três sub bacias tributárias da margem direita do rio Piranhas, a do
rio Seridó e as que nele confluem, a dos rios São José e Sabugi.

Figura 94 Contexto das sub bacias sobrepostas pela ADA e áreas de influência do empreendimento.
Fonte: ANA (2021).

Considerando as bases cartográficas consultadas (ANA, 2017; BDGEX, 2021), o traçado da
LT 500 kV Oeste Seridó intercepta 17

que o segmento inicial entre os vértices

1 e 2 se situa em vale íngreme cuja origem é um anfiteatro esculpido nos contrafortes da Serra das
tributário do Riacho dos Quintos. Conforme apresentado na Tabela 18, na sub bacia do Rio Seridó

Tabela 15

Detalhamento dos cursos hídricos da sub bacia do rio Seridó
Identificação
Riacho dos Quintos
Rio Santana
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A sub bacia do rio São José estende se do vértice 05 ao 16, sendo que esta é a bacia com
o maior potencial, conforme apresentado na Tabela 16, na sub bacia do Rio São José o
empreendimento intercepta 13 cursos
Tabela 16

Detalhamento dos cursos hídricos da sub bacia do rio São José
Identificação
Rio Timbaúba
Rio São José
Riacho Mofumbo
Riacho Santa Maria
Riacho Boqueirãozinho
Riacho da Serra
Riacho das Queimadas
Riacho Cabaça
Riacho da Palha
Riacho do Saco
Riacho do Fogo
Riacho da Carnaúba
Riacho Cabaceira

A sub bacia do rio Sabugi estende se do vértice 17 até a Subestação Santa Luzia. Trata
se da sub bacia com menor potencial para ocorrência de APPs, conforme apresentado na Tabela
17, nesta sub
Tabela 17

Detalhamento dos cursos hídricos da sub bacia do rio Sabugi
Identificação
Riacho do Rolo
Riacho Massapê

Carta Topográfica em
escala 1:100.000 que contempla a totalidade do empreendimento, do Banco de Dados Geográficos
do Exército (BDGEX), existem tributários de menor hierarquia sem hidronímia definida e com regime
hidrológico desconhedido.
Contudo, vale
apresentados anteriormente e detalhados no item 4.2, do Diagnóstico do Meio Físico deste estudo,
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as sub bacias, não possuíam água, provavelmente influenciados por condições climáticas e/ou
consequências da antropização regional. Fato este que reflete na dificuldade em delimitar o traçado
da drenagem.
Através das imagens apresentadas a seguir, é possível constatar a inexistência do fluxo

Figura 95

Visão aérea Riacho dos Quintos.

Figura 96

Visão aérea Riacho dos Quintos.

Figura 97

Leito do Riacho dos Quintos.

Figura 98
Margem do Riacho dominada por
espécimes de Algaroba (Prosopis juliflora).
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Figura 99

Leito do Riacho dos Quintos, detalhe da Figura 100
Presença de lenha na margem do
Riacho dos quintos.

Ainda com relação as APPs, as áreas do empreendimento são compostas basicamente por
estágios sucessionais secundários da Caatinga, conforme visualizado nas imagens apresentadas,
em grande parte a vegetação é rala e as vezes inexistente, porém em alguns pontos apresenta
árvores de médio a grande porte e arbustos de sub bosque. A vegetação se configura como uma
caatinga aberta com associação Mimosa Caesalpinia Aristida, com algumas espécies de árvores
e arbustos (como Caesalpina pyramidalis e espécies do gênero Mimosa). Nos pontos próximos a
encostas, foi possível identificar áreas com vegetações mais adensadas e altas.
Cabe mencionar que o Código Florestal (Lei 12.651/2012), estabelece os critérios de
proteção destas áreas, devendo o empreendedor atender os requisitos legais estabelecidos e
reconstituir a vegetação suprimida através de compensações estabelecidas na licença de
supressão. Além disso, outros requisitos estabelecidos pelo Código Florestal com relação as APPs
devem ser atendidos durante a fase de implantação e operação do empreendimento.
Por fim, no que diz respeito às áreas definidas como Reserva Legal, ressalta se que está
em andamento os trabalhos relativos aos processos de levantamento, cadastro fundiário e
regularizações para fim da instituição das servidões administrativas. Cabe destacar que esse
material deverá ser protocolado até a solicitação do pedido de licença de instalação.
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